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ÖNSÖZ 
 
 

“Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen; 
Kırk yıl orada kalsa kendi dolası değil”.                          

Yunus Emre 
 
 

“Düşünüyorum, öyleyse varım.”  diyen Aristotales’den, “Kendini 

gerçekleştirmiş insan, bulunduğu her ortamı öğrenme ortamına çevirir” diyen 21. 

yüzyıl insanına kadar tarihin her döneminde asrın idrakinin önündeki beyinler, 

daima düşünme ve öğrenmeye vurgu yapmışlardır. Her dönemde asrın aydınlarının, 

doğada sonsuz öğrenme kapasitesi olan tek varlık insanın “öğrenmesine” vurgu 

yapmaları tesadüf değildir. Beşeri ve semavi dinlerden felsefi akımlara, 

ideolojilerden, çağdaş yönetim yaklaşımlarına kadar her alanda “öğrenme” 

değişimin, gelişimin ve rekabetin en önemli faktörü olarak tanımlanmıştır. 

 

Doğal öğrenme ortamı olan okullar, diğer bir ifadeyle varlık sebebi öğrenme 

olan kurum olarak okullar, “öğrenmenin akademik bir disiplin içerisinde 

sağlandığı” örgütler olarak sosyal dokunun en etkili ve vazgeçilmez yapılarıdır. 

 

20. yüzyılda rekabetin ve çağdaşlaşmanın ortaya çıkardığı “öğrenen örgüt” 

paradigması, rekabet eden firmalar arasında önemli farklar yaratan bir yaklaşım 

olarak karşımıza çıktı. İşletme alanında ortaya çıkan öğrenen örgüt kavramı, kısa 

zamanda eğitim öğretim alanına da transfer edildi ve “öğrenen okul” sistematiği 

olarak karşımıza çıktı. 

 

Bu çalışmada öğrenmeyi kurumsal bir sistematiğe dönüştüren öğrenen örgüt 

(okul) yaklaşımı öğretmen tutumlarına dayalı olarak araştırıldı.  

 

 Gerek ders döneminde gerekse tez döneminde katkı sağlayan tüm hocalarıma 

ve arkadaşlarıma teşekkür ederken, emeklerini asla unutamayacağım birkaç isme 

burada değinmek istiyorum. 
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İnsan kaynaklarına yatırırımın önemi ve insan kaynakları yönetimi ile bilgi 

ilişkisini kavramamızı sağlayan ve ufuk zenginliği katan saygıdeğer hocalarım 

Prof.Dr. Muhsin Hesapçıoğlu ve Prof.Dr. Hoşcan Ensari’ye,  

 

Öğrenen örgüt sistematiği ile tanışmamızı sağlayan değerli hocam Prof.Dr. 

Ayşen Bakioğlu’na, 

 

Araştırmanın istatistiğe ilişkin katkı ve desteklerinden dolayı Doç.Dr. Halil 

Ekşi ve Dr. Mustafa Otrar’a teşekkürlerimi arz ederim. 

 

Gerek tez konumun tespitinde, gerekse araştırmanın yapılması sürecinde 

desteğini esirgemeyen, yaklaşımları ile ufkumu açan, tutumları ile sorumluluklarımı 

öğreten, tez danışmanım ve saygıdeğer hocam Prof.Dr. Münevver Çetin’e 

katkılarından dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım. 
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ÖZET 
 

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN SINIF VE BRANŞ 

ÖĞRETMENLERİNİN  ÖĞRENEN ÖRGÜTÜ (OKULU) ALGILAMALARI 

 
 

Bu araştırma, öğrenen örgüt paradigmasının ilköğretim okullarında görev 

yapan sınıf ve branş öğretmenlerince algılanma düzeyini tespit etmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmada öncelikle “öğrenen örgüt” ve “öğrenen okul”a ait literatür 

incelenmiştir. İlgili literatürden hareketle veri toplamak amacıyla “Öğrenen Okul 

Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu ölçek kullanılarak elde edilen verilerle araştırmaya 

katılan öğretmen algılarının cinsiyet, kıdem, görev ve mezuniyet, değişkenlerine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. 

 

Araştırma kullanılan Öğrenen Okul Ölçeği, 155 öğretmene ait veriler 

kullanılarak geliştirilmiştir.  92 madde olarak hazırlanan anket taslağı, kapsam 

geçerliliği yapmak üzere uzman görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşleri 

doğrultusunda 92 maddenin 43’ü atılarak 49 soruya indirilmiştir. 49  maddelik 

anket ile elde edilen veriler kullanılarak yapılan güvenilirlik, madde toplam, madde 

kalan, madde ayırt edicilik ve faktör analizi sonucunda elde kalan 30 maddeden 

oluşan ölçeğe Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ) adı verilmiştir. 5 alt faktör ve 30 

maddeden oluşan ÖOÖ’nin,  Cronbach alpha güvenilirlik katsayısının 0,910; 

madde analizlerinin anlamlılık düzeyinin p<0,01, KMO örneklem yeterliliğinin 

0,860 (p=0,000) ve açıklanan toplam varyansının  % 59,276 düzeyinde olduğu 

saptanmıştır.  

 

ÖOÖ’nün, 8 maddeden oluşan ve 5,217 faktör yükü taşıyan 1. alt boyutuna 

Takım Hâlinde Öğrenme, 7 maddeden oluşan ve 4,723 faktör yükü taşıyan 2. alt 

boyutuna Paylaşılan Vizyon,  6 maddeden oluşan ve 2,766 faktör yükü taşıyan 3. alt 

boyutuna Kişisel Hakimiyet, 5  maddeden oluşan ve 2,596 faktör yükü taşıyan 4. alt 

boyutuna Zihnî Modeller, 4 maddeden oluşan ve 2,481  faktör yükü taşıyan 5. alt 

boyutuna da Sistem Düşüncesi adı verilmiştir.  
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ÖOÖ kullanılarak elde edilen sonuçların, araştırmaya katılan öğretmenlerin 

cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini test etmek için 

bağımsız gruplar t testi, kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi ANOVA, ANOVA testi sonucunda 

anlamlı bulunan farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için 

Post-Hoc Tamhane’s T2 analizi, görev değişkenine bağlı olarak farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek için bağımsız gruplar t testi,  mezuniyet değişkenine 

bağlı farklılık olup olmadığını tespit etmek için Kruskal Wallis-H testi,  Kruskal 

Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır.  

 

Yapılan fark testleri sonucunda bazı demografik değişkenlere ait alt gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<0,05) tespit edilirken, bir kısmında 

ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Öğrenen Örgüt, Öğrenen Okul, Öğrenen Okul Ölçeği. 
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ABSTRACT  
 

PERCEPTION OF CLASS AND BRANCH TEACHERS WORKING IN 

THE PRİMARY SCHOOLS ABOUT LEARNING SCHOOL 

 

 

The purpose of this study is to determine to what extend is the notion of 

learning organization perceived by the teachers working at primary schools in 

Turkey. 

 

In this research, initially, the literature concerning “learning organization” 

and “ learning school” was reviewed and subsequently, based on the related 

literature, “Learning School Scale” was developed. By analyzing the data gathered 

through this “Learning School Scale”, teachers' perceptions of learning 

organization was investigatedwithregardsto variables like age, sex, professional 

experience, post at school and academic background of the subjects who 

participated in the research. 

 

The “Learning School Scale” was designed based on the data from 155 

teachers. The first draft of the scale was developed to have 92 items. To check the 

content validity, the items were viewed by an expert and 43 items were eliminated 

thus the scale was determined to include 49 items. At the end of item analysis, the 

scale consisting of 30 items was named as “The Learning School Scale” . It is 

decided that the scale has 5 factors, and each item has a significance of p<0,01.  

 

The first factor of the Learning School Scale which has 8 items was named 

“Learning as a Team”, the second having 7 items “Shared Vision”, the third factor 

with 6 items “Personal Control”. The fourth factor having 5 items was named 

“Mental Models” and the last factor having 4 items is “Systems Thinking”. 

 

In order to test if the results obtained by using Learning School Scale  show 

any difference in terms of sex variables, independeit groups T- Test was applied. 

One way analysis of varience ANOVA was applied to find if the results obtained by 
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using Learning School Scale  show any difference in terms of seniority variable. In 

order to determine in which groups the differences found as a result of ANOVA test 

show themselves , Post- Hoc Tamhane’s T2 Analysis was applied. The independent 

groups T test was applied in order to find if the  results obtained by using Learning 

School Scale  show any difference in terms of seniority variable. In order to 

determine if results obtained by using Learning School Scale  show any difference 

in terms of graduation variable , Kruskal Wallis H test was applied. Mann-Whitney 

U test was applied to determine in which sub-groups there is the significant 

difference seen as a result of Kruskal Wallis H test.  

 

As a result of the difference tests, while the significant difference  is found 

statistically (p<0,05) among the sub grouops of some demographic variables, no 

difference was noticed statistşcally in some other groups.  

 

Key Words: Learning Organization, Learning School, Learning School 

Scale. 
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SEMBOLLER VE KISALTMALAR 
 

f  :Frekans 

%  :Yüzde 

% gec  :Geçerli yüzde 

% yıg  :Yığılmalı yüzde 

r  :Korelasyon 

p  :Anlamlılık düzeyi 

N   :Örneklem sayısı 

Xort  :Aritmetik ortalama 

SS  :Standart sapma 

ShX  :Aritmetik ortalamanın standart sapması 

 t  :t testi sonucu elde edilen değer 

sd  :Serbeslik derecesi 

üst %27 :Anketi cevaplayanlardan en yüksek değerlere sahip %27’lik 

dilimdeki kişilerin ortalaması 

alt %27 :Anketi cevaplayanlardan en düşük değerlere sahip %27’lik 

dilimdeki kişilerin ortalaması 

% Varyans :Açıklanan varyansın yüzdeliği 

Küm.  % :Yüzdeliğin yığılmalı hali 

KMO  :Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 
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Max :Maksimum puan 
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I. BÖLÜM: GİRİŞ 

 

1.1. PROPLEM DURUMU 

 

Örgütler insanın oluşturduğu en önemli eserler arasında yer alır. Örgütlerin 

varlığı varoluş amaçlarının gerçekleşmesine ve iş görenlerin kendi amaçlarına 

ulaşmakta yardımcı olmalarına dayanır. Bu bakımdan insanların işbirliği 

gereksiniminden doğan örgütler, bireysel ve kurumsal amaçların 

gerçekleştirilmesinde değişen çevre içerisinde, daha iyi yönetim bilgisi için sürekli 

kendi kendine dönüşümü gerçekleştiren ve bu amaçla teknoloji, güçlendirilmiş 

çalışan ve gelişmiş bir öğrenmeyi kullanarak daha iyi bir uyum ve başarıyı elde 

edebilir (Günbayı, Akdeniz, 2007). 

 

Örgüt, görevleri grubun üyeleri arasında dağıtan, üyeler arasındaki ilişkileri 

belirleyen ve ortak amaçlar doğrultusunda grup üyelerinin etkinliklerini, bütünleştiren 

bir yapı ve bir süreçtir (Efil, 1996, 184). Örgüt insanın işbirliği gereksiniminden 

doğar. İnsanlar bireysel güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği 

yaparlar (Aydın, 1988).  Ortak güç, grubu oluşturan üyelerden her birinin teker teker 

güçleri toplamından daha fazladır. Belli bir işin gerçekleştirilmesi, kişinin 

yeteneklerini aştığı andan itibaren, ahenkli bir grup çalışmasına veya bir örgüte 

açıktır. İşte insanların bir amaç için çaba ve güçlerini birleştirerek artırmak ve verimli 

kılmak istemeleri örgütlerin kurulması için ilk adımı oluşturmuştur (Ülgen, 1993). 

 

Klâsik kuramlar örgütü bir makine gibi görürken, çağdaş kuramlar örgütü 

etkileşim sürecinden oluşan bir doku olarak görmektedir (Başaran, 1989, s.90). 

Günümüzün hızla gelişen ve değişen dünyasında, örgüt için düşünen bir kişinin 

olması yeterli değildir. Bir kişinin tepeden her hususu düşünmesi ve diğerlerinin de 
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onu izlemesi düşüncesi, artık önem ve değerini yitirmektedir. Bu yüzden örgütün bir 

bütün olarak öğrenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Öğrenen örgüt kuramı, öğrenme 

kuramlarından özellikle Gestaltçı Okuldan etkilenen, sistematik düşünceyi kişisel 

yeterlik, bilişsel modeller, ortak vizyon oluşturma, sistem düşüncesi ve takım hâlinde 

öğrenmeyle birleştiren bir yaklaşımdır. Öğrenen örgütlerde hem bireyler hem de 

liderler çok önemli konumdadır. Çünkü, hepsinin becerilerini geliştirmesi ve örgütü 

bir bütün olarak algılayabilmesi gerekmektedir (Gürsel, 1998).  

 

Öğrenen Organizasyonlar, günün hızlı değişimine ayak uydurmak isteyen her 

kurum için önemli bir yapıdır. Sistem yaklaşımı tüm doğanın ve beşeri ilişkilerin 

birbirleriyle olan bağını görmeyi ve bu bağın ne kadar önemli olduğunu fark etmeyi 

sağlamaktadır (Güçlü ve Türkoğlu, 2003). 

 

Öğrenen Organizasyonlar, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan rekabet 

koşulları içinde yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişmelere uyum sağlayabilmek için 

bilgiyi sürekli kullanmak zorundadır. Bunun için organizasyonların geleneksel 

organizasyon yapılarını değiştirip bilgiye ulaşma, işleme ve değerlendirme yollarını 

örgütsel yapısına oturtarak yeniden yapılanmaları gerekir (Özus, 2005). 

 

Öğrenen organizasyonlar devamlı öğrenen ve buna dayalı olarak sürekli 

yapısını değiştiren, çalışmalarıyla paralel ilerleyen ve elde ettiklerini devamlı stratejik 

olarak kullanan bir organizasyon olarak tanımlanmaktadır (Balay, 2003). 

 

Çağımızın en belirgin özelliği toplumların hızla değişmesidir. Bilgi toplumu 

kavramı bu değişim sürecinin yönünü ve içeriğini vurgulamaktadır. İnsanın bu hızlı 

değişmelere ve gelişmelere ayak uydurabilmesi ancak eğitim yoluyla olabilir. Bilgi 

toplumunda eğitimin hedefi, evrensel düşünebilen, her türlü bilgiyi sürekli 

sorgulayan, sorunlara çözüm üreten, kendini sürekli yenilip geliştirilebilen bireyler 

yetiştirmektir (Günbayı, Akdeniz, 2007). 
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Bu hedef doğrultusunda eğitimin alt yapısı yeniden yapılandırılmalı ve bu 

yapıyı işletecek olan öğretmenler yetiştirilmelidir. Eğitim sisteminin en stratejik 

parçası olan okulların bu değişen koşullara uygun bir yapılandırılması ve öğrenen 

okullara dönüştürülmesiyle hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşılacaktır (Günbayı, 

2006). 

 

Bir okulun, öğrenen bir okula dönüşmesi, öğrenmenin bireysel ve okulsal 

boyutta gelişigüzel, rastgele ve belli bir zaman dilimine yönelik bir etkinlik olarak 

algılanmaması ile olanaklıdır. Bunun anlamı, okul üyelerinin okulla ilgili tüm 

etkinlikleri plânlı ve sürekli bir öğrenme uygulaması olarak algılamasıdır (Erçetin, 

2000).  

 

Diğer taraftan okul sisteminin temeli olan ilköğretim, kültürel sürekliliğin 

sağlanmasının, istikrarlı bir demokratik toplum oluşturulmasının, halkın yaşam 

kalitesinin yükseltilmesinin, yaşam boyu sürecek bir öğrenmenin ve insan gelişiminin 

temellerini oluşturur (Kavak, 1997).  

 

Bilgi ve beceri aktarımına ilişkin belirleyicilerin en üst düzeyde olanı, günün ve 

yarının sorunlarına ilgi ve katılımdır. Bireyden beklenen, aldığı bilgi ve becerileri 

yalnız kendisi ve bugün için değil, gelecek kuşaklar içinde kullanıma koyabilmesidir 

(Başar, 1995).  

 

Bilgi toplumunda, eğitim belirli bilgilerin ezberlenmesi ve gerektiğinde geri 

çağrılarak kullanılması değildir. Eğitimin amacı, öğrenmeyi öğrenen bireyler 

yetiştirmek ve bireylere nasıl öğreneceklerini öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. 

Bilgi toplumunda eğitim sisteminin görevi, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek; 

eğitim yönetiminin görevi ise okulu öğrenen okul ve sınıfları öğrenen sınıf niteliğine 

kavuşturmaktır. Öğrenen okulun ve sınıfın gerçekleşmesi için okulun kültürü çok 

önemlidir (Günbayı, Akdeniz, 2007). 
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Değişmeye kapalı bir eğitim kültürü öğrenmeye kapalı bir kültürdür. Öğrenen 

okullarda ve sınıflarda etkili bir değişim kültürü oluşturulmalıdır. Öğrenen okulda 

öğrenen sınıf, öğrenmeyi hedef aldığı için, sürekli gelişen dünyadaki değişme ve 

yenileşmeye ağırlık vermelidir. Bu nedenle, öğrenen okul içinde bulunanlar değişim 

kültürü oluşturmak için değişimle ilgili şu varsayımları bilmek zorundadırlar 

(Özdemir, 2000): 

1. Değişmenin öncelikleri, vizyonu ve misyonu tespit edilmedir. İlk olarak 

nelerin değiştirileceğinin taraflara anlatılması gerekmekledir,  

2. Değişmenin başlatıcıları eğitimde taraf olan herkesin destek ve katkısını 

almalıdır, 

3. Değişme bir süreçtir, bir anda olup biten bir olay değildir, 

4. Değişme, sadece bir kesime bırakılmamalıdır, 

5. Değişmenin farklı aşamalarında beklenen ve plânlanan sonuçlara ulaşmanın 

yanında beklenmeyen ve tahmin edilmeyen bazı sonuçlarının da ortaya çıkabileceği 

gözden uzak tutulmamalıdır.  

 

Okulda etkili bir örgütsel öğrenme modelinin kurulmasını etkileyen faktörleri 

ise dokuz alt başlıkta ele alabiliriz (Balcı, 2002):  

1. Öğretmenlerin bireysel öğrenme isteği, 

2. Okul kültürü, 

3. Grupla öğrenme, 

4. Okul yöneticisinin yönetim biçimi, 

5. Okulun çevre yapısı, 

6. Eğitim teknolojisini kullanabilme düzeyi, 

7. Öğrencilerin başarı durumu, 

8. Hizmet içi eğitime katılma durumu, 

9. Okuldaki özendirme sistemi. 
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Örgütler, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan rekabet koşulları içinde 

yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişimlere uyum sağlayabilmek için bilgiyi sürekli 

kullanmak zorundadırlar. Bunun için örgütlerin geleneksel örgüt yapılarını değiştirip, 

bilgiye ulaşma, işleme ve değerlendirme yollarını örgütsel yapısına oturtarak yeniden 

yapılandırmaları gerekmektedir. Öğrenerek kendilerini yenileyen ve çevresine uyum 

sağlayan örgütlerin amaçlarını daha çabuk gerçekleştirerek etkilerini 

sağlayabilecekleri şüphesizdir (Bozkurt, 2003). 

 

Günümüz eğitim felsefesinde, öğrenen organizasyonlar okullara 

uygulanmalıdır. Okullar kendine özgü bir kimlik geliştirmeli, belli davranışları satan, 

kazandıran kurumlar olmalıdırlar. Etkinliği her geçen gün artan bilgi ve enformasyon 

teknolojisi, okulun bilgi aktarma fonksiyonunu üstlenmeye başlamıştır. Okul artık 

çevresini etkileyen bir kurum olmaktan çıkmış etkilenen konumuna düşmüştür (Özus, 

2005). 

 

Güçlü stratejik vizyon, herhangi bir kurumun başarılı olmasında en etkili 

faktörlerden biridir. Bu nedenle her okulun bir vizyonun olması gerekir. Vizyonsuz 

okul gelişemez . Okul organizasyonunun bir sistem olarak yaşamını sürdürebilmesi 

hızla gelişen teknolojik gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak kendini 

geliştirebilmesi vizyoner bir bakış açısı ile mümkündür (Aytaç, 2003). 

 

Okulda paylaşılan vizyon okul toplumu üyeleri arasındaki bağlılığı artırır ve 

hedeflere yön vererek kararlarda ve değişim etkinliklerinde bir temel sağlar. Okulda 

eğitim öğretim süreçlerinde sürekli gelişimin sağlanması vizyonu ile sıkı ilişkiler 

kurmayı sağlar. Okulda vizyon oluşturma işi üst yönetimden başlamalı ve katılım 

sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin, kaynakların üreticisi ve 

tüketicisi olarak okulun gelecekteki istendik duruma ulaşmada ortak çalışması 

gerekir. Okul personelinin vizyonu ve misyonu okulunki ile uyumlu olduğunda gerek 

birey gerekse okul amaçlarına daha kısa sürede ulaşılacaktır (Aytaç, 2003). 
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Okullar toplumda oluşan değişmelere ayak uydurmada zorlanmaktadır. Bunun 

en önemli nedenlerinden birisi okulların kendi kendilerini yenileyebilecek örgütsel 

yapıya sahip olmamalarıdır. Böyle bir örgütsel yapının oluşturulabilmesi için ise 

değişmeyi önleyen ve yavaşlatan merkeziyetçi yapının azaltılması gerekir. Bu 

doğrultuda eğitimde girişilecek yenilikler yukardan aşağıya izin ve direktiflerin 

verilmesine dayalı olarak değil de çevresel koşulları göz önünde bulunduran stratejik 

yönetim anlayışı çerçevesinde yönetilmelidir (Erdoğan, 2006). 

 

Okullar sadece öğrencilere değil, aynı zamanda ailelere, işverenlerin meşru 

taleplerine, üniversitelere, ve toplumun tümüne cevap vermeye çalışırlar (Balay, 

2003). 

 

Sonuç olarak denilebilir ki, okulların 21. yüzyılda oluşan bilgi toplumu 

içerisindeki rolünü gerçekleştirebilmesi için okul yöneticisi, öğretmeni, denetmeni ve 

diğer paydaşları görevlerini aktif olarak sürdürmeleri gerekmektedir. Okulların bu 

bağlamda küresel rekabette etkili olabilmeleri için, öğrenen örgüt yaklaşımını 

benimsemeleri, içselleştirmeleri ve yaşatmaları gerekir. Bu nedenle araştırmada 

öğrenen okul paradigması ilgili literatüre dayalı olarak tartışıldıktan sonra, ilköğretim 

öğretmenlerince algılanma düzeyi tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

 

Araştırmada veri toplama aracı geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Zira 

öğrenen okula ilişkin Türkiye’de yapılan araştırmalarda araştırmacılar geliştirdikleri 

anketleri uygulamışlar, bunlardan Günbayı ve Akdeniz (2007) yaptıkları İlköğretim 

Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenen Okul Yaklaşımına İlişkin 

Görüşleri konulu araştırmada faktörlü bir yapıyı ölçen bir anket kullanmış, ancak 

Günabayı ve Akdeniz (2007) kullandıkları veri toplama aracı güvenilirlik ve 

geçerlilik testlerine tabi tutulmamış, sadece geçerlilik denetimi için uzman 

değerlendirmesi yapılarak uygulamaya konulmuştur. Anket maddelerinin alt 

faktörlere dağılımı için faktör analizi yapmadan maddeler alt faktörlere dağıtılmıştır. 

Aynı şekilde Güçlü ve Türkoğlu (2003)’nun yaptığı “İlköğretim Okullarında Görev 

Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları adlı 
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araştırmada kullanılan veri toplama aracının ise sadece güvenirlik analizi yapılmış, 

anket faktörlü bir yapı olarak sunulmasına rağmen, anket maddeleri yapı 

geçerliliğine tabi tutulmadan alt faktörlere dağıtılmıştır. Bundan dolayı araştırmada 

veri toplama aracının geliştirilmesine karar verilmiştir. 

 

1.1.1. Problem Cümlesi 

 

İlköğretim okulu sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenen örgüt paradigmasına 

ilişkin algılamaları ne düzeydedir? 

 

1.1.2. Alt Problemler 

 

1. İlköğretim okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenen okul (örgüt) 

sistematiğine ilişkin algılamaları ne düzeydedir? 

 

2. İlköğretim okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenen okul (örgüt) 

sistematiğine ilişkin algılamaları: 

a) Cinsiyet, 

b) Kıdem, 

c) Görev ve 

d) Mezuniyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösteriyor mu? 
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1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

İçinde bulunduğumuz çağ, ortaya çıkan ihtiyaçlara ve beklentilere göre bilgi 

toplumunu oluşturmuş, bilgi toplumunun alt sistemleri olan eğitim, ekonomik, 

teknolojik ve kültürel sistemlerde bu ihtiyaçlara uygun olarak sürekli bir değişim 

içine girmiştir. Sürekli gelişim ve değişim bilgi toplumunun hedeflerini de etkilemiş, 

bu değişim sonunda ekonomik, teknolojik ve eğitimsel beklentilerde artmıştır. 

Yaşanan bu sistemde doğrudan etkilenen bu eğitim sisteminde ve eğitimin odak 

noktası olan okul kurumunu yapısında her anlamda farklılaşma yaşanmaya 

başlamıştır ve farklılaşmanın sonucunda yeni değerler meydana gelmiştir (Oğuz, 

2003). 

 

Küresel rekabet ortamında bir yandan pazar ihtiyacını karşılayacak, bir yandan  

da mutlu bireylerin yetişmesine zemin teşkil edecek olması açısından öğrenen okul 

paradigmasının kurumlara yerleştirilmesi, birey ve toplum refahı için önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda eğitim sistemimizin yapısını, işgücünü çağımızın gelişen 

koşullarının yarattığı yeni mesleklere hazırlayacak ilkeler esas alınarak, hayat boyu 

öğrenme kavramına dayandırılmalıdır. Eğitim sistemimiz beceri ve yetenekleri 

güncelleştirebilen, üretken ve verimli bireyler yetiştirecek biçimde yeniden 

yapılanmalıdır.  

 

Bu bağlamda ilköğretim okullarının öğrenen organizasyon durumuna 

getirilmesi sürekli öğrenme içinde olup kendini geliştirmesi gerekmektedir. 

 

Araştırma, ilköğretim okullarında öğrenen örgüt paradigmasının sınıf ve branş 

öğretmenlerince nasıl algılandığını,  kurumsal olarak ne kadar benimsendiğini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır.  
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1.3. ÖNEM 

 

Araştırmada İstanbul  ilindeki ilköğretim okullarındaki öğretmen ve 

yöneticilerin öğrenen organizasyonu anlamaları, içinde bulundukları çağın ihtiyaç ve 

beklentilerine göre kendilerini yetiştirip, sürekli değişim ve gelişimleri eğitim 

sistemine yansıtmaları bakımından önemlidir. 

 

Elde edilecek bulgular bu konuda nerede olduğumuzdan hareket ederek, nelerin 

yapılabileceğine dair fikir oluşturması açısından önem arz etmektedir. 

 

1.4. SINIRLILIKLAR 

 

Bu araştırma, 

• İstanbul ilinde, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 

• 6 devlet ilköğretim okulu, 

• Bu okullarda  görev yapan 155 sınıf ve branş öğretmeni, 

• Bu öğretmenlerin algıları, 

• Eylül 2008 ile Ocak  2010 tarihleriyle ve  

• “Öğrenen örgüt” yaklaşımına dair bulgular ile sınırlıdır. 

 

1.5. VARSAYIMLAR 

 

1. Araştırmanın örneklemi, evreni temsil etmektedir. 

2. Araştırma kapsamında soru yöneltilen öğretmenlerin, sorulara samimi ve 

doğru cevaplar verecekleri varsayılmıştır. 

3. Araştırmadan, benzer araştırmalarda yararlanılacaktır. 
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1.6. TANIMLAR 

 

Öğrenen Organizasyon: Öğrenmeyi teşvik eden personelini geliştirmeyi ön 

plâna alan, açık iletişim ve yapıcı diyalogu öne çıkaran bir örgüttür. Öğrenen örgüt 

felsefesine göre değişen koşullara uyum sağlamanın yolu sürekli öğrenmeden geçer. 

Öğrenme sürecide deneyimlerin özümsenmesi insanların yeni fikir geliştirmesi ve 

sorunlara çözüm bulma kapasitelerinin artırılması olarak tanımlanmaktadır (Balay, 

2003). 

 

Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ): Araştırmada veri toplama aracı olarak 

kullanılmak üzere geliştirilen 4’lü likert tipi ölçme aracıdır. 
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II. BÖLÜM:  LİTERATÜR 

 

Bu bölümde öğrenme, öğrenen örgüt, öğrenen okul ve öğrenen okul kültürü, 

ilgili araştırma ve literatüre dayalı olarak  incelenecektir. 

 

2.1. ÖĞRENME 

 

Öğrenme, eylem-sonuç ilişkisi konusunda bilginin içinde bulunduğu süreç ve 

bu ilişkiler üzerine çevre etkisinin gelişmesi olup hayatta kalabilmek ve süreklilik 

için fonksiyonel bir kavramdır (Töremen, 2001) Literatürde öğrenmeye ilişkin birçok 

farklı tanım yapılmaktadır.  

 

Öğrenme canlı varlıkların yaşamında önemli yer kaplar. Öğrenme olmadığı 

sürece  ne konuşabiliriz ne de ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Öğrenme insan 

davranışlarının ayrılmaz parçasıdır. Öğrenmenin özü insanoğlunun kendisini 

değiştirerek, değişimle baş etme yeteneği olarak karşımıza çıkar. Öğrenme sayesinde 

daha önce yapamadığımız şeyleri yapabiliriz. Öğrenmenin oluşabilmesi için 

öncelikle, bilginin elde edilmesi gerekir. Öğrenme, bireylerin davranışlarında ve 

hareketlerinde değişiklik yaratacak yeni bilgi ve kavrayışları kazandıkları bir süreçtir 

(Yücel, 2007)  

 

Braham'a (1998) göre,  nasıl ki veri ile bilgi aynı şey değilse, öğrenme de bilgi 

edinme ile aynı husus değildir. Öğrenme ancak davranışlar değiştiğinde gerçekleşir. 

İyi bir dinleyici olmanın iletişim sürecini daha başarılı yaptığını bilebilirsiniz, ancak 

öğrenme, bunun günlük yaşamınız içinde alışkanlık halini almasıyla gerçekleşmiş 

olur. 
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Senge’ye (2002) göre ise, gerçek öğrenme insanın özünde var olan bir şeydir. 

Öğrenme sayesinde daha önceleri hiç yapamadığımız işleri yapabilmeye başlarız. 

Öğrenme yoluyla, dünyayı ve onunla olan ilişkimizi yeniden algılarız. Öğrenme 

sayesinde yaşamın yaratıcı sürecinin bir parçası olan kapasitemizi genişletmekteyiz. 

Hepimizin içinde, böylesi bir öğrenmeye karşı büyük bir açlık vardır. 

 

Öğrenme kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu kendisinde oluşan kalıcı ve izli 

davranış değişimidir (Yavuz, 2004, s.25). 

 

Öğrenme sadece bilgi edinme olmadığı gibi aynı zamanda talim etme de 

değildir. Talim etme insanların önüne bilgiyi koymak ve onları kullanmaya teşvik 

etmektir. Öğrenme insanları örgütlerinin etkililiğini artırmak için düşüncelerini ve 

kendilerini kritize etmelerini ve çaba içene girmelerini gerektirir (Yener, 1997). 

 

Öğrenme, kişinin sezgisel ve bilişsel süreçlerle çevresi ile ilgili olarak birikmiş 

ve yeni bilgi ve uyarıcıları algılaması, olaylar arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

algılaması ve bunları özümseyerek davranışlarına yansıtmasıdır denilebilir (Koçel, 

2001). 

 

İnsanoğlunun günümüzde öğrenme yönündeki derin isteğine paralel olarak 

gelişen sosyal örgütler, açık, uyumlu, kolayca yapılandırılabilen ya da içeriden 

yeniden desenlenebilen sistemlerdir. Sistem, üyelerince yapılaştırılmış olup ancak 

yine onlar tarafından değiştirilebilirler (Balcı, 1995).  

 

J.Piaget öğrenmeyi,“Bireyin olgunlaşması ile birlikte edindiği tecrübenin 

niteliğine bağlı olarak gerçekleşen bilişsel faaliyetlerdir” olarak tanımlamıştır (Çam, 

2000, s.10). 
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Öğrenme, yüzeysel alandan öze doğru sürekli bir dizi boyunca ve önceden 

kestirilebilen bir süreç dizisini izleyerek, küçük başarısızlıkların sonucu olarak 

ortaya çıkar. Öğrenme döngüsü sürekli bir deney ve bir ürünü ortaya koyma süreci 

olarak tanımlanabilir (Töremen, 2001, s.10). 

 

Öğrenmenin olumlu sonuç verebilmesi için katılım ve tekrar, bunun yanında 

konunun anlamı, iş ortamı ile bağdaşık olması ve kolay uygulanabilirliği ve son 

olarak geri bildirim önem taşır. İlişkilendirme yetersizliği, bilginin paylaşılmaması ya 

da bilgi fazlalığı öğrenmeyi olumsuz etkileyen unsurlardır. Öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi öncelikle bazı unsurların varlığını gerektirir (Ögütveren, 2000): 

 

Bu unsurlardan birincisi kişinin daha önce bilmediği bir kavram ve düşünceyi 

öğrenmek istemesidir. İkincisi, kişinin önceden sahip olmadığı yetenek ve becerilere 

sahip olması veya önceden yapamadığı davranışları yapabilmesi gerekir. 

Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli üçüncü unsur ise, kişinin önceden sahip 

olduğu değişik kabiliyet, bilgi ve davranışları yeni bir bakış açısıyla 

birleştirebilmesidir. Dördüncü  unsur ise, kişinin yeni bilgi, beceri ve davranış 

biçimlerini anlayabilmesi ve/veya uygulayabilmesidir. 

 

Öğrenen organizasyonlar kavramını popüler hale getiren Peter Senge (2002, 

s.12),  öğrenmeye olan ihtiyacı şu şekilde ifade etmektedir: 

“Dünya, kendi içinde birbiriyle daha bağlantılı hale geldiği ve iş dünyası 
içinde karmaşık ve dinamik özellikler ağır bastığı sürece, çalışma daha 
“öğrenmeci” olmak durumundadır. Adı Ford, Sloan veya Watson olsun, 
organizasyon için tek bir kişinin olması artık yeterli olmamaktadır. Artık 
birinin tepeden “düşünüp bulması” ve organizasyonda geri kalan herkesin 
“büyük stratejist” nin emirlerini izliyor olması mümkün değildir. 
Gelecekte gerçekten diğerlerinin önüne geçecek olan organizasyonlar, 
bireylerinin, bir örgütün tüm seviyelerinde yükümlülük ve kapasitesini 
nasıl değerlendirebileceklerini keşfedenler olacaktır.” 
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2.1.1. Öğrenme Türleri 

 

Weick (1991), öğrenmenin tanımını, aynı uyarıcıların ve farklı cevapların 

birleşimi olarak yapar. Yalnız bu, öğrenmeyen ya da geleneksel yollarla öğrenen 

örgütlerde oldukça ender görülür. Weick bunu şöyle açıklar: "Belki de örgütler 

öğrenmek için kurulmazlar, farklı uyarıcılara cevap verecek aynı işi yapmaya 

yönlendirilmiş amaç-sonuç ilişkilerinin örnekleridirler" (aktaran: Töremen, 2001, 

s.10) 

 

Aynı uyarıcılara farklı cevap verildiğinde bireysel öğrenme, grup tarafından 

farklı uyarıcılara aynı cevap verildiğinde ise örgütsel öğrenme oluştuğu görülür 

(Töremen, 2001).   

 

Senge’ye (2002) göre, örgütlerin sadece öğrenen bireyler aracılığıyla 

öğrendiğini, bireysel öğrenmenin örgütün öğrenmesini garanti etmeyeceğini, ancak 

bireysel öğrenme olmadan da örgütsel öğrenme olmayacağını gösterir. Belli bir 

düzeyden sonra bireysel öğrenme, örgütsel öğrenme için pek önemli değildir. Her 

zaman bireylerin yoğun öğrenme aktiviteleri sonucunda, örgütsel öğrenme ortaya 

çıkmayabilir.  

 

Bir başka düşünce ise, öğrenmenin tek bir kavram olmadığını, birbirinden farklı 

üç çeşit öğrenmenin gerçekleştiğini belirtir (Koçel, 2001 s.355): 

“Birincisi, bilginin edinimi ve kavrayıştır. Bu tip öğrenme, okuma ve 
ezberleme gibi yavaş gerçekleşen bir süreç olacağı gibi, cevabın aniden 
kafada canlandığı bir an (kavrayış anı) da olabilir. 

İkinci tipi, davranış alışkanlıklarının ve becerilerinin edinimidir. Bu tür 
öğrenme her zaman yavaştır, çünkü ustalaşmak için sürekli pratik ve 
başarısızlık durumunda sürekli olarak motive olmayı gerektirir (Örneğin, 
iyi bir tenisçi olmak isteyen bir kişinin başarısızlık anlarında çalışmayı 
bırakmaması gerektiğinin bilincinde olması gerekir). Bu tür öğrenme için 
uygun ve de güvenli bir ortamın varlığına ihtiyaç vardır, yani hatalara 
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karşı toleransı yüksek olan ve kişinin moralini yüksek tutabilecek bir 
çevrenin bulunması gereklidir. 

Üçüncüsü ise, en güçlü öğrenme şeklidir. Bu ise klâsik koşullanmadır ” 
(Koçel, 2001 s.355). 

 

John Nixon’un (1996) belirttiğine göre, İngiltere'de Tony Blair, 1994 yılında 

“öğrenen bir topluma kapıları açmak” şeklindeki sloganı kullanarak eğitilmiş bir 

demokrasi vizyonu kullanmış ve rekabete dayalı bir eğitim anlayışının izlerini 

göstermiştir (aktaran: Töremen, 2001, s.11). Bu bir anlamda bireysel öğrenmede 

hedefi yakalamak olduğu gibi aynı zamanda öğrenmenin örgütlenmesini 

gerektirmektedir. Bu noktada öğrenmeye dayalı bireysel gelişme ile toplumsal 

gelişmenin ve örgütsel gelişmenin birbirlerini etkilediği görülmüştür (Töremen, 2001, 

s.11) 

 

Töremen (1999, s.11), John Nixon’un  öğrenmenin bireysel, bireyler arası ve 

kamusal boyutlarını ortaya koyabilmek için geliştirdiği tabloyu şu şekilde 

aktarmıştır.  

 

Tablo 1: Öğrenmenin Boyutları 

Öğrenme 
Tabakaları Bireysel Bireyler arası Kamusal 

Anlama (Zihin) 
Tecrübe dolu 

hayat 
Pratik Akıl Beklenti (Kendimizden 

ve Başkalarından) 
Değerler 

(Farklılıkları 
Tanıma) 

Bireysel Ürün Motivasyon (İş 
ve Kimlik) Destek  (Teşvik) Adalet  (Yetki ve 

Sorumluluk) 

Sosyal Ürün 
(Topluluk) 

Karşılıklı 
Kimlik Ortak Eylem Karşılıklı Konuşma 

(Konversasyon) 

Kaynak: Töremen, F. (2001),  Öğrenen Okul, Nobel Yayıncılık, Ankara (s.11). 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrenmenin görünüm ve sonuçları, çok farklıdır. Son 

yıllarda kendisinden sıkça  bahsedilen konulardan biri olan "insan kaynaklarına yatırım 

yapmak", öğrenmenin çeşitli boyutlarını içermesi ve öğrenmeğe vurgu yapması 

açısından çok önemlidir (Töremen, 2001).  

 

2.1.2. Öğrenmenin Aşamaları 

 

Braham (1998), öğrenmenin beş aşamasının olduğundan bahsetmektedir. Bu 

aşamalar şu şekilde açıklanmıştır: 

1. aşama: Bilinçsiz yetersizlik: Bu aşamada birey ne bilmediğini bilmeme 

durumuyla karşı karşıyadır. Bu aşamada ne bilmediğinizi bilmediğiniz için 

bilmemekten dolayı bir huzursuzluk söz konusu değildir. 

2. aşama:  Bilinçli yetersizlik: Bu aşamada birey bilmediğinin farkındadır. Bu 

durum bazen hayal kırıklığı, bazen de 'bilmiyorum' kelimesinin oldukça sık 

kullanılması zamanıdır. Birey, huzurlu bir cahillik aşamasından bir rahatsızlık-

huzursuzluk aşamasına gelmiştir. 

3. aşama:  Bilinçli yeterlilik: Huzursuzluğun, yerini huzura bırakmaya başladığı 

bu durumda birey artık daha az stres, daha fazla keyif ve yeni öğrenilen bilgi ve 

becerilerden dolayı artan bir gurur sahibi olur. 

4. aşama: Bilinçsiz yeterlilik: Sürekli deneme, öğrenen bireyi bu aşamaya getirir. 

Bu aşamada hangi durumda hangi yöntemlerin kullanılacağı netlik kazanmış, beceri 

oldukça tanıdık hale gelmiştir.  

5. aşama: Ustalık: Bu aşamada bireyin öğrenme sürecinde ara sıra ani iniş çıkışlar 

olabilir. Yeni projelere başlar ve öğrenme ve başarının getirdiği heyecanı duyar 

(Braham, 1998). 
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2.2. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME 

 

Yarının tehditleri bizi içine çekerken biz bugünün problemlerini dünün 

çözümleri ile önleyemeyiz.  Bunun için yeni düşünce  ve yeni öğrenmelere 

ihtiyacımız vardır. Bu öğrenmelerin bireysel öğrenme olarak gerçekleşmesi de yeterli 

olmamaktadır. Örgütlerin ayakta durabilmesinin yegâne yolu örgütsel öğrenmeyi 

sağlamalarından geçmektedir. 

 

Örgütsel öğrenme konusunun ilk araştırmacılarından olan Chris Argyris ve 

Donald A. Schön (1978), örgütsel öğrenmeyi, hataların belirlenip ortaya çıkartılması 

ve düzeltilmesi süreci olarak ele almışlardır (Celep, 2003, s.559-560). 

 

Bireyler bulundukları örgüt içinde veya oluşturdukları gruplarda bilinçli ya da 

bilinçsiz, devamlı öğrenme süreci içindedirler. Bulundukları bu ortam içinde olayları 

yaşar, görür ve hissederler. Bu doğal bir öğrenme sürecidir. Bunun yanında çeşitli 

eğitim ortamlarının yaratılmasıyla bilinçli bir öğrenme başlar. Bunların sonucunda 

bilgi, düşünce, duygu ve davranışlarda değişiklikler meydana gelmektedir 

(Küçükoğlu, 2005) 

 

Örgütsel öğrenme, C. Marlena Fiol ve Marjorie A. Lyles  (1985, s.803, aktaran: 

Ünal, 2006, s.25), daha iyi bilgi ve anlama yoluyla faaliyetleri geliştirme süreci 

olarak tanımlarken, Boyacı (2007) ise, organizasyonun içindeki bireyler veya gruplar 

aracılığıyla performansını devam ettirme ve iyileştirme çabaları olarak tanımlamıştır. 

Braham(1998), “nasıl ki veri ile bilgi aynı şey değilse, öğrenme de bilgi edinme ile 

aynı şey değildir” diyerek konuya dikkat çekmiştir. Öte yandan Erçetin'de (2001) 

öğrenmeyi örgüt açısından değerlendirerek; örgütün süreçleri, bilgiyi ve yeterlikleri 

geliştirme ve iyileştirme süreci olarak tanımlamıştır. Eren'e (2001) ise, öğrenmeyi; 

kuramsal düşüncelerden uygulama ve tecrübelerden elde edilen bilgilerle insan 
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inançlarını, değerlerini, tutum ve davranışlarını değiştirme süreci olarak 

tanımlamıştır. 

 

Ayden ve Düşükcan’a (2002) göre ise örgütsel öğrenmeye getirilen tanımlar, 

onun ne olduğundan çok nasıl gerçekleştiğini açıklamaktadır ve halen üzerinde 

hemfikir olunan bir tanım getirilememiştir. Örgütsel öğrenme, örgütün öğrenebilme 

yeteneğini ve deneyimini geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Örgütsel öğrenme, 

grup hâlinde öğrenmeyi amaçlamaktadır. Sanayi toplumu eğitim modelinde yalnız 

çalışmayla öğrenme, bilişim toplumu eğitim modelinde yerini takım çalışmasıyla 

öğrenmeye bırakmıştır (Aytaç, 1999). 

 

Örgüt çapında öğrenme, bireylerin ve takımların duygularını bilgilerini ve 

düşünsel modellerini paylaşması ve örgütün bilgiyi elde etme, kullanma ve yayma 

sürecini geliştirmesiyle gerçekleşebilir. Bunu sonucunda bir sinerji oluşur.  Bu sinerji 

sonucu ortaya çıkan örgütsel öğrenme, gerek bireysel, gerekse grup hâlinde öğrenme 

sonuçlarının toplamından daha büyük bir çıktı yaratır (Yazıcı, 2001, s.86).  

 

Balasubramanian’a (1995) göre, öğrenme ihtiyacının en büyük sebebi 

belirsizliktir. Organizasyonlar, değişim boyunca faaliyetlerini ve uyumlarını 

gerçekleştirmek için öğrenmeyi tercih ederler.  Öğrenme aynı zamanda bilgi 

paylaşımını, iletişimi ve  anlamayı artırarak organizasyonda kaliteli karar alınmasını 

sürecini başlatır. 

 

Örgütsel öğrenme, örgütün bilgiyi yarattığı, arttırdığı, organize ettiği, ve 

içselleştirerek faaliyetlerinde ve kültüründe kullandığı ve aynı zamanda çalışanların 

yeteneklerini geliştirerek örgütsel etkinliği arttırmak için kurduğu yollardır (Yazıcı, 

2001, s.93). 
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Garvin’e (1999) göre, örgütsel öğrenme genellikle üç aşama hâlinde 

gerçekleşir. İlk aşama bilmeyle ilgilidir. Örgüt çalışanları yeni fikirlerle karşılaşır, 

bilgilerini genişletir, farklı düşünmeye başlarlar. İkinci aşama davranışla ilgilidir. 

Çalışanlar yeni yaklaşımları içselleştirmeye başlar ve davranışlarını değiştirir. Üçüncü 

aşama ise performansın iyileştirilmesi olarak karşımıza çıkar. 

 

Değişimin hızı ve rekabetin acımasızlığı, organizasyonlarda çalışanlara yönelik 

eğitim ve geliştirme etkinliklerinin sürekli olmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu, 

günümüzün organizasyonları, pazarda kalabilmek ve rekabette başarılı olmak için 

kaçınılmaz olarak öğrenen organizasyonlar olmak zorunlulukları vardır (Barutçugil, 

2002). 

 

Nasıl her sonuç yeni bir problemi doğuruyorsa, örgütsel sorunlara getirilen 

çözümler de bir süre sonra yeni sorunların meydana gelmesine neden olabilir (Yazıcı, 

2001, s.88). Bu nedenle örgütsel öğrenme süreklilik gerektirir.  

 

Organizasyonlar, problem  yaşamamak ya da yaşadığı problemleri çözebilmek 

için; birey, grup ve organizasyon seviyesinde öğrenmek zorundadır. Öğrenme 

gerçekleştiğinde, bireylerin örgüte, örgütsel eylemlere bakışı değişecek sonuçta da 

kendi davranışlarını değiştirecektir. Bunun için; organizasyon, değişimi, bilgi 

alışverişini ve öğrenme sonuçlarının çalışanlar arasında paylaşılmasını destekler. Bu 

destek sonucunda oluşan sinerjinin, örgütsel öğrenmeyi sağlaması ve organizasyonun 

bireysel ve grup hâlinde öğrenmeden daha fazla çıktı elde etmesi gerekir (Ünal, 

2006).  
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2.2.1. Örgütsel Öğrenme Süreçleri 

 

Örgütsel öğrenmenin süreçlerinde dair ilgili literatür taramasında genellikle 

Balasubramanian (1995)’un,  örgütsel öğrenmeğe getirdiği dört aşamalı öğrenme 

sürecinin genellikle kabul edildiğini görülmektedir. Bu aşamalar: 

 

Birinci Aşama: Bilginin Kazanılması: Öğrenme bilgi edinildiğinde meydana 

gelir. Öğrenme sadece örgüt dışından kazanılan bilgi ile ortaya çıkmaz, aynı zamanda 

varolan bilginin yeniden düzenlenmesi, önceki bilgi yapılarının ve teorilerinin gözden 

geçirilmesi ile ortaya çıkar (Balasubramanian, 1995).  

 

Öğrenmenin ilk aşaması bilginin elde edilmesidir ve örgütler bilgiyi çok çeşitli 

kaynaklardan elde ederler. Öncelikli olarak örgütte çalışanların, örgüte getirdikleri 

deneyim, davranış ve becerilerinden oluşan ve doğuştan gelen bilgileri vardır. 

Öğrenme ihtiyaçları da bu doğuştan gelen bilgilerin analiz edilmesine göre ortaya 

çıkar, böylece eksikler saptanmış olur. Örgütler tecrübeleri aracılığıyla da öğrenirler. 

Örgüt içindeki bireyler zamanla edindikleri tecrübeleri bilgi geliştirmek ve öğrenmek 

için kullanırlar, bu bireylerin kavrayışlarına dayanan bir süreçtir. İnsanlar somut 

tecrübeleri üzerinde gözlemler ve çıkarımlar yaparak bu çıkarımlar doğrultusunda 

kuramsal kavramları şekillendirirler, buna deneysel öğrenme denir. Yeni durumların 

test ettiği bu fikirler insanları başka somut tecrübelere yönlendirir (Arslantaş, 2003).  

 

Organizasyonların bilgiyi elde etme yollarından bir diğeri ise başkalarından 

öğrenme olarak ifade edilen kıyaslama (benchmarking) kavramı olup örgütlerin 

performansını iyileştirmek amacıyla üstün performansı olan diğer işletmeleri 
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incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usullerini kendi usulleri ile kıyaslaması, bu 

kıyaslamadan çıkardığı sonuçları uygulaması olarak tanımlayabiliriz (Eren, 2004). 

 

Örgütün bilgi kaynaklarını iç bilgi ve dış bilgi olarak ikiye ayırabiliriz. Dış bilgi 

olarak nitelendirilenler; müşteriler, tedarikçiler, teknolojik gelişmeler, ve ekonomik 

faktörler gibi çevresel faktörler hakkında elde edilen bilgilerdir. Dış çevre hakkında 

bilgi sahibi olabilmesi için örgütün sürekli olarak dış çevresi ile bir etkileşim içinde 

olması gerekir. Örgüt içi bilgi ise, örgütün temel fonksiyonları ile ilgili konularda 

örgüt içinde oluşturulmaktadır (Yazıcı, 2003, s.124).  

 

Bilginin elde edilebilmesi için tüm paydaşların sorumluluğu bulunmaktadır. Bu 

sorumluluğu yerine getirmeyen her bireyin örgütsel öğrenme sürecini olumsuz 

etkilediği söylenebilir. 

 

İkinci Aşama: Bilginin Yayılması (Paylaşılması): Bilginin yayılması bir örgütün 

üyeleri ve üniteleri arasında bilgiyi yayma süreci ile ilgilidir. Burada kaynak, yeni 

bilgilerin üretilmesi ve teşvik edici öğrenmedir. Bilgi; mektuplar, informal 

görüşmeler ve raporlar yoluyla toplanır ve dağıtılır. Bilginin yayılması ya da 

dağıtılmasının büyüklüğü oranında örgütün öğrenmesi de büyük olur 

(Balasubramanian, 1995). 

 

Bilginin paylaşılması, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin yeni bilgiler 

üretmek amacıyla örgüte yayılması olarak tanımlanabilir (Çalık, 2005, s.121.)  Kimin 

hangi bilgiyi ne zaman alması gerektiği önemlidir. Sürecin bu aşamasında bilginin 

örgüt içinde ne kadar sürede ve nasıl yayıldığı ve doğruluğu önem kazanmaktadır. 

Gerek örgüt içinde, gerekse örgüt dışından elde edilen bilgiler örgüte yayılırsa 
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anlamlı hale gelirler. Bazı birimlerin bilgiye ulaşamaması durumunda onların 

öğrenme fırsatı ortadan kalkmış olur ve öğrenmenin bütünselliği engellenir. 

Organizasyonlardaki tüm çalışanların zekalarının sinerjik etkisi, bireyin zekasının 

yarattığı başarıya göre çok daha büyük gelişmeler sağlayabilir bu sinerjinin 

sağlanabilmesi, organizasyonlarda tam bir güven ve açıklığın olduğu bir ortamın 

yaratılması ve çalışanların bireysel düzeyde aktif bir biçimde öğrenmek için motive 

edilmesine bağlıdır. Burada önemli olan etken ise bilginin paylaşılmasıdır (Arslantaş, 

2003). Bilginin örgüt içinde paylaşılması ile  oluşacak sinerji,  yeni bilgilerin 

üretilmesine katkı sağlar, bunun sonucunda örgütsel öğrenme süreçleri olumlu 

etkilenir. 

 

Üçüncü Aşama: Bilginin Çözümlenmesi (İçselleştirilmesi): Bireylerin ya da 

grupların bilgileri çözümlemeleri ve böylece bilgiyi ortaya çıkarmaları önceki kanaat 

yapılarının belirlenmesidir. Bu kanaat yapıları ya temel hükümler ya da profiller 

hâlinde birikir. Çözümlenen ve biriktirilen mantıkî modeller arasındaki etkileşim, 

örgütün nasıl öğreneceği hakkında kritik öneme sahiptir. Öğrenme çözümleme 

yollarına paralel olarak artar (Balasubramanian, 1995).  

 

Bilginin elde edilmesi tek başına yeterli değildir, elde edilen bilginin anlamlı bir 

hale gelebilmesi için bilgiyi alan tarafından anlaşılması yorumlanması ve bir anlam 

çıkarılarak içselleştirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde öğrenme gerçekleşemez. 

Örgütsel öğrenme sürecinin en önemli aşaması, bilginin örgüt üyeleri tarafından 

içselleştirilip, özümsenerek kullanılması aşamasıdır. Bilginin paylaşılması demek, 

onun kullanılacağı anlamına gelmez. Bilgiyi alan kişi ona kendi bakış açısından bakar 

ve algı seçiciliğiyle ilgisini çeken kısımları alır, bunları özümseyerek içselleştirir ve 

hafızasına yerleştirir. Bu sürecin bireysel kısmıdır, örgütsel kısmında süreç biraz daha 

farklı işler. Burada kişisel seçicilikten çok, örgüt üyelerinin birbirleriyle olan 

etkileşimleri ve çıkartacakları ortak anlamlar önem kazanmaktadır;  yani kollektif bir 

algılamanın ve anlam çıkartmanın gerçekleşmesi gerekir (Yazıcı, 2001). 
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Örgüt içinde bilginin içselleştirilmesi için elverişli bir ortam sağlanması çok 

önemlidir. Bunun için çalışanların düşüncelerini rahatça paylaşabildiği, örgütün diğer 

üyeleriyle etkin bir iletişim kurabildiği özgür ve paylaşımcı bir ortamın yaratılması 

için yöneticiye (lidere) büyük görevler düşer (İşdar, 2006). 

 

Dördüncü Aşama: Örgütsel Hafıza (Bilginin Kullanılması ve Saklanması): 

Örgütsel hafıza, bilginin gelecekte kullanılmak üzere saklandığı yere gönderildiği 

yerdir. Örgütsel hafıza örgütsel öğrenmede kritik bir rol oynar. Öğrenmenin 

paylaşılması örgütsel hafızanın etkililiğine bağlıdır. Örgütler için en büyük değişim, 

bilginin çözümlenmesi ve rahatlıkla kullanılabilecek örgütsel hafızanın 

oluşturulmasıyla ilgilidir (Balasubramanian, 1995). 

 

Bireyler bilgiyi alıp, bundan bir anlam çıkararak, özümseyip içselleştirdikten 

sonra bunu, yeni bilgi üretmek için kullanmalıdırlar. Dolayısıyla sürecin bu aşaması, 

birinci aşamasına girdi sağlamakta ve döngünün sürekliliğini devam ettirmesine 

imkan sağlamaktadır (Çalık , 2005, 121).  Aynı zamanda bireyler elde ettikleri 

bilgileri kullanarak karşılaştıkları problemlere daha kolay çözüm üretebilecek, ortaya 

yeni, rekabetçi fikirler çıkarabileceklerdir. Bu nedenle bilginin saklanması ve 

kullanılması çok önemlidir (İşdar, 2004) 

 

Öğrenme kavramında da bahsedildiği gibi, öğrenmenin gerçekleşmiş olması 

için bir davranış değişikliği olması gerekir,  yani bilginin kullanılması gerekir. 

Bilginin kullanılması sürecin devamlılığı ve bilgilerin saklanması için de önemlidir, 

uygulamaya dönüşen bilgi kalıcıdır ve saklanan bilgi ilerde gerektiğinde yeniden 

kullanılabilir. Böylece her bir aşama sürecin tekrar edilmesini sağlar (İşdar, 2004) 
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Örgütler bilgileri, tıpkı bireylerde olduğu gibi hafızalarında saklarlar. Örgütsel 

hafıza örgütsel tecrübelerin birikimidir. Aynen bireysel hafızada olduğu gibi, 

yaşayarak ya da aktarılarak kazanılan her bilginin, örgütün kalıcı hafızasına 

kaydedilmesi ve sonraki kullanımlar için gerektiğinde hatırlanması ve kolayca 

erişilebilmesi gerekir. Örgütsel hafıza olmadan örgütsel öğrenmeden söz etmek 

mümkün değildir. Çünkü öğrenilen her şey bir temelin üzerine kurulur ve temelin 

olmaması demek sürekli başa dönmek demektir. Örgütün geçmişte yaşadığı 

tecrübeleri hafızasına kaydetmemesi demek, aynı hataları yeniden yapabilecek 

olmaları demektir ve bu örgütlere zaman kaybettirir, gelişmelerini engeller. Öğrenme, 

bir organizasyon üyelerinin kavradıklarını, bildiklerini, ve hafızalarını paylaştıkları 

zaman gerçekleşir ve bilgi transferi konularında aracı olarak hizmet eden bireylere ve 

gruplara dayanır. Diğer bir deyişle örgütsel öğrenme, bireysel hafızanın örgütsel 

hafızaya aktarılması ve bu bilgi transferinin örgütsel bir davranış haline getirilmesi ile 

gerçekleşir. Bu nedenle örgütsel öğrenmenin diğer bir amacı da örgütsel hafızayı 

korumak ve geliştirmektir (Özden, 2003).   

 

Öte yandan Erol’un, (1999, s.63) aktardığı Organizasyondaki öğrenmede, çok 

önemli olan bir modele de değinmekte yarar var. Chris Argyris ve Donald A. 

Schön’ün 1978 yılında yayınladıkları ve öğrenen organizasyonların temelini attıkları 

Organizasyonel Öğrenme I adlı kitaplarında yer alan Tek ve Çift Aşamalı Öğrenme 

(Single Loop Learning, Double Loop Learning) dir. Buna kısaca değinmek gerekirse, 

tek aşamalı öğrenmede, insan, somut deneyimler elde etme, bu deneyimler üzerinde 

gözlem ve çıkarımlar yapma, bu çıkarımlar üzerinden soyut kavramlar ve 

genelleştirmeler oluşturma, oluşturduğu bu fikirleri kendisini tekrar yeni bir 

deneyime götürecek yeni durumlarda test etme ve bunun sonucunda yeni 

deneyimlerle karşılaşma süreci üzerinde sürekli olarak hareket eder. Çift aşamalı 

öğrenmede ise, dış dünyadan alınan bilgi, kişilerin zihnî modellerine de geri bildirim 

sağlar. Zihnî modeller değiştikçe kişiler, yeni düşünce biçimleri geliştirir; yeni karar 

kuralları oluşturur ve organizasyonların stratejilerini ve yapılarını değiştirirler. 

Değişik karar kuralları ile değerlendirilen aynı enformasyon geri bildirimi, şimdi çok 

daha farklı kararların oluşmasını sağlayacaktır.  
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Örgütsel öğrenmenin gerçekleşebilmesi için; bilgiyi kazanmak yeterli 

olmamaktadır. Kazanılan bilginin organizasyona yayılması, yayılan bilgiyi birey ve 

grupların benimsemesi gerekmektedir. Son aşama, bilginin gelecekte kullanılabilecek 

şekilde depolanmasıdır. Yani, bilgili ve deneyimli bireyler organizasyondan ayrılsa 

bile; sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin tümünü yanlarında götürmemeli, 

kendilerinden sonra gelenler ya da organizasyon içindeki diğer kişiler, kazanılmış 

olan bilgiden yararlanabilmelidirler (Ünal, 2006). 

 

2.2.2. Örgütlerde Öğrenme Yetersizlikleri 

 

Öğrenen organizasyonların en önemli yönü, öğrenme olanakları ve birlikte 

öğrenmeye uygun bir ortam hazırlanmasıdır. Bu ortamın hazırlanabilmesi, yani 

öğrenen organizasyon olabilmek için öncelikle öğrenme yetersizliklerinin açığa 

çıkartılması gerekir ve bunlara önlem alınması gerekmektedir (Celep, 2001). 

 

Senge (2002), öğrenen organizasyonların öğrenme yetersizliklerini aşağıdaki 

şekilde sıralamıştır: 

• Pozisyonum neyse ben oyum: Kendi pozisyonu dışındaki alanlarla ilgili 

öğrenmeğe kapalı olma. 

• Düşman dışarıda: Kendinden kaynaklanan sorunlar, sürecin sonunda tehdit 

olarak geri döndüğünde, bunun sebebini başkalarında arama durumudur. 

• Sorumluluk üstlenme endişesi: Ortaya çıkan tüm tehditlerde sorumlu olma 

endişesi de öğrenmeye engel oluşturur. 

• Olaylara takılıp kalma: Sadece olay odaklı düşünme ve görme, sistemsel 

problemlerin fark edilmemesine neden olur. 

• Yavaş değişimlerin önemsenmemesi: Anlık olaylara takılıp, sürecin 

işleyişindeki yavaş değişimden kaynaklanan tehditleri fark edememe. 



26 

 

• Deneyimden öğrenme hayali: Deneyimlerini öğrenme için yeterli görme 

durumudur. 

• Yönetici takım sorunları: Yöneticiler ile takımlar arasındaki uyum 

problemleri de öğrenme ortamlarına zarar vermektedir. 

 

Ayrıca çalışanlar sorunları kabul etmeme, sorunu görüp de görmeme, bilgiyi 

paylaşmama, bilginin üretilmesini engelleme, sorunları birbirleriyle ilişkilendirmeme, 

benzer olaylardan ders almama, suçlu arama, geçmişteki başarılarına sığınma 

davranışları sergileyerek organizasyonun öğrenmesini engellemektedirler (KALDER, 

1997). 

 

Öğrenme engelleri ile birlikte örgütlerde öğrenme yetersizlikleri de öğrenen 

örgüt olmanın önünde ciddi bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenme 

yetersizlikleri yaygındır ve bu yetersizlikler tahmin edilebilir. Organizasyonlar bu 

yetersizlikleri en aza indirmek için destekleyici ve teşvik edici çevreler yaratmakla işe 

başlamalıdırlar. Bu bağlamda, öğrenmeyi geliştirmek için; 

a. Farklılıkların teşhisi ve kabulü, 

b. Zamanında geri bildirimin sağlanması,  

c. Bilgi kaynakları ve yeni düşünme yollarının takibi ve  

d. Gelişmenin bedeli olarak hataların, yanlışların ve ara sıra meydana gelen 

başarısızlıkların kabulü olmak üzere dört temel prensibe uyulması gerekmektedir 

(Garvin, 1999).  

 

2.2.3. Örgütsel Öğrenme Türleri 

 

Kim (1993)’e göre, bütün organizasyonlar farkında olarak ya da olmadan 

öğrenir. Bazı organizasyonlar öğrenmeyi teşvik ederken bazıları öğrenmeği köstekler. 
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Bu şekilde organizasyonun öğrenme kapasitesini azaltırlar. Her iki durumda da 

organizasyon içinde öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrenme, canlıların yaşamında 

olduğu gibi, örgütsel bilgi ve davranışta da bir değişim meydana getirir. Bu değişim 

süreci, bilgi ve davranış çeşitlerini değişik boyutlarda etkilemektedir. Bu nedenle 

öğrenme süreci değişik biçimlerde sınıflandırılabilir (Yazıcı, 2001). 

 

Senge’ye (1998) göre öğrenme, daha fazla bilgi edinme anlamına gelmez. Söz 

konusu olan, gerçekten istenilen sonuçları üretme yeteneğini geliştirmektir. Bu, hayat 

boyu üretici öğrenmedir. Her seviyede bunu uygulayan insanlara sahip olmadıkça, 

öğrenen organizasyonlar da mümkün olmaz (aktaran: Ünal, 2006, s.28). Yani, tüm 

örgütler öğrenir, bu yüzden öğrenen örgüt kavramı pratik olarak ayırt edici değildir. 

Örgütler öğrenirken de yok olabilirler; yanlış öğreniyor ya da yeterince hızlı 

öğrenmiyorlardır. Esas konu örgütlerin öğrenmesi değil, öğrenmedeki hız, 

öğrenmenin maliyeti, bilginin doğruluğu bakımından nasıl ve ne öğrendikleridir (Tüz, 

2001). 

  

Bu nedenle öğrenme deyince, hangi tür ya da düzeyde olduğunun belirtilmesi 

gerekmektedir. Chris Argyris ve Donald A. Schön (1978), genel olarak örgütsel 

öğrenmeği, aşağıda açıklanan, tek etaplı ( tek yönlü) öğrenme, çift etaplı (çift yönlü) 

öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme olarak üç değişik şekilde açıklamışlardır (aktaran: 

Yazıcı, 2001): 

Tek Etaplı Öğrenme: Tek etaplı öğrenme, eylem teorisinin değerlerini 

değiştirmeden, eylem stratejilerini oluşturan varsayımları değiştiren yardımcı bir 

öğrenmedir. Bu türlü öğrenmede hatalar tespit edilip düzeltilir. Bu durum 

organizasyonun mevcut politika ve amaçlarını sürdürmesine olanak sağlar. Tek etaplı 

öğrenme düzeyi, herhangi bir düşünme veya sorgulamayı teşvik etmez. Sadece 

mevcut problemlerin çözümü üzerinde odaklanılır. Problemleri üreten davranışlar 

veya anlayış incelenmeden bırakılır (Yazıcı, 2001).  
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 C.Marlena Fiol’a (1985, aktaran:Yazıcı, 2001)  göre de tek etaplı öğrenme, 

örgütün temel özelliklerini veya kurallar bütününü bozmadan, bu kurallar sistemi 

içinde, hata bulma ve hataları düzeltme eylemi olarak da tanımlanabilir. Tek yönlü 

öğrenme, organizasyonun bilinen hedeflere ulaşma kapasitesini geliştirmesini ifade 

etmektedir (Efil, 1999, s.333). 

 

Çift Etaplı Öğrenme: Çift yönlü öğrenme, örgütün normlarını, politikalarını ve 

amaçlarını incelemek ve sorgulamak suretiyle hataların düzeltilmesi anlamına 

gelmektedir. Mevcut uygulamaların yeniden incelenmesini ve değiştirilmesini 

gerektirir. Daha fazla yaratıcılık gerektirir. Çift etaplı öğrenmede, standartlardan 

sapmalar bulunur, düzeltilir ve yeni standartlar ortaya konur (Yazıcı, 2001).  

 

Çift etaplı öğrenme, işleyiş normlarının yerindeliğini sorgulayarak somut 

duruma iki kademeli bakabilme yetisine dayanır (Güçlü, 1999, s.120). Çift etaplı 

öğrenme, mevcut süreçleri izlemekle kalmaz, örgütün kültürünü, amaçlarını, strateji 

ve yapısını da değiştirmeyi amaçlar. Çift etaplı öğrenme, örgütün bilgi tabanı, 

uzmanlık ve rutinlerini değiştirmeyle ilgilidir. Böylelikle sorun çözülürken onunla 

ilgili nedensel faktörler de incelenir (Ayden ve Düşükcan, 2002, s.124). 

 

Öğrenmeyi Öğrenme (Üç döngülü öğrenme): Öğrenmeyi öğrenme, kişilerin 

yeni düşünceler üretme güç ve becerilerini yansıtan bir kavramdır ve örgütün 

davranış modelleri ile becerileri arasındaki etkileşim sonucu gerçekleşir Öğrenmeyi 

öğrenmede, örgüt üyeleri, öğrenmenin veya öğrenme başarısızlıklarının önceki 

örnekleri üzerinde düşünür ve onları sorgular. Öğrenme süreci üzerinde odaklanarak, 

öğrenmeyi neyin kolaylaştırdığı veya engellediğini keşfeder, yeni öğrenme stratejileri 

üretirler. Amaç, sadece belli şeyleri öğrenmek değil, öğrenme sürecini 

anlayabilmektir (Yazıcı, 2001).  
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O.S.Fergus’a (1997) göre öğrenen organizasyonlar,  nasıl öğrenileceğini 

öğrenme olarak ifade edilebilecek olan, öğrenmenin bir üst aşamasını kullanırlar 

(aktaran: Ünal, 2006, s.29).  

 

Üç yönlü öğrenmede örgütün bireyleri öğrenme ile ilgili geçmişteki 

durumlarına bakarlar. Öğrenmeyi kolaylaştıracak yada zorlaştıracak neler yaptıklarını 

düşünürler, öğrenme ile ilgili yeni stratejiler geliştirirler ve geliştirdikleri stratejileri 

değerlendirir ve genelleştirirler. Sonuçlar örgütsel öğrenme uygulamalarına yansıtılır 

ve kullanılmak üzere saklanır (Arslantaş. 2003). 

 

Öğrenmeyi bireysel bazdan ziyade kollektif bazda yönlendiren şirket 

faaliyetleri ve davranışları açısından ele alındığında tek döngülü öğrenme, 

faaliyetlerin doğasını değiştirmeden örgütün bilgi tabanına veya örgüte özel 

becerilerine veya örgütün rutinlerine katkıda bulunan faaliyetlere eş tutulabilir. Çift 

döngülü öğrenme, örgütün bilgi tabanını, örgüte özel becerilerini değiştirmeyi içerir 

ve entelektüel becerilere benzer tutulabilir. Üç döngülü öğrenme ise öğrenme 

değişiminin niçin ve nasıl olması gerektiğinin düşünülmesidir;  böylece bilişsel 

stratejiler ve tutumlarla da benzerlik gösterir (Çıbıkçı, 2004). 

 

Örgütsel öğrenme süreçlerine ilişkin bir başka model ise sibernetik öğrenmedir.  

 

Sibernetik, ana konusu enformasyonun, iletişimin ve denetimin incelenmesi 

olan, birkaç disiplini içeren yeni bir bilimdir. Sibernetik, bilimine göre, sistemler 

çevrelerinin önemli yönlerini algılama, izleme ve tarama kapasitesine sahip olmalıdır. 

Sistemler bu enformasyon ile sistemin davranışını yönlendiren işleyiş normları 

arasında bağlantı kurabilmelidir. Sistemler bu normlardan önemli sapmaları fark 

edebilmelidir (Çalık, 2005). 
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Sistemler, çelişkilerin ortaya çıkması hâlinde düzeltme hareketine 

girişebilmelidir. Eğer bu dört koşul yerine gelmişse, sistem ile çevresi arasında 

kesintisiz bir enformasyon alışverişi süreci oluşur ve bu süreç, sistemin değişmeleri 

izlemesini ve uygun tepkiler vermesini sağlar. Böylece sistem akıllı ve kendi kendini 

düzenleyecek bir biçimde işleyebilir. Sibernetik, öğrenen örgütlerin şu konularda 

kapasiteler geliştirmesi gerektiğini öne sürer (Morgan, 1998): 

• Önemli değişmelerin farkına varmak için çevre koşullarındaki değişimi 

yakından gözlemek ve buna hazırlıklı olmak.  

• İşleyiş normlarını ve varsayımlarını sorgulama, bu normlara karşı çıkma ve 

onları değiştirme yetisini geliştirmek. 

• Uygun bir stratejik doğrultunun ve örgüt modelinin oluşmasına olanak 

tanımak. 

 

Ünal’ın (2006) aktardığına göre,  Michael J. Marquardt (2002) ise örgütsel 

öğrenmenin uyarlayıcı, beklentisel ve eylemci olmak üzere üç tipi olduğunu ileri 

sürmüştür. Bu üç tip öğrenmenin her biri herkese açıktır ve bireysel, ekip ya da 

organizasyon seviyesinde aynı zamanda, bir ya da daha fazla tipi kullanılabilir. 

Bunlar şu şekilde açıklanmaktadır (Ünal, 2006): 

 

Uyarlayıcı Öğrenme: Uyarlayıcı öğrenme, birey, ekip ya da organizasyon 

deneyim ve düşüncelerden öğrendiğinde oluşur. Bu tür öğrenmede organizasyon, 

tanımlanmış amacı gerçekleştirmek için eylemler yapar, sonuçlar analiz edilir ve 

organizasyon önceki sonuçlara yol açan eylemleri değiştirir ya da yeni eylemler yapar 

(Ünal, 2006).  
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Beklentisel Öğrenme: Bir organizasyon geleceğe ilişkin tahminlerinden 

öğrendiğinde, öğrenme artar. Uyarlayıcı öğrenme ve beklentisel öğrenmenin 

kıyaslamasında, uyarlayıcı öğrenme, beklentisel öğrenmenin daha fazla kopya halidir 

denilebilir. Beklentisel öğrenme, örgütsel öğrenmenin daha üretici ve yaratıcı tipidir 

(Ünal, 2006). 

 

Eylemsel Öğrenme: Eylemsel öğrenme, gerçek problemlerle çalışmayı, bilgi 

elde etmeye odaklanmayı ve gerçek çözüm yollarını uygulamayı içerir. Eylemsel 

öğrenme, hem sürecin canlı kalmasını,  hem de güçlü bir plânlamanın yapılmasını 

gerekli kılar. Küçük bir grup insanı içeren süreç olarak; onların nasıl öğrendiği, yeni 

bilgilerin her birine ve organizasyonun tamamına nasıl yararlı olabildiğine odaklanır 

(Ünal, 2006).  

 

2.2.3.1. Örgütsel Öğrenmeyi Sınırlayan Unsurlar 

 

Örgütlerin, örgütsel öğrenme sürecini başlatabilmeleri, öncelikle düşünüş 

biçimlerini değişim ve öğrenme odaklı hale getirebilmeleri ile alakalıdır. Fakat bu 

düşünüş biçimini oluşturmak ve kalıcı hale getirmek kolay değildir, örgüt içinde bu 

oluşuma engel bazı unsurlar vardır, bunlar aşağıda açıklanmıştır (İşdar, 2006, s.25-

26): 

 

Katı Örgüt Yapısı: Organizasyonlardaki katı örgüt yapısı, öğrenme ortamının 

oluşmasını ve gelişmesini engeller. Esnek olmayan, katı örgüt yapısında çalışanlar 

sınırlandırılmışlardır; rutin bir şekilde günlük işleri yaparlar ve yaptıkları işleri çok 

fazla sorgulamazlar. Tek döngülü öğrenmede olduğu gibi amaçlar ve stratejiler 

sorgulanmaz, sorgulanması yönetim tarafından desteklenmez ve alt kademe 

çalışanların fikirlerine çok fazla değer verilmez. Etkin bir çift yönlü iletişimin esas 
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olduğu öğrenme ortamı oluşturulmasına engel olur (İşdar, 2006). 

 

Bilginin Paylaşılmaması: Bilginin paylaşılması bireysel öğrenmeden örgütsel 

öğrenmeye geçişte çok önemli bir unsurdur, örgütsel hafıza bu şekilde yaratılır ve 

yeni öğrenmeler bu temelin üzerine konulur. Fakat bazen bu süreçler örgütlerde 

aksayabilir. Bu çalışanlar tarafından rekabet, kişisel çatışma gibi nedenlerden dolayı 

bilinçli olarak yapılabileceği gibi yetersiz haberleşme ve bilgi yayma araçlarının 

eksikliğinden dolayı da kaynaklanabilir (İşdar, 2006). 

 

Değişime Olan Direnç: Öğrenme temelinde değişimi barındırır, bireyde ve 

örgütte bir değişime sebep olur. Bazen bu değişim örgüt içindeki bireylere itici 

gelebilir ve değişmek konusunda direnç gösterirler ve bu öğrenmenin oluşmasına 

engel olur. Bunun sebeplerinden bazıları; alışılmış olandan vazgeçmek istememek ve 

değişimin belirsizlik içermesinden kaynaklanabilir (İşdar, 2006). 

 

Çalışanların Yönetime Katılmaması: Çalışanların yönetime katılmamaları, 

sahip oldukları bilgiyi, örgütsel öğrenmeyi geliştirmek amacıyla yeterince 

kullanamamalarına yani paylaşamamalarına sebep olur. Yönetime katılmamak 

çalışanların örgüte bağlılığını azaltacağı için çalışanlar tarafından örgütsel öğrenme 

ve örgütü geliştirme konusunda gayret gösterilmez (İşdar, 2006). 

 

Şüphesiz her değişim sürecinin çalışanlar veya liderler tarafından hoş 

karşılandığı söylenemez. Yapısal değişiklik kadar zihinsel değişikliğinde ön plânda 

tutulması gereken öğrenen örgütlerde, değişime karşı örgütte bireysel ve yapısal 

boyutta karşı çıkmalar olabilir. Bireysel engellemelerin sebepleri genellikle 

insanların değişime karşı önyargılı olmaları ve güvenliklerinin tehlikeye düşeceğini 
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düşünmeleridir. Buna ek olarak, bilinmeyen korkusu ve insanların alışkanlıklarını 

terk edememeleri de değişimin önündeki bireysel engeller olarak değerlendirilebilir. 

Değişime karşı örgütsel direncin kaynakları ise; mevcut güç dengelerine karşı tehdit, 

örgütteki kaynak tahsisinin değişiminin gerekmesi, yetersiz motivasyon ve yapısal 

rehavet olarak sıralanabilir. Bunlar arasında teknolojinin de yeri vardır. Teknolojik 

içeriklerden yoksun olma örgütsel öğrenmeye ket vuran sebepler arasında sayılabilir 

(Leuci, 2005). 

 

2.2.3.2.  Örgütsel Öğrenmeyi Geliştiren Unsurlar 

 

Örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan bir kısmı örgütsel öğrenmeyi kısıtladığı 

gibi, bazı uygulamalarda örgütsel öğrenmeyi geliştirmektedir. İşdar’a (2006) göre, 

aşağıda açıklanan unsurların fark edilip örgüt içinde geliştirilmeleriyle istenen 

öğrenme ortamı sağlanabilir (İşdar, 2006): 

 

Ensek Örgüt Yapısı: Esnek örgüt yapısı ayrıca yönetime katılmayı kolaylaştırır, 

çalışanlar alınacak kararlarda fikirlerini beyan ederler, stratejilerin oluşturulmasında 

da çalışanların fikirlerine önem verilir. Böylece herkes tarafından paylaşılan ortak bir 

vizyonun oluşturulması mümkün olur (İşdar, 2006). Örgüt yapısının esnek olması 

örgütsel öğrenmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. 

 

Katılımlı Yönetim: Katılımlı yönetim uygulamaları ile çalışanlara kendilerini 

etkileyecek kararlar hakkında fikirlerini belirtme olanağının sağlanmasıyla; 

çalışanların kendi kendilerini kontrol, öğrenme ve sorumluluk alma istekleri artar.  

Çalışanlar ne kadar yönetime ve karar alma süreçlerine katılırlarsa kendilerini o kadar 
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örgüte bağlı hisseder,  çalışanların örgüte bağlılığı da örgütü geliştirmek amacıyla 

öğrenme isteğini arttırır (İşdar, 2006). 

 

Örgüt Kültürü: Örgüt kültürü örgüt içindeki çalışanları örgüt amaçları 

doğrultusunda birbirine bağlayabilir. Kültür örgütün amaçlarının belirlenmesi, 

kararlarının, strateji, plân ve politikalarının oluşturulmasında ve gerçekleştirilmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Örgüt kültürünün aynı zamanda örgüt içi haberleşmenin 

gelişmesinde, ve bireyler arası ilişkilerde oldukça önemli rolü vardır. Örgüt kültürü 

çalışanların örgüt amacı ve vizyonu etrafında toplanmasını, ortak amaç için çabalarını 

birleştirerek çalışmalarını sağlayabilir. Öğrenmeye verilen önem örgüt kültürü 

sayesinde çalışanlara aktarılır, bu bir değer haline getirilse çeşitli motivasyon araçları 

da kullanılarak bu değere bağlılık sağlanır (İşdar, 2006). 

 

 Bilginin Paylaşımı ve Örgütsel Hafıza: Örgütsel hafıza örgüt içinde 

öğrenmelerin temelini oluşturur, yeni öğrenilen bilgiler bu temelin üzerine kurulur. 

Aynı zamanda çalışanlar örgütte bir sorun ile karşılaştıklarında bunu geçmiş tecrübe 

ve öğrenmişliklerinden yararlanarak daha kolay çözerler (İşdar, 2006). Bu bağlamda 

örgütsel hafıza etkin bir öğrenme ortamın oluşturulmasında ve sürekli 

geliştirilmesinde önemli rol oynar. 
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2.3. ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR 

 

2.3.1. Öğrenen Organizasyonu Gerekli Kılan Gelişmeler 

 

Uygarlık tarihine bakıldığında toplumların kendilerini topyekûn değiştirdikleri, 

yepyeni ve beklenmedik bir biçime girdikleri dönemlere rastlanmaktadır (Çoban, 

1997, s.5).  Fındıkçı (1996a) bu dönemleri şöyle tanımlamıştır: Birincisi, insanların, 

fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve tehlikeli doğa olaylarından korunmaya çalıştığı 

ilkel dönemlerdir. İkincisi, insanların toprağa yöneldiği ve toprağı işlemeye 

başlayarak yerleşik topluluklar oluşturmaya başladıkları dönemdir. Bu toplulukları 

oluşturan insanların sayıca artması, birlikte yaşamdan kaynaklanan yeni ihtiyaçlar, 

toplumlar arasındaki savaşlar çevreye daha çok egemen olma isteği ve benzeri 

durumlar ilk bilimsel çalışmaların başlamasında etkili olmuştur. Üçüncü dönem olan 

sanayi devrimi gerçekleşmiş insanla iş arasına yeni unsurlar ve makineler girmeye 

başlamıştır. 

 

Sanayileşme sonrası yaşanan bilimsel gelişme 20. yüzyılın ikinci yarısında 

hızlanmış, bilgisayardan, iletişime, robotlardan, uydulara ve yeni malzemelere her 

alanda köklü devrimler ortaya çıkmıştır. Daha önceki toplum yapılarındaki madde ile 

maddenin üretimi yerine, bilgi ile yeni bilgi üretilmeye başlanmıştır. Daha önceki 

dönemlerdeki buluş ve yeniliklerin tesadüfi olmasına karşın, yeni toplum yapısında 

bilgi, kitlesel ve sürekli olarak üretilmeye başlanmıştır (Erkan, 2001). Değişim, hep 

gelişme şeklinde olmuş, insanlar daha ileriye, daha yeniye daha farklıya ulaşma 

çabası içinde olmuşlardır. Bu gelişme, belki sistematik değil; ancak sürekli 

olagelmiştir. Bu gelişimin sürecini anlamak, günümüzde yaşananları anlamamıza 

katkı sağlayacaktır (Fındıkçı, 2001). Çünkü şu anda yarını yaşamaktayız ve 

dönüşümler de çoğu kez etkilenenler tarafından belli bir gecikme ile anlaşılabiliyor. 

Yaşadığımız günlerin sosyal ve ekonomik dinamiklerini iyi analiz eder ve 

algılayabilirsek yarının tahminini ve plânını da daha kolay yapabiliriz (Kozlu, 1994). 
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İnsanlık tarihinin uygarlık düzeylerini temsil eden dönemlerine, bir yenisi daha 

eklenerek şu şekilde tanımlama yapılmaktadır: İlkel çağ, tarım çağı, sanayi çağı ve 

bilgi çağı (Öğüt, 2001, s.5). Neticede denilebilir ki, içinde yaşadığımız dönem bilgi 

çağı, bu çağın toplumu da bilgi toplumudur (Bayhan, 1996, s.137). Bilgi toplumu 

kavramıyla anlatılan, bilginin temel güç ve ana sermaye olduğu hayat şekli ve 

anlayışının yerleştiği toplum düzenidir (Fındıkçı, 2001, s.234). 

 

Bilgi toplumunda, sanayi toplumunda ön plânda olan maddi ürünlerin üretimi 

yerine, bilgi üretimi önem kazanmıştır. Bilgi toplumu ile birlikte, geleneksel 

kaynakların, yani emeğin, doğal kaynakların ve sermayenin getirisi, bilginin sağladığı 

getirilere oranla giderek azalma eğilimine girdiğini söyleyebiliriz (Öğüt, 2001). Bir 

başka değişle bilgi, günümüzde en önemli üretim faktörü haline gelmiştir. Bu gün 

sermeyenin anlamı, servetin niteliği değişmiş; en büyük servet sahipleri bilgi üreten 

kişiler ve kuruluşlar olmuşlardır (Güzelcik, 1999).  

 

Bilgi toplumunun gerektirdiği insan modeli, bilgiyi kendi hayatında birinci 

değer olarak benimseyen, bilginin gereği, önemi ve önceliğine inanan, bilgi ile 

hareket eden ve sürekli gelişme kaygısı taşıyan bilgi insanıdır (Fındıkçı, 2001, s.235). 

Öğrenme duygusu bütün insanların ortak bir özelliği olmakla birlikte, her insanın aynı 

şekilde öğrendiği söylenemez. Bazı insanlar okuyarak, bazıları ise duyarak öğrenmede 

zorluk yaşarlar.. Bununla birlikte, genelde insanların, çeşitli öğrenme yöntem ve 

araçlarını bir arada kullandıklarını söyleyebiliriz (Rosen, 1998).  

 

Bilginin ve dolayısıyla öğrenmenin bu kadar önem ve güç kazandığı yeni çağda 

bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiden yeni bilgiler üretme daha fazla önem 

kazanacaktır (Ünal, 2006). 21. yüzyılda bilgi gerçek sermaye ve zenginlik yaratan 

kaynak haline gelecektir. 21. yüzyıl toplumu, bilgi işçilerinin egemen olduğu bir 

toplum olacaktır. Bu toplumda okullara yeni talepler yönelecektir (Hesapçıoğlu, 

2004, s.34). 
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Bilginin örgütün temel gücü olması göz önünde bulundurulduğunda, bilginin 

öğrenilmesinde hayal gücünün, yaratıcılığın ve örgüt kültürünün önemi büyüktür. 

Yeniliklerin ödüllendirilerek teşvik edildiği, bireysel farklılıkların desteklendiği, 

farklı bakış açılarına yaşama hakkının tanındığı işletmelerde, kişisel ve örgütsel 

öğrenme için elverişli bir ortam oluşturulmuş  demektir (Yücel, 2007).  Bilgi 

toplumundan, ancak bu anlayıştaki kişi ve organizasyonların çoğalması ile söz 

edilebilir. Yani, bilgi insanı olmanın ön şartı öğrenen insan, bilgi organizasyonu 

olmanın ön şartı öğrenen organizasyon ve bilgi toplumu olmanın ön şartı ise öğrenen 

toplum olmaktan geçmektedir (Fındıkçı, 2001).  

 

Bu tespitlerden hareketle 21. yüzyılın organizasyonlarının başarılı olabilmesi 

için, bilginin ve öğrenmenin kurumsal kültüre dönüştürmüş olmaları gerekir. Bu 

bağlamda yeni yüzyılın yeni örgütsel paradigması olan öğrenen örgüt yaklaşımının 

hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Küresel rekabet ortamında kurumların ayakta 

kalabilmesi için öğrenen organizasyonu iyi kavramaları ve örgütlerini öğrenen 

organizasyona dönüştürmeleri gerekmektedir. 

 

Garvin’e (1999) göre, öğrenen organizasyonlar beş ana faaliyette ustadır:  

• Sistematik problem çözme, 

• Yeni yaklaşımlarla deney yapma, 

• Kendi geçmiş deneyimlerinden öğrenme, 

• Diğerlerinin geçmiş deneyimlerinden ve iyi uygulamalarından öğrenme, 

• Bilgiyi organizasyonun tamamına çok hızlı bir şekilde transfer 

edebilme. 

 

Garvin’in belirttiği öğrenen örgütün bu kabiliyetleri de göz önüne alınırsa, 

öğrenen örgüt sistematiği günümüz örgütleri için vazgeçilmez bir sistematiktir 

diyebiliriz. 
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2.3.2. Öğrenen Organizasyon Paradigmasının Gelişimi 

 

Organizasyonların öğrenen bir sistem olarak ifade edilmesi düşüncesinin, 

Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetimde organizasyonları daha etkin hale getirmek 

için çalışanların transfer edilmesi gerektiğine dair fikirleri savunmasıyla yönetim 

literatürüne girdiğini öne sürenler vardır (Özgener, 2000, s.42).  Ancak, örgütlerde 

öğrenme kavramı, aslında 1940’ların sonuna doğru sistem kuramı ile yönetim 

literatürüne girdiği görülmektedir (Çelik, 2000, s.126). Ancak, örgüt çapında öğrenme 

kavramı 1980’lere kadar pek fazla dikkate alınmamıştır.  

 

Kavram olarak “öğrenen organizasyon”  Senge tarafından yazılan The Fifth 

Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (Beşinci Disiplin) 

kitabıyla (1990) literatüre girmiştir. Düren (2002, s.134)’de  Senge’nin, öğrenen 

organizasyonu, ilk defa bu kitapta sistematik olarak incelediğini belirtmektedir.  

 

Öğrenen örgüt paradigması aslında 1950’lerdeki sisten düşüncesinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar “öğrenen örgüt” kavramı Peter Senge’nin 

1990’da yazdığı “Beşinci Disiplin” adlı kitabıyla popülarite kazanmış olsa da daha 

önceki yıllarda da bu kavramı tanımlamaya çalışan yazarlar vardır. Örneğin, Peters ve 

Waterman (1982) öğrenen örgütü “ çok deneyen, doğru yanlışları yapan ve kendi 

dönüşümünü destekleyen organizasyonlar” olarak tanımlamıştır. Yani öğrenen örgüt 

kavramını Senge’ye atfedilmesi bir bakıma alanda çalışan diğerlerini gözardı 

etmektir. Günümüzde “örgütsel öğrenmenin bu denli popüler olmasının şu şekilde 

açıklanabilir; öğrenen örgüt kavramını bünyelerinde uygulayabilen büyük 

organizasyonlar değişime daha yatkın olma ve daha hızlı cevap verme özelliği 

kazanmışlardır. Buna paralel olarak, teknolojinin de öğrenen örgüt kavramının bu 

kadar ön plâna çıkmasında payı olduğu unutulmamalıdır (Dodgson, 1993). 
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her şeyden çok önem vermiş olmalarıdır. Standartlaştırılmış politikalar, prosedürler, 

kurallar ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Yöneticinin en önemli sorumluluğu ise 

çalışanları sıkı ve yakından denetlemek ve kurallara uymalarını sağlamak olmuştur. 

Örgüt yapıları kapalı olduğundan, çevredeki değişimlere duyarsız kalmışlar ve sadece 

kendi doğruları ve tecrübeleri üzerinde durmuşlardır. Bu da işletmelere hiçbir 

öğrenme şansı bırakmamıştır. Bu tür organizasyonlar, ancak pazar koşullarının 

değişmediği ortamlarda başarılı olabilmektedirler. Yani bilen organizasyonlar, 

öğrenmeye ihtiyaç duymadıkları oranda başarılı olabilmektedirler diyebiliriz (Koç, 

2006). Bilen organizasyonların temel özelliği çevrelerindeki değişime tepki olarak 

ortaya çıkması aynı zamanda var olan ürün ve hizmetlere ekleme yapmalarıdır. Bu tür 

yapılarda yapılan yenilikler öğrenme sonucunda ortaya çıkmış ürünler değildir. Bu 

yüzden firmanın kanıtlanmış çizgisiyle sınırlı kalan yenilikler, rekabet gücünü de 

sınırlamaktadır (Özgener, 2000, s.43).  Bilen organizasyonlarda çalışanlar kişisel 

gelişim olanaklarını kaybederlerse, genellikle değer vermedikleri ve hoşlanmadıkları 

bir iste her gün bir makine gibi saatlerce çalışırlar (Çam, 2002, s.62). 

 

Anlayan Organizasyonlar:  Bilen organizasyonların ardından anlayan 

organizasyon yerini almıştır. Anlayan organizasyon “en iyi” açıdan bakan, koşullara 

ve kişisel anlayış ve değer yargılarına bağlı olarak degişik “iyi” lerin olabileceğini 

vurgulayan bir organizasyondur (Gürsözlü, 2006). Bilen organizasyonlar zaman 

geçtikçe işlerini daha farklı biçimde yapmaları gerektiğini anlamışlardır. Özellikle 

1970'lerde yabancı rekabetin artması, tüketicilerin değişen talepleri ve teknolojide 

yaşanan sürekli gelişme, işletmeleri en iyi tek bir yol arayışından farklı yönlere doğru 

yönlendirmeye başlamıştır. 1980'lerde örgüt kültürü, işletmeleri yönlendiren temel 

faktör haline gelmeye başlamıştır. Örgüt kültürü ile birlikte örgütün önem verdiği 

temel değerler daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Anlayan organizasyonların temel 

felsefesi, şirket değerlerinin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını 

sağlamak şeklinde özetlenebilir (Koç, 2006). 

 

Düşünen Organizasyonlar: Düşünen organizasyonlar, problemleri bulmaya 

çalışan, yeni çözümler üretmeyi deneyen ve gelecekte doğabilecek problemleri 
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bugünden düşünerek çözüm yolları bulmaya çalışan organizasyonlardır. Ancak 

düşünen organizasyonlar sadece problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi üzerinde 

odaklanmışlardır. Oysa önemli olan problemleri doğuran nedenlerin belirlenmesi ve 

onların giderilmeye çalışılmasıdır. Düşünen organizasyonların temel felsefesi "eğer 

bozuksa hızlı bir şekilde onar, ama nedenler üzerinde düşünme" ilkesine 

dayanmaktadır (Koç, 2006). Düşünen organizasyonlar, is ile ilgili sorunların çabuk 

belirlenmesi, analizin yapılması ve uygulamaya geçilmesi konularına ağırlık verir ve 

yöneticileri bu yönde eğitirler (Ertürk, 2000, s.274). 

 

Öğrenen Organizasyonlar: İşyerinde öğrenen bir ortam yaratılması sadece 

sürekli değişen teknoloji konusunda çalışanları bilgilendirmek değil için değil 

işyerine katma değer sağlamak içinde gereklidir (McChristy, 2002). Öğrenen 

organizasyonların temel felsefesi, paydaşlarından (çalışanlarından, müşterilerinden, 

tedarikçilerinden, satıcılarından, iş ortaklarından ve rakiplerinden) öğrenebileceğinin 

en fazlasını öğrenebilmektir. Örgüt her fırsatta öğrenme yollarını arar, müşterileri ile 

sürekli iletişim içinde bulunarak, onlarla arasında bir öğrenme/öğretme ilişkisi 

geliştirir, bunu tüm süreçlere yayar (Koç, 2006).  

 

Öğrenen örgütlerin diğer örgütlerden farkı; öğrenme fırsatının insanların 

yaptıkları herşeyin içine dahil edilmesi; öğrenmenin anlık bir olay değil de bir süreç 

olarak algılanması, bireylerin kendilerini geliştirirken kurumlarını da geliştirmeleri, 

çalışanların kurumu yenilikler konusunda eğitmesi, bireylerin yaratıcı olması ve 

kurumu yeniden yapılandırabilmeleri, öğrenen örgütün bir parçası olamanın bireylere 

keyif vermesi olarak sıralanabilir. Örgütsel öğrenme, sürekli değişen pazar ve müşteri 

ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi sağlayacak kalıcı davranış değişiklikleri gerektirir 

(Horan, 2008). 

 

Öğrenen organizasyonlar; bilen, anlayan ve düşünen organizasyonlarla 

karşılaştırıldıklarında, aralarındaki en büyük farklılık değişime yaklaşımlarından 

kaynaklanmaktadır. Öğrenen organizasyonlar, deneyler yaparak sürekli gelişmeye 

açık olduklarından, değişime daha kolay uyum sağlayabilirler. Öğrenen 
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organizasyonlarda değişim, sürekli bir olgu olarak algılanmaktadır. Çünkü değişim 

öğrenmeyi yönlendiren veya gerçekleştiren bir fırsat ve temel girdidir. Değişim, 

öğrenmek için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir (Koç, 2006). 

 

Senge (2002, 11), öğrenen organizasyonu, “kişilerin gerçekten arzu ettikleri 

sonuçları elde etmek için kapasitelerini sürekli olarak geliştirdikleri; yeni, sınırları 

zorlayan düşünce şekillerinin ortaya atıldığı; insanların sürekli biçimde beraber 

öğrenmeyi öğrendikleri organizasyonlar” olarak tanımlamıştır. Garvin (1999, 55), 

“Öğrenen örgüt, bilgi yaratma, elde etme ve aktarma yeteneğine sahip ve aynı 

zamanda davranışını, yeni bilgi ve görüşleri yansıtabilecek şekilde düzenleme 

yeteneğine sahip örgüt” olarak tanımlamıştır. Öğrenen örgüt kavramı bireyi, bireysel 

gelişmeyi merkez alan ve rekabet üstünlüğünü salt öğrenmenin ötesinde; aktif 

öğrenmeyi, diğer bir deyişle, öğrenmeyi öğrenmeği ve bunun sonuçlarını, rakiplere 

göre fark yaratacak şekilde kullanmayı hedefleyen bir içerik taşımaktadır. Bu içerik, 

örgütlerin bugün en çok ihtiyaç duydukları pozitif sinerji yaratabilme özelliğini büyük 

oranda destekler niteliktedir (Taşcı ve Eroğlu, 2004).  “Çalışanların gelişimini sürekli 

teşvik eden ve besleyen, öğrenmeyi işletmenin kapasitesini ve başarısını artırmaya 

yönelik bir yatırım olarak gören ve dolayısıyla öğrenmeye ve gelişmeye olanak 

sağlayan bir ortam yaratan” kuruluş olarak tanımlamıştır (Ünal, 2006, s.14). Arıkan’a 

göre (2001, s.472), kendi geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan genişletebilen 

bir yapı, Koçel’e ( 1996, s.359) göre, tüm örgüt çalışanlarının çevrelerinden, geçmiş 

deneyimlerinden ve araştırma yolu ile yeni fikirler üretmeleri, yeni iş yapma usulleri 

ve yeni ürünler geliştirerek örgütün rekabet gücünü artırmalarına dayanan yapılanma,  

Ataman’a (2001, s.384), göre öğrenmenin temelini oluşturduğu bir felsefe ve düşünce 

sistemi, Eren’e göre (2001, s.132)  de çalışanların rolü ve yöneticilerin ne olması 

gerektiğine ilişkin bir felsefedir.  

 

Organizasyon bireylerinin yeni bilgilere sahip olmaları, bunu diğer bireylerle ve 

gruplarla paylaşmalarını ve organizasyonun bilgisi haline getirmelerini ayrıca 

organizasyonun karşılaşacağı sorunların çözümünde de kullanmalarını içerir. Öğrenen 

organizasyonun bilgiyi kullanma süreci şema ile de şöyle anlatılabilir (Boyacı, 2007): 
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• Teknoloji ve  

• Öğrenme olmak üzere beş  alt sistem vardır. Öğrenen organizasyon alt 

sistemlerinin özü diğer dört boyutun özüne işleyen öğrenmedir. Diğer dört alt 

sistemin her biri, öğrenmenin etkisi ve kalitesini artırmak için gereklidir. Bu alt 

sistemler, öğrenen organizasyonda yapıyı oluşturan, sürdüren, ayakta tutan ve 

verimli olan vazgeçilmez ortaklardır. Eğer herhangi bir alt sistem zayıf düşer ya da 

yok olursa, diğer alt sistemlerin etkinliği önemli ölçüde azalır  (aktaran: Ünal, 2006). 

 

Öğrenen organizasyonlar bir gecede kurulmaz. En başarılı örnekler belirli 

zaman içinde istikrarlı bir şekilde geliştirilmiş tutumların ve yönetim süreçlerinin 

ürünüdür (Garvin, 1999, s.76). Günümüzün hızlı değişim ve yenilik koşullarında 

sadece üst yönetimin öğrenmesi yeterli değildir. Örgüt içinde faaliyet gösteren 

herkesin sürekli öğreniyor olması ve kendi konularıyla ilgili yenilikleri takip etmesi, 

öğrenmesi ve  bunları  uygulaması gerekmektedir (Sarıhan, 1998).  

 

Michael J. Marquardt’a (1999)  göre geleneksel organizasyonları öğrenen 

organizasyon yapmak için Tablo 1’de gösterildiği gibi yedi anahtar paradigmada 

değişim göstermesi gerekir. Bu paradigma değişiminin sonucu, yeni düşünce kalıpları 

ile organizasyonun geleceğini görme ve iş ile öğrenme arasında karşılıklı etkileşim 

olmak zorundadır. İş ya da görev öncesi bilgi gerektiren geleneksel yaklaşımın aksine 

olarak öğrenme, insanların yaptıkları işleri ve üretimleri sırasında meydana gelir 

(aktaran: Ünal, 2006, s.15). 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Tablo 2: Öğrenen Organizasyonda Paradigma Değişimi 

Geleneksel Odak Öğrenen Organizasyon Odağı 

Verimlilik Performans 

İşyeri Öğrenme Çevresi 

Tahmin Edilirlik Sistemler ve Uyarlamalar 

Eğitim ve Personel Gelişimi Kendi Kendine Öğrenme 

Çalışan Sürekli Öğrenen 

Denetici/Yönetici Koç ve Öğrenen 

Bağlanma/Etkinlik Öğrenme Fırsatları 

   Kaynak: Ünal,  A. İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı 
Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Konya, 2006, s.16 

 

Garvin’e (1999) göre, organizasyonların öğrenen bir organizasyon olabilmeleri 

için uzmanlaşmaları gereken faaliyetler şunlardır: 

• Sistematik problem çözme, 

• Yeni yaklaşımları deneme, 

• Geçmiş deneyimlerden ders alma, 

• Başkalarının deneyimlerinden öğrenme, 

• Bilginin organizasyon içinde çabuk ve etkin bir biçimde dağıtılmasını 

sağlamak. 

 

Örgütsel öğrenme dinamik bir süreçtir ve öğrenen bir örgütten söz edebilmek 

için öğrenmenin örgütsel boyutta gerçekleşmesi gerekir. Örgütler, kişilerin gelişimine 

uygun bir ortam hazırlayıp kişisel gelişimlerinde takım öğrenmesi içinde 

kullanılmasını sağlayacak bir sinerji ortaya çıkarmak durumundadırlar (Arat, 2001).  
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2.3.3. Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Organizasyon 

 

Zaman zaman öğrenen organizasyon çalışmalarına C.Argyris ve D.A.Schön’ün 

çalışmalarında başlandığı ve bu anlayışın Senge tarafından şekillendirildiği ifade 

edilse de C.Argyris ve D.A.Schön tarafından kullanılan kavram “öğrenen 

organizasyon” değil; “örgütsel öğrenme”dir. Senge tarafından kullanılan kavram ise, 

“öğrenen organizasyon”dur (Ünal, 2006). 

 

Öğrenen organizasyon, belirsizliğe ve karmaşıklığa tepki gösterme, değişikliğe 

katılma ve cevap verme felsefesinin içinde bulunduğu örgüt, örgütsel öğrenme ise; 

örgütsel çevrenin belirsizlik ve karmaşıklığına tepki gösterme, değişiklik meydana 

getirme düşüncesini artırma şeklinde karşımıza çıkar (Celep, 2003). Örgütsel 

öğrenme, Tepeci ve Koçak’a (2005) göre de örgütte yer alan öğrenme ile ilgili bazı 

faaliyetleri tanımlarken, öğrenen organizasyonlar ise; öğrenme faaliyetlerini başarı ile 

sürdüren, yeni bilgiyi yeni davranış şekillerine dönüştürebilen işletmeler  için 

kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, örgütsel öğrenme, öğrenen örgütlerin içinde yer 

alan bir faaliyettir. 

 

Ünal’ın (2006, s.16) aktardığına göre, örgütsel öğrenme faaliyetleri Austin ve 

Hopkins (2004) tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

• Bilgi Toplama ve Problem Çözme, 

• Deneyim, 

• Geçmişten Öğrenme, 

• En İyi Uygulamalardan Öğrenme, 

• Bilgi Transferi. 
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Coşkun’a (2000) göre  öğrenen organizasyonda, organizasyon sayesinde 

sistemin bir bütün olarak öğrenmesi söz konusu iken, buna karşılık örgütsel 

öğrenmede ise organizasyondaki kişilerin ve grupların öğrenmesi söz konusudur.  

 

Tablo 3: Öğrenen Organizasyon ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki Farklar 

 Örgütsel öğrenme Öğrenen Organizasyon 

Sonuç Potansiyel organizasyonel 
değişim Organizasyonel gelişim 

Hareket Nedeni Organizasyonel evrim Rekabet avantajı 

Yazılı Eserler Tanımlayıcı Kural koyan 

Yazarların Amacı Teori oluşturmak Müdahale etmek 

Uyarıcılar Ortaya çıkan Plânlanan 

Hedef Kitle Akademisyenler Uygulayıcılar 

Bilimsel geçmiş Karar teorileri, organizasyon 
alışmaları 

Organizasyonel gelişim, 
stratejik yönetim 

Kaynak: Ünal,  A. İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı 
Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Konya, 2006, s.24 

 

Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere, örgütsel öğrenme, daha çok akademisyenlere 

yönelik, teorik, tanımlamaya çalışan ve değişim odaklı iken; öğrenen organizasyon, 

uygulayıcılara yönelik, kural koyan ve gelişim odaklıdır (Ünal, 2006). 
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2.3.4. Öğrenen Organizasyonun Disiplinleri 

 

Öğrenen organizasyona ilişkin fikirler, örgütsel iyileştirmenin ateşleyicisidir. 

Ama kendi başlarına öğrenen organizasyonu yaratamazlar. İşin yaptırılma biçiminde 

bu fikirlere uygun değişmeler olmaz ise, sadece iyileştirme potansiyelinden söz 

edilebilir (Garvin, 1999). Bu nedenle, öğrenme yetersizlikleri çözümlendikten sonra, 

öğrenen organizasyon olma yolundaki ikinci adım, öğrenen organizasyonların 

dayandığı temel disiplinleri oluşturmaktır (Celep, 2001). 

 

Öğrenen organizasyon bir yönetim modeli değil, bir yönetim anlayışı ya da 

yönetim felsefesidir. Öğrenen organizasyon terimi, eğitimli insanların oluşturduğu 

organizasyonu ve organizasyonun kendi gelişimini sağlayacak düzeye nasıl 

ulaşılabileceğini sorgulayan bir terimdir. Öğrenen organizasyon anlayışı, yarının 

yönetiminde, değişim yönetiminde, eğitimli insana daima; kendini geliştirme 

potansiyeline sahip organizasyonlar inşa etme yolunda ipuçları veren, insanın 

organizasyonla beraber nasıl öğrenebileceğini ve öğrenilmesi gerekenin nasıl 

öğrenileceğini gösteren bir yönetim modelidir (Boyacı, 2007) 

 

Öğrenen organizasyon kurmak için beş yeni disiplinin bir araya gelmesi gerekir. 

Bir disiplin, belli beceri ve yetenekleri elde etmek için izlenecek olan gelişme yoludur. 

Bu yeni beş disiplini diğer bilinen yönetim beceri ve disiplinlerinden ayıran en 

önemli özellik, bu disiplinlerin kişisel disiplin olmalarıdır. Her biri nasıl 

düşündüğümüz, gerçekten ne istediğimiz, birbirimizle nasıl iletişime girdiğimiz ve 

nasıl birlikte öğrendiğimiz ile yakından ilgilidir. Bu anlamda, geleneksel yönetim 

disiplinleri olmaktan çok sanatsal disiplinlerdir diyebiliriz (Senge, 2002).  

 

Senge (2002) tarafından ortaya konulan öğrenen organizasyona ait beş temel 

disiplin olan, Kişisel Hâkimiyet, Zihnî Modeller,  Paylaşılan Vizyon, Takım Hâlinde 

Öğrenme ve Sistem Düşüncesi aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.  
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2.3.4.1. Kişisel Hâkimiyet 

 

Kişisel hâkimiyet (ustalık) Senge (2002, s.15) tarafından şöyle 

tanımlanmaktadır:  

“Hâkimiyet, insanlar veya eşyalar üzerinde hâkimiyet kurma fikrini akla 
getirebilir. Ama hâkimiyet özel bir beceri düzeyi anlamına da gelebilir. 
Yüksek düzeyde bir kişisel ustalığa sahip kişiler kendileri için en 
derinden önem taşıyan sonuçları tutarlı olarak gerçekleştirme yeteneğine 
sahiptir. Gerçekten, yaşamlarına bir sanatçının bir sanat eserine 
yaklaşacağı gibi yaklaşırlar.” 

 

Kişisel ustalık, kişisel görme ufkumuza sürekli olarak açıklık kazandırma ve 

onu derinleştirme, enerjilerimizi odaklaştırma, sabrımızı geliştirme ve gerçekliği 

objektif olarak görme disiplinidir (Senge, 2002, s.20). Kişisel ustalık, bireysel 

öğrenmeyi, sürekli biçimde kendini yenilemeyi ve bunları örgütsel çalışmalarla 

ilişkilendirmeyi ifade eder (Teare ve Dealtry, 1998,  aktaran: Ünal, 2006, s.21).  

 

Örgütler bireyler aracılığı ile öğrendikleri için bireyler örgütler için birinci 

derecede önem taşırlar; birey öğrenmesi olmadan örgütsel öğrenme gerçekleşemez. 

Kişisel ustalık, kendini sürekli gelişim ve öğrenmeye adamış zihnîyeti ifade eder, 

yüksek kişisel ustalık düzeyine sahip kişiler, hayatta gerçek aradıkları sonuçları 

yaratma yeteneğini sürekli olarak genişletmektedirler. Bu şekilde ortaya çıkan sürekli 

öğrenme çabası öğrenen organizasyon ruhunu ortaya çıkarmaktadır (Ataman, 2001). 

 

Öğrenen bir organizasyonun içindeki öğrenme isteği ve kapasitesi, 

üyelerininkinden daha büyük olamayacağı için bu disiplin, öğrenen organizasyonların 

manevi temellerinden biri olarak kabul edilir (Kutanış, 2002, s.272). Kişisel ustalık 

disiplininin yaratıcı gerilim, duygusal gerilim ve yapısal çatışma gibi kendi kendini 

karakterize eden yapıları vardır (Senge, 2002, s.185). 
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Burada önemli olan, kişinin kendi varlığını sürekli olarak geliştirebilmesidir. 

Bu ise, kişinin kendisini sorgulaması ile mümkündür. Kişi, kendisini sorguladığı 

sürece, kendisinin kapalı varsayımlarının, değer yargılarının farkına varacak, zihnî 

modelini anlayacak ve bunu değiştirmek için çaba gösterecektir. Burada dikkat çeken 

bir diğer husus da, kişinin kendisini ifade etmekle yetinmeyip diğer kişilerin de 

varlığını tanımasıdır. Çünkü kişisel ustalık, diğerlerinin de farkına varmayı gerektirir. 

Çünkü kişilerin farklı görüşleri de dikkate alması, kendi varsayımlarını 

değerlendirirken gerekli olmaktadır. Kişi, tek bir düşünce içinde değil, farklı 

düşünceler arasında gerçekliği aramalıdır (Boyacı, 2007). 

 

Braham (1998)’a göre “öğrenerek kişisel ustalık düzeyine ulaşmak” için 

aşağıda açıklanan beş aşamanın yaşanması gerekir:  

• Bilinçsiz Yetersizlik: Birey ne bilmediğini bilmiyordur. 

• Bilinçli Yetersizlik: Birey bilmediğinin farkındadır. 

• Bilinçli Yeterlilik: Birey öğrenmiştir, neyi nasıl yapacağını biliyordur. 

• Bilinçsiz Yeterlilik: Birey öğrendiklerini beceriye dönüştürmüş, refleks haline 

getirmiştir. Bu aşamada, bir iş iş yaptıktan sonra bu işi başarmanın başka 

yollarını denemeye pek gönüllü olmamayı ifade eden öğrenme ukalalığı ve iş 

hiç düşünmeden yapılabilir hale geldiği için motivasyon kaybını ifade eden 

sıkılma tehlikeleri de söz konusudur.  

• Ustalık: Bireyin öğrenme sürecinde ara sıra ani çıkışlar olur, bunun ardından 

platolar gelir. Öğrenme sürecinin başında ani çıkışlar birbirine yakındır ve 

insanda bir başarı hissi uyandırır. Ancak öğrenme zorlaştıkça bu platolarda 

harcanan süre de uzar ve yeni öğrenilen bilgiler de azalır.  

 

Bir organizasyonun iklimi kişisel ustalığı iki yoldan güçlendirebilir: Birincisi, 

kişisel büyümeye organizasyonda gerçekten değer verildiği fikrinin sürekli 

olarak yeniden güçlendirilmesi, ikincisi kişisel ustalığın ve hâkimiyetin geliştirilmesi 

için hayati olan işbaşında eğitim sağlanmasıdır (Senge, 2002). 
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2.3.4.2. Zihnî Modeller 

 

Zihnî modeller, kişilerin dünyayı anlayışını ve eylemlerini farkında olmadan 

etkileyen, zihinlerinde iyice yer etmiş, kökleşmiş, varsayımlar, genellemeler, hatta 

resimler ve imgelerdir (Senge, 2002, s.16).   

 

Ataman (2001)’a göre ise zihnî modeller, zihnîmizde yer etmiş kökleşmiş 

varsayımlar, tutumlar, genellemeler ve düşünüş biçimleridir; dünyayı zihnî 

modellerimiz ile algılarız. Hem işletmelerin hem de bireylerin yapısında düşünüş ve 

tepki verme şeklini etkileyen ve kısıtlayan önyargılar vardır. Bu önyargılar bizi 

bilinen ve alışılmış düşünce kalıplarına ve eylemlere yöneltir. 

 

Bu nedenle organizasyondaki insanların, organizasyonun işleyişine güç katan 

paradigmaları, metaforları, zihnîyetleri ya da zihin modellerini kavramada beceri 

kazanmış olmaları gerekir. Gerektiğinde yeni zihnî modeller geliştirebilmelidirler 

(Morgan, 1998).  

 

Bunu başarmak için kişisel ve kişiler arası düzeydeki zihnî modelleri yönetme 

becerilerinin organizasyon içinde geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak 

Senge (2002), kitabında uygulamalarına sıkça yer verdiği Chris Argyris gibi eylem 

bilimi uygulayıcılarının öğrenme becerilerine başvurur. Bu beceriler iki gruba ayrılır 

(Senge, 2002, s.11) : 

• Düşünme becerileri, bireyin kendi düşünme süreçlerini yavaşlatıp zihnî 

modellerini nasıl oluşturduğunun ve bunların eylemlerini nasıl etkilediğinin 

farkına varmasını sağlar. 

• Sorgulama becerileri ise, bireyin başkaları ile olan yüz yüze ilişkilerinde, 

özellikle karmaşık ve çatışmalı sorunlarla uğraşırken nasıl davranacağı ile 

ilgilidir. 
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Bu becerilerin uygulamaları, herkesin kendi düşüncesini açıkça ifade etmesi ve 

başkalarının değerlendirilmesine sunmasını içermektedir. Bu yolla organizasyonun 

bireylerinin kendi zihnî modellerinin farkında olması ve bunu paylaşması öğrenme 

önündeki bu engelin etkisinin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu, şirket içinde bir 

öğrenme atmosferi oluşturur. Hiç kuşkusuz bu atmosfer içinde bireysel ve de grup 

hâlindeki öğrenme hızlanacaktır (Boyacı, 2007). 

 

Zihnî modellerimiz sadece dünyayı nasıl algıladığımızı belirlemekle kalmaz, 

nasıl eyleme geçtiğimizi de belirler; davranışlarımızı etkilemesinin sebebi, 

gördüğümüz şeyleri etkilemesidir. Farklı zihnî modellere sahip kişiler aynı olayı 

farklı şekilde görecek ve algılayacaktır; bunun sonucu olarak da farklı tepkiler 

verecek ve davranacaktırlar. Zihnî modellerin işleyiş biçimi örgütlerde de aynıdır. 

Yöneticiler önemli kararlar verirken ya da bir probleme çözüm bulmaya çalışırken 

kalıplaşmış düşünceler ile sınırlı kalırlar ve işe yaramayan eski çözümleri yine 

uygulamaya koyarlarsa başarılı olamazlar. Başarılı olmaları için kalıplaşmış eski 

çözümleri bir kenara bırakmaları gerekir, bunun için de zihnî modellerini 

değiştirmelidirler. Ancak bu şekilde öğrenmeyi hızlandırabilirler (İşdar, 2006). 

 

Zihnî modelle çalışma disiplini, aynayı içe doğru çevirmekle başlar. İçimizde 

bulunan ufuk ve vizyonları ortaya çıkarmayı ve bunları sıkı bir incelemeden 

geçirmeyi öğrenmek gerekir. Bu noktada sorgulama ile savunmayı dengeleyen 

“öğrenme” konuşmaları yapmak yeteneği büyük önem taşır. Bu konuşmalarda 

insanlar kendi öz düşünüşlerini (paradigmalarını) etkili bir şekilde sunar ve 

düşündüklerini başkalarının etkisine açarlar (Çam, 2002). Paradigmalarının farkına 

varmayan bireylerin/örgülerin, bunları değiştirmek için yola koyulmalarını beklemek 

eksik bir yaklaşım olur. Bu konudaki farkındalık arttıkça aynı oranda değişim ihtiyacı 

da artacaktır diyebiliriz.  
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2.3.4.3. Paylaşılan Vizyon 

 

Vizyon geleceğe yönelik olarak bir bireyin yada organizasyonun nerede ve 

hangi koşullarda olacağını ifade eden anlayış, görüş ve düşüncelerinin oluşturduğu bir 

bakış açısıdır (Çam, 2002, s.76). 

 

Paylaşılan vizyon, “Ne yapmak istiyoruz?” sorusunun cevabıdır. Kişisel 

vizyonlar nasıl kişilerin kafalarında ve yüreklerinde taşıdıkları resimler ve imgelerse, 

paylaşılan vizyonlar da aynı şekilde bir organizasyonun her tarafındaki insanların 

taşıdıkları resimlerdir. Bu resimler, organizasyona nüfuz eden ve farklı türden 

faaliyetlere tutarlılık kazandıran bir ortaklık duygusu yaratılmasını sağlar (Senge, 

2002, s.227). L.Tony Rodrigez (2004)’e göre organizasyonun vizyon ve amacını 

paylaşan üyeler, tatmin ve sorumluluk duygusunda artış yaşayabilirler (aktaran: Ünal, 

2006, s.22).  

Senge (2002) paylaşılan vizyonu şöyle açıklamaktadır:  

“En basit düzeyinde paylaşılan bir vizyon, ‘Ne yapmak istiyoruz?’ 
sorusunun cevabıdır. Kişisel vizyonlar nasıl kişilerin kafalarında ve 
yüreklerinde taşıdıkları resimler ve imgelerse, paylaşılan vizyonlar da 
aynı şekilde bir organizasyonun her tarafındaki insanların taşıdıkları 
resimlerdir. Bu resimler, organizasyona nüfuz eden ve farklı türden 
faaliyetlere tutarlılık kazandıran bir ortaklık duygusu yaratır. 

... Paylaşılan vizyon birçok insanın gerçekten bağlı olduğu bir vizyondur, 
çünkü o, onların kendi kişisel vizyonlarını yansıtır.  

... Paylaşılan vizyon öğrenen organizasyon için hayati önem taşır, çünkü 
öğrenme için gerekli odaklaşmayı ve enerjiyi sağlar. Başkalarına uymayı  
öğrenmek vizyon olmadan mümkün olsa da,   yaratıcı öğrenme ancak 
insanların kendileri için derinden önem taşıyan bir şeyi başarmak için 
çaba göstermeleri hâlinde gerçekleşir”.  
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Paylaşılan vizyon oluşturmaya önem veren organizasyonlar, üyelerini sürekli 

olarak kendi vizyonlarını oluşturmaya yüreklendirirler. Çünkü kendi vizyonu 

olmayan insanların yapabilecekleri, bir başkasınınkini sahiplenmekten başka bir şey 

olamaz. Bunun sonucu ise bağlılık değil uyum olur (Senge, 2002). 

 

Paylaşılan vizyon disiplini, “geleceğe yönelik paylaşılan resimleri” ortaya 

çıkarma becerisini kapsar. Eğer bir organizasyonda gerçek bir görme gücü (vizyon) 

varsa, insanlar kendilerine öyle söylendiği için değil, kendileri o vizyona ulaşmak 

istedikleri için kendilerini aşar ve öğrenirler (Boyacı, 2007) 

 

Paylaşılan vizyon, öğrenen organizasyon için hayati önem taşır, çünkü öğrenme 

için gerekli odaklaşmayı ve enerjiyi sağlar. Yaratıcı öğrenmenin gerçekleşmesi ancak 

derinden önem taşıyan bir şeyi başarmak için çaba göstermek hâlinde gerçekleşir. 

Farklılık yaratabilmek ve rekabet edebilmek için yaratıcı öğrenme, günümüz 

örgütlerinde çok önemlidir (İşdar, 2006). 

 

Eğitim örgütlerinin de ortak bir vizyona sahip olmaları gerekmektedir. Ortak 

vizyon, okuldaki herkesin kendi sorumluluklarını ve rollerini anlamalarına yardımcı 

olan bir kavramdır. Başarılı olmak için sağlam bir vizyon gerekli ama yeterli değildir. 

Hızlı değişim, vizyonun da sürekli olarak revize edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, 

başarılı olunması için hızlı hareket edilmesi ve aynı zamanda da vizyona uygun 

sistemler kurulması gerekmektedir (Keleştimur, 1999). 

 

2.3.4.4. Takım Hâlinde Öğrenme 

1990’lara damgasını vuran tüm yeni yönetim anlayışlarının temelinde takımlar 

yer almaktadır. Organizasyonun karşılaşacağı problemlerin çözümünde takım 

çalışmasının etkin bir rol oynayacağı görüşü, takım çalışmasının tüm 

organizasyonlarda yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu bağlamda takımların ve takım 
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çalışmasının baskın olduğu organizasyonlarda takım hâlinde öğrenmenin, öğrenen 

organizasyonlara giden yolda önemli bir aşama olduğu uygulamalardan ortaya 

çıkmaktadır (Boyacı, 2007).  

 

Takım, potansiyel olarak birey zekasına göre daha büyük bir zekaya sahiptir. 

Takım hâlinde öğrenme üyelerin gerçekten arzuladığı sonuçlara ulaşma kapasitesini 

geliştirme süreci olmakla birlikte ortak vizyon geliştirme disiplini üzerine kurulur. 

Ancak ortak vizyon ve yetenek yeterli olmayıp birlikte çalışma şeklinin bilinmesi de 

gereklidir. Yogesh Malhotra (1996), "Örgütlerde kilit öğrenme birimi eylem için bir 

birlerine ihtiyaç duyan kişilerdir" diyerek takımın önemini ifade etmektedir (aktaran: 

Töremen, 2001). 

 

Modern örgütlerde temel öğrenme birimi iş görenler değil takımlardır (Gürsel, 

1998, s.88). Takımlar enerjilerini hizalamayı başarabilirseler, bir yön ortaklığı ortaya 

çıkar. Daha az enerji harcanır ve ortaya gerçek anlamda bir sinerji çıkar (Çam, 2002, 

s.77). 

 

Takım hâlinde öğrenme, hizalanma ve bir takım üyelerinin gerçekten arzuladığı 

sonuçları yaratma kapasitesini geliştirme sürecidir. Paylaşılan vizyon oluşturma ve 

kişisel ustalık vizyonları üzerine kurulur. Ancak paylaşılan vizyon ve kişisel ustalık 

yeterli değildir. Takım hâlinde öğrenme önemlidir, çünkü takımlar öğrenmedikçe 

örgütlerin öğrenmesi de zorlaşır (Senge, 2002). 

 

Senge (2002)’ye göre organizasyonlarda takım hâlinde öğrenmenin üç önemli 

boyutu vardır. Bunların: 

Birincisi, karmaşık sorunlar üzerine iç görüsel bir düşünme ihtiyacıdır. Burada 

takımlar birçok zihnîn tek bir zihinden daha zeki olma potansiyelinden nasıl 

yararlanacaklarını öğrenmelidirler. Bu çok kolay olmamakla beraber, 
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organizasyonlarda takımın zekasını tek tek takım mensuplarının zekasından daha çok 

değil, daha az kılma eğiliminde güçler bulunur. 

 

İkincisi, yenilikçi, eşgüdümlü eylem ihtiyacıdır. Organizasyonlar var olan 

takımlar, ayni türden ilişkiyi geliştirir, ortada bir “operasyonel güven” vardır ve 

takımın her mensubu takımın öbür üyelerinin bilincinde kalır ve birbirlerinin 

eylemlerini tamamlayacak şekilde davranacaklarına güvenilir. 

Üçüncüsü, takım mensuplarının öbür takımlar üzerinde rolüdür. Örneğin üst 

düzeydeki kişilerden oluşan takımların eylemlerinin çoğu başka takımlar aracılığı ile 

yürütülür. Böylece bir öğrenen takım, diğer öğrenen takımları sürekli olarak geliştirir 

ve bunu takım hâlinde öğrenme pratik ve becerilerini daha geniş bir biçimde telkin 

ederek yaparlar (Senge, 2002). 

 

Takım hâlinde öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ilk aşama olarak “diyalog” un 

oluşması gerekir. Diyalog, takımın bireylerinin varsayımlarını askıya alıp gerçek bir 

“birlikte düşünme” eylemine girme kapasitesi olarak tanımlanır. Bireylerin öğrenmeyi 

aksatan tüm bariyerleri keşfedebilmelerini sağlayan bir araçtır. Socrates’in kendisine 

özgü öğretme ve araştırma yöntemi olan “diyalog” da düşünceler ortaya konulur ve 

bunlar karşılıklı olarak eleştirilir; böylece herkesin kabûl edeceği şeye varılmak 

istenir. Diyalogun amacı herhangi bir bireyin, o ana kadar sahip olduğu anlayışların 

ötesinde birtakım kavrayışlar elde etmesini sağlamaktır denilebilir. Bununla beraber 

örgütlerde yukarıda açılanan diyalog ortamının oluşturulması hiç de kolay değildir. 

Takım hâlinde öğrenme, aynı zamanda çalışma ekipleri içinde üretken diyalog ve 

tartışmaya karşı duran etkili güçlerle yaratıcı bir şekilde uğraşmayı öğrenmeyi de 

gerekli kılar (Senge, 2002).  Takım hâlinde öğrenmenin önündeki en önemli engel, 

organizasyonel öğrenme bariyerleri kısmında belirtilen savunmacı rutinlerdir. İşte 

diyalog, bu rutinlerin ortaya çıkarılmasında ve aşılmasında en önemli araçtır (Boyacı, 

2007). 
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İşdar (2006)’ın, David Bohm, Don Factor ve Peter Garrett’an aktardığına göre 

diyalog için üç temel koşul oluşturulmalıdır. Bunlar:  

• Tüm katılanlar varsayımları askıya alacaklardır, 

• Tüm katılanlar birbirlerini çalışma arkadaşı olarak göreceklerdir. 

• Diyalogun “bağlamını bir arada tutan” bir “hareketi kolaylaştırıcı” 

bulunmalıdır. 

  

Bu koşullar “anlamın özgür akışını” akışa direnci azaltarak bir grup arasından 

geçmesine izin vermeye katkıda bulunur. Bir elektrik devresinde direnç nasıl akımın 

ısı (enerji kaybı) yaratmasına sebep oluyorsa; bir grubun yukarıdaki koşullar 

oluşturmadan normal işleyişi de enerji israfına yol açar. Takım hâlinde öğrenmede bir 

diğer koşul tartışmadır.  Tartışma diyalogun gerekli karşıtıdır. Eğer takım bir fikir 

birliğine ulaşacak ve kararlar alacaksa biraz tartışmaya ihtiyaç vardır. Üzerinde fikir 

birliğine varılmış karara ya da çözüme alternatif görüşlerden gidilmelidir. Öğrenen bir 

takım diyalog ile tartışma arasında gidip gelmeyi başarmıştır (İşdar, 2006). 

 

Ekiple öğrenme, ekibin zekasının ‘birlikte düşünerek’ ekipteki bireylerin 

zekalarının üzerine çıktığı zamandır. Ekip bundan sonra işbirlikli eylem için 

olağanüstü kapasiteler geliştirebilir. Ekip öğrenmesi esastır, çünkü çağdaş örgütlerde 

birey değil ekipler temel öğrenme üniteleridir. (Bu kavrama bazıları sinerji 

demektedir) (YÖK, 2008). 

 

Takım becerilerinin geliştirilmesi, bireysel becerilerin geliştirilmesinden daha 

zorlayıcıdır. Bu nedenle öğrenen takımların, pratik alanlarına ve pratik yapmaya çok 

ihtiyaçları vardır. Prova yapma olanağının neredeyse hiç bulunmadığı bir çok yönetim 
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ekibinin öğrenme becerilerini geliştirememelerinin önemli nedeni budur (İşdar, 

2006). 

 

Takım çalışmasının tercih edilen bir çalışma biçimi olarak kabul görmesi 

oldukça zordur. Çünkü, bu kurumun kültüründe, değerlerinde ve normlarında bir 

değişikliğe işaret eder. Amaç, bireylerin birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ya da 

takım olarak dışarıda kendilerine gereken deneyimi kazanmalarıdır. Bunu 

başarılabilmesi için, grupların kendilerini bir takıma dönüştürecek davranışları 

öğrenmeleri gerekir (Braham, 1998). 

 

Bir ekibin içinde rolleri dağıtan, roller arasında dengeleri kuran, ekipte rol 

sitemlerini yaratan kişi liderdir. Bu nedenle, ekibin başarısında önemli bir boyut olan 

karşılıklı bağımlılığın olumlu ve olumsuz sonuçlarını dengelemek lidere düşmektedir 

(Baltaş, 2004). 

 

Organizasyonlar içinde öğrenen takımların oluşturulmasında takım ve takımlar 

arasında iletişimin çok önemli bir rolü vardır. Örgüt içindeki faaliyetlerin düzgün bir 

biçimde yürüyebilmesi için görev tanımlarının net bir şekilde yapılması ve ilan 

edilmesi gerekir. Ama görev tanımları ne kadar net yapılırsa yapılsın örgüt içinde 

düzgün bir iletişim yoksa eşgüdüm ve amaçlara yönelik çalışma ortamı 

oluşturulamaz. Diyalog disiplini, takım içinde öğrenmeyi aksatan etkileşim ve 

iletişim biçimlerinin nasıl teşhis edileceğini öğrenme fırsatını da doğurur (Çam, 

2002).  

 

Üner’e (2006) göre, bir takımın başarılı olabilmesi için, aşağıdaki dört asamaya 

ihtiyacı vardır:   

• Formlaşma: Bir grup birbirleri ile anlaşmaya başladıkları zaman o işi en 

iktisatlı olarak tamamlarlar. 
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• Heyecanlanma: Takım üyeleri, stresli tartışmalardan sonra bile beraber 

çalışabilmeleri gerekir. 

• Normlaşma: Roller ve normlar kabul edildiği zaman takımın yaratmaya 

başladığı hissedilir ve bilgiler paylaşılır. 

• Görevini Yerine Getirmeye Başlama: Verimde, kalitede, karar vermede, 

takım halinde öğrenme yaşamsal olarak hayata geçirilir. 

 

Örgütlerin “Öğrenen bir organizasyon”a dönüşebilmeleri için, takım olarak 

öğrenmeyi öğrenebilmeleri çok önemlidir. Tüm disiplinlerin birbiri ile ilişkisi olduğu 

gibi, takım hâlinde öğrenmenin de diğer disiplinlerle ilişkisi vardır. Kişisel ustalığa 

sahip, kişisel vizyonunun bir parçasını örgüt vizyonunda bulabilen, zihnî modellerini 

bu yönde geliştirmiş bireylerden oluşan takımlar, birlikte bir takım olarak öğrenmeyi 

de başarabilirler. Bu dört öğenin, birbirlerini bu şekilde etkileyerek, uyum içersinde 

çalışmalarını sağlayacak olan ise, beşinci disiplin olarak tanımlanan; sistem 

düşüncesidir (İşdar, 2006). 

 

2.3.4.5. Sistem Düşüncesi 

 

Sistem düşüncesi, diğer disiplinleri birbiri ile kaynaştıran, onları tutarlı bir teori 

ve pratik bütün olarak birleştiren disiplindir, bu sebeple ona beşinci disiplin 

denilmektedir. Sistem düşüncesi diğer disiplinlerin her birini güçlendirerek bize 

bütünün parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu gösterir (Ataman, 2001). 

 

Sistem düşüncesi, bütün olayların, zaman ve yer olarak birbirinden uzakta 

olsalar dahi, hepsinin aynı olay bütün içinde gerçekleştiği ve birbiriyle ilişkili olduğu 

anlamına gelir. Sistem düşüncesi, diğer dört disiplini birbiriyle kaynaştıran, onları 

tutarlı bir teori ve pratik bütünü olarak birleştiren, bütünün, parçalarının toplamından 
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daha fazla olduğunu hatırlatan disiplindir (Senge, 2002, s.20). Sistem düşüncesi, 

olayları ve olaylar arasındaki ilişkileri bir bütün olarak görme becerisi, olay bazlı 

düşünüşten olayları daha büyük bir sistemin eylemi olarak gören düşünüş biçimine 

geçmedir (Boyacı, 2007).  

 

Sistem düşüncesinin bize vereceği şey kaldıraç gücüdür, böylece eylemlerin ve 

yapılardaki değişikliklerin nerede önemli, kalıcı iyileşmelere yol açabileceğini 

kavrayabiliriz. En iyi sonuçlar büyük ölçekli çabalarla değil, küçük ama iyi 

odaklanmış eylemlerle elde edilir (Senge, 2002).  

 

Senge (2002, s.14), bunu şu şekilde ifade etmektedir:  

“Bir bulut toplaşır, gökyüzü kararır, yapraklar yukarıya döner ve biz 
yağmur yağacağını biliriz. Yağmurdan sonra yağışın kilometrelerce ötede 
yer altı suyunu besleyeceğini ve havanın ertesi güne kadar açacağını da 
biliriz. Bütün bu olaylar zaman ve yer olarak birbirinden uzakta kalır, 
ama yine de hepsi aynı olay örgüsü içinde birbirine bağlıdır. Her birinin 
ötekiler üzerinde bir etkisi, normal olarak göze görünmeyen bir etkisi 
vardır. Bir yağmur fırtınası sistemini ancak bu olay örgüsünün tek tek 
parçalarını değil, tümünü birden düşünerek anlayabilirsiniz.  

İş dünyası ve tüm öbür insan çabaları da birer sistemdirler. Onlar da 
görünmeyen bir birbiriyle ilişkili eylemler dokusuyla bağlıdır. Söz 
konusu eylemlerin birbiri üzerinde tam etkisini yaratması çoğu zaman 
yıllar alır. Biz de bu dantelin parçası olduğumuzdan, tüm değişim 
örgüsünü görmek iki kat daha zor olur. Bunun yerine sistemin birbirinden 
tecrit edilmiş parçalarının anlık fotoğrafları üzerinde odaklaşma eğilimi 
taşır ve en derin problemlerimizin neden  bir türlü çözülemediğine 
şaşarız”.  

 

Sistem düşüncesi, kişilerin karşı karşıya kaldığı dinamik karmaşıklık 

durumunda ayakta kalabilmesini sağlayacak temel araçtır. Çünkü kişilerin içinde 

bulundukları olay ve veri yığınını takip edebilmesinin tek yolu, bu olaylara neden 

olan yapıyı anlayabilmekten geçmektedir. Bunu sağlayacak örgüt sistematiği ise, 

sistem düşüncesidir (Boyacı, 2007) 
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Sistem düşüncesi, öğrenen organizasyonun temelidir.  Aynı zamanda diğer 

disiplinleri birleştiren ve bütünleştiren üst disiplindir. Sistem düşüncesinin bir kısım 

yasaları vardır, ve düşünceyi temel olarak kavrayabilmek için bu yasaların 

bilinmesinde fayda vardır (Senge, 2002). Senge’nin sistem düşüncesinin yasaları 

olarak açıkladığı yasalar şöyle özetlenebilir. 

• Bugünün problemleri, dünün “çözüm”lerinden kaynaklanır, 

• Ne kadar çok baskı uygularsanız, sistem o sıklıkta olumsuz tepki verecektir,  

• Davranışlarımızın kötü sonuçları öncelikle iyi sonuçlar ortaya çıkarır, 

• Bir sorunun kolay çözümü, soruna geri götürür, 

• Çözüm problemden kötü olabilir, 

• Daha hızlı daha yavaştır, 

• Neden ve sonuç zaman ve uzamda birbiri ile yakından ilintili değildir 

 

2.3.5. Öğrenen Organizasyon Kültürü 

 

Örgütler, kendi ayırt edici kültür ve alt kültür modellerine sahip mini 

toplumlardır (Morgan, 1998, s.150). Schein (2002)’ne göre örgüt kültürü topluluk 

tarafından çevresel koşullara uyum gösterme ve içsel bütünleşmeyi sağlama 

faaliyetleri sırasında keşfedilmiş, bulunmuş ya da geliştirilmiş ve geçmişte bu 

sorunlara karşı işe yaradığı için yeni üyelere aktarılan/öğretilen doğru algılama, 

düşünme ve hissetme ile ilgili temel varsayım kalıplarıdır (aktaran: Ünal, 2006, s.31).  

 

Örgütsel kültür, özel bir gruba ait olan, ancak katılan her yeni üyeye de 

aktarılan ve üyeler arasında anlaşılan, yayılan ve paylaşılan normların, hareketlerin ve 

anlayış biçimlerinin tümüdür. Bu anlamda örgütsel kültür, üyelerine, davranış 

biçimlerinin kontrol altında tutulmasını, örgütün rekabet şartlarında ayakta durması 
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için istikrarlı ve verimli çalışma azmi kazanmasını ve örgütsel kimlik kazanmasını 

sağlayan bir öğedir (Ören ve diğerleri, 2005). 

 

Gilbert JB. Probst ve Bettina Büchel’e (1995) göre öğrenen organizasyonlarda 

işbirliği, yardımlaşma, etkileşme ve birlikte var olma değerleri bir ortak yaşam 

kültürü, felsefesi oluşturur. Bu ortak değerleri bütünleştiren kültür, zamanla 

işgörenlere yol gösterici nitelik kazanır. Örgütsel öğrenme çerçevesinde kültür, yeni 

eylem plânları ve bilgiler oluşturmaya yarayan, geçmiş veya o anki uygulamaları 

irdeleme aracı olan ve kurum içinde içselleştirilmiş bir bilgi sistemidir (aktaran: 

Düren, 2002, s.148).  

 

Örgütsel öğrenme isteği, örgütsel kültür yapısına göre değişiklik gösterir. 

Örgütte paylaşılan değerler örgütsel öğrenmeyi güçlendiriyorsa, örgüt personeli 

öğrenme konusunda ciddî bir çaba sarf edecektir. Çünkü örgütsel öğrenme, grup 

hâlinde öğrenmeyi gerektirir. Örgütsel ortamda bireyin davranışını ortak bir hedef 

doğrultusunda yönlendirebilmesi, güçlü bir örgütsel kültürün oluşturmasına bağlıdır 

(Çelik, 2000). 

 

Öğrenen organizasyonların kültürü öncelikle “insan odaklı” bir görünüm 

sergiler. Öğrenen organizasyonların insan odaklı kültürel değerleri şunlardır (Pınar, 

1999): 

• Kullanışlı bir fikrin ve düşüncenin kaynağı herkes olabilir. Bu yüzden 

çalışanların kendileri için önemli olan her türlü bilgiye ulaşabilmelerini 

mümkün kılmak gerekmektedir. 

• Genellikle, karşılaşılan sorunların nasıl çözümleneceğine ait en iyi fikirlere, 

işi fiilen gerçekleştirenler sahiptir. Bu yüzden, çalışanların yetkilendirilerek 

güçlendirmelerine yapı içinde gereken önem verilmelidir. 

• Öğrenme, organizasyonun hiyerarşi kademeleri boyunca hem üst 
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kademelerde, hem de alt kademelerde kesintisiz olarak gerçekleştirilir. Bu 

yüzden öğrenmenin olumlu etkilerinden, çalışanlar kadar yöneticiler de 

yararlanmalıdır. 

• Yeni fikirler organizasyon için çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yeni 

fikirlerin ortaya çıkması için çalışanlar cesaretlendirilmeli ve başarılı 

fikirlerde ödüllendirilmelidir. 

• Hatalardan korkulmamalı, aksine hatalar birer öğrenme unsuru olarak 

görülmelidir. 

 

Arslantaş (2003)’a göre ise öğrenen örgüt kültürünün özellikleri şunlardır:  

• Öğrenen bir örgüt öğrenme ve yeniliği teşvik eder ve ödüllendirir. Yeni 

fikirlerin organizasyon için önemi büyüktür. Bu yüzden yeni fikirlerin ortaya 

çıkması için çalışanlar cesaretlendirilmeli ve yeni fikirlerden başarılı olanlar 

ödüllendirilmelidir. 

• Risk almayı, denemeler yapmayı, karşılıklı iletişimi ve araştırmayı teşvik 

eder. 

• Hataların paylaşılmasına ve hataların öğrenme için birer fırsat olarak 

görülmesine izin verir. 

• Öğrenen bir örgüt tüm çalışanların mutluluk ve refahına önem verir. Bu tür 

örgütler, örgüt içindeki bireylerin farklı yasam tarzları ve farklı değerlerini 

takdirle karşılarlar, bu tür farklılıkların değişik bakı, açıları ve yeni fikirler 

yarattığı kabul edilir.  

 

2.3.6. Öğrenen Organizasyonda Liderlik 

 

Liderliğin, kaygan ve aldatıcı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bilim olarak 

liderlikte, başkalarını etkilemede başarıyı garantileyecek reçeteler, izlenecek formüller 

yoktur. Bir statü ya da otorite işlevinden çok ilişkinin ve liderle izleyenler arasındaki 
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karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir işlev olarak liderlik, bireyler üzerinde güç 

sahibi olmak değil, onları etkileme sanatı olarak tanımlanır (Werner, 1993). 

 

Liderler hakkındaki geleneksel görüşlerimiz, yön veren, ana kararlar alan ve 

birlikleri harekete geçiren kişiler olarak bireysel ve sistematik olmayan bir dünya 

görüşüne dayanmaktadır. Liderler kahramandır, kriz zamanlarında başa geçen büyük 

adamlardır. Temelde geleneksel liderlik görüşü; insanların güçsüzlüğü, kişisel görüşe 

sahip olmamaları, değişim güçlerine hakim olamamaları ve sadece birkaç büyük liderin 

giderebileceği açıklara sahip olmaları tezine dayanmaktadır  (Senge, 2002). 

 

Öğrenen organizasyon yapısı yeni bir liderlik anlayışını gerektirir, geleneksel 

yönetim anlayışları ile basarı sağlanamaz. Öğrenen organizasyonlardaki liderlik 

anlayışı daha ince ve önemli konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen bir 

organizasyonda lider hem tasarımcı, hem yönetici, hem de öğretmendir (Senge, 2002). 

 

W. Edwards Deming (1986)’e göre en iyi lider, güçlü bir öğrenme ortamı 

oluşturan, herkesin kendi kendini yetiştirmesini teşvik edendir. Nitelikli bireylerle 

çalışmak onların sürekli öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırmaz (aktaran: Töremen, 

2001, s.34) 

 

Baltaş (2004)’e göre bir ekip liderinde olması gereken kişilik özellikleri 

şunlardır: 

• Tutarlılık ve dürüstlük, 

• Karar ve kararlılık, 

• Yeterlilik ve 

• Vizyon sahibi olmak. 
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Öğrenen örgüt yeni bir liderlik anlayışı gerektirir. Geleneksel liderlik 

anlayışında lideri etkili kılan beceri ve davranışlar öğrenen örgütte verimliliğe karşı 

unsurlar olarak ortaya çıkabilir. Bu tür örgütlerde (okullarda)  liderin rolünün en 

önemli boyutlarından biri; okulun misyonunu ve amacını ortaya koymaktır. Okulunu 

misyonunu tanımlama, okulun tümünde yapılan çeşitli etkinlikleri bir bütün olarak 

birbirlerine bağlayan paylaşılmış amaçlar duygusunu oluşturarak, bu vizyonu iş 

görenlere ve öğrencilere ifade etmeyi gerektirir (Töremen, 2001). 

 

Etkili liderler, sürekli öğrenen liderlerdir. Liderleri öğrenmeyen örgütlerin 

öğrenmeleri beklenemez. Yener (1997)’e göre, liderler kendi örgütlerine öğrenmeye 

model olarak, rehberlik ederek, yönlendirerek ve öğrenmeyi izleyerek kılavuzluk 

etmelidirler. 

 

Töremen (2001) öğrenen bir örgütte / okulda lideri şu nitelikler altında 

inceleyerek liderde  aşağıdaki yönlerin bulunmasına vurgu yapmıştır: 

• Öğrenmede model liderler, 

• Öğrenmede kılavuz liderler, 

• Öğrenmeyi yöneten liderler, 

• Öğrenmeyi izleyen liderler, 

• Tasarımcı olarak lider, 

• Yönetim memuru olarak lider, 

• Öğretmen olarak lider. 
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2.4. ÖĞRENEN OKUL 

 

Her dönemde eğitim sistemi, okul yoluyla toplumun kültür mirasının 

aktarılması, çocuğun toplumsallaşması, topluma birlik ve dayanışma ruhu verme, 

yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı eleman yetiştirme gibi işlevleri yerine getirmiştir. 

Bunu başarabilmek için eğitimin kendisini yenilemesi, okulun da bu süreçte 

düzenleyici ve uygulayıcı bir kurum olması gerekir (Tezcan, 1992). 

 

Okulun işlevleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Ekonomik işlev önceki 

dönemlerde olduğu gibi bugün de okulun önemli işlevlerinden biri olarak öne 

çıkmaktadır. Ekonomik gereksinmeler insan kaynaklarının etkili kullanımını ve tüm 

gençliğin iş yaşamına hazır hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilgi ve 

teknolojinin yoğun olduğu  bir toplumda yaşayabilmek, daha iyi çalışma olanaklarına 

kavuşmak yeni dönemde gençliğin en önemli hedefleri arasında yer alacaktır. 

Eğitilmiş genç nüfusa bu olanakları sunma işlevi okullara yüklenmiş durumdadır. 

Çevrede meydana gelen değişikliklere duyarlı, gerekli kararları hızlı ve doğru 

biçimde alabilen, değişimin gereklerini en kısa zamanda programlara yansıtabilen bir 

okul kimliği geliştirmek temel ihtiyaç haline gelmiştir (Doğan, 1997). 

 

 İşe girmede aranan niteliklerin gittikçe daha özel ve uzmanlık gerektirecek 

bilgi ve becerilere dayanması, okulun görevlerinin çeşitlenerek artmasını, okuldaki 

eğitimin gelişen ve değişen teknolojiye ayak uyduracak biçimde daha sistemli, açık 

ve kesintisiz yapılmasını zorunlu hale getirmiştir (Tan ve diğerleri, 2002, s.8). 

 

Bilgi toplumunda okula duyulan gereksinim göreceli olarak azalmış, öğrenme 

okul sınırlarının dışına taşmış, daha hızlı ve keyifli hale gelmiş olmakla birlikte bu 

durum, okulun bilgi üretmedeki önemini azaltmamış; tam tersine okulun bu konudaki 

önemi daha da artmıştır. Çünkü bilgi toplumunda bilgi hem daha yoğun, hem de 

nitelik olarak daha karmaşık hale gelmiştir. Bilginin yoğun ve karmaşık olması onu 

alıp kullanacak bireylere sınırlılık yaratmaktadır. Okul bu süreçte bireyleri daha 
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bilinçli ve seçici olmaya yönelterek, öğrenmenin yol ve yöntemlerini keşfetmelerini 

sağlayarak ve bilgiye ulaşma yollarını daha sistemli hale getirerek onlara daha geniş 

bir hareket alanı yaratabilir. Yenilikler, okul ve öğrenme ortamlarının yapısında 

değişimi zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumları olarak okullar, yeniliğe açık, bilginin 

üretildiği, kullanıldığı ve geliştirildiği, takım çalışması ile insana güven sağlayan, 

günün her saatinde kullanıma açık, toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, 

öğrencide özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çok işlevli bir yapıda 

olmak zorundadır. Yeni okul kültüründe en belirgin özellik, takım hâlinde çalışma ve 

öğrenmedir. Bireylerin sürekli öğrenme arzusu içinde olmaları, yüksek motivasyon ve  

yüksek performansla çalışmaları takım hâlinde öğrenme ve başarmanın ön 

koşullarıdır (Numanoğlu, 1999). 

 

Bugün artık çok sayıda okulun yeni reformların gerektirdiği öğrenme türünü 

üretemediği ileri sürülmektedir. Gerekli öğrenmeyi üretememe, okulların bunu 

istememelerinden çok, onu nasıl yapacaklarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu yüzden okulların yeniden yapılandırılmasına duyulan gereksinim giderek 

artmaktadır. Okullar bunu sürekli ve tüm okul olarak öğrenerek başarabilirler. Bu, 

okulun hem öğrenci hem de öğretmen için gerçek anlamda bir “öğrenen okul” olması 

demektir (Balay, 2004).  

 

Okul, çevresel faktörlerden hem etkilenen, hem de bu faktörlerin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlayan bir kurumdur. Başka bir deyişle, okul hem değişmek 

hem de değiştirmek zorunda olan bir pozisyondadır. Öğrenme konusunda Revans 

(1982) “L ≥ EC” formülünü ileri sürmüştür. Buna göre öğrenme (L) çevredeki 

değişikliğe (EC) eşit yada büyük olmak zorundadır, aksi takdirde örgüt ölür. 

Okulların öğrenen kurumlara dönüşmek zorunda olmasının bir diğer nedeni ise 

örgütsel mükemmelliği devam ettirebilmedir. Sürekli değişen dünyada ayakta 

kalabilme isteği örgütleri sürekli değişim içinde olmayı öngörmektedir (Hung, 2007). 

 

Öğrenen okul düşüncesi güç ve otoritenin tek elde toplanmadığı, okula ilişkin 

karar alma yetkisinin başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere, aileler, 
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öğrenciler ve toplum üyeleri arasında dengeli dağıtıldığı bir süreçle yaratılabilir. 

Ayrıca bu süreçte standartlaştırılmış uyum yerine, farklılıklar desteklenir ve etkili 

biçimde yönetilir (Oswald, 1997. aktaran:  Balay, 2004) 

 

Öte yandan Senge (1990), bugünkü işleyişleri ile okulların öğrenen örgütler 

olmadıklarını ileri sürmektedir. Ona göre okulların kurallara aşırı bağlı olmaları, 

öğretim sürecinde bu aşırı kurallılığa uymak zorunda kalmaları, yöneticilerin 

işbirliğiyle çalışmaya alışkın olmaması, açık ve birleştirici bir vizyondan yoksunluk 

ve okul etkinliklerinin birbirinden kopuk biçimde yürütülmesi, okulların, öğrenen 

örgüt olmaları önündeki önemli engeller olarak görünmektedir. Mevcut işleyişteki 

okul yapıları, girişimcilik ruhu ve ileri görüşlülükten çok, emirlerin yerine 

getirilmesini çağrıştırmaktadır (aktaran: Balay, 2004). 

“Öğrenen örgüt sisteminin eğitim kurumlarına da uygulama ortamı 
bulması, okulun örgütsel amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Öğrenen 
eğitim sistemi etkililiğini en üst düzeye çıkarmak için “bilgi üreten ve 
kullanan” toplumun gereksinimlerini karşılamak için sürekli yenileşmeye 
uygun esnek bir sistemdir. Böyle bir sistemin özellikleri şunlardır (Başaran, 
2006, s.278) : 

1. Elverişli örgüt yapısı: Örgütün yapısı birlikte öğrenmeye elverişlidir. 

2. Saydam bir yönetim: Yönetmenler açık kapı sistemiyle yada yönetimi 
odaların dışına taşıyarak, işgörenlerle içiçe yönetim uygularlar. 

3. Nitelikli ürün: Öğrenen örgüt, mal, hizmet ve düşünce üretiminde sıfır 
kusurluluğa ulaşmayı hedefler. 

4. Takım Çalışması: Öğrenen örgütte yüksek nitelikli eğitim 
işgörenlerinin ortaklaşa çalışacağı, yönetsel kararların birlikte 
verileceği takım çalışması yapılır. 

5. Sistem yaklaşımı: Öğrenen örgüt, sistem yaklaşımıyla yapılanır; alt 
sistemler arasında bütünleşme, eşgüdüm ve denge sağlayarak örgüt 
tek bir beden gibi çalışır. 

6. Olumsal yönetim: Öğrenen örgüt kendine özgü bir biçimde yönetilir. 
Yönetim bilimlerinin bulguları, yönetim kuramları göz önünde 
bulundurulur; ama toplumun kültürüne, çevrenin istek ve koşullarına, 
işgörenlerin ve öğrencilerin özelliklerine, örgütü etkileyen tüm 
etkenlere göre öğrenen örgüt olumsallık  düzeyi yüksek olan bir 
yapıya ve yönetime kavuşur. 

7. Özelerk: Öğrenen örgüt bürokrasi ile değil, kendine özgü bir özelerk 
ile yönetilir. Örgütün birimlerini oluşturacak birimler iç etkenlerine 
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göre yönetsel erki kullanır ve kendini özelerkle yönetir” (Başaran, 
2006, s.278-279). 

 

Lashway (1998) okulların şu andaki yapıyla öğrenen örgüt olabilmelerin biraz 

güç olduğunu söyler ve bunu öğretmen yetersizliklerine, zaman darlığına ve 

öğretimin yapısına bağlarken aynı zamanda çözüm önerileri de sunar. Ona göre 

yapılası gereken liderin öncülüğünde yeni bir yapılanmadır. 

 

2.4.1. Öğrenen Okulun Özellikleri 

 

Bilgi toplumunda, eğitimin geleneksel amacı değişmiştir. Eğitim belirli 

bilgilerin ezberlenmesi ve gerektiğinde geri çağrılarak kullanılması değildir. Eğitimin 

amacı, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek ve bireylere nasıl öğreneceklerini 

öğrenmelerinde yardımcı olmaktır. Bilgi toplumunda eğitim sisteminin görevi, 

öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek; eğitim yönetiminin görevi ise, okulu öğrenen 

okul niteliğine kavuşturmak şeklinde tanımlanmaktadır (Çalık, 2005). 

 

John Nixon (1996), öğrenen okulun özelliklerini genel olarak şöyle 

sıralamaktadır: 

• “Problem çözme: Öğrencilerin bilgiyi kullanmalarına nasıl fırsat sağlanacağı 

ve problemlerin çözümüne nasıl yardımcı olunacağı üzerindeki düşüncelerin 

açığa kavuşturulmasıdır. 

• Sanatların icra edilmesi: Sanat icra etmek öz imaj ve özgüvenin gelişmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu tür uygulamalar öğrencileri öğrenmeye 

motive ettiği gibi, geniş bir davranış serbestisi kazandırabilir. 

• Bağımsız araştırma: Yeni çalışmalar aktif öğrenmeyi teşvik ederler. 

Öğrencilerin araştırma yapmaya yöneltilmeleri için atılması gereken adımlar 

özenle belirlenmeli, araştırma verileri özenle sunulmalı ve veri bankaları 

işlevsel olarak değerlendirilmelidir. Bu konudaki program deneyimleri 
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işletilmelidir. Öğrenen okul diyalog ve tartışma pratiklerini layıkıyla 

uygulayarak takım hâlinde öğrenme disiplinine ulaşabilir” (aktaran: Töremen, 

2001) 

 

Öğrenen okullarda etkili bir değişim kültürü oluşturulmalıdır. Öğrenen okul, 

öğrenmeyi hedef aldığı için, sürekli gelişen dünyadaki değişme ve yenileşmeğe 

ağırlık vermelidir. Bu nedenle, öğrenen okul içinde bulunanlar değişim kültürü 

oluşturmak için değişimle ilgili şu öncelikleri bilmek durumundadırlar (Özdemir, 

2000): 

• Değişmenin öncelikleri, vizyonu ve misyonu tespit edilmedir. İlk olarak 

nelerin değiştirileceğinin taraflara anlatılması gerekmekledir, 

• Değişmenin başlatıcıları eğitimde taraf olan herkesin destek ve katkısını 

almalıdır,  

• Değişme bir süreçtir, bir anda olup biten bir olay değildir, 

• Değişme, sadece bir kesime bırakılmamalıdır, 

• Değişmenin farklı aşamalarında beklenen ve plânlanan sonuçlara ulaşmanın 

yanında beklenmeyen ve tahmin edilmeyen bazı sonuçlarının da ortaya 

çıkabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

 

Eğitimin toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi ve değişen süreçlerle birlikte 

doğru hizmeti gerçekleştirmesi için, değişime ayak uydurması ve sürekli kendisini 

yenilemesi gerekmektedir. Çünkü eğitim ve değişme arasında çift yönlü bir etkileşim 

vardır.  Eğitim, bir yandan toplumdaki değişmelerden etkilenir ve bu değişmelere 

göre kendini yeniden düzenleme gereği duyarken, diğer yandan da toplumun 

yenileşmesine öncülük eder (Özdemir, 2000). 

 

Öğrenen okul, yeniliğe açık okul demektir. Bu nedenle okulda bir yenilik 

çemberi oluşturulmalıdır. Öğrenen okul, diğer okul ve kurumlarla işbirliği yapmalı, 

okul geliştirme ve yenilik çalışmalarını sürekli aktif halde tutmalıdırlar (Sarıtaş, 

2001). 
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Başaran’a (2000) göre, öğrenen okul, açıkça belirtilen amaçlarla beklenen 

öğrenmeyi tanımlar ve vizyon sahibidir, değişim kültürü oluşturur, personel 

geliştirme eğilimindedir ve personelini destekler,  toplumsal değişim sürecinde doğru 

hizmeti gerçekleştirir, farklı gruplarla işbirliği içindedir ve örgüt yapısını yeniler, 

üretim sürecinden ve çıktılarından dönüt alarak kendini sürekli değiştirmeğe ve 

yenilemeye çalışır. 

 

Öğrenen okulun tüm paydaşları, yeniliği deneme ve değişimi başlatma 

konusunda istekli olmalıdır. Örgütün tüm personeli, öğrenme sürecine gönüllü 

katıldığı için,  yenileşme sürecine de gönüllü olarak katkı sağlarlar. 

 

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde okulun çağa ayak uydurması 

için, kendi içinde etkili bir öğrenme ortamı oluşturması gerekmektedir. Bunun için de 

öğrenmeyi etkileyebilecek faktörlerin bilinmesi gerekmektedir (Balcı, 1996). Çalık 

(2005), okullarda öğrenmeyi etkileyecek faktörler şöyle özetlemektedir: 

 

• Öğretmelerin bireysel öğrenme isteği: Değişim için öğretmenlerin bireysel 

öğrenme istekleri sürekli olarak artırılmalıdır 

• Okul kültürü: Değişmeye açık bir okul kültürü oluşturulmalıdır. Ayrıca 

demokratik, katılımcı, saygı ve sevgiye önem verilen bir ortam 

oluşturulmalıdır. 

• Grupla öğrenme: Grupla öğrenmeden önce bireysel öğrenme sağlanmalı 

sırasıyla grup ve kurumsal öğrenmeye geçilmelidir. Çünkü, bireysel öğrenme 

olmadan grupla öğrenme olamaz. 

• Okul yöneticisinin yönetim biçimi: Demokratik, katılımcı, saygı ve sevgiye 

önem veren yeni yönetim yaklaşımlarına uygun bir yönetim şekli 

uygulanmalıdır. 

• Okulun çevre yapısı: Okul çevresi ile bir bütün oluşturmalı, çevreyi bütünün 

bir parçası olarak görmelidir.  

• Eğitim teknolojisini kullanabilme düzeyi: Eğitim teknolojileri okula 

getirilmeli, kullanılması için de insanlar sürekli eğitimden geçirilmelidir. 
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• Öğrencilerin başarı durumu: Öğrencilerin başarı durumları notla, sınavla 

değil, öğrenme durumları dikkate alınarak yapılmalıdır. 

• Hizmet içi eğitime katılma durumu: Dışarıdaki değişimin dışında kalmamak 

için çalışanlar hizmet içi eğitime yönlendirilmelidir. 

• Okuldaki özendirme sistemi: Okulda, resmî özendirme sistemlerinin dışında 

okul yönetimi tarafından özendirme sistemi kurulmalı, başarılı öğretmenler 

ve öğrenciler ödüllendirilmelidir” (Çalık, 2005). 

 

2.4.2. Öğrenen Okulun Kültürü 

 

Kültür, öğrenen örgüt oluşumunu etkileyen önemli değişkenlerden birisidir 

(Töremen, 2001, s.106). Okulun öğrenen örgüt olması için bir öğrenme kültürüne 

sahip olması gerekir (Çelik, 2000, s.121). Tüm örgütler gibi, öğrenen okulların da 

kendilerine özgü kültürel özellikleri mevcuttur. Pınar (1999), bu kültürel özellikleri 

genel olarak; “sistemli düşünce anlayışı, yeni yaklaşımlar deneme, geçmiş 

deneyimlerden öğrenme, başkalarından öğrenme, bilgiyi yayma ve paylaşma, sinerji 

oluşturma, sürekli eğitim” şeklinde tanımamıştır. Öğrenen okul kültürünü 

tamamlayan bu özellikler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.4.2.1. Sistemsel Düşünce Anlayışı 

 

Öğrenen örgütler, canlı bir organizma sistemine benzer. Sistemin her parçasının 

ayrı işlevi olmakla birlikte, parçalar birbirleri ile karşılıklı etkileşim içindedirler. 

Sistem düşüncesi, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında suçlu bir bölüm arama yerine 

sistemin hataları üzerine yoğunlaşmayı ön plâna çıkarmaktadır (Braham, 1998).  Zira 

sistemsel düşünce anlayışı bütünü görme disiplinini temel almaktadır. Sistemsel 

düşünce anlayışı problemlere farklı bir gözle bakılmasına imkan sağlayarak, 

problemlerin temelindeki karmaşık yapıların birbiriyle bağlantılılığının açıklanmasını 
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kolaylaştırmaktadır (Senge, 2002). Öğrenen okulda problemler çözülürken okul bir 

bütün olarak görülüp, ortaya çıkan problemlerin başka problemlerle bağlantılı 

olabileceği üzerinde durulur (Kümüş, 1998, s.64). Bu sayede okul sisteminin öğeleri 

arasında gerekli eşgüdüm ve denge sağlanarak okulun tek beden gibi çalışması 

sağlanmış olur (Başaran, 2000).   

 

2.4.2.2. Yeni Yaklaşımları Deneme 

 

Öğrenen örgüt kültürü risk almayı, denemeler yapmayı, karşılıklı iletişimi ve 

araştırmayı teşvik eder (Arıkan, 1999, s.23). Öğrenen okullarda çalışan bireyler, okula 

sürekli olarak katkıda bulunurlar. Rutin çalışmalardan vazgeçip, risk alarak yeni 

uygulamalara yönelirler (Kümüş, 1998). Öğrenen okulda, her paydaş için araştırma 

ortamı sağlanır (Töremen, 2000, s.112).  Böylece öğrenen okullarda deneylerin ve 

buluşların sayesinde öğrenme daha kolay gerçekleşir (Pınar, 1999). Bu öğrenmeler 

aynı zamanda yeni öğrenmelerin kapısını açacağı için, öğrenme ve bilgi üretme 

süreklilik kazanır.  

 

2.4.2.3. Geçmiş Deneyimlerden Öğrenme 

 

Öğrenen örgütler gibi öğrenen okullar da geçmiş deneyimlerinden yararlanırlar 

(Başaran, 2000). Öğrenen örgütler hem başarılarını hem de başarısızlıklarını 

sistematik olarak analiz ederler. Bu değerlendirmelerden elde ettikleri yararlı 

sonuçları paydaşları ile paylaşırlar (Pınar, 1999, s.56). Bu paylaşımlar neticesinde 

geçmiş deneyimleri onlar için bir öğrenme aracına dönüşür.  

 

Öğrenen okullarda, yaşanan problemler çok iyi etüt edilerek problemlerin 

gerçek nedenleri ortaya konur. Çalışanların tümü, okulun genelinde probleme neden 

olan hataları görür ve yapılan hatadan öğretici ders alır. Öğrenen okullarda hataların 
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tekrarlanmaması temel alınır (Kümüş, 1998). Kısaca öğrenen okulda hatalar öğrenme 

fırsatına çevrildiği için, aynı hataların yapılması beklenmez. 

 

2.4.2.4. Başkalarından Öğrenme 

 

Dış çevredeki fikir kaynakları olan benchmarking (kıyaslama) anlayışı ve 

müşterilerle yapılan görüşmeler (Özgen ve Türk, 1996, s.77) başkalarından 

öğrenmenin önemli iki ayağını oluşturmaktadır. Çam (2002, s.114), kıyaslamayı, en 

iyi uygulamaların açığa çıkarıldığı, analiz edildiği benimsendiği ve uygulandığı 

araştırma ve öğrenme deneyimleri olarak tanımlamıştır (Braham, 1998, s.37). 

Kıyaslamanın, çalışma gruplarının kendi dışındaki öğrenme olanaklarının farkına 

varmaları sağladığını ifade etmektedir. Bunlardan hareketle kıyaslama, örgütün 

gideceği yönü ve varacağı hedefi belirlemesine yardımcı olan bir araçtır diyebiliriz. 

 

Örgütlerin yeni gelişmeleri ve yaklaşımları tek başına öğrenmesi yeterli olmaz. 

Belli bir okulda kullanılan yeni bir öğrenme yöntemi ya da teknolojisi, diğer okulların 

eğitimsel sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadır (Çelik, 1997). Bu nedenler 

kıyaslama eğitim örgütlerinin kendilerini geliştirmelerinde pratik bir araç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Öğrenen okullar, diğer eğitim kurumlarının uygulamalarıyla kendi 

uygulamalarını sürekli olarak kıyaslarlar. Bu sayede öğrenen okulda okul içinde 

değişime karşı olan direnç kırılarak, yeni teknoloji ve gelişmeler okula daha kolay 

kazandırılır (Kümüş, 1998). 
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2.4.2.5. Bilgiyi Yayma ve Paylaşma 

 

Öğrenen örgütlerin temel özelliklerinden birisi de bilgileri tüm örgüte yayarak 

herkes tarafından paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlamaktır (Pınar, 1999, s.72). 

Öğrenen okulda, herkesin olduğu gibi kabul edilmesi ve değerli olduğu düşüncesi 

kabul görmektedir. Her bireyin tüm yönlerinin geliştirilmesine önem verilir 

(Töremen, 2001, s.109). Öğrenen örgütün iş görenlerinin bilgi toplumunun birer 

bireyi olarak sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi alışkanlık haline getirmesi 

beklenir (Fındıkçı, 1996b).  

 

Öğrenen okuldaki çalışanlar bir etkinliğe katıldığında, edindiği bilgi ve 

becerileri diğer çalışma arkadaşları ile paylaşırlar. Özellikle okul yöneticileri 

uygulamaları hakkında öğretmenleri ve öğrenci velilerini bilgilendirmekle birlikte 

okuldaki diğer iş görenleri de bilgilendirir (Kümüş, 1998). Öğrenen okuldaki 

paylaşımcı yapı bilginin yayılmasını sağlar (Ünal, 1999, s.24). Böylece bilgi öğrenen 

okulda hızla yayılırken, çalışanlarda aynı hızda sürekli olarak gelişmiş olurlar. 

 

2.4.2.6. Sinerji Yaratma 

 

Sinerji, insanların enerjilerinin bileşkesi olarak tanımlanmaktadır. Sinerji 

mevcut enerjilerin toplamından daha çok enerji yaratan bir yöntemdir (Özden, 2002). 

Öğrenen örgütlerde sinerjinin yaratılabilmesi için;  

• Katılımcı bir yapılanmanın oluşturulması, 

• Kolayca gereksinim duyulan bilgilere ulaşmanın sağlanması,  

• Bilgilerin paylaşılması,  

• Her bireyin değerli görülmesi,  

• Özgür bir örgüt ortamının oluşturulması gibi etkinliklere yer verilir (Pınar, 

1999). 
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Çalışanların kendini değerli hissetmesi ve bilginin sürekli yayılması sayesinde 

örgütsel olarak sinerji elde edilir. Elde edilen sinerjide öğrenmeyi kolaylaştırır. 

 

2.4.2.7. Sürekli Eğitim 

 

Sürekli eğitim, örgüt üyelerinin gelişmesini ve değişmelerini amaçlamaktadır. 

Bu sayede birlikte iş görenlerin deneyimlerinin ve edindikleri bilgilerin tüm örgüt 

düzeyine yaygınlaştırılması sağlanmış olur (Pınar, 1999). Öğrenen okulda öğrencilerin 

öğrenmesinin yanında öğretmen, yönetici, diğer personel ve çevre halkının 

öğrenmelerine (tüm paydaşların) de önem verilir. Öğrenen okulda öğretmenlerin ve 

yöneticilerin öğrenen birey olma rolleri ön plâna çıkmıştır. “Öğrenmeyi öğrenme” 

anlayışı ön plândadır (Fındıkçı, 1996). Öğrenen okulun tüm paydaşları kişisel 

gelişimlerini sürdürmek için sürekli gayret gösterirler. Çeşitli eğitim programlarına 

katılırlar. Bunun yanında mesleki ve diğer yayınları sürekli olarak takip ederek yeni 

bilgileri örgütlerine aktarırlar. Kendilerini geliştirici etkinliklere katılmaya önemli 

ölçüde zaman ayırdıkları (Kümüş, 1998) için, sürekli ve zengin öğrenme fırsatlarını 

değerlendirmiş olurlar.  

 

 Öğrenen okulun iş görenleri sürekli iyileştirme amacıyla düzenlenen öğrenme  

etkinliklerine gönüllü olarak katılırlar (Ünal, 1999, s.24). Öğrenen okulda yaşam 

boyu(sürekli) öğrenme temel alınır (Braham, 1998, s.20). Çünkü, rekabet ortamında 

hızlı bilgi artışı sonucunda, mevcut bilgilerin zamanla yetersiz kalması yaşam boyu 

öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Kısaca öğrenen okulda tüm paydaşlar sürekli 

öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmişlerdir. 
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2.4.3. Öğrenen Okulda Bazı Uygulamalar 

 

John Nixon, (1996)’a göre öğrenen okul pedagoji, program ve değerlendirme 

uygulamalarıyla karakterize edilmiştir. Bu uygulamalar öğrenme süreçleriyle entegre 

olmuşlardır. Bunlar: 

• Öğrencilerin görev sorumluluğu kazanmalarına yardımcı olan öğrenme 

seçeneklerini elde etmelerini sağlayan aktif öğrenme stratejileri, 

• Bireysel dönüte imkan tanıyan pozitif değerlendirme sistemi 

• Yerel otoritelerin düşünceleri üzerine yapılanan bireysel farklılıklara değer 

veren öğrenci merkezli programlar (aktaran: Töremen, 2001, s.90)).  

 

Öğrenen okuldaki bazı uygulamalar şunlardır:  

 

2.4.3.1.  Aktif Öğrenme 

 

Aktif öğrenme, öğrencilerin aktif olduğu öğrenme durumudur. Öğreneni pasif 

izleyici ve gözlemci konumundan kurtarıp öğrenme olayının içine çekmektir. Ancak, 

öğrenenin, basit olarak öğrenme sürecine katılması değil, zihinsel yeteneklerini 

kullanmaya, düşünmeye, öğrenilen bilgiler üstünde yorum yapmaya, öğrenme 

sürecinde ilgili kararlar almaya teşvik eder. Öğrenen, öğrenme sürecinde aktif olarak 

katılır, kendi öğrenmesini yönlendirir, yüksek düşünme ve karar verme becerilerini 

kullanır ve diğer öğrenenlerle iş birliği içinde olur. Öğretmen ise bu süreçte 

öğrenmeyi örgütleyen kişi olarak, öğrencileriyle beraber öğrenen kişi konumundadır 

(Kalem, Fer, 2003). 

 

Öğrencileri aktif kılmanın yollarından en önemlileri ilgilerine odaklanmalarına 
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yardımcı olmak, derslerde motivasyonlarını artırmak ve deneyimleri kullanmalarına 

zemin hazırlamaktır. Coşkulu bir eğitimde öğrenmenin merak uyandırıcı deneyim 

olduğuna inanırız. Aktif öğrenmenin karakteristik özellikleri şunlardır: Öğrenci 

katılımı, öğretmenler arasındaki mesleki tartışmalar, öğrencinin kendi düzeyinde 

yaptığı çalışmalar vb gibi (Töremen, 2001). 

2.4.3.2. Öğrenci Merkezli Öğrenme 

 

Eğitim, öğrenci merkezli olması gereken bir faaliyettir. Bu süreçte öğrencinin 

ilgisi, ihtiyaçları ve yetenekleri önemlidir. Hiç kimse ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık 

gelmeyen ve kendi yeteneğinin üstünde bir şeyi öğrenemez. Öğrenmeye de 

zorlanması doğru değildir. Öğretmenler, öğrenme etkinliklerini düzenlerken 

öncelikle, konuları ilginç hale getirmelidirler. Çocuğun ilgisini çeken konunun 

öğrenilmesi kolaylaşacaktır (Kurt, 2007, s.288). Eğitim bireyin ihtiyaç ve gücünden 

hareketle başlamalıdır. Öğrenme, bireyin ihtiyaçlarını kendine mal edebilir ve bu 

ihtiyaçların her birine meydan okuyabilir. Öğrenme yararlanılabilen ve güç elde 

edilebilen bir deneyimdir. Sınıftaki öğrenmenin kalitesi öğretmenlerin dinleme 

kapasitelerine bağlıdır. Öğrenen okul, öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olabilecek 

bütün imkanların araştırılması gerektiğine inanır ve öğrenen bir topluluk olmaya 

çalışır. Öğrenen okulun öğretmenleri ve öğrenciler arasında ortak bir merak, araştırma 

ve düşünme ruhu gelişmiştir. Öğrenen okulun amacı; kendi kendine öğrenen ve kendi 

kendini yönetebilen bir sistemi (organizasyonu) oluşturmaktır (Töremen, 2001).  

 

2.4.3.3. Katılım ve Diyalog 

 

John Nixon (1996) ‘a göre, başarılı öğrenme deneyimleri öğrenmede işbirliğini 

gerektirmektedir (aktaran: Töremen, 2001, s.91). İşbirliğinin olabilmesi için, 

paydaşların karar ve öğrenme süreçlerine katılımı yanında öğrenme süreçleri boyunca 

paydaşlar arasında diyalogun olması gerekir.  
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Diyalog, insanların "düşüncenin temsili ve katılımcı doğasını kavramalarına ve 

düşüncemizdeki tutarsızlığa daha duyarlı hale gelmelerine ve onun varlığını 

kabullenmeyi güvenli kılmalarına" yardımcı olmanın bir yoludur. Diyalogla insanlar 

kendi düşünüşlerinin gözlemcisi olurlar (Senge, 2002, s.263).  

 

Töremen’e (2001) göre, bu noktada öğretmenlerin öğrencilerle olan olumlu 

diyalogları öğrencilerin bireysel ve grup içindeki gelişmeleri konusunda kritik adım 

olacaktır. İyi okullar, okul hayatının her durumuna uygun karar sürecine katılma 

düzeyini artırmayı öncelikli bir ihtiyaç olarak görürler. Öğretmenler öğrenenler olarak 

gelişme, teşvik ve destek olma ihtiyacını hissederler. Öğrenen okul öğrenciyle 

öğretmen arasındaki sınırları kaldırmayı, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkinin 

kurulmasını ve öğrenme konusunda bir birlikteliğin oluşmasını hedeflemektedir.  

 

2.4.3.4. Tüm Okul Politikası Geliştirme 

 

Tüm okul politikası geliştirme veli, öğretmen ve öğrencilere diyalog ve 

müzakere etme fırsatı sağlamaktır. Burada çok kültürlülük esas alınarak, farklılığın 

avantajlarını kullanmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Öğrenen okulda, sosyal 

sistemin parçalarından birini oluşturan eğitimci olmayan personelin dolaylı eğitim 

görevleri önemlidir. Öğrenen okulda öğretim ve öğretim dışı personel arasında 

karşılıklı bir bağımlılık vardır. Çünkü, bu tip okullarda öğrenme ikliminin 

oluşturulmasında tüm personelin önemli bir rolü vardır. Bu nedenle öğrenen okul, 

insan kaynaklarının sürekli olarak gelişmesine yön veren okuldur (Töremen, 2001). 

Bu nedenle öğrenen okulun politikası belirlenirken tüm paydaşlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Mavi yakalı personele yönelik de mutlaka öğrenme politikaları 

geliştirilmelidir. 

 



80 

 

2.4.3.5. Meslekî Gelişme İçin Destek 

 

Öğrenen okul, öğrenerek kendini yenileyen, öğrenmeyi teşvik eden, insan 

kaynaklarını geliştirmeyi ön plâna çıkaran, değişmek için öğrenen, öğretmenlerin 

çalışma arkadaşı olarak algılandığı, okul içerisinde personeli çalışma ortamında 

başarılı kılacak ve üyelerce kabul edilebilir bir öğrenme iklimine zemin hazırlayarak 

çeşitli krizlerden uzak olan okuldur. Meslekî gelişme bireysel olarak öğretmenin, 

bütün olarak da okulun sorumluluğunda olup okuldaki uygulamaların en önemli 

ayağıdır. Sık görüşmeler, zümreler, workshoplar, yöredeki yüksek öğretim 

kurumlarıyla ilişkiler, iş çevreleri ile ilişkiler, konferanslar, seminerler vs. mesleki 

gelişmelerde kullanılacak araçlardır (Töremen, 2001). Gelişim ve öğrenme alanıyla 

ilgili ortaya çıkan bilgileri öğrenen öğretmenler, yani meslekî alanlardaki bilgileri 

kavrayan (profesyonel öğrenen) bütün öğretim sürecinde, sürecin tasarlanmasından 

değerlendirilmesine kadar gerçekleştirilen tüm öğrenme etkinliklerinde öğrencileri ile 

birlikte daha başarılı olacaklardır (Erden, Akman, 2001: 17) 

 

2.4.3.6. Pasif Öğrenme 

 

Anlık ve tesadüfi öğrenmede, öğrenen kişi önceden öğrenmek için bilinçli bir 

karar vermez. Öğrenme ileriye dönük değildir. Esasında, farkına varmadan olmuştur ve 

bir deneyimin sonucudur. Onlar her zaman öğrendiklerini düşünürler. Öyle olunca da 

onlar için öğrenmeye özel bir dikkat vermeye gerek yoktur. Bireyin dikkatini 

öğrenmeye yoğunlaştırması ve gücünü öğrenme yolunda kullanmasını sağlamaktaki 

amaç, bu bireyin anlık ve tesadüfi öğrenme deneyimlerini yaşamasını sağlamaktır 

(Braham, 1998).   
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2.4.3.7. İşbirlikçi Öğrenme 

 

İşbirliğine dayalı öğrenmenin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç 

doğrultusunda. küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek 

çalışmalarıdır. Grup üyeleri ya birbirine öğreterek ya da her biri işin bir kısmını 

yaparak yardımlaşırlar. Buna "iç bağımlılığı" ya da "amaç bağımlılığı" denmekledir. 

Bu nedenle, gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin 

öğrenmesini yeteneklerini son sınırına kadar kullanmasını özendirmektedir (Açıkgöz, 

1993). Fındıkçı’ya (1996)  göre, öğrenen okul bu ihtiyacı canlı tutarak yönetici, 

öğretmen ve personelde öğrenmeye doğru aksiyoner gerilim oluşturabilen okuldur. 

Okul müdüründen müstahdemine, öğrencisinden velisine kadar herkes öğrenendir. 

Öğrenme ise birey, takım ve kurum düzeyinde gerçekleşir.  

 

Okulun değişimi yakalaması bilmeyi, kendini yenilemeyi ve güncel kalabilmeyi 

öğrenmesi sayesinde gerçekleşir. Öğrenen okul bunu bireysel çabalardan çıkarıp 

takımlara yaymalıdır. Takım becerilerinin geliştirilmesi, bireysel becerilerin 

geliştirilmesinden daha zordur. Bu nedenle, öğrenen takımların birlikte pratik 

yapmaları için ortamlar oluşturulmalıdır. Bu işbirliği sayesinde öğrenen takımlar 

kollektif öğrenme becerilerini geliştirirler (Töremen, 2001).  

 

2.4.3.8. Pozitif Değerlendirme  

 

Öğrenciler öğrenmede gelişme gösterince, çalışma ve çabalan gösterilmeli ve 

ödüllendirilmelidir. Değerlendirme,  motivasyonu artırmaya ve çalışmaları takdir 

ederek öğrencileri teşvik etmeye yöneliktir. Pozitif değerlendirme şu esaslar 

çerçevesinde ele alınmalıdır (Töremen, 2001): 

• Başarıyı tescil etmek ve yaymak, 

• Destekleyici ilgi, 
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• Öğrencinin öz değerlendirme yapması, 

• Öğrenmeyi birleştirme ve değerlendirme. 

 

2.4.4. Öğrenen Okulda Program Geliştirme 

 

Eğitim programlarının yerel şartlara uygun olması; öğrenci, veli ve toplumun 

istek ve taleplerini büyük ölçüde yerine getirebilmesi için eğitim programlarının 

okul düzeyinde geliştirilmesi gerekmektedir. Şu an program geliştirmenin il 

düzeyinde yapılması ve yaygınlaştırılması için çaba gösterilen ülkemizde uzun 

dönemde program geliştirme çalışmalarının okul düzeyine kadar indirilmesi 

gerekmektedir (Yüksel, 1998, s.213)  Her şeyden evvel öğrenen okulun programı 

öğrenci merkezli olup tüm etkinliklerin odak noktasına öğrencinin öğrenebilirliği ve 

öğrendiklerini uygulayabilme yeterliliği alınır. Öğrenen okulun hedeflediği öğrenci 

merkezli programın özellikleri şunlardır (Töremen, 2001): 

• Uygun bir program, 

• Geniş bir program, 

• Uyumlu ve entegre bir program, 

• Gelişmiş bir program. 

 

2.4.5. Öğrenen Okullarda Öğrenme Ortamları 

 

Okuldaki eğitimin kalitesini artırmak, öğretmen, idareci ve diğer personelin 

kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla okullar “öğrenen kurum” hâline 

getirilmelidir. Böyle bir kurumda çalışan öğretmenler ve idareciler sürekli olarak 

öğrenme faaliyetlerinde bulunurlar. Okullar çalışanları için iyi bir öğrenme 

labaratuarıdır. Bir okulu öğrenme laboratuarı hâline getirmek amacıyla, okullarda 
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öğrenme ortamları (alt yapıları) oluşturulmalıdır (Kümüş, 1998). Okullardaki 

öğrenme faaliyetleri (fırsatları) aşağıda açıklanmaktadır. 

 

2.4.5.1. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri  

Okul ortamında, öğretmen ve okul yöneticilerinin, kişisel gelişimlerini 

sürdürmek, mesleki yenilikleri takip etmelerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet içi 

eğitim faaliyetleri düzenlenir. Bu tür faaliyetler, okul personelinin eski öğrenmelerini 

bütünleyen, eksikliklerini gideren ve kişisel niteliklerini de artıran çeşitli programları 

içerir (Kümüş, 1998). 

 

2.4.5.2. Zümre Toplantıları 

  

Bir okuldaki branş öğretmenlerinin belli tarihlerde bir araya gelerek, bilgi, 

beceri ve tecrübelerini paylaştıkları, okuldaki en entelektüel ortamdır. Zümre 

toplantılarında öğretmenler daha çok, özel öğretim yöntemleri, öğretim metot ve 

teknikleri yanında ölçme ve teknikleri üzerinde çalışırlar (Kümüş, 1998). 

 

2.4.5.3. Öğretmenler Toplantısı 

 

Öğretmenler toplantısı, okuldaki bütün öğretmenler ve okul yöneticilerin 

düzenli olarak bir araya geldikleri en önemli anlardır. Bu toplantılarda öğretmenler ve 

okul yöneticileri arasında fikir alış verişi olur. Okul yöneticileri ve öğretmenler 

problem çözme becerilerini paylaşırlar. Okulun geleceğine ait önemli kararlar alınır. 

Okulun problemleri tartışılır. Paylaşılan çözümler üretilir (Kümüş, 1998). 
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2.4.5.4. Teftiş, Denetleme ve Rehberlik Faaliyetleri 

 

Okul ortamında bir öğretmenin ya da yöneticinin bir başkası tarafından 

denetlenmesi, yapılan hataların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Denetleme sonunda 

dönütler alınır, denetlenen bireye rehberlik yapılır (Kümüş, 1998). 

 

2.4.5.5. Okul-Aile Birliği ve Okul Koruma Dernekleri İle Yapılan Toplantılar 

 

Okullar çevrelerine okul-aile birliği ve koruma dernekleri aracılığıyla 

açılmaktadır. Çevrenin okuldan beklentileri, okulun da çevreden beklentileri 

uzlaştırılmaya çalışılır (Kümüş, 1998). 

 

Okullarda düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetleri, öğretmenlerin zümre 

toplantıları ve diğer akademik içerikli toplantılar, denetim ve rehberlik faaliyetleri ve 

okul-aile birlikleri ile yapılan toplantılar, çeşitli öğrenme etkinliklerinin 

gerçekleştirildiği ortamlardır. Bu ortamlarda, taraflar arasında bilgi alışverişi 

sağlanabilir, ortak paylaşımlarda bulunulabilir ve öğrenen okul olma yolunda önemli 

adımlar atılabilir (Çalık, 2005). 

 

2.4.6. Öğrenen Okulda Paydaş Rolleri 

 

Okulun öğrenen okul olarak faaliyetlerine devam edebilmesi için, tüm 

paydaşların üzene düşen rolleri iyi oynamaları gerekmektedir. Öğrenen okuldaki 

paydaş rolleri aşağıda açıklanmaktadır. 
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2.4.6.1. Öğrenen Okulda Yöneticinin Rolü 

 

Son yıllarda küreselleşme, rekabet koşulları gibi nedenler okulların da diğer 

örgütler gibi liderlere ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Okul yöneticileri, klasik 

yöneticiliğin ötesinde okul liderliği vizyon ve misyonuna sahip olmalıdırlar. 

 

Liderler hakkındaki geleneksel görüşlerimiz -yön veren, ana kararları alan ve 

birlikleri harekete geçiren kişiler olarak- bireysel ve sistematik olmayan bir dünya 

görüşüne dayanır. Öğrenen organizasyonlardaki yeni liderlik anlayışı ise daha ince ve 

önemli konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenen organizasyonlardaki liderler, 

tasarımcı, yönetici ve öğretmendirler  (Senge, 2002). Günümüzde bilginin 

yönetilmesi, yönetim sanatının temelini oluşturmaktadır. Yönetilenler sadece insanlar 

değil, asıl onların taşıdığı bilgiler olmaktadır. Dolayısıyla, öğrenen organizasyon 

sistemine kavuşmada en etkin rol liderlere düşmektedir (Yazıcı, 2001). 

 

Öğrenen bir organizasyon yaratmada liderin rolü, bir vizyon oluşturmaya ve 

vizyon ile mevcut gerçeklik arasındaki uçurum konusunda diyalog başlatmaya hazır, 

öğrenmeye meraklı ve yaratıcı bir liderlikle başlar. Lider, işgörenlerin yeni fikirler 

denemesine açık ve elverişli bir ortam yaratıcısı olmanın yanında öğrenme sürecinin, 

değişen tutumların, davranışların ve iş sürecinin gözeticisidir (Rosen, 1998). 

 

Öğrenen örgütlerde, herkesin öğrendiği bir ortamda, lidere düşen görev, yeni 

öğrenmelere liderlik etmektir. Bu anlamda, lider öğrenmeden sorumludur. Örgütün 

lideri çalışanlara karmaşıklığı anlama, sorunları çözme, görüşlerini açıklama ve ortak 

düşünsel modeller geliştirme fırsatı sağlamakla yükümlüdür. Liderin öğrenen örgüt 

ortamını sağlayabilmesi için örgüte rehberlik edecek vizyona sahip olması, 

çalışanların öğrenmesi için gerekli ortamı hazırlaması ve ekibiyle birlikte diğer 

çalışanlara model olması gerekir (Çalık, 2005). 

Örgütsel öğrenmenin altyapısı, çalışanların birbirlerinden öğrenebileceği bir 

mekanizma üzerine kuruludur. Öğrenme sadece rakiplerden değil, örgüt çalışanları 



86 

 

arasında da geliştirilmelidir. Başarılı uygulamaların örgüt içinde yaygınlaşması ve 

örgütsel öğrenme sürecinin hızlandırılması gerekmektedir (Özden, 2000). 

 

Etkili fikirlerin örgüt içinde kabul görmesini sağlamanın etkin yolu, onun tüm 

örgüt içinde yayılmasını sağlamaktır. Bunun için önce örgüt içinde çalışanların da 

paylaştıkları bir vizyon ve zihnî model bulunmalıdır. Böyle bir kültürün var olması, 

çalışanların gönüllülüğünü sağlar. Çalışanların yetkinliklerinin ve öğrenme 

kapasitelerinin artırılması; hataları cezalandıran yaklaşımlardan hatalardan ders alan 

yaklaşımlara geçilmesi ve değişimin gerçekleşmesi için tüm engellerin kaldırılması; 

çalışanların birbirine açık olması, etkili fikirlerin örgüt içinde kolayca yayılmasını ve 

ortak bir zihnî model ve vizyon çerçevesinde kabul görerek genelleşmesini 

sağlayacaktır (Yazıcı, 2001) 

 

Çalışanların öğrenme yeteneklerini ortaya çıkarmak için liderlerin bazı davranış 

modelleri sergilemeleri önemlidir. Öğrenmeye gönüllü bir örgüt ortamı yaratmak, 

etkili yaratıcı fikirler oluşturmaya çalışmak, oluşturulan fikirlerin yayılmasını ve 

gelişmesini sağlamak, bu davranış modellerine örnek olarak verilebilir. Öğrenen 

organizasyonlarda liderlerin dört temel rolü bulunmaktadır. Bunlar (Yazıcı, 2001): 

• Liderler, öncelikle düşünce ve davranışlarıyla, kendilerinin öğrenmeye ve 

gelişmeye açık insanlar olduklarını kanıtlamalı ve bu yönde gösterilecek 

çabalarda aktif rol üstlenmelidirler. Ancak bu sayede kurulan bir etkileşim 

sonucu çalışanların tutum ve davranışları yönlendirilebilir. 

• Öğrenme ve gelişme fırsatlarını tüm çalışanlarına sunma görevini ve 

destekleyici rolü üstlenmelidirler. 

• Öğrenme fırsatlarını günlük işlerin içine entegre ederek, çalışanların her an 

öğrenme fırsatını bulabilecekleri bir sistem yaratmalıdırlar. 

• Öğrenmenin diğer bölümler ve örgütün bütünü için taşıdığı önemi yayma 

misyonunu üstlenmelidirler. 
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2.4.6.2. Öğrenen Okulda Öğretmenin Rolü 

 

Bilgi tabanının hızla değiştiği bir zamanda okulların mezunlarına yaşamları 

boyunca yetecek bilgi donanımını kazandırması olanaksızdır. Bunun yerine okullarda, 

öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrenebilecek yeterliği kazanmaları, yani 

öğrenmeyi öğrenme yeterliliğini kazanmaları gerekmektedir. Öğretmenler, 

öğrencilere geleneksel öğretme yaklaşımı yerine öğrenmeyi öğretmelidirler (Özden, 

2000). Öğrenen örgüt özelliğine sahip okulların öğretmenleri, bu önemli hususu göz 

önünde bulundurarak hareket ederler. Öğretmenlerin, geleneksel bilgi aktarıcılığı 

rolünü bırakarak, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlayacak şekilde hareket 

etmelidirler (Çalık, 2005).  

 

Özdemir’e göre (2000),  eğitimde yeni felsefe ve yaklaşımlar ve bunların 

uygulanması, eğitimcilerin kendilerini yargılayıcı bir kişi olarak görmekten çok 

destekleyici bir kişi olarak görmelerini; bilgi aktarıcı bir kişi olmaktan çok 

yönlendirici ve kılavuz bir kişi olarak görmelerini gerektirmektedir. Eğitimde eski ve 

yeni yaklaşımlar ile öğretmenin öğrenen okuldaki yeni rolünü Özdemir (2000) 

aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışmıştır.   
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Tablo 4: Eğitimde Eski Ve Yeni Yaklaşımların Karşılaştırması 

Eski Yaklaşımlar Yeni Yaklaşımlar 

Bilgi kesindir Bilgi geçicidir 

Eğitim ansiklopedik bilgi 
kazandırmak için verilir Eğitim, konuları derinliğine anlamak için verilir 

Bilgi gelecekte kullanılmak için 
verilir 

Bilgi, yeni bilgi üretmek için edinilir 

Bilginin yayıcısı olarak öğretmen Öğrenme etkinliklerinin düzenleyicisi olarak öğretmen 

Sınıfta tek karar verici olarak 
öğretmen Kararlar diğer öğretmenlerle birlikte verilmektedir 

Tek yönlü iletişim Çift yönlü iletişim 

Ürün temelli Süreç temelli 

Okul öğrencinin öğrendiği bir 
yerdir 

Okulda herkes birlikte öğrenir 

Öğretmen öğrenciye bilgi aktarır Öğretmen öğrenciye sorgulamayı öğretir 

Veliler, eğitim ve okuldan 
anlamaz 

Velilerin işbirliği esastır 

Yarışmaya dayalı Birlikteliğe dayalı 

Normal dağılıma göre öğrenci 
değerlendirme Tam öğrenmeye yönelik değerlendirme 

Kontrol edici olarak öğretmen Düzenleyici, lider, öğrencinin ihtiyaçlarına eğilen ve işi 
yapan kişi olarak öğretmen 

Öğretmen merkezli Öğrenci üzerine odaklaşmış 

Tek kitap üzerine program temelli Yetişkin hayatının sorumlulukları üzerine odaklaşmış   
ve tanımlanmış yeterlikler 

Kontrol edici olarak yöneticiler Düzenleyici, öğretim lideri, öğrencinin ihtiyaçlarına 
eğilen ve işi yapan kişi olarak yönetici 

Kaynak: Özdemir, S.  (2000),  Eğitimde Örgütsel Yenileşme (s.23). 
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Öğrenen okulda, öğretmen öğrenciye bilgi aktarmak yerine ona sorgulamayı, 

araştırmayı, incelemeyi öğretir. Öğrenen okulda, tüm personel aktif olarak öğrenme 

sürecine dahil edilmiştir. Öğretmenler de birbirlerinden ve öğrencilerden öğrenirler. 

Öğrenen okulda, öğrenme etkinliği, yarışmaya dayalı değil birlikteliğe ve paylaşıma 

dayalıdır. Müfredat programları, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre, 

öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanıp uygulanır (Çalık, 2005). 

 

2.4.6.3. Öğrenen Okulda Öğrencinin Rolü 

 

Öğrenme ve öğretmeğe ilişkin yeni değerler, öğrenmenin öğrenci merkezli 

olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Vurgu öğrenciyedir, bilginin 

aktarılmasına değil. Bilgi edinme değil, bilgiyi kullanma ve ondan yeni bilgi üretme 

önemlidir. Bunun için öğretmenin, bilgi aktaran konumundan, öğretirken öğrenen bir 

pozisyona geçmesi gerekmektedir (Özdemir, 2000). Öğrenen okulda, öğrencilerin 

yönetime ve örgütsel öğrenme sürecine aktif katılımları sağlanır. Öğrenci sadece bilgi 

aktarılacak bir obje olarak görülmez, bireysel özellikleri olan ve saygı duyulan bir 

birey olarak değer görür (Çalık, 2005). 

 

Öğrenen okulda, öğrenciler öğrenmenin değerli ve önemli bir süreç olduğu 

konusunda teşvik edilirler. Öğrenciler, birlikte ve bireysel öğrenmeye yönlendirilir. 

Öğrenen okulda, öncelikle başarılması gereken şeyin, öğrencilerde öğrenme istek ve 

hevesinin oluşturulması olduğu bilinir. Öğrencilerin, bireysel olarak öğrenmeye karşı 

motivasyonları sağlanmadan, sürekli öğrenme konusunda öğrenciler teşvik 

edilmeden, öğrenen okul olunamayacağı bilinmelidir. Dolayısıyla, öğrenen okulda 

öğrencilerin en temel rolü, öğrenmeyi içselleştirmiş, öğrenme istek ve hevesiyle dolu 

bireyler olmalarıdır (Çalık, 2005). 
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2.4.6.4. Öğrenen Okul ve Ebeveyn İlişkisi 

 

Öğrenen okul bir meraktır ve ebeveynlerle diğer toplum üyeleri burada okulun 

paydaşları olarak görülürler. Ebeveynlerle paydaşlık, öğrenci motivasyon ve 

başarısını artırmak için bir anahtardır. Okullarla ebeveynler arasında ortaklığın 

merkezi önemi birkaç uygulamaya yansımıştır. Ebeveynler öğrenme süreci 

anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunurlar (Töremen, 2001). 

 

Evlerinde eğitimin tamamlayıcıları olarak ebeveynler, okul için, okuldaki 

eğitim için çalışmalar yapamamaktan, pasif konumda bulunmaktan memnun 

değildirler. Aslında öğretmenler de pasif ebeveyni sevmediklerine göre ebeveynlere 

bu konuda rehberlik edebilirler. Ebeveynlerin bu kadar önemli olmasının nedeni, 

öğretmenlerin yalnızca okulda bulundukları sürelerde öğrencilerle görüşebilmesine 

karşılık ebeveynler çok daha uzun zaman öğrencilerle beraberdirler  (Töremen, 

2001). 

 

Eric Rait (1995) ve John Nixon’a (1996) göre veliler hafta sonları öğretmen-

veli görüşmesi için ne kadar zaman ve ne kadar para ayırabilirler? Veliler, okullarda 

örgütsel öğrenme konusundaki çabalara destek olmak için ödül sistemlerini 

geliştirme konusunda okul yönetimlerine yardımcı olmak zorundadırlar. Öğretmenler 

için bu süreçleri şekillendiren ve ödül sistemleriyle öğretmenlerin hareketlendiğini 

gören yöneticiler; öğrenen takım kurmada önemli bir adım atmış olacaklardır 

(aktaran: Töremen, 2001). 

 

Okullarda sürekli örgütsel öğrenme ortamları oluşturularak, bilgi ve becerilerin 

paylaşılmasına ve takım ruhu oluşturulmasına olanak sağlanmalıdır. Öğrenen okulda 

etkili bir uygulama, kıyaslama yapma ve diğer kurumlardan öğrenmedir. Bu 

uygulama, eksikliklerini ve öğrenme ihtiyacını belirleme ve öğrenme stratejileri 

oluşturma konusunda okullara yardımcı olacaktır. Öğrenen okulda, yöneticinin, 

öğretmenin, öğrencinin ve diğer personelin temel görevi, öğrenmeyi kendi içinde 
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içselleştirdikten sonra, diğer bireylere öğrenme istek ve hevesi kazandırmaya 

çalışmaktır. Bu anlamda, okulların öğrenen bir kurum özelliğine kavuşması için, 

bireyler birlikte öğrenmeye, paylaşıma, ortak çalışma ve takım ruhu oluşturmaya 

teşvik edilmelidirler (Çalık, 2005). 
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III. BÖLÜM: YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, 

verilerin toplanması ve verilerin çözümü ele alınıp açıklanmıştır. 

 

3.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

 

Bu çalışma mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için, tarama modeli bir 

araştırmadır. Araştırmada önce Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ) geliştirilmiş, ardından 

bu ölçek kullanılarak, İstanbul ilinde görev yapan ilköğretim öğretmenlerinin 

algılarına göre mevcut durum betimlenmiştir. 

 

3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

 

Bu araştırmanın evreni İstanbul ili ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve 

branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

 

Araştırmanın örneklem seçimi ise İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

ilköğretim kurumlarının listesinde (http://istanbul.meb.gov.tr/Okullar.aspx)  bulunan 

1338 ilköğretim okulundan random yöntemi ile belirlenen 6 İlköğretim okulunun 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

 

Araştırmanın birinci kısmında 6 İlköğretim okulunda görev yapan 170 

öğretmene hazırlanan anket formu dağıtılarak başlanmış, formlarından 159 tanesi geri 
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toplanmış, içlerinden eksik doldurulmuş 4 anket formu çıkarılmış ve kalan 155 anket 

formu ile araştırmanın güvenirlik ve geçerlilik  analizleri yapılmıştır. 

 

Araştırmanın ikinci kısmında ölçeğin geliştirilmesinde araştırmaya katılan 155 

öğretmene ait veriler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik 

dağılımına ait tablolar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 5 :Cinsiyet değişkenine ait frekans sonuçları 

Cinsiyet f % % gec % yıg 

 Bay 73 47,1 47,1 47,1 

 Bayan 82 52,9 52,9 100,0 

 Toplam 155 100,0 100,0  

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %47,1’i (73) 

bay, %52,9’u (82) bayandır. 

 

Tablo 6 : Kıdem değişkenine ait frekans sonuçları 

Kıdem f % % gec % yıg 

 1-5 yıl 31 20,0 20,0 20,0 

 6-15 yıl 57 36,8 36,8 56,8 

 16-25 yıl 33 21,3 21,3 78,1 

 26 ve üstü 34 21,9 21,9 100,0 

 Toplam 155 100,0 100,0  
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin %20’si 1-5 yıllık 

kıdeme, %36,8’i 6-15 yıllık kıdeme, %21,3’ü 16-25 yıllık kıdeme ve % 21,9’u 26 yıl 

ve üstü kıdeme sahiptirler. 

 

Tablo  7: Görev değişkenine ait frekans sonuçları 

Görev f % % gec % yıg 

 Sınıf Öğretmeni 66 42,6 42,6 42,6 

 Branş Öğretmeni 89 57,4 57,4 100,0 

 Toplam 155 100,0 100,0  

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin 66’sı (%42,6) 

sınıf öğretmeni, 89’u (%57,4) branş öğretmenidir.  

 

Tablo 8 : Mezuniyet derecesi değişkenine ait frekans sonuçları 

Mezuniyet f % % gec % yıg 

 Önlisans 15 9,7 9,7 9,7 

 Lisans 130 83,9 83,9 93,5 

 Lisans Üstü 10 6,5 6,5 100,0 

 Toplam 155 100,0 100,0  

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin 15’i (%9,7) 

önlisans, 130’u (%83,9) lisans ve 10’u (%6,5) yüksek lisans düzeyinde eğitim 

almışlardır. 
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3.3. VERİ TOPLAMA ARACI 

 

Bu kısımda araştırmada kullanılan veri toplama araçları hakkında bilgi 

verilmektedir. 

 

3.3.1. Öğrenen Okul Ölçeğinin Geliştirilmesinde Kullanılan Veri Toplama 

Araçları 

 

Araştırmaya ait verilerin toplanması için, ilgili literatür taramasından sonra 

hazırlanan 92 soruluk anket formu kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu öncelikle 

kapsam geçerliliği analizine tabi tutulmuştur. Kapsam geçerliliği bağlamında 

öncelikle eğitim bilimleri alanındaki çalışan ve “Öğrenen Okul” konusunda araştırma 

yapmış uzmanların görüşlerine başvurularak ölçekte yer alan maddelerin literatüre 

uygunluğu konusunda fikir alınmıştır. 92 maddeden oluşan anket formundan, uzman 

görüşleri doğrultusunda 43 madde çıkarılmış, anket 49 maddeye indirgenmiştir. Kalan 

49 madde uzmanların ve alanında yüksek lisans yapmış iki Türkçe öğretmeninin 

görüşleri doğrultusunda anlam yönüyle düzeltilerek ankete son şekli verilmiştir. 

Araştırmada son şekli verilen anketin birinci kısmında araştırmaya katılan 

öğretmenlere ait demografik değişkenler, ikinci kısmında ise öğrenen okulun 

algılanmasına ait öğretmen tutumlarını değerlendiren 49 soru bulunmaktadır. 

 

3.3.2. Öğrenen Okulun Algılanmasına Dair Değerlendirmede Kullanılan Veri 

Toplama Aracı 

 

Öğrenen okulun algılanmasının değerlendirmesinde veri toplama aracı olarak 

birinci kısımda elde edilen veriler ile geliştirilen Öğrenen Okul Ölçeği kullanılmıştır. 

Öğrenen Okul Ölçeği, 5 alt boyuta ait toplam 30 maddeden oluşan bir veri toplama 
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aracıdır. ÖOÖ, güvenirlik katsayısı 0,910 (Cronbach alpha 0,910 Guttman 0,690 ve 

Spearman brovn 0,709) olarak tespit edilmiştir. Ölçeğe ait diğer değerler, bulgular 

kısmında ayrıntılı olarak ele alındığından burada tekrar edilmemiştir. 

 

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Veriler, 2009 yılında örneklem kısmında belirtilen araştırma grubundan elde 

edilmiştir. Araştırma yapılırken, veri toplama aracı dağıtılmış, yönerge okunmuş ve 

ardından araştırmaya katılan öğretmenlerce anket soruları cevaplandırılmıştır. 

 

3.5. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 

 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ile elde edilen veriler, SPSS 15 paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

İlk olarak araştırmada kullanılan ankete ait veriler kullanılarak Öğrenen Okul 

Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmış, güvenirlik ve geçerlilik 

çalışması sonucunda elde edilen ÖOÖ kullanılarak aynı örneklem grubunun verilerine 

dayalı olarak fark testleri uygulanmıştır. 

 

Araştırmaya ait verilerin çözümlenmesi bulgular kısmında açıklanmıştır. 

Bundan dolayı burada ayrıntılı açıklama yaparak tekrar edilmesi gerekli 

görülmemiştir. 
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IV. BÖLÜM: BULGULAR 

 

4.1. VERİ TOPLAMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ 

Veri toplama aracının geliştirilmesinde, kapsam geçerliliği analizi, güvenirlik 

analizi, geçerlilik analizleri ve yapı geçerliliği analizleri yapılmıştır. 

 

4.1.1. Kapsam Geçerliliği Analizi 

 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarının ilk aşamasında, kapsam 

geçerliliği bağlamında öncelikle eğitim bilimleri alanındaki çalışan ve “Öğrenen 

Okul” konusunda araştırma yapmış uzmanların görüşlerine başvurularak ölçekte yer 

alan maddelerin literatüre uygunluğu konusunda fikir alınmıştır. 92 maddeden oluşan 

anket formundan, uzman görüşleri doğrultusunda 43 madde çıkarılmış, anket 49 

maddeye indirgenmiştir. Kalan 49 madde uzmanların ve alanında yüksek lisans 

yapmış iki Türkçe öğretmeninin görüşleri doğrultusunda anlam yönüyle düzeltilerek 

ankete son şekli verilmiştir. 

 

4.1.2. Güvenirlik Analizi 

 

Bir ölçeğin güvenirliğini ölçmek için çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. 

Bunlardan birisi de İçsel tutarlılık analizidir. İçsel tutarlılık ölçümünde en yaygın 

kullanılan yöntem Cronbach  Alpha olarak da bilinen alfa katsayısıdır (Altunışık ve 

diğerleri, 2007, s.115-116). 
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Ölçeğin ne derece doğru şekilde ölçtüğünü tespit etmek için yapılan güvenirlik 

analizi (Tekin, 1993 aktaran: Otrar, 2006) 49 maddeye, 155 anket verisi kullanılarak 

uygulanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda 49 maddenin Cronbach  Alpha 

değeri ,937 çıkarken, 1, 4 ve 8. maddeler ölçeğin Cronbach  Alpha değerini negatif 

yönde (düşürücü) etkilediği için analizden çıkarılmıştır. Kalan 46 madde ile yapılan 

ikinci güvenirlik analizi sonucunda Cronbach  Alpha değeri  ,940 çıkmış ancak 46. 

madde ölçeğin Cronbach  Alpha değerini negatif yönde (düşürücü) etkilediği için 

analizden çıkarılmıştır. Kalan 45 madde ile 3. güvenirlik analizi yapılmıştır. 

 

3.güvenilirlik analizi sonucunda (aşağıdaki tabloda) kalan 45 maddenin toplam 

Cronbach  Alpha değeri ,941 olarak tespit edilirken, Cronbach  Alpha değerini negatif 

yönde (düşürücü) etkileyen madde olmadığı tespit edilmiştir. Ölçek güvenirliği daha 

fazla yükseltilemeyeceği görüldüğü için güvenirlik analizi tekrar yapılmamıştır. Son 

kez yapılan güvenirlik analizi sonuçları aşağıdaki tablolarda mevcuttur. 

 

Tablo 9: Güvenirlik testi sonucu 

Cronbach  Alpha Madde sayısı 

,941 45 

 

Alfa değeri 0 ile 1 arasında değerler alır ve kabul edilebilir alfa değeri 0,7 

olarak benimsenmektedir (Altunışık ve diğerleri, 2007, s.115-116; Sipahi, Yurtkoru, 

Çinko, 2008, s.89). Tutarlılık düzeyi güvenirlik katsayısı 1’e yaklaştıkça yükselir 

(Tekin, 1993)  Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı; 0,80≤ α <1,00 aralığında 

ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Özdamar, 1999) Tablo 9’da da görüldüğü gibi 

45 maddenin cronbach alfa değeri ,941’dir. Bu bağlamda ölçeğin güvenirliğinin 

yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. 
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Tablo  10 : Güvenilirlik (İç tutarlılık) Analizi (V) Sonuçları 

Madde 
No 

Madde 
silindiğinde 

ölçek 
ortalaması 

Madde 
silindiğinde 

ölçek varyansı 

Düzeltilmiş 
madde toplam 
korelasyonu 

Madde 
silindiğinde 

C.Alfa 

2 124,87 277,412 ,283 ,941 

3 125,28 278,010 ,211 ,941 

5 124,81 276,586 ,288 ,941 

6 124,83 277,937 ,307 ,940 

7 124,99 275,669 ,346 ,940 

9 124,81 278,001 ,300 ,941 

10 125,14 274,611 ,370 ,940 

11 125,50 266,446 ,601 ,939 

12 124,70 278,444 ,225 ,941 

13 125,08 274,220 ,344 ,941 

15 125,00 276,052 ,264 ,941 

16 124,57 277,156 ,350 ,940 

17 124,70 279,407 ,178 ,941 

18 124,94 279,892 ,168 ,941 

19 125,27 274,536 ,323 ,941 

20 124,96 277,401 ,281 ,941 

21 125,67 266,339 ,617 ,938 

22 125,66 266,354 ,667 ,938 

23 125,41 268,269 ,645 ,938 

Devamı arkada 
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Madde 
No 

Madde 
silindiğinde 

ölçek 
ortalaması 

Madde 
silindiğinde 

ölçek varyansı 

Düzeltilmiş 
madde toplam 
korelasyonu 

Madde 
silindiğinde 

C.Alfa 

24 125,57 267,416 ,636 ,938 

25 125,72 269,319 ,583 ,939 

26 125,58 266,687 ,620 ,938 

27 125,76 265,936 ,618 ,938 

28 125,55 264,106 ,718 ,938 

29 125,72 266,036 ,630 ,938 

30 125,55 267,016 ,656 ,938 

31 125,57 267,429 ,635 ,938 

32 125,47 266,978 ,598 ,939 

33 125,43 266,753 ,659 ,938 

34 125,50 266,745 ,685 ,938 

35 125,55 264,898 ,727 ,938 

36 125,48 268,199 ,653 ,938 

37 125,55 270,456 ,570 ,939 

38 125,38 270,133 ,562 ,939 

39 125,52 267,407 ,620 ,938 

40 125,48 268,667 ,606 ,939 

41 125,25 273,917 ,425 ,940 

42 125,12 275,415 ,397 ,940 

43 125,08 275,423 ,427 ,940 

Devamı arkada 
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Madde 
No 

Madde 
silindiğinde 

ölçek 
ortalaması 

Madde 
silindiğinde 

ölçek varyansı 

Düzeltilmiş 
madde toplam 
korelasyonu 

Madde 
silindiğinde 

C.Alfa 

44 124,97 278,947 ,211 ,941 

45 125,68 268,558 ,562 ,939 

46 125,41 270,984 ,458 ,940 

47 125,59 269,490 ,527 ,939 

48 125,63 265,703 ,687 ,938 

49 125,80 266,200 ,639 ,938 

 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi, 45 maddeden herhangi biri güvenirlik 

katsayısını negatif yönde etkilememektedir. Ayrıca tabloda maddelerin düzletilmiş 

madde toplam korelasyonları da görülmektedir. 

 

4.1.3. Madde Analizleri 

 

Madde analizleri, her hangi bir ölçme aracının bütününde yada alt ölçeklerinde 

bulunan maddelerin anlamlı olarak yer alıp almadığını tespit etmek için yapılmaktadır 

(Otrar, 2006, 103). Tutum ölçeklerinde madde analizi, Likert ölçekleme tekniğinin en 

önemli konusu olan tek boyutluluk özelliğini sağlamak için yapılır. (Tavşancıl, 2002, 

s.148). Madde analizi, ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin ipuçları vermektedir. Çünkü 

Madde analizi işlemleri, ölçekteki maddelerin, ölçeğin ölçmeyi amaçladığı bir 

özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçüp ölçmediğini belirleyerek, bu belirleme 

sonucunda bu tür maddeleri seçerek kendi içinde tutarlı bir ölçek oluşturmak 

amacıyla yapılır (Tavşancıl, 2002, s.151). Tutum ölçekleri için madde analizi 

yapılmasının diğer bir amacı da  “ölçek hangi maddelerden oluşturulursa güvenirlik 

ve geçerliliği yüksek olur ?” sorusuna cevap aramaktır (Tezbaşaran, 1997, s.45). 
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Bu ölçeğin madde analizlerinde anlamlılık düzeyi p<0.05 olması yeterli 

görülmüştür. 

 

4.1.3.1. Madde Toplam Analizi (İtem-Toplam Correlation) 

 

Madde toplam korelasyonu, testten elde edilen toplam puanlarla her bir 

maddenin arasındaki korelasyonu (ilişkiyi) açıklar (Otrar, 2006, s.101).  

 

Ölçeğin iç tutarlılığını tespit etmek için 45 madde ile yapılan madde toplam 

analizi (Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi) sonucunda, 18. madde  

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05)  bir ilişkiye sahip olmadığı için analizden 

çıkarılmıştır. İkinci kez yapılan madde toplam analizi sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 11: Madde toplam değerlerini tespit etmek için yapılan 

Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Madde r (pearson) P 

Madde toplam 

2 ,318(**) 0,000 

3 ,245(**) 0,002 

5 ,317(**) 0,000 

6 ,329(**) 0,000 

7 ,373(**) 0,000 

9 ,323(**) 0,000 

10 ,397(**) 0,000 

11 ,634(**) 0,000 

12 ,251(**) 0,002 

13 ,377(**) 0,000 

15 ,301(**) 0,000 

16 ,368(**) 0,000 

17 ,201(*) 0,012 

19 ,358(**) 0,000 

20 ,302(**) 0,000 

21 ,647(**) 0,000 

22 ,693(**) 0,000 

23 ,672(**) 0,000 

24 ,663(**) 0,000 

25 ,615(**) 0,000 

Devamı arkada 



104 

 

Madde r (pearson) P 

26 ,652(**) 0,000 

27 ,656(**) 0,000 

28 ,745(**) 0,000 

29 ,666(**) 0,000 

30 ,686(**) 0,000 

31 ,666(**) 0,000 

32 ,633(**) 0,000 

33 ,685(**) 0,000 

34 ,709(**) 0,000 

35 ,752(**) 0,000 

36 ,680(**) 0,000 

37 ,600(**) 0,000 

38 ,594(**) 0,000 

39 ,651(**) 0,000 

40 ,634(**) 0,000 

41 ,457(**) 0,000 

42 ,424(**) 0,000 

43 ,453(**) 0,000 

44 ,241(**) 0,002 

45 ,597(**) 0,000 

46 ,498(**) 0,000 

47 ,566(**) 0,000 

48 ,714(**) 0,000 

Devamı arkada 
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Madde r (pearson) P 

49 ,675(**) 0,000 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi madde toplam korelasyonlarını tespit etmek için 

yapılan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonucunda tüm maddelerin 

korelasyonları istatistiksel olarak p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

 

4.1.3.2. Madde Kalan Analizi (Corrected İtem-Toplam Correlation) 

 

Madde kalan korelasyonu, testteki her bir madde ile, toplamdan bu maddenin 

çıkarılması ile elde edilen sonuç arasındaki korelasyonu (ilişkiyi) göstermektedir 

(Otrar, 2006, s.101). 

 

Ölçeğin iç tutarlılığını test etmek için 44 madde ile ilk yapılan madde kalan 

analizi (pearson çarpım moment korelasyon analizi) sonucunda, 12, 19, 21 ve 45. 

maddeler,  ikinci kez yapılan madde kalan analizinde 22. madde  ve üçüncü kez 

yapılan madde kalan analizinde 23. madde  istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05)  bir 

ilişkiye sahip olmadığı için analizden çıkarılmıştır. Dördüncü  kez yapılan madde 

kalan analizi sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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Tablo12 : Madde kalan değerlerini tespit etmek için yapılan 

Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Madde r (pearson) P 

2 

3 ,512(**) 0,000 

5 ,243(**) 0,002 

6 ,425(**) 0,000 

7 ,360(**) 0,000 

9 ,385(**) 0,000 

10 ,267(**) 0,000 

11 ,461(**) 0,000 

13 ,236(**) 0,003 

15 ,495(**) 0,000 

16 ,309(**) 0,000 

17 ,594(**) 0,000 

20 ,305(**) 0,000 

24 ,267(**) 0,001 

25 ,497(**) 0,000 

26 ,589(**) 0,000 

27 ,498(**) 0,000 

28 ,654(**) 0,000 

29 ,647(**) 0,000 

30 ,641(**) 0,000 

31 ,501(**) 
0,000 

 

Devamı arkada 
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Madde r (pearson) p 

32 ,565(**) 0,000 

33 ,588(**) 0,000 

34 ,693(**) 0,000 

35 ,774(**) 0,000 

36 ,775(**) 0,000 

37 ,600(**) 0,000 

38 ,469(**) 0,000 

39 ,779(**) 0,000 

40 ,584(**) 0,000 

41 ,329(**) 0,000 

42 ,422(**) 0,000 

43 ,456(**) 0,000 

44 ,334(**) 0,000 

46 ,256(**) 0,000 

47 ,514(**) 0,000 

48 ,426(**) 0,000 

49 ,585(**) 0,000 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi madde kalan korelasyonlarını tespit etmek için 

yapılan pearson çarpım moment korelasyon analizi sonucunda tüm maddelerin 

korelasyonları istatistiksel olarak p<0.01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
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4.1.3.3. Madde Ayırt Ediciliği (Discriminity) 

 

Madde ayırt ediciliği, testin alt ve üst çeyreğindeki (%27’lik) kişilerin aldıkları 

puanlar,  ilişkisiz grup t testi ile karşılaştırılması sonucunda elde edilir (Otrar, 2006, 

s.101-102). Ölçeğin üst çeyreği (üst %27) 1. Grup olarak, alt çeyreği (alt %27) de 2. 

Grup olarak tanımlandıktan sonra iki grup arasında ilişkisiz gruplar t testi 

uygulanmıştır. İlişkisiz gruplar t testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 13: Madde Ayırt Ediciliği İçin Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi 

Sonuçları (üst %27 ile alt %27) 

Madde No Gruplar N Xort SS ShX t sd P 

2 
üst %27 42 3,62 0,49 0,08 

3,948 82 0,00 
alt %27 42 3,14 0,61 0,09 

3 
üst %27 42 3,10 0,66 0,10 

2,413 82 0,02 
alt %27 42 2,74 0,70 0,11 

5 
üst %27 42 3,69 0,47 0,07 

4,375 82 0,00 
alt %27 42 3,12 0,71 0,11 

6 
üst %27 42 3,60 0,50 0,08 

4,277 82 0,00 
alt %27 42 3,14 0,47 0,07 

7 
üst %27 42 3,40 0,63 0,10 

4,326 82 0,00 
alt %27 42 2,81 0,63 0,10 

9 
üst %27 42 3,62 0,49 0,08 

4,225 82 0,00 
alt %27 42 3,17 0,49 0,08 

10 
üst %27 42 3,36 0,58 0,09 

4,558 82 0,00 
alt %27 42 2,74 0,66 0,10 

11 
üst %27 42 3,29 0,64 0,10 

9,307 82 0,00 
alt %27 42 2,05 0,58 0,09 

13 
üst %27 42 3,38 0,49 0,08 

4,217 82 0,00 
alt %27 42 2,74 0,86 0,13 

15 
üst %27 42 3,48 0,55 0,09 

4,126 82 0,00 
alt %27 42 2,81 0,89 0,14 

Devamı arkada 
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Madde No Gruplar N Xort SS ShX t sd P 

16 
üst %27 42 3,83 0,38 0,06 

5,302 82 0,00 
alt %27 42 3,31 0,52 0,08 

17 
üst %27 42 3,62 0,54 0,08 

2,356 82 0,02 
alt %27 42 3,29 0,74 0,11 

20 
üst %27 42 3,43 0,55 0,08 

4,115 82 0,00 
alt %27 42 2,90 0,62 0,10 

24 
üst %27 42 3,17 0,62 0,10 

8,280 82 0,00 
alt %27 42 2,02 0,64 0,10 

25 
üst %27 42 3,00 0,54 0,08 

8,785 82 0,00 
alt %27 42 1,86 0,65 0,10 

26 
üst %27 42 3,17 0,58 0,09 

8,863 82 0,00 
alt %27 42 1,88 0,74 0,11 

27 
üst %27 42 3,12 0,71 0,11 

9,857 82 0,00 
alt %27 42 1,71 0,60 0,09 

28 
üst %27 42 3,31 0,60 0,09 

10,982 82 0,00 
alt %27 42 1,86 0,61 0,09 

29 
üst %27 42 3,14 0,65 0,10 

8,546 82 0,00 
alt %27 42 1,88 0,71 0,11 

30 
üst %27 42 3,19 0,63 0,10 

8,370 82 0,00 
alt %27 42 2,02 0,64 0,10 

31 
üst %27 42 3,33 0,61 0,09 

10,285 82 0,00 
alt %27 42 2,10 0,48 0,07 

Devamı arkada 
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Madde No Gruplar N Xort SS ShX t sd P 

32 
üst %27 42 3,33 0,57 0,09 

9,235 82 0,00 
alt %27 42 2,10 0,66 0,10 

33 
üst %27 42 3,45 0,59 0,09 

10,040 82 0,00 
alt %27 42 2,17 0,58 0,09 

34 
üst %27 42 3,36 0,53 0,08 

11,266 82 0,00 
alt %27 42 2,07 0,51 0,08 

35 
üst %27 42 3,33 0,53 0,08 

11,923 82 0,00 
alt %27 42 1,98 0,52 0,08 

36 
üst %27 42 3,29 0,51 0,08 

9,400 82 0,00 
alt %27 42 2,17 0,58 0,09 

37 
üst %27 42 3,21 0,47 0,07 

9,152 82 0,00 
alt %27 42 2,19 0,55 0,09 

38 
üst %27 42 3,29 0,46 0,07 

7,452 82 0,00 
alt %27 42 2,31 0,72 0,11 

39 
üst %27 42 3,24 0,48 0,07 

7,989 82 0,00 
alt %27 42 2,10 0,79 0,12 

40 
üst %27 42 3,29 0,55 0,09 

7,213 82 0,00 
alt %27 42 2,26 0,73 0,11 

41 
üst %27 42 3,31 0,52 0,08 

4,702 82 0,00 
alt %27 42 2,64 0,76 0,12 

42 
üst %27 42 3,40 0,50 0,08 

4,928 82 0,00 
alt %27 42 2,86 0,52 0,08 

Devamı arkada 
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Madde No Gruplar N Xort SS ShX T sd P 

43 
üst %27 42 3,40 0,50 0,08 

5,309 82 0,00 
alt %27 42 2,83 0,49 0,08 

44 
üst %27 42 3,36 0,48 0,07 

2,447 82 0,02 
alt %27 42 3,05 0,66 0,10 

46 
üst %27 42 3,29 0,55 0,09 

5,507 82 0,00 
alt %27 42 2,38 0,91 0,14 

47 
üst %27 42 3,10 0,69 0,11 

6,311 82 0,00 
alt %27 42 2,10 0,76 0,12 

48 
üst %27 42 3,29 0,51 0,08 

11,184 82 0,00 
alt %27 42 1,95 0,58 0,09 

49 
üst %27 42 3,07 0,71 0,11 

8,407 82 0,00 
alt %27 42 1,86 0,61 0,09 

 

Tablo 13’de görüldüğü gibi,  madde ayırt ediciliği için yapılan bağımsız gruplar 

t testi sonucunda üst %27’lik grup ile alt %27’lik grup arasında p< 0,05 düzeyinde 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Tüm maddelerde, ölçek maddelerinin madde 

ayırt ediciliği için öngörülen p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edildiği için, 

madde ayırt ediciliği ile ilgili yukarıdaki maddelerden herhangi bir maddenin 

çıkarılmasına gerek kalmamıştır. 

 

4.1.4. Yapı Geçerliliği 

 

Araştırmanın yapı geçerliliğini test etmek için, kalan maddeler ile faktör analizi 

yapılmıştır.  
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4.1.4.1. Faktör Analizi 

Faktör analizi, aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki değişken 

arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az 

sayıdaki temel boyutlara indirgemek veya özetlemek olan bir grup çok değişkenli 

analiz tekniğine verilen isimdir. Faktör analizinde temel mantık, karmaşık bir olgunun 

daha az sayıda faktörler (temel değişkenler, alt boyutlar) yardımıyla açıklanabileceği 

düşüncesidir (Altunışık ve diğerleri, 2007, s.222). 

 

Faktör analizi yapabilmenin ön şartı, değişkenler arasında belli bir oranda 

korelasyon bulunmasıdır. Bartlertt testi küresellik testi, değişkenler arasında yeterli 

oranda ilişki olup olmadığını gösterir. KMO Bartlett testi sonucunda KMO<0,500 ise 

kabul edilemez, 0,500<KMO<0,600 ise kötü; 0,600<KMO<0,700 ise orta, 

0,700<KMO<0,800 ise iyi ve 0,800<KMO<1,000 ise mükemmel ilişki var demektir 

(Sipahi, Yurtkoru, Çinko, 2008) 

 

Faktör analizi yapılırken öncelikle faktör sayısının nasıl belirleneceğine karar 

verilmelidir. Faktör sayısı araştırmacı tarafından belirlenebileceği gibi, özdeğerlere 

(eigen) bakılarak veya açıklanan toplam varyans miktarına göre de belirlenebilir. 

“Hangi yöntemin tercih edileceği araştırma problemine ve araştırmacının tercihine 

bağlı olarak değişmektedir” (Altunışık ve diğerleri, 2007, s.231-233).  Bu araştırmada 

ilgili lüteratüre uygun olması bakımından eigen kesme değeri (özdeğer) belirleme 

yerine faktör sayısı belirleme tercih edilmiş ve ilgili literatürde öğrenen okula ait 5 

temel disiplin olduğu göz önünde bulundurularak ölçeğin 5 alt boyuttan (faktör) 

oluşması tercih edilmiştir. 

 

Faktör analizine başlanmadan karar verilmesi gereken bir başka nokta ise faktör 

eksen döndürme (rotasyon) sayısı ve yöntemidir. Döndürme, dik (orthogonal) yada 

eğik (obluque) tercih edilebilir. Faktörlerin birbirinden bağımsız olmasını sağlamak 

için varimax dik döndürme tercih edilmelidir (Sipahi, Yurtkoru, Çinko, 2008, s.76-77; 



114 

 

Altunışık ve diğerleri, 2007, s.235-236) Bu bağlamda analize başlanmadan 25 eksen 

döndürme sayısı  ve varimax dik döndürme yöntemi tercih edilmiştir. 

 

Analize başlamadan karar verilmesi gereken bir başka konu ise faktör yük 

değerlerinin kesme sınırıdır (korelasyon kesme değeri).  “Faktör yük değeri 

maddelerin alt boyutlarla olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. Literatürde faktör 

örüntüsünün oluşturulmasında 0.30 ile 0.40 arasında değişen faktör yüklerinin alt 

kesme noktası olarak alınabileceği belirtilmektedir” (Erdoğan, Bayram, Deniz, 2007, 

s.7).  Faktör analizinde alt kesme noktası olarak 0.40 kabul edilmiştir. 

 

Bu tercihler yapıldıktan sonra güvenirlik ve madde analizleri sonucunda elde 

kalan 38 madde ile faktör analizine başlanmıştır. 

 

İlk yapılan faktör analizi sonucunda KMO örneklem yeterliliği değeri ,874 

(p>,001) çıkmış ancak, 9. madde hiçbir faktörde yer almadığı için analizden 

çıkarılarak faktör analizi yinelenmiştir. 

 

Kalan 37 madde ile (ikinci kez)  yapılan faktör analizinde 32, 47, 31, 48 ve 49. 

maddeler birden fazla faktörde (,400 üzerinde değerle) yer aldığı için analizden 

çıkarılarak faktör analizinin yinelenmesine karar verilmiştir. 

 

Elde kalan 32 madde ile (üçüncü kez) yinelenen faktör analizinde 46 madde 

hiçbir faktör altında yer almadığı için analizden çıkarılarak faktör analizinin yeniden 

yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Kalan 31 madde ile (dördüncü kez) yapılan faktör analizi sonucunda 11.madde 

birden fazla faktörde (,400 üzerinde değerle) yer aldığı için analizden çıkarılarak 

faktör analizinin yinelenmesine karar verilmiştir. 
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Geriye kalan 30 madde ile (beşinci kez) yapılan faktör analizinde faktör 

yapısını bozan hiçbir madde olmadığı görülmüş, faktör analizi 6.kez yinelenmiş ve 

bir önceki ile aynı değerleri taşıdığı görüldüğünden dolayı ayrıca yinelenmemiştir. 

Son faktör analizinden elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda görülmektedir. 

 

Tablo 14: KMO ve Bartlett's Test Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 0,860 

Bartlett's Testi Ki-kare 2.458,006 

 S Derecesi 435 

 p 0,000 

 

Tablo   14’te görüldüğü gibi, KMO küresellik testi sonucunda KMO= 0,860 

bulunmuştur. Bu değer mevcut maddelerin faktör analizi için mükemmel bir yapıya 

sahip olduğunu göstermektedir (p<0.001). Değişkenlerin faktör analizine uygunluğu 

KMO=,800 ve üstünde ise mükemmeldir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008, s.80). 
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Tablo 15: Ortak Varyans (Communalities) 

Madde 
Başlangıçtaki 

Varyans 
Son Varyans  

2 1,000 0,565 

3 1,000 0,647 

5 1,000 0,517 

6 1,000 0,423 

7 1,000 0,397 

10 1,000 0,512 

13 1,000 0,408 

15 1,000 0,568 

16 1,000 0,556 

17 1,000 0,522 

20 1,000 0,458 

24 1,000 0,628 

25 1,000 0,645 

26 1,000 0,664 

27 1,000 0,674 

28 1,000 0,732 

29 1,000 0,714 

30 1,000 0,650 

33 1,000 0,637 

34 1,000 0,760 

35 1,000 0,778 

Devamı arkada 
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Madde 
Başlangıçtaki 

Varyans 
Son Varyans  

36 1,000 0,734 

37 1,000 0,579 

38 1,000 0,689 

39 1,000 0,639 

40 1,000 0,592 

41 1,000 0,578 

42 1,000 0,488 

43 1,000 0,679 

44 1,000 0,352 

 

 

Tablo 15’te görüldüğü gibi maddelere ait son varyansın, en düşüğü 0,352 

değerle 44. maddeye aittir. 
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Tablo  16: Faktör Analiz Sonuçları 
Fa

kt
ör

 

Başlangıç Özdeğerleri 
(Initial Eigenvalues) 

Toplam Faktör Yükleri 
Faktör Yüklerinin 

Döndürülmüş Toplamları 

Toplam 
% 

Varyans 
Küm.  

% 
Toplam 

% 
Varyans

Küm.  
% 

Toplam 
% 

Varyans 
Küm.  

% 

1 8,928 29,761 29,761 8,928 29,761 29,761 5,217 17,389 17,389 

2 2,977 9,922 39,683 2,977 9,922 39,683 4,723 15,745 33,134 

3 2,678 8,925 48,609 2,678 8,925 48,609 2,766 9,220 42,354 

4 1,785 5,951 54,559 1,785 5,951 54,559 2,596 8,653 51,007 

5 1,415 4,717 59,276 1,415 4,717 59,276 2,481 8,269 59,276 

6 1,121 3,735 63,012 

7 1,062 3,539 66,550 

8 0,911 3,036 69,586 

9 0,833 2,776 72,362 

10 0,798 2,659 75,021 

11 0,717 2,389 77,410 

12 0,677 2,257 79,667 

13 0,636 2,119 81,786 

14 0,548 1,828 83,613 

15 0,505 1,684 85,298 

16 0,492 1,641 86,939 

17 0,462 1,539 88,478 

18 0,422 1,405 89,883 

19 0,390 1,300 91,183 

Devamı arkada 
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Toplam 

% 
Varyans 

 

 

Küm.  

% 
Toplam 

% 
Varyans

Küm.  
% 

Toplam 
% 

Varyans 
Küm.  

% 

20 0,361 1,205 92,388 

21 0,345 1,148 93,536 

22 0,304 1,012 94,549 

23 0,296 0,987 95,535 

24 0,281 0,938 96,473 

25 0,224 0,745 97,219 

26 0,206 0,688 97,907 

27 0,193 0,643 98,549 

28 0,160 0,532 99,081 

29 0,146 0,488 99,570 

30 0,129 0,430 100,00 

 

Tablo    16’da da görüldüğü gibi yapılan faktör analizi sonucunda, 5 alt 

boyuttan oluşan ölçeğin, toplam varyansın % 59,276’sını açıkladığı görülmektedir. 

1.faktör, aldığı 5,217 faktör yükü ile toplam varyansın % 17,389’sini açıklarken, 

2.faktörün, aldığı 4,723 faktör yükü ile toplam varyansın % 15,745’sini açıkladığı, 

3.faktörün, aldığı 2,766 faktör yükü ile toplam varyansın % 9,220’sini açıkladığı, 

4.faktörün, aldığı 2,596 faktör yükü ile toplam varyansın % 8,653’sini açıkladığı ve 

5.faktörün, aldığı 2,481 faktör yükü ile toplam varyansın % 8,269’sini açıkladığı 

görülmektedir. 5 faktörün açıkladığı varyasn toplamının ise %59,276 olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo  17: Faktör Analizleri Sonucu Dönüştürülmüş Bileşenler 

Matriksi (Rotated Component Matrix) 

Madde 
No 

Faktör No 

1 2 3 4 5 

34 0,805 

38 0,802 

36 0,802 

35 0,801 

39 0,736 

33 0,717 

40 0,695 

37 0,628 

25 0,780 

27 0,777 

29 0,775 

28 0,769 

26 0,746 

30 0,728 

24 0,719 

3 0,778 

2 0,733 

10 0,626 

5 0,572 

Devamı arkada 
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Madde 
No 

Faktör No 

1 2 3 4 5 

6 0,571 

7 0,514 

15 0,729 

16 0,677 

20 0,652 

17 0,635 

13 0,569 

43 0,780 

41 0,686 

42 0,627 

44 0,559 

 

Tablo 17’de görüldüğü gibi maddelerden  34, 38, 36, 35, 39, 33, 40 ve 37 nolu 

maddeler 1.faktör altında; 25, 27, 29, 28, 26, 30 ve 24 nolu maddeler  2.aktör altında; 

3, 2, 10, 5, 6 ve 7 nolu maddeler  3.faktör altında; 15, 16, 20, 17 ve 13 nolu maddeler  

4.faktör altında ve 43, 41, 42 ve 44 nolu maddeler  5.faktör altında yer almışlardır. 

Tabloda ayrıca maddelerin bulundukları faktör içinde aldıkları değerlerde 

görülmektedir.  

4.1.4.2. Faktörlerin Adlandırılması 

 

Faktör analizi sonucunda   34, 38, 36, 35, 39, 33, 40 ve 37. maddeler 1. faktör 

altında toplanmış ve bu faktöre literatüre uygun olarak Takım Hâlinde Öğrenme ismi 
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verilmiştir.  25, 27, 29, 28, 26, 30 ve 24.  maddeler 2. faktör altında toplanmış ve bu 

faktör Paylaşılan Vizyon olarak adlandırılmıştır. 3, 2, 10, 5, 6 ve 7. maddeler  3. 

faktör altında toplanmış ve bu faktöre Kişisel Hâkimiyet adı verilmiştir. 15, 16, 20, 17 

ve 13. maddeler 4. faktör altında toplanmış ve bu faktöre Zihnî Modeller adı 

verilmiştir. 43, 41, 42 ve 44. maddeler  5. faktör altında yer almış ve bu faktöre de 

Sistem Düşüncesi adı verilmiştir. 

 

4.1.5. Ölçek Puanının Hesaplanması 

 

Likert tipi olarak geliştirilen Öğrenen Okul Ölçeği, her maddeye verilen 4’lü 

derecelendirmeli cevaptan oluşmuştur. 

Birinci faktörde  (Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutunda) 8 madde toplanmış, 

bu faktörün puanı 8x4=32  olarak hesaplanmıştır. 

İkinci  faktörde  (Paylaşılan Vizyon alt boyutunda) 7 madde toplanmış, bu 

faktörün puanı 7x4=28  olarak hesaplanmıştır. 

Üçüncü faktörde  (Kişisel Hâkimiyet alt boyutunda) 6 madde toplanmış, bu 

faktörün puanı 6x4=24  olarak hesaplanmıştır. 

Dördüncü faktörde  (Zihnî Modeller alt boyutunda) 5 madde toplanmış, bu 

faktörün puanı 5x4=20  olarak hesaplanmıştır. 

Beşinci  faktörde  (Sistem Düşüncesi alt boyutunda) 4 madde toplanmış, bu 

faktörün puanı 4x4=16  olarak hesaplanmıştır. 

Beş faktörün toplam puanı minimum 30x1=30 ve maksimum 30x4=120 olarak 

ortaya çıkmıştır. 30 maddeden oluşan Öğrenen Okul Ölçeği 120 puanlık değere 

sahiptir. 
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4.1.6. Öğrenen Okul Ölçeğinin Değerleri 

Tablo  18: Alt Faktörlerin Varyansı ve Güvenirliği 
Fa

kt
ör

 

Faktöre ait 
maddeler 

M
ad

de
 sa

yı
sı

 

Fa
kt

ör
  y

ük
ü 

A
çı

kl
an

an
  

va
ry

an
s %

 

A
çı

kl
an

an
 

va
ry

an
s 

yı
ğı

lm
al
ı  

%
 

C
ro

nb
ac

h 
al

ph
a 

G
ut

tm
an

 

Sp
ea

rm
an

 b
ro

vn
 

Takım 
Hâlinde 
Öğrenme 

34, 38, 36, 
35, 39, 33, 

40, 37 
8 5,217 17,389 17,389 0,925 0,933 0,935

Paylaşılan 
Vizyon 

25, 27, 29, 
28, 26, 30, 

24 
7 4,723 15,745 33,134 0,912 0,858 0,884

Kişisel 
Hâkimiyet

3, 2, 10, 5, 
6, 7 6 2,766 9,22 42,354 0,749 0,665 0,668

Zihnî 
Modeller 

15, 16, 20, 
17, 13 5 2,596 8,653 51,007 0,708 0,726 0,743

Sistem 
Düşüncesi

43, 41, 42, 
44 4 2,481 8,269 59,276 0,709 0,676 0,678

Toplam 30 59,276 59,276 0,910 0,690 0,709

 

Ölçeğin tüm güvenirlik ve geçerlilik analizleri bittikten sonra, kalan cronbach 

alpha güvenirlik analizi, ardından da ikiye ayırma (Split-Half) yöntemi ile guttman ve 

spearman brovn değerleri tespit edilmiştir. İkiye ayırma (Split-Half) yöntemi 

sonucunda birinci grupta bulunan maddeler, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 

25, 26, 27 ve bunlara ait alfa değeri  ,805 olarak tespit edilmiştir. İkinci  grupta 

bulunan maddeler,  28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve ikinci 

grubun alfa değeri  alfa değeri  ,913 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo  19: ÖOÖ  Alt boyutları arasındaki korelatif ilişkiler 

 

Takım 
Hâlinde 

Öğrenme 

Paylaşılan 
Vizyon 

Kişisel 
Hâkimiyet

Zihnî 
Modeller 

Sistem 
Düşüncesi

Takım 
Hâlinde 

Öğrenme 

R ,559(**) ,229(**) ,243(**) ,498(**) 

p 0,000 0,004 0,002 0,000 

N 155 155 155 155 

Paylaşılan 
Vizyon 

R ,283(**) ,223(**) ,246(**) 

p 0,000 0,005 0,002 

N 155 155 155 

Kişisel 
Hâkimiyet 

R ,333(**) ,242(**) 

p 0,000 0,002 

N 155 155 

Zihnî 
Modeller 

R ,265(**) 

p 0,001 

N 155 

Sistem 
Düşüncesi 

R 

p 

N 

 

Tablo 19’da görüldüğü gibi alt faktörler arasında p<0,01 düzeyinde korelaktif 

ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo  20: ÖOÖ’ye ait alt faktörlerin ortalama değerleri 

 N Min Max Xort ShX SS Variance 
Ö

lç
ek

 p
ua

nı
 

he
sa

pl
an

m
ad

an
 ö

nc
e Takım Halinde 

Öğrenme 155 1 4 2,674 0,047 0,585 0,342 

Paylaşılan Vizyon 155 1 4 2,525 0,051 0,630 0,397 

Kişisel Hakimiyet 155 1 4 3,175 0,034 0,426 0,181 

Zihni Modeller 155 1 4 3,299 0,036 0,450 0,203 

Sistem Düşüncesi 155 1 4 3,056 0,035 0,434 0,188 

Ö
lç

ek
 p

ua
nı

   
   

he
sa

pl
an

dı
kt

an
 so

nr
a 

Takım Hâlinde 
Öğrenme 155 8 32 21,392 

   

Paylaşılan Vizyon 155 7 28 17,675 

Kişisel Hâkimiyet 155 6 24 19,05 

Zihnî Modeller 155 5 20 16,495 

Sistem Düşüncesi 155 4 16 12,224 

Toplam Puan  30 120 86,836 

Tablo  20’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’ye ait alt faktörlerden Takım  Hâlinde 

Öğrenme alt boyurunun  aritmetik ortalaması Xort =21,392; Paylaşılan Vizyon alt 

boyutunun aritmetik ortalaması Xort =17,675 Kişisel Hâkimiyet alt boyutunun 

aritmetik ortalaması Xort =19,05; Zihnî Modeller alt boyutunun aritmetik ortalaması 

Xort =16,495 ve Sistem Düşüncesi alt boyutunun aritmetik ortalaması Xort=12,224 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

4.1.7. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği ile Öğrenen Okul 

Ölçeği’nin karşılaştırması 

 

Öğrenen okula ilişkin Türkiye’de yapılan araştırmalarda araştırmacılar 

geliştirdikleri anketleri uygulamışlar, bunlardan Günbayı ve Akdeniz (2007) 
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yaptıkları İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenen Okul 

Yaklaşımına İlişkin Görüşleri konulu araştırmada faktörlü bir yapıyı ölçen bir anket 

kullanmış,  ancak Günabayı ve Akdeniz (2007) kullandıkları veri toplama aracı 

güvenilirlik ve geçerlilik testlerinden geçmemiş, sadece geçerlilik denetimi için 

uzman değerlendirmesi yapılarak uygulamaya konulmuştur. Anket maddelerinin alt 

faktörlere dağılımı için faktör analizi yapmamışlardır. Aynı şekilde Güçlü ve 

Türkoğlu (2003)’nun yaptığı “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve 

Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları adlı araştırmada kullanılan 

veri toplama aracının ise sadece güvenirlik analizi yapılmış, anket faktörlü bir yapı 

olarak sunulmasına rağmen, anket maddeleri yapı geçerliliğine tabi tutulmadan alt 

faktörlere dağıtılmıştır. Oysa bu araştırmada geliştirilen ve kullanılan Öğrenen Okul 

Ölçeği, şu analizlerden geçirilmiştir. 

• Kapsam geçerliliği için uzman değerlendirmesi, 

• Güvenirlik analizi için Cronbach  Alpha güvenirlik testi,  (Cronbach  Alpha= 

0,910) ve iç güvenirlik testi,   Guttman (=0,690) ve Spearman Brovn (=0,709) 

analizleri yapılmıştır. 

• Madde analizleri için  madde toplam, madde kalan ve madde ayırt edicilik 

testleri (p<0,01) yapılmıştır.  

• Yapı geçerliliği için faktör analizi (KMO= 0,860  p<0.001)  kullanılmıştır. 

 

Öğrenen okula ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmış bir ölçek 

olmadığı için ÖOÖ, Çetin (2006)’in geliştirdiği “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği”  

değerleri ile karşılaştırılmıştır. Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği ile bu araştırmada 

kullanılmak için geliştirilen Öğrenen Okul Ölçeği’nin değerleri aşağıdaki tablodaki 

gibidir. 
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Tablo  21: Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği İle Öğrenen Okul 

Ölçeği’nin Karşılaştırması 

 

A
lt 

Fa
kt

ör
 sa

yı
sı

 

M
ad

de
 sa

yı
sı

 

K
M

O
 

C
ro

nb
ac

h 
al

ph
a 

M
ad

de
 to

pl
am

 

M
ad

de
 k

al
an

 

M
ad

de
 

ay
ırt

ed
ic

ili
k 

A
çı

kl
an

an
 

To
pl

am
 V

ar
ya

sn
 

Öğretmenlik 
Mesleğine 
Yönelik 
Tutum 
Ölçeği 

3 35 0,95 0,95 - - p<0,01 51,2 

Öğrenen 
Okul Ölçeği 5 30 0,86 0,91 p<0,01 p<0,01 p<0,01 59,276

 

4.2. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 

 

Öğrenen Okul Ölçeği ile yapılan araştırmada araştırmaya katılan öğretmenlerin 

demografik dağılımları frekans yüzde ve yığılmalı yüzdeleri örneklem bölümünde yer 

aldığı için burada tekrar edilmemiştir. 

 

4.2.1. Öğrenen Okul Ölçeği İle Yapılan Ölçümlerin Cinsiyet Değişkenine Göre 

İstatistiksel Olarak Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları 

 

Verilerin çözümlenmesinde ilk olarak cinsiyet değişkeninin öğrenen okulun 

algılanmasında anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını test etmek için bağımsız 

gruplar t testi yapılmıştır. 
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Tablo 22: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna ait 

puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Faktör Cinsiyet N Xort SS shx t sd p 

Takım 

Hâlinde 

Öğrenme 

Bay 73 2,72 0,69 0,08 

0,83 153 0,41 
Bayan 82 2,64 0,47 0,05 

 

Tablo 22’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna 

ait puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların 

aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(t=0,83; p>0,05) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo  de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün paylaşılan vizyon alt boyutuna ait 

puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların 

Tablo 23.a: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon Alt boyutuna ait puanların 

cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Cinsiyet N Xort SS shx T sd p 

Paylaşılan 

Vizyon 

Bay 73 2,53 0,72 0,08 
0,09 153 0,93 

Bayan 82 2,52 0,54 0,06 
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aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(t=1,21; p>0,05). 

Tablo 23.b: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet Alt boyutuna ait puanların cinsiyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Cinsiyet N Xort SS shx t sd P 

Kişisel 

Hâkimiyet 

Bay 73 3,22 0,47 0,05 
1,21 153 0,23 

Bayan 82 3,14 0,38 0,04 

 

Tablo 23’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün kişisel hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların 

aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(t=1,21; p>0,05) 

Tablo 24: ÖOÖ’nün Zihnî Modeler Alt boyutuna ait puanların cinsiyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Cinsiyet N Xort SS shx T Sd P 

Zihnî 

Modeller 

Bay 73 3,30 0,50 0,06 
-0,02 153 0,98 

Bayan 82 3,30 0,40 0,04 

 

Tablo  24’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün zihnî modeller alt boyutuna ait 

puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
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için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların 

aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir  

(t=-0,02; p>0,05). 

 

Tablo 25: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi Alt boyutuna ait puanların 

cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Cinsiyet N Xort SS shx T Sd P 

Sistem 

Düşüncesi 

Bay 73 3,14 0,49 0,06 
2,40 153 0,02 

Bayan 82 2,98 0,36 0,04 

 

Tablo 25’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün sistem düşüncesi alt boyutuna ait 

puanların cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların 

aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak p>0,05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüştür (t=2,40; p<0,05). Bu farklılığın bayların lehine olduğu 

görülmektedir. Bay öğretmenlerin sistem düğüncesine ilişkin tutumları bayan 

öğretmenlerden yüksektir.  
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4.2.2. Öğrenen Okul Ölçeği İle Yapılan Ölçümlerin Kıdem Değişkenine Göre 

İstatistiksel Olarak Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) Testi Sonuçları 

 

Tablo 26: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna ait puanların 

kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları 

f, x, ss, shx  değerleri ANOVA Sonuçları 

Kıdem N Xort SS shx Var.K KT Sd KO F P 

1-5 yıl 31 2,49 0,52 0,09 Grup İçi 3,28 3 1,09 

3,34 0,026-15 yıl 57 2,60 0,57 0,08 G.Arası 49,42 151 0,33 

16-25 yıl 33 2,76 0,56 0,10 Toplam 52,70 154 

26 ve üstü 34 2,89 0,62 0,11 

Toplam 155 2,67 0,59 0,05 

 

Tablo 26’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna 

ait puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=3,34; p=0,02) 
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Tablo 27: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna ait puanların 

kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 

Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonuçları 

Kıdem (i) Kıdem (j) xi – xj Shx P 

1-5 yıl 6-15 yıl -0,11 0,12 0,94 

16-25 yıl -0,27 0,14 0,27 

26 ve üstü -0,41(*) 0,14 0,03 

6-15 yıl 1-5 yıl 0,11 0,12 0,94 

16-25 yıl -0,16 0,12 0,73 

26 ve üstü -0,30 0,13 0,15 

16-25 yıl 1-5 yıl 0,27 0,14 0,27 

6-15 yıl 0,16 0,12 0,73 

26 ve üstü -0,14 0,14 0,93 

26 ve üstü 1-5 yıl 0,41(*) 0,14 0,03 

6-15 yıl 0,30 0,13 0,15 

16-25 yıl 0,14 0,14 0,93 

 

Tablo 27’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme Alt boyutuna 

ait puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel 

olarak p<0,05 düzeyindeki anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 
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belirlemek için yapılan Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın kaynağının 

1-5 yıl ile 26 ve üstü kıdem grupları arasında p<0,05 düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir (p=0,03). Bu farklılık 26 ve üstü kıdem yıllarında olan öğretmenlerin lehine 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 28: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları 

f ,x ,ss, shx  değerleri ANOVA Sonuçları 

Kıdem N Xort SS shx Var.K KT Sd KO F p 

1-5 yıl 31 2,24 0,56 0,10 Grup İçi 6,11 3 2,04 

5,59 0,006-15 yıl 57 2,43 0,53 0,07 G.Arası 55,03 151 0,36 

16-25 yıl 33 2,71 0,57 0,10 Toplam 61,14 154 

26 ve üstü 34 2,76 0,77 0,13 

Toplam 155 2,53 0,63 0,05 

 

Tablo 28’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün paylaşılan vizyon alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=5,59; p=0,00) 
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Tablo 29: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 

Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonuçları 

Kıdem (i) Kıdem (j) xi – xj Shx p 

1-5 yıl 6-15 yıl -0,19 0,12 0,55 

16-25 yıl -0,47 (*) 0,14 0,01 

26 ve üstü -0,53(*) 0,17 0,02 

6-15 yıl 1-5 yıl 0,19 0,12 0,55 

16-25 yıl -0,28 0,12 0,14 

26 ve üstü -0,33 0,15 0,17 

16-25 yıl 1-5 yıl 0,47(*) 0,14 0,01 

6-15 yıl 0,28 0,12 0,14 

26 ve üstü -0,05 0,17 1,00 

26 ve üstü 1-5 yıl ,53(*) 0,17 0,02 

6-15 yıl 0,33 0,15 0,17 

16-25 yıl 0,05 0,17 1,00 

 

Tablo 29’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün paylaşılan vizyon alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel 

olarak p<0,05 düzeyindeki anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 
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belirlemek için yapılan Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın kaynağının 

1-5 yıl kıdem grubu ile 16-25 kıdem yılı ve 26 ve üstü kıdem grupları arasında 

p<0,05 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (1-5 yıl ile 16-25 yıl p=0,01),  (1-5 yıl ile 

26 ve üstü p=0,02). Bu farklılık kıdem yılı ile ilişkili olup, kıdemi yüksek olanların 

lehine sonuçlandığı görülmektedir. 

 

Tablo 30: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları 

f , x, ss, shx  değerleri ANOVA Sonuçları 

Kıdem N Xort SS shx Var.K KT Sd KO F p 

1-5 yıl 31 3,15 0,34 0,06 Grup İçi 2,10 3 0,70 

4,10 0,016-15 yıl 57 3,09 0,42 0,06 G.Arası 25,83 151 0,17 

16-25 yıl 33 3,12 0,46 0,08 Toplam 27,93 154 

26 ve üstü 34 3,39 0,42 0,07 

Toplam 155 3,18 0,43 0,03 

 

Tablo 30’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün kişisel hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=4,10; p=0,01) 
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Tablo 31: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 

Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonuçları 

Kıdem (i) Kıdem (j) xi – xj Shx p 

1-5 yıl 6-15 yıl 0,05 0,08 0,99 

16-25 yıl 0,02 0,10 1,00 

26 ve üstü -0,25 0,09 0,06 

6-15 yıl 1-5 yıl -0,05 0,08 0,99 

16-25 yıl -0,03 0,10 1,00 

26 ve üstü -0,30(*) 0,09 0,01 

16-25 yıl 1-5 yıl -0,02 0,10 1,00 

6-15 yıl 0,03 0,10 1,00 

26 ve üstü -0,27 0,11 0,08 

26 ve üstü 1-5 yıl 0,25 0,09 0,06 

6-15 yıl 0,30(*) 0,09 0,01 

16-25 yıl 0,27 0,11 0,08 

 

Tablo 31’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün kişisel hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel 

olarak p<0,05 düzeyindeki anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 
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belirlemek için yapılan Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın kaynağının 

6-15 yıl kıdem grubu ile 26 ve üstü kıdem grupları arasında p<0,05 düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir (p<0,01). Bu farklılık 26 ve üstü kıdem yılında olan öğretmenlerin 

lehine olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 32: ÖOÖ’nün Zihnî Modeller alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları 

f, x, ss, shx  değerleri ANOVA Sonuçları 

Kıdem N Xort SS shx Var.K KT Sd KO F p 

1-5 yıl 31 3,24 0,41 0,07 Grup İçi 0,36 3 0,12 

0,59 0,626-15 yıl 57 3,29 0,47 0,06 G.Arası 30,87 151 0,20 

16-25 yıl 33 3,28 0,47 0,08 Toplam 31,23 154 

26 ve üstü 34 3,38 0,43 0,07 

Toplam 155 3,30 0,45 0,04 

 

Tablo 32’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün zihnî modeller alt boyutuna ait puanların 

kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak düzeyinde anlamlı 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (F=059; p=0,62) 
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Tablo 33: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları 

f, x, ss, shx  değerleri ANOVA Sonuçları 

Kıdem N Xort SS shx Var.K KT Sd KO F p 

1-5 yıl 31 2,96 0,40 0,07 Grup İçi 2,92 3 0,97 

5,64 0,006-15 yıl 57 2,93 0,43 0,06 G.Arası 26,03 151 0,17 

16-25 yıl 33 3,23 0,38 0,07 Toplam 28,94 154 

26 ve üstü 34 3,20 0,44 0,08 

Toplam 155 3,06 0,43 0,03 

 

Tablo 33’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün sistem düşüncesi  alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=5,64; p=0,00) 
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Tablo 34: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan 

Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonuçları 

Kıdem (i) Kıdem (j) xi – xj Shx p 

1-5 yıl 6-15 yıl 0,03 0,09 1,00 

16-25 yıl -0,27(*) 0,10 0,05 

26 ve üstü -0,24 0,10 0,15 

6-15 yıl 1-5 yıl -0,03 0,09 1,00 

16-25 yıl -0,30(*) 0,09 0,00 

26 ve üstü -0,27(*) 0,09 0,03 

16-25 yıl 1-5 yıl 0,27(*) 0,10 0,05 

6-15 yıl 0,30(*) 0,09 0,00 

26 ve üstü 0,03 0,10 1,00 

26 ve üstü 1-5 yıl 0,24 0,10 0,15 

6-15 yıl 0,27(*) 0,09 0,03 

16-25 yıl -0,03 0,10 1,00 

 

Tablo 34’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün sistem düşüncesi alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel 

olarak p<0,05 düzeyindeki anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 
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belirlemek için yapılan Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda anlamlı farlılığın 

kaynağının 1-5 kıdem yılı ile 16-25 kıdem yılı arasında (p=0,05), 6-15 yıl kıdem 

grubu ile 16-25 yıl kıdem grubu (p=0,00) ve 26 v üstü kıdem grubu arasında 

(p=0,03) grubu arasında   p<0,05 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Faklılığın kıdem 

yılı yüksek olanların lehine çıkmış olup, kıdem arttıkça sistem düşüncesi ile ilgili 

tutumunda olumlu yönde arttığı görülmektedir. 

 

4.2.3. Öğrenen Okul Ölçeği İle Yapılan Ölçümlerin Görev Değişkenine Göre 

İstatistiksel Olarak Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları 

 

Tablo 35: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait puanların 

görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Görev N Xort SS shx T sd p 

Takım Hainde 

Öğrenme 

Sınıf Öğ. 66 2,63 0,62 0,08 
-0,83 153 0,41 

Branş Öğ. 89 2,71 0,56 0,06 

 

Tablo 35’de görüldüğü gibi ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait 

puanların görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş 

öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı 

(p>0,05)  tespit edilmiştir (T=-0,83; p=0,41) 
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Tablo 36: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların görev 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Görev N Xort SS shx T Sd p 

Paylaşılan 

Vizyon 

Sınıf Öğ. 66 2,58 0,67 0,08 
1,01 153 0,32 

Branş Öğ. 89 2,48 0,60 0,06 

 

Tablo 36’ görüldüğü gibi ÖOÖ’nün paylaşılan vizyon alt boyutuna ait puanların 

görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı(p>0,05)  tespit 

edilmiştir (T=-1,01; p=0,32) 

 

Tablo 37: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların görev 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Görevt N Xort SS shx T Sd p 

Kişisel 

Hâkimiyet 

Sınıf Öğt. 66 3,21 0,40 0,05 
0,86 153 0,39 

Branş Öğt. 89 3,15 0,44 0,05 

 

Tablo 37’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün kişisel hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş 
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öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı 

(p>0,05)  tespit edilmiştir (T=-0,86; p=0,39) 

 

Tablo 38: ÖOÖ’nün Zihnî Modeller alt boyutuna ait puanların görev 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Görev N Xort SS shx T Sd p 

Zihnî 

Modeller 

Sınıf Öğt. 66 3,36 0,41 0,05 
1,54 153 0,13 

Branş Öğt. 89 3,25 0,47 0,05 

 

Tablo 38’de görüldüğü gibi,  ÖOÖ’nün zihnî modeller alt boyutuna ait 

puanların görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş 

öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

olmadığı(p>0,05)  tespit edilmiştir (T=-1,54; p=0,13) 

 

Tablo 39: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların görev 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları 

t testi 

Görev N Xort SS shx T Sd p 

Sistem 

Düşüncesi 

Sınıf Öğt. 66 3,06 0,39 0,05 
0,10 153 0,92 

Branş Öğt. 89 3,05 0,46 0,05 
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Tablo 39’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün sistem düşüncesi alt boyutuna ait 

puanların görev değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş 

öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

olmadığı(p>0,05) tespit edilmiştir (T=-0,10; p=0,92) 

 

4.2.4. Öğrenen Okul Ölçeği İle Yapılan Ölçümlerin Mezuniyet Değişkenine 

Göre İstatistiksel Olarak Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin 

Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 

Araştırmanın alt problemlerinden birisi ÖOÖ alt boyutları sıralamalar 

ortalamalarının öğretmenlerin mezuniyet(eğitim düzeyi) değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bunu tespit etmek amacıyla, 

dağılımı normal olmayan (n<30) örneklemlerde üç veya daha fazla bağımsız ortalama 

arasındaki farkın test edilmesi için Kruskal Wallis-H analiz tekniği kullanılmıştır. 

Sonuçlar aşağıda tablolar hâlinde sunulmuştur. 

 

Tablo 40: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  testi 

sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra r2 Sd p 

Takım 

Hâlinde 

Öğrenme 

Önlisans 15 110,30 

8,693 2 0,013
Lisans 130 74,53 

Lisans Üstü 10 74,65 

Toplam 155 
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Tablo 40’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait ortalamalar 

arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir (r2=8,693; sd=2; p=0,013) 

 

Tablo 41: ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait puanların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan 

anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Mann-Whitney U Test sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra ST U Z p 

Takım 

Hâlinde 

Öğrenme 

Önlisans 15 103,13 1547,00 

523,000 -2,950 0,030Lisans  130 69,52 9038,00 

Toplam 145   

 

Tablo 41’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Takım Hâlinde Öğrenme alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 

alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonucunda farklılığın önlisans mezunları ile lisans mezunları arasında p<0,05 

düzeyinde ve önlisans mezunları lehine olduğu tespit edilmiştir. (U=523,000; z=-

2,950; p=0,030)  Lisans ile lisansüstü mezunları arasında  ve önlisans ile yüksek 

lisans mezunları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 42: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra r2 Sd p 

Paylaşılan 

Vizyon 

Önlisans 15 122,73 

18,240 2 0,000 
Lisans 130 74,55 

Lisans Üstü 10 55,70 

Toplam 155 

Tablo 42’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait alt grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

görülmüştür (r2=18,240; sd=2, p=0,00). Bu farklılığın önlisans mezunları lehine 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 43: ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan 

Mann-Whitney U Test sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra ST U Z p 

Paylaşılan 

Vizyon 

Önlisans 15 16,63 249,50 

20,500 -3,033 0,002Lisans Üstü 10 7,55 75,50 

Toplam 25
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Tablo 43’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 

alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonucunda farklılığın önlisans mezunları ile lisansüstü mezunları arasında p<0,05 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (U=20,500; z=-3,033; p=0,002) Önlisans ile lisans 

mezunları arasında ve lisans ile lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

 

Tablo 44: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların mezuniyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

Kruskal Wallis-H  testi sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra r2 Sd p 

Kişisel 

Hâkimiyet 

Önlisans 15 111,40 

9,720 2 0,008 
Lisans 130 75,05 

Lisans Üstü 10 66,20 

Toplam 155 

 

Tablo 44’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait alt grupların 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (r2=9,720;sd=2; p=0,008)  
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Tablo 45: ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya 

çıkan anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra ST U Z p 

Kişisel 

Hâkimiyet 

Önlisans 15 15,90 238,50 

31,500 -2,433 0,015Lisans Üstü 10 8,65 86,50 

Toplam 25 

 

Tablo 45’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 

alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonucunda farklılığın önlisans mezunları ile lisansüstü mezunları arasında p<0,05 

düzeyinde olduğu görülmüştür. (U=31,500; z=-2,433; p=0,015). Bu farklılığın 

önlisans mezunları lehine gerçekleştiği görülmektedir. Önlisans ile lisans mezunlar 

arasında ve lisans ile lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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Tablo 46: ÖOÖ’nün Zihnî Modeller alt boyutuna ait puanların mezuniyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

Kruskal Wallis-H  testi sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra r2 Sd p 

Zihnî 

Modeller 

Önlisans 15 92,37 

2,048 2 0,359 
Lisans 130 75,88 

Lisans Üstü 10 84,05 

Toplam 155 

 

Tablo 46’da görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Zihnî Modeller alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir (r2=2,048; sd=2; p=0,359) 

 

Tablo 47: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların 

mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra r2 Sd p 

Sistem 

Düşüncesi 

Önlisans 15 112,30 

11,563 2 0,003 
Lisans 130 73,32 

Lisans Üstü 10 87,35 

Toplam 155 
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Tablo 47’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (r2=11,563; sd=2; p=0,003).  

 

Tablo 48: ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların mezuniyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi alt 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonuçları 

Mezuniyet N Xsıra ST U z p 

Sistem 

Düşüncesi 

Önlisans 15 105,43 1581,50 

488,5 -3,294 0,001Lisans  130 69,26 9003,50 

Toplam 145   

 

Tablo 48’de görüldüğü gibi, ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait 

puanların mezuniyet değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan Kruskal Wallis-H  testi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 

alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonucunda farklılığın önlisans mezunları ile lisans mezunları arasında, p<0,05 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (U=488,5; z=-3,294; p=0,001). Bu farklılığın 

önlisans mezunları lehine olduğu tespit edilmiştir. Önlisans ile lisansüstü ve lisans ile 

lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 49: ÖOÖ İle Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre Alt Faktörlerin 

Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

N Min Max Xort ShX SS 

Takım Hâlinde Öğrenme 155 8 32 21,392 0,047 0,585 

Paylaşılan Vizyon 155 7 28 17,675 0,051 0,630 

Kişisel Hâkimiyet 155 6 24 19,05 0,034 0,426 

Zihnî Modeller 155 5 20 16,495 0,036 0,450 

Sistem Düşüncesi 155 4 16 12,224 0,035 0,434 

Toplam Puan   30 120 86,836   

 

Tablo 49’da da görüldüğü gibi, ÖOÖ ile  yapılan araştırma sonucunda 

ilköğretim okulu öğretmenlerinin Öğrenen Okulu dair algılarından, Takım Hâlinde 

Öğrenme alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort=21,392; Paylaşılan vizyon alt 

boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort=17,675; Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait 

aritmetik ortalamanın Xort=19,05; Zihnî Moodeller alt boyutuna ait aritmetik 

ortalamanın Xort=16,495 ve Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın 

Xort=12,224 olduğu tespit edilmiştir. Öğrenen Okul Ölçeği ile elde edilen toplam puan 

ise, 86,836’dır.  
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. SONUÇLAR  

 

Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ) ile yapılan araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

 

ÖOÖ’nun alt boyutlarından Takım Halinde Öğrenme, Paylaşılan Vizyon, 

Kişisel Hâkimiyet ve Zihnî  Modeller faktörlerinde, ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenlerin cinsiyet değişkenine ilişkin bulguların aritmetik ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Buna göre, öğretmenlerin cinsiyetlerinin öğrenen 

okulun yukarıdaki alt boyutlara ait tutumlarını farklılaştıran bir etmen olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların cinsiyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t 

testi sonucunda bay ve bayanların verdiği cevapların aritmetik ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (t=2,40; 

p<0,05). Bu farklılığın bayların lehine olduğu görülmektedir (Xbay =3,14  Xbayan 

=2,98). Buna göre bayların sistem düşüncesine ait tutumları bayanlardan daha olumlu 

olduğu görülmektedir.  

 

ÖOÖ’nün Takım Halinde Öğrenme Alt boyutuna ait puanların kıdem 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (F=3,34; p=0,02). ÖOÖ’nün Takım 

Halinde Öğrenme Alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine bağlı olarak 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında 
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olduğunu belirlemek için yapılan Post-Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın 

kaynağının 1-5 yıl ile 26 ve üstü kıdem grupları arasında p<0,05 düzeyinde 26 ve üstü 

yaş grubunun lehine olduğu tespit edilmiştir (p=0,03). Buna göre, kıdem ilerledikçe 

tutum  olumlu yönde gelişiyor, kıdem farkı arttıkça anlamlılık düzeyinin de arttığı 

görülüyor. Buradan hareketle öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, Takım Halinde 

Öğrenmeye ilişkin tutumları olumlu yönde değişmektedir diyebiliriz. Dolayısı ile 

kıdemli öğretmenlerin Takım Halinde Öğrenmeye daha yatkın olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. (F=5,59; p=0,00). ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna 

ait puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post-Hoc 

Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın kaynağının 1-5 yıl kıdem grubu ile 16-25 

kıdem yılı ve 26 ve üstü kıdem grupları arasında p<0,05 düzeyinde 16-25 kıdem yılı 

ve 26 ve üstü kıdem grupları lehine olduğu tespit edilmiştir (1-5 yıl ile 16-25 yıl 

p=0,01),  (1-5 yıl ile 26 ve üstü p=0,02). Kıdem ilerledikçe tutum olumlu yönde 

gelişiyor. Buna göre öğretmenlerin kıdemlerinin ilerlemesinin paylaşılan vizyona 

ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiştir (F=4,10; p=0,01). ÖOÖ’nün kişisel hâkimiyet alt boyutuna ait 

puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post-Hoc 

Tamhane’s T2 test sonucunda farlılığın kaynağının 6-15 yıl kıdem grubu ile 26 ve üstü 
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kıdem grupları arasında p<0,05 düzeyinde  26 ve üstü kıdem grubu lehine olduğu 

tespit edilmiştir (p<0,01) Kıdem ilerledikçe tutum olumlu yönde gelişiyor. Buna göre 

ilköğretim okulundaki öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, kişisel hâkimiyete ilişkin 

tutumları da olumlu yönde değişmektedir.  

 

ÖOÖ’nün Zihnî  Modeller alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir (F=059; p=0,62). Buna göre öğretmenlerin kıdem yıllarındaki 

değişimin onların Zihnî  modellere ilişkin tutumlarını etkileyen bir değişken olmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi  alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (F=5,64; p=0,00). ÖOÖ’nün sistem düşüncesi alt 

boyutuna ait puanların kıdem değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan 

anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post-

Hoc Tamhane’s T2 test sonucunda anlamlı farlılığın kaynağının 1-5 kıdem yılı ile 16-

25 kıdem yılı arasında (p=0,05), 6-15 yıl kıdem grubu ile 16-25 yıl kıdem grubu 

(p=0,00) ve 26 v üstü kıdem grubu arasında (p=0,03) grubu arasında   p<0,05 

düzeyinde kıdemi yüksek olanlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Kıdem ilerledikçe 

tutum olumlu yönde değişiyor. Buna göre öğretmenlerin kıdemleri arttıkça, sistem 

düşüncesine ilişkin tutumlarının da olumlu yönde değiştiği söylenebilir. 

 

ÖOÖ’nün Takım Halinde Öğrenme alt boyutuna ait puanların görev 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan 

bağımsız gruplar t testi sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı(p>0,05)  tespit 

edilmiştir (t=-0,83; p=0,41). Buna göre görev değişkeninin, öğretmenlerin Takım 
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Halinde Öğrenmeye ilişkin tutum ve algılarını etkileyen bir etken olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların görev değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi 

sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı (p>0,05)  tespit edilmiştir (t= -1,01; p=0,32). 

Buna göre görev değişkeninin öğretmenlerin Paylaşılan Vizyona ilişkin tutum ve 

algılarını etkileyen bir etken olmadığını söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların görev değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi 

sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı (p>0,05)  tespit edilmiştir (T=-0,86; p=0,39). 

Buna göre görev değişkeninin öğretmenlerin Kişisel Hâkimiyete ilişkin tutum ve 

algılarını etkileyen bir etken olmadığını söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Zihnî  Modeller alt boyutuna ait puanların görev değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi 

sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı(p>0,05)  tespit edilmiştir (t= -1,54; p=0,13). 

Buna göre görev değişkeninin öğretmenlerin Zihnî  Modellere ilişkin tutum ve 

algılarını etkileyen bir etken olmadığını söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların görev değişkenine bağlı 

olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız gruplar t testi 

sonucunda sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir  farklılık olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir (t= -0,10; p=0,92). 

Buna göre görev değişkeninin öğretmenlerin Sistem Düşüncesine ilişkin tutum ve 

algılarını etkileyen bir etken olmadığını söyleyebiliriz. 
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ÖOÖ’nün Takım Halinde Öğrenme alt boyutuna ait puanların mezuniyet 

değişkenine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal 

Wallis-H  testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait ortalamalar arasında istatistiksel 

olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (r2=8,693; sd=2; 

p=0,013). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test sonucunda farklılığın önlisans 

mezunları ile lisans mezunları arasında p<0,05 düzeyinde ve önlisans mezunları 

lehine olduğu tespit edilmiştir. (U=523,000; z=-2,950; p=0,030). Lisans ile lisansüstü 

ve önlisans ile lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Buna göre lisans ve lisansüstü düzeyinde yapılan eğitimlerin Takım Halinde 

Öğrenmeye ilişkin tutum ve algıları olumlu yönde etkileyen bir etken olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Paylaşılan Vizyon alt boyutuna ait puanların mezuniyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  

testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait alt grupların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmüştür (r2=18,240; 

sd=2, p=0,00). Ortaya çıkan  bu anlamlı farklılığın hangi alt gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test sonucunda farklılığın 

önlisans mezunları ile lisansüstü mezunları arasında p<0,05 düzeyinde önlisans 

mezunları lehine olduğu tespit edilmiştir (U=20,500; z=-3,033; p=0,002). Önlisans ile 

lisans mezunları arasında ve lisans ile lisansüstü mezunları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Buna göre mezuniyet değişkeni öğretmenlerin Paylaşılan 

Vizyona ilişkin tutum ve algılarında etkili bir faktördür, ancak bu etkililik önlisans ile 

lisansüstü arasında fark oluşturacak düzeydedir diyebiliriz.  

 

ÖOÖ’nün Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait puanların mezuniyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  

testi sonucunda mezuniyet değişkenine ait alt grupların ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir 

(r2=9,720;sd=2; p=0,008). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılığın hangi alt gruplar 
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arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test sonucunda 

farklılığın önlisans mezunları ile lisansüstü mezunları arasında p<0,05 düzeyinde 

önlisans mezunları lehine olduğu görülmüştür. (U=31,500; z=-2,433; p=0,015). 

Önlisans ile lisans mezunlar arasında ve lisans ile lisansüstü mezunları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre mezuniyet değişkeni öğretmenlerin 

Kişisel Hâkimiyete  ilişkin tutum ve algılarında etkili bir faktördür, ancak bu etkililik 

önlisans ile lisansüstü arasında fark oluşturacak düzeydedir diyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Zihnî  Modeller alt boyutuna ait puanların mezuniyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  

testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) tespit 

edilmiştir (r2=2,048; sd=2; p=0,359). Buna göre mezuniyet değişkeninin 

öğretmenlerin Zihni Modellere ilişkin tutum ve algılarını etkileyen bir faktör 

olmadığını söyleyebiliriz. 

 

ÖOÖ’nün Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait puanların mezuniyet değişkenine 

bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-H  

testi sonucunda istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (r2=11,563; sd=2; p=0,003). Ortaya çıkan bu anlamlı farklılığın hangi 

alt gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Mann-Whitney U Test 

sonucunda farklılığın önlisans mezunları ile lisans mezunları arasında, p<0,05 

düzeyinde önlisans mezunları lehine olduğu tespit edilmiştir (U=488,5; z=-3,294; 

p=0,001). Önlisans ile lisansüstü mezunları arasında ve lisans ile lisansüstü 

mezunları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre lisans ve lisansüstü 

düzeyinde yapılan eğitimlerin Sistem Düşüncesine ilişkin tutum ve algıları olumlu 

yönde etkileyen bir etken olmadığını söyleyebiliriz.  

 

ÖOÖ kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, öğretmenlerin 

öğrenen okulun alt faktörlerine ilişkin algılamalarının aritmetik ortalaması ve puanları 

şu şekilde ortaya çıkmıştır. 
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ÖOÖ ile  yapılan araştırma sonucunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin 

Öğrenen Okula dair algılarının aritmetik  (min=30, max=120) ortalamaları, 

• Takım Halinde Öğrenme alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın 

Xort==21,392, 

• Paylaşılan vizyon alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort =17,675,  

• Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort =19,05,  

• Zihnî  Modeller alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort=16,495 ve  

• Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort= =12,224 

olduğu tespit edilmiştir. 

• Ölçek toplamı ise  Xort =86,836 olduğu tespit edilmiştir. 

 

5.2. ÖNERİLER 

 

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler 

 

Diğer örgütler gibi okullarda da “takım halinde öğrenme”, okulu öğrenme ile 

ilgili hedeflerine ulaştırmada en etkili yollardan birisidir. Okulun doğasında bulunan 

ve okulun varlık nedeni olan öğrenme, takımlar halinde yapıldığı takdirde okullarda 

öğrenme zenginliği yaşanacaktır. Araştırmada Takım Halinde Öğrenme alt boyutuna 

ait aritmetik ortalamanın Xort==21,392 (min:8-max:32) olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, okullarda Takım Halinde Öğrenmeye ilişkin öğretmen 

tutumlarının artırılması için çalışma yapılması, bu yönde motivasyon araçlarının 

geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir diyebiliriz. 

 

Paylaşılan vizyon alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın okulların kurumsal 

hedeflerine varmalarında amaç birliğini ifade  eden Paylaşılan Vizyon alt boyutuna 

ilişkin sonuçlar Xort =17,675 (min:7-max:28); göz önünde bulundurulduğunda 

öğretmenlerin paylaşılan vizyona ilişkin tutumlarının artırılması için, kurum vizyonu 

belirlenirken öğretmenlerin benimseme ve tutumlarının yüksek düzeyde olmasını 
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sağlayacak yöntemler kullanılarak vizyon oluşturulmalıdır. Zira öğretmenlerin 

paylaşmadıkları vizyona hizmet etmede performansları (gönüllülük ve verimlilikleri) 

düşük olacaktır.  

 

Kişisel Hâkimiyet alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort =19,05 (min:6-

max:24) düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin kişisel 

hâkimiyetlerini geliştirmelerine, bu konudaki tutumlarını daha yüksek düzeye 

çıkarmalarına neden olacak öğrenme ortamları sağlanmalıdır.  

 

Zihnî  Modeller alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort=16,495 (min:5-

max:20) düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin zihni 

modellere ilişkin tutumlarının yükseltilmesi yönünde katkı sağlayacak okul 

uygulamaları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Zira öğretmenlerin zihni modelleri 

öğrenme önünde engel oluşturduğu sürece, okullarda “öğrenen okul” yaklaşımının 

hayata geçirilmesi zorlaşacaktır. 

 

Sistem Düşüncesi alt boyutuna ait aritmetik ortalamanın Xort= =12,224 (min:4-

max:16) düzeyinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda burada iki farklı 

yaklaşımda bulunulabilir. Birincisi; öğretmenlerin okullardaki uygulanan sistem 

yapısından dolayı sistem düşüncesine ilişkin tutumları beklenen düzeyde olmasını 

engellemektedir. İkincisi ise, öğretmenlerin sahip oldukları kişisel hâkimiyet ve zihni 

modelleri sistem düşüncesine ilişkin tutumlarının daha olumlu düzeyde olmasını 

engellemektedir. Bu konuda ayrı bir araştırma yapılıp, öğretmenlerin sistem 

düşüncesi ile ilgili tutumlarının beklenilen düzeyde olmasına engel olan sebepler 

ortaya çıkarıldıktan sonra, bu konudaki tutumlarını olumlu yönde geliştirmelerini 

sağlayacak yaklaşımlar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  

 

Ölçek toplam puanının  Xort =86,836 (min:30-max:120) düzeyinde olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda,  öğretmenlerin öğrenen okula ilişkin tutumlarının 

artırılması için, öğrenen okul vizyonunun öğretmenlere doğru şekilde aktarılması, bu 
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yaklaşıma ilişkin kuramsal temellerin kavratılması, bu konudaki iyi örneklerin 

öğretmenlerin paylaşımına sunulması ve bu konuda MEB tarafından yapısal 

değişiklikler yapılmak sûretiyle “öğrenen okul” yaklaşımının kurumlarda 

uygulanmasını hızlandıracak çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

MEB, öğrenen okul yaklaşımının yaygınlaştırılması için, eğitim fakültelerinde 

okuyan öğretmen adaylarına bu paradigmanın öğretilmesi için YÖK ile işbirliği 

yapmalı, mevcut çalışanlarının bu yaklaşımı hayata geçirmelerini teşvik etmek için 

de, hizmetiçi eğitim plânlarına mutlaka öğrenen okul paradigmasına yer vermelidir. 

 

 

Araştırmacıya Yönelik Öneriler 

 

Öğrenen örgüt (okul) sistematiğinin hayata geçirilebilmesi için, bu sistematiğe 

ait beş disiplin hakkında ayrı ayrı araştırmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda: 

• Kişisel hakimiyet, 

• Zihni modeller, 

• Paylaşılan vizyon, 

• Takım halinde öğrenme ve 

• Sistem düşüncesi disiplinlerinin her birinin yaşatılmasını engelleyici unsurlar 

ayrı ayrı araştırılmalıdır. 

 

Aynı şekilde bu disiplinlerin benimsenmesi ve yaşatılmasına katkı sağlayacak 

faktörler ayrı ayrı araştırılmalıdır. 

 

Okullardaki öğrenme engelleri ile ilgili araştırmalar yapılmış olsa da, okulların 

öğrenen örgüt olmasını engelleyen faktörleri araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle okulların öğrenen örgüt olmasını engelleyen faktörler konulu ayrı bir 

araştırma yapılmalıdır. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatının, okulların öğrenen örgüte dönüşümüne 

uygunluğu ayrı bir araştırma konusu olarak ele alınmalıdır.  
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Ek 1: Araştırma Yapılan Okullar Listesi 

 

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 

1. Ataşehir İlköğretim Okulu, 

2. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu, 

3. Çekmeköy İlköğretim Okulu, 

4. Ressam Şefket Dağ İlköğretim Okulu, 

5. Hatice Mehmet Ekşioğlu İlköğretim Okulu. 

6. Sarıyer Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Ek 2: Öğrenen Okulu Algılama Anketi 

 

 

 
Devamı arkada 
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Ek 3: Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma İzin Belgesi 

 

 

 

 



 

Ek 4

 

 

 

 

 

4: Sonuçlarra ilişkin grrafik 

178 



179 

 

Ek 5:  ÖZGEÇMİŞ 

 

1974 Şavşat doğumlu olan Abdurrahman SUBAŞ,  ilköğretimini  Karaağaç 

Köyü İlkokulu’nda (1986), orta öğretimini Susuz Kazım Karabekir Öğretmen 

Lisesi’nde (1992)  yaptı. 

Lisans eğitimini 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 

1998 yılında sınıf öğretmeni olarak İstanbul’a atandı.  

2007 yılında başladığı lisansüstü eğitimine Marmara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında devam etmektedir. 

Halen Çekmeköy İlköğretim Okulu’nda müdür yardımcılığı yapmaktadır. 

Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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