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‹LKÖ⁄RET‹M OKULU Ö⁄RETMENLER‹N‹N
Ö⁄RENEN ÖRGÜT YAKLAfiIMINA ‹L‹fiK‹N

GÖRÜfiLER‹ ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA

‹lhan GÜNBAYI*
Celal AKDEN‹Z**

ÖÖzzeett

2000’li y›llar›n popüler yönetim yaklafl›m› olan ö¤renen örgüt yaklafl›-
m›nda kurumlar, yaflad›¤› ça¤a uyum sa¤layarak, sürekli olarak personelini ge-
lifltirerek ve örgütün her bölümüne çal›flmalar› yayarak, kurum içinde sürekli
bir ö¤renme ve yenilenme olana¤› yaratmaktad›r. Okullarda bu yaklafl›m›n ge-
reklerine göre hareket edilmesi flüphesiz e¤itim ö¤retim etkinliklerinin güçlen-
dirilmesi ve istendik sonuçlar›n al›nmas› aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤uracak-
t›r. Bu çal›flmada; ilkö¤retim okullar›nda ö¤renen örgüt anlay›fl›na iliflkin görüfl-
lerin ne düzeyde oldu¤u araflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla ilkö¤retim okullar›ndaki s›-
n›f ve branfl ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt yaklafl›m›na iliflkin görüfllerinin dü-
zeyleri ölçülmüfltür.Ö¤retmenler, genel olarak, en yüksek görüflü biliflsel model-
lerde, en düflük görüflü ise kiflisel yeterlik etkeninde bildirmifllerdir. S›n›f ö¤ret-
meni, bayan ö¤retmen ve iki y›ll›k e¤itim enstitüsü mezunu ö¤retmenlerin ö¤-
renen örgüt etkenindeki görüflleri daha olumlu bulunmufltur.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Ö¤renen örgüt, okul, ö¤retmen

GGiirriiflfl

Örgütler insan›n oluflturdu¤u en önemli eserler aras›nda yer al›r. Örgütlerin
varl›¤› varolufl amaçlar›n›n gerçekleflmesine ve iflgörenlerin kendi amaçlar›na ulafl-
makta yard›mc› olmalar›na dayan›r. Bu bak›mdan insanlar›n iflbirli¤i gereksinimin-
den do¤an örgütler, bireysel ve kurumsal amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde  de¤iflen
çevre içerisinde, daha iyi yönetim bilgisi için sürekli kendi kendine dönüflümü ger-
çeklefltiren ve bu amaçla teknoloji, güçlendirilmifl çal›flan ve geliflmifl bir ö¤renmeyi
kullanarak daha iyi bir uyum ve baflar›y› elde edebilir. 

Örgüt, görevleri grubun üyeleri aras›nda da¤›tan, üyeler aras›ndaki iliflkileri
belirleyen ve ortak amaçlar do¤rultusunda grup üyelerinin etkinliklerini, bütünleflti-
ren bir yap› ve bir süreçtir (Efil, 1996, 184). Örgüt insan›n iflbirli¤i gereksiniminden
do¤ar.‹nsanlar bireysel güçlerini aflan amaçlar›n› gerçeklefltirebilmek için iflbirli¤i ya-
parlar (Ayd›n, 1988, 9). ‹lk ça¤larda toplu olarak yap›lan avc›l›k ve bal›kç›l›k, insana
ortak gücün verimlili¤ini ö¤retmifltir. Ortak güç, grubu oluflturan üyelerden her biri-
nin teker teker güçleri toplam›ndan daha fazlad›r. Belli bir iflin gerçeklefltirilmesi, ki-
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flinin yeteneklerini aflt›¤› andan itibaren, ahenkli bir grup çal›flmas›na veya bir örgüte
aç›kt›r. ‹flte insanlar›n bir amaç için çaba ve güçlerini birlefltirerek art›rmak ve verim-
li k›lmak istemeleri örgütlerin kurulmas› için ilk ad›m› oluflturmufltur (Ülgen, 1993,
10-11).

Örgüt; kurulan bir yap›n›n çeflitli elemanlar›n›n düzenlenmesi veya bu ele-
manlar›n ifllevini yerine getiren özel etkinliklerini eflgüdümleyecek ifllemlerin tümü-
nü ifade eder. Demek ki iki yada daha fazla bireyin ortak bir gaye u¤runda çal›flma-
lar› halinde her biri di¤erinin yapaca¤› iflin kapsam›n› bilmeli ve etkinliklerinde bir
ahenk, uyum yaratmaktad›r (Ülgen, 1993, 7). Klasik kuramlar örgütü bir makine gibi
görürken, ça¤dafl kuramlar örgütü etkileflim sürecinden oluflan bir doku olarak gör-
mektedir (Baflaran, 1989, 90).

Ça¤dafl bir örgüt kavram› olan ö¤renen örgüt ise , h›zl› de¤iflebilen örgüt ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Bu, örgütü oluflturan insanlar›n hem bireysel hem de kollektif
olarak ö¤renip de¤iflebilmesi anlam›na gelmektedir (Simons vd. 2003, 44). Günümü-
zün h›zla geliflen ve de¤iflen dünyas›nda, örgüt için düflünen bir kiflinin olmas› yeter-
li de¤ildir. Bir kiflinin tepeden her fleyi düflünmesi ve di¤erlerinin de onu izlemesi dü-
flüncesi, art›k önem ve de¤erini yitirmektedir. Bu yüzden örgütün bir bütün olarak
ö¤renmesi gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Ö¤renen örgüt kuram›, ö¤renme kuramlar›n-
dan özellikle Gestaltç› Okuldan etkilenen, sistematik düflünceyi kiflisel yeterlik, bilifl-
sel modeller, ortak vizyon oluflturma, sistem düflüncesi ve tak›m halinde ö¤renmeyle
birlefltiren bir yaklafl›md›r. Ö¤renen örgütlerde hem bireyler hem de liderler çok
önemli konumdad›r. Çünkü, hepsinin becerilerini gelifltirmesi ve örgütü bir bütün
olarak alg›layabilmesi gerekmektedir (Gürsel, 1998, 85). Senge (1993) ö¤renen bir ör-
gütün gerçekleflebilmesini befl temel ilkeye dayand›rmaktad›r:  

1. Kiflisel Yeterlik: Kiflisel görme ufkunun sürekli olarak aç›kl›k kazand›r›lma-
s›, derinlefltirilmesi ve kiflisel enerjinin odaklanmas›, sabr›n gelifltirilmesi ve gerçekli-
¤i objektif olarak görebilme disiplinidir.

2. Biliflsel Modeller: Biliflsel modeller organize olmufl uzun süreli duygu, inanç
ve davran›fl e¤ilimleri olarak tan›mlanmaktad›r. Bunlar örgüt bireylerinin dünyaya
nas›l bir anlam verdiklerini belirledikleri gibi ayn› zamanda bireylerinde nas›l davra-
nacaklar›n› da belirlemelerine de yard›mc› olmaktad›r. Zihinlerde yer etmifl, köklefl-
mifl varsay›mlar, genellemeler, resimler ve imgelerdir.

3. Tak›m Halinde Ö¤renme: Tak›m›n, bireysel varsay›mlar› biryana b›rak›p bir-
likte düflünme eylemine girme kapasitesini vurgulayan tak›m halinde ö¤renme örgüt
bireylerinin diyalog ve tart›flma uygulamalar›n› tam olarak gerçeklefltirmesini gerek-
tirmektedir. Tak›msal ö¤renme tak›m içindeki bireylerin tüm bireysel ö¤renmelerin-
den daha fazlas›n› kapsamaktad›r ve grup kurallar›, grup normlar› yada di¤er bir ifa-
deyle grup haf›zas›nda de¤ifliklikler ile sonuçlanan kollektif ö¤renmeyi oluflturmak-
tad›r.

4. Sistem Düflüncesi: Kavramsal bir çerçeve, bir bilgi bütünü ve araçlar toplu-
lu¤u olup, tüm olay örgüsünü daha belirgin olarak görme olas›l›¤› vermekte ve bun-
lar›n en etkili nas›l de¤ifltirilebilece¤ine dair yard›m sa¤layan bir disiplindir.

5. Ortak Vizyon: Örgüt üyeleri taraf›ndan belirlenmifl bir ideal, örgütü olufltu-
ran insan kaynaklar›n›n benliklerinde oluflan bir güç olarak tan›mlanmaktad›r. Ortak
vizyon örgüt üyelerinin ö¤renmeleri için gerekli odaklanmay› ve enerjiyi sa¤lamak-
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tad›r. Do¤ru olarak tan›mlanan vizyon, örgütün varolufl nedenini, örgütün ne için va-
roldu¤unu kapsayan çekirdek ideoloji ile örgütün ulaflmak, baflarmak ve yaratmak is-
tedi¤i amac› ortaya koyan öngörülen gelecekten oluflmaktad›r (Gürsel, 1998, 85-90;
Senge, 1993, 15-21; Simons vd. 2003, 45, Töremen, 2001, 7-8).

Garvin’e (1993) göre örgütlerin ö¤renen bir örgüt olabilmeleri için sistematik
problem çözme, yeni yaklafl›mlar› deneme, baflkalar›n›n deneyimlerinden ve en iyi
uygulamalardan ö¤renme, k›yaslama, bilginin örgüt içinde h›zl› ve etkin bir biçimde
da¤›lmas›n› sa¤lama gibi çeflitli özelliklere sahip olmalar› gerekmektedir (Çal›k, 2005,
116). Örgütsel ö¤renmenin tam olarak anlafl›lmas› veya kullan›labilmesi için, örgütsel
ö¤renmenin temel unsurlar›n›n, yani örgütsel ö¤renme çeflitlerinin, örgütlerin ö¤ren-
me biçimlerinin ve örgütsel ö¤renme sürecinin nas›l gerçekleflti¤inin incelenmesi ge-
rekir  (Yaz›c›, 2001, 106). Ö¤renen örgütlerin ö¤renme süreci de¤iflik biçimlerde s›n›f-
land›r›lmaktad›r. Bu s›n›fland›rmalarda ö¤renme türlerini ö¤renen örgüte uygulaya-
rak aç›klamak olanakl›d›r: 

1. Tek Yönlü Ö¤renme (Uyumsal Ö¤renme): Tek yönlü ö¤renme, örgütsel ha-
talar›n belirlenmesi ve düzeltilmesi sonucunda ortaya ç›kmakta ve örgütler bunu
mevcut amaç ve politikalar›na tafl›maktad›rlar. Bu tür ö¤renme, ‘adapte olmay› ö¤-
renme’ olarak da nitelendirilmekte ve  problem çözmeye yard›mc› olan halihaz›rda
belirlenen hedeflerin üstesinden gelmeyi kapsamaktad›r (Töremen, 2001, 46).Tek yön-
lü ö¤renme örgüt içindeki bozukluklar›n ve yanl›fll›klar›n mevcut politika ve de¤er-
lerde de¤ifliklik yap›lmaks›z›n bulunmas› ve düzeltilmesidir (Yaz›c›, 2001, 106).

2. Çift yönlü Ö¤renme (Döngülü Ö¤renme): Hatalar›n toplam olarak belirle-
nip düzeltilmesi s›ras›nda örgütün mevcut hedeflerinin, politikalar›n›n, yap› ve
normlar›n›n de¤ifltirilmesi ve sorunlar›n›n belirlenmesiyle karfl› karfl›ya gelindi¤inde
ortaya ç›kmaktad›r. Üretici ö¤renme kavram›na da denk gelen çift yönlü ö¤renme, ör-
gütün gücünü geniflletmeyi ö¤renme ve örgütsel problemlere üretici çözümler ve ye-
nilik getirmede yeniden flekillendirme çabas› içerisinde çözülecek hedefler, yarg›lar
ve normlar› da göstermektedir.  Çift yönlü ö¤renmede örgütün temel bilgilerinin, tek-
nik yeterlili¤inin veya rutin ifllerinin, örgütsel norm ve politikalar›n›n de¤ifltirilmesi
söz konusudur (Töremen, 2001, 46).

3. Sibernetik Ö¤renme: Sibernetik bilimine göre, sistemler çevrelerinin önemli
yönlerini alg›lama, izleme ve tarama kapasitesine sahip olmalar› gerekmektedir.  Sis-
temler bu enformasyon ile sistemin davran›fl›n› yönlendiren iflleyifl normlar› aras›nda
ba¤lant› kurabilmeli ve bu normlardan önemli sapmalar› fark edebilmelidir. Sistem-
ler, çeliflkilerin ortaya ç›kmas› halinde düzeltme hareketine giriflebilmelidir. Bu koflul-
lar›n yerine getirilmesi halinde, sistem ile çevresi aras›nda kesintisiz bir enformasyon
al›flverifli süreci oluflmakta ve bu süreç, sistemin de¤iflmeleri izlemesini ve uygun tep-
kiler vermesini sa¤lamaktad›r. Böylece sistem kendini düzenleyecek bir biçimde iflle-
yebilmektedir  (Yaz›c›, 2001, 57- 58).

4. Geçmiflten ve Hatalardan Ö¤renmek: Ö¤renme stratejilerini kullanabilme-
nin bir yolu çal›flanlar›n ve iflletmecilerin geçmifl deneyimlerinden yararlanmakt›r.
Çal›flanlar›n yaflad›klar› farkl› tecrübeler veya hatalar paylafl›ld›¤›nda, di¤er çal›flan-
lar›n ders alabilece¤i ve yeni sonuçlar ortaya ç›karabilecekleri bir ortam yarat›r. Bafl-
kalar›ndan ö¤renmek, farkl› tecrübelere sahip olmak anlam›na gelmektedir. Çal›flan-
lar›n sistematik problem çözme yetenekleri, yeni ve farkl› yaklafl›mlardan yararlan-
malar›na olanak sa¤layacak çal›flma ortamlar›, onlar› yeni bilgileri sistematik bir fle-
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kilde aramaya ve test etmeye yönlendirecek ve farkl› deneyimleri yaflamalar›n› kolay-
laflt›racakt›r. Geçmiflten ve hatalardan ö¤renmek ayn› hatalar›n tekrarlanmamas› aç›-
s›ndan önem kazanmaktad›r.

5. Müflterilerden Ö¤renmek: Müflterilerden ö¤renmek örgütlerin de¤er verme-
leri gereken en önemli ö¤renme stratejilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ürün
veya hizmetin son kullan›c›s› durumunda bulunan müflteri, üründen beklentilerini
en somut biçimde ortaya koyabilecek kiflidir. Benzer flekilde, ürün veya hizmeti kul-
lanan müflteriler, onlar› en objektif biçimde de¤erlendirecek ve elefltiri yapabilecek ki-
flilerdir. Dolay›s›yla müflterileri, örgütün entelektüel bir kayna¤› olarak de¤erlendir-
mek, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, örgütlerin ö¤renme stratejilerinin kay-
na¤›nda yer almaktad›r.

6. Baflkalar›ndan Ö¤renmek (Benchmarking): K›yaslama (Benchmarking), bir
iflletmenin, iyileflme amac›yla, alanlar›nda en iyi uygulamalara sahip olmalar›yla ta-
n›nm›fl di¤er iflletmelerin ürünlerini, hizmetlerini veya ifl süreçlerini de¤erlendirmek
ve onlardan ö¤renebilmek için kulland›¤› sürekli, sistematik ve planl› bir süreçtir K›-
yaslama, mükemmele ulaflmak için en iyi uygulamalar›n araflt›r›lmas› ve uyarlanma-
s› süreci olarak iflletmenin sürekli olarak kendisini en iyi iflletmelerin uygulamalar› ile
karfl›laflt›r›lmas› ve onlar›n uygulamalar›n› sistematik olarak analiz edip ö¤renebil-
mesini sa¤lamaktad›r (Yaz›c›, 2001,118-122).

Ça¤›m›z›n  en belirgin özelli¤i toplumlar›n h›zla de¤iflmesidir. Bilgi toplumu
kavram› bu de¤iflim sürecinin yönünü ve içeri¤ini vurgulamaktad›r. ‹nsan›n bu h›zl›
de¤iflmelere ve geliflmelere ayak uydurabilmesi ancak e¤itim yoluyla olabilir. Bilgi
toplumunda e¤itimin hedefi; evrensel düflünebilen, her türlü bilgiyi sürekli sorgula-
yan, sorunlara çözüm üreten, kendini sürekli yenilip  gelifltirilebilen bireyler yetifltir-
mektir. Bu hedef do¤rultusunda e¤itimin alt yap›s› yeniden yap›land›r›lmal› ve bu ya-
p›y› iflletecek olan ö¤retmenler yetifltirilmelidir.E¤itim sisteminin en stratejik parças›
olan okullar›n bu de¤iflen koflullara uygun bir yap›land›r›lmas› ve ö¤renen okullara
dönüfltürülmesiyle hedeflere daha etkili bir flekilde ulafl›lacakt›r (Günbay›, 2006, 234).

Bir okulun, ö¤renen bir okula dönüflmesi, ö¤renmenin bireysel ve okulsal bo-
yutta gelifligüzel, rasgele ve belli bir zaman dilimine yönelik bir etkinlik olarak alg›-
lanmamas› ile olanakl›d›r. Bunun anlam›, okul üyelerinin okulla ilgili tüm etkinlikle-
ri planl› ve sürekli bir ö¤renme uygulamas› olarak alg›lamas›d›r (Erçetin, 2000, 7).

Di¤er taraftan okul sisteminin temeli olan  ilkö¤retim, kültürel süreklili¤in
sa¤lanmas›n›n, istikrarl› bir demokratik toplum oluflturulmas›n›n, halk›n yaflam kali-
tesinin yükseltilmesinin, yaflam boyu sürecek bir ö¤renmenin ve insan gelifliminin te-
mellerini oluflturur (Kavak, 1997, 17). 

Bilgi ve beceri aktar›m›na iliflkin belirleyicilerin en üst düzeyde olan›, günün
ve yar›n›n sorunlar›na ilgi ve kat›l›md›r. Bireyden beklenen, ald›¤› bilgi ve becerileri
yaln›z kendisi ve bugün için de¤il, gelecek kuflaklar içinde kullan›ma koyabilmesidir
(Baflar, 1995, 7). Bilgi toplumunda, e¤itim belirli bilgilerin ezberlenmesi ve gerekti¤in-
de geri ça¤r›larak kullan›lmas› de¤ildir. E¤itimin amac›, ö¤renmeyi ö¤renen bireyler
yetifltirmek ve bireylere nas›l ö¤reneceklerini ö¤renmelerinde yard›mc› olmakt›r. Bil-
gi toplumunda e¤itim sisteminin görevi, ö¤renmeyi ö¤renen bireyler yetifltirmek; e¤i-
tim yönetiminin görevi ise okulu ö¤renen okul ve s›n›flar› ö¤renen s›n›f niteli¤ine ka-
vuflturmakt›r.
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Ö¤renen okulun ve s›n›f›n gerçekleflmesi için okulun kültürü çok önemlidir.
De¤iflmeye kapal› bir e¤itim kültürü ö¤renmeye kapal› bir kültürdür. Ö¤renen okul-
larda ve s›n›flarda etkili bir de¤iflim kültürü oluflturulmal›d›r. Ö¤renen okulda ö¤re-
nen s›n›f, ö¤renmeyi hedef ald›¤› için, sürekli geliflen dünyadaki de¤iflme ve yenilefl-
meye a¤›rl›k vermelidir. Bu nedenle, ö¤renen okul içinde bulunanlar de¤iflim kültü-
rü oluflturmak için de¤iflimle ilgili flu varsay›mlar› bilmek zorundad›rlar:

1. De¤iflmenin öncelikleri, vizyonu ve misyonu tespit edilmedir. ‹lk olarak ne-
lerin de¤ifltirilece¤inin taraflara anlat›lmas› gerekmekledir,

2. De¤iflmenin bafllat›c›lar› e¤itimde taraf olan herkesin destek ve katk›s›n› al-
mal›d›r,

3. De¤iflme bir süreçtir, bir anda olup biten bir olay de¤ildir, 

4. De¤iflme, sadece bir kesime b›rak›lmamal›d›r,

5. De¤iflmenin farkl› aflamalar›nda beklenen ve plânlanan sonuçlara ulaflma-
n›n yan›nda beklenmeyen ve tahmin edilmeyen baz› sonuçlar›n›n da ortaya ç›kabile-
ce¤i gözden uzak tutulmamal›d›r (Özdemir, 2000, 29).

Okulda etkili bir örgütsel ö¤renme modelinin kurulmas›n› etkileyen faktörle-
ri ise dokuz alt bafll›kta ele alabiliriz: 

1. Ö¤retmenlerin bireysel ö¤renme iste¤i: Bu sürekli kamç›lanmal›d›r.

2. Okul kültürü: De¤iflmeye aç›k bir okul kültürü oluflturulmal›d›r.

3. Grupla ö¤renme: Grupla ö¤renmeden önce bireysel ö¤renme sa¤lanmal› s›-
ras›yla grup ve kurumsal ö¤renmeye geçilmelidir. Çünkü, bireysel ö¤renme olmadan
grupsal ö¤renme olamaz.

4. Okul yöneticisinin yönetim biçimi: Demokratik, kat›l›mc›, sayg› ve sevgiye
önem veren yeni yönetim yaklafl›mlar›na uygun bir yönetim flekli uygulanmal›d›r.

5. Okulun çevre yap›s›: Okul çevresi ile bir bütün oluflturmal›, çevreyi bütü-
nün bir parças› olarak görmelidir.

6. E¤itim teknolojisini kullanabilme düzeyi: E¤itim teknolojileri okula getiril-
meli, kullan›lmas› için de insanlar sürekli e¤itimden geçirilmelidir.

7. Ö¤rencilerin baflar› durumu: Ö¤rencilerin baflar› durumlar› notla, s›navla
de¤il, ö¤renme durumlar› dikkate al›narak yap›lmal›d›r.

8. Hizmet içi e¤itime kat›lma durumu: D›flar›daki de¤iflimin d›fl›nda kalma-
mak için çal›flanlar hizmet içi e¤itime yönlendirilmelidir.

9. Okuldaki özendirme sistemi: Okulda, resmî özendirme sistemlerinin d›fl›n-
da okul yönetimi taraf›ndan özendirme sistemi kurulmal›, baflar›l› ö¤retmenler ve ö¤-
renciler ödüllendirilmelidir (Balc›, 2002, 129-133).

Örgütler, teknolojik geliflmeler sonucunda oluflan rekabet koflullar› içinde ya-
flamlar›n› sürdürebilmek ve geliflimlere uyum sa¤layabilmek için bilgiyi sürekli kul-
lanmak zorundad›rlar. Bunun için örgütlerin geleneksel örgüt yap›lar›n› de¤ifltirip,
bilgiye ulaflma, iflleme ve de¤erlendirme yollar›n› örgütsel yap›s›na oturtarak yeni-
den yap›land›rmalar› gerekmektedir. Ö¤renerek kendilerini yenileyen ve çevresine
uyum sa¤layan örgütlerin amaçlar›n› daha çabuk gerçeklefltirerek etkilerini sa¤laya-
bilecekleri flüphesizdir (Bozkurt, 2003, 43).
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Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere okul denilen e¤itim örgütle-
rinin verimlili¤i de ancak ö¤retmenlerin, okul yöneticileri ve denetmenlerin rollerini
okul amaçlar›n› gerçeklefltirecek flekilde oynamas› ile olanakl› olacakt›r. Okullar›n
2000’li y›llar›n popüler örgüt yönetim yaklafl›m› olan ö¤renen örgüt yaklafl›m›n›n il-
ke ve kuramlar›na göre iflletilmesi de okullar›n örgütsel verimlili¤ine katk›da buluna-
cakt›r. Bu amaçla bu araflt›rmada da Türk Millî E¤itim Sisteminde önemli bir yeri olan
‹lkö¤retim okullar›ndaki s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt yaklafl›m›na
iliflkin görüflleri incelenmifl ve bu araflt›rman›n ilkö¤retim okullar›nda örgütsel amaç-
lara uyum ve örgütsel verimlilik çal›flmalar›n›n gelifltirilmesi etkinliklerine ›fl›k tuta-
bilece¤i düflünülmüfltür. Araflt›rman› problem cümlesi ve alt problemleri flu flekilde
ifade edilmifltir:

PPrroobblleemm  CCüümmlleessii

‹lkö¤retim okulu s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt etkenlerine ilifl-
kin görüflleri  nedir?

AAlltt  PPrroobblleemmlleerr

1.  ‹lkö¤retim okullar›ndaki s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt et-
kenlerine iliflkin görüflleri nedir ve aralar›nda anlaml› bir farkl›l›k var m›d›r?

2.  ‹lkö¤retim okullar›ndaki s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt et-
kenlerine iliflkin görüflleri,

a) Yafl

b) Cinsiyet

c) K›dem

d) Medeni durum

e) Ö¤renim durumu de¤iflkenlerine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermekte
midir?

YYÖÖNNTTEEMM

Bu bölümde araflt›rman›n evren ve örneklemi, araç ve verilerin toplanmas› ve
analizi konular›na yer verilmifltir.

EEvvrreenn  vvee  ÖÖrrnneekklleemm

Bu araflt›rman›n evrenini Afyon il merkezindeki 40 ilkö¤retim okulunda çal›-
flan 940 s›n›f ve branfl ö¤retmeni oluflturmaktad›r. Araflt›rman›n örneklemi; bu okul-
larda çal›flan 386 s›n›f ve branfl ö¤retmeninden oluflmaktad›r. Seçilen örneklem evre-
nin yaklafl›k % 41 ‘ini oluflturmaktad›r.

AArraaçç

Anket tasla¤›n›n geçerlik denetimi için uzman de¤erlendirmesi yöntemi kul-
lan›lm›flt›r. Bu amaçla taslak E¤itim Yönetimi, Denetimi, Planlamas› ve Ekonomisi,
E¤itim ‹statisti¤i ve Araflt›rma alanlar›ndaki bilim adamlar›n›n görüfl ve önerileri ›fl›-
¤›nda gelifltirilmifltir. Gelifltirilen anketin derecelendirmeli sorulardan oluflan ikinci
bölümü ö¤renen örgüt yaklafl›m›na iliflkin görüflü etkileyebilece¤i düflünülen Senge
(1993) taraf›ndan ö¤renen örgütün befl temel disiplini olarak tan›mlanan kiflisel Yeter-
lik, biliflsel modeller, tak›m halinde ö¤renme, sistem düflüncesi ve ortak vizyon esas
al›narak haz›rlanm›flt›r. 
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Bu befl disiplini esas alarak haz›rlanan anketin 57 maddesinin ö¤renen örgüt
yaklafl›m› disiplinlerine göre da¤›l›mlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir.

TTaabblloo  11- Derecelendirmeli Sorular›n Ö¤renen Örgüt Disiplinlerine Göre Da¤›-
l›m›

Anketteki sorular, amaçlar› aç›s›ndan seçmeli ve derecelendirmeli olarak
grupland›r›lm›fl, ö¤retmenlerin yafl, k›dem, cinsiyet, ö¤renim düzeyi ve s›n›f ve branfl
ö¤retmenleri olma de¤iflkenlerini belirleyen seçmeli sorular anketin birinci, ö¤ret-
menlerin ifl doyumunu etkileyen befl etkene iliflkin görüfl düzeylerini ölçen derecelen-
dirmeli sorular ikinci bölümü oluflturmufltur.

Seçmeli sorularda deneklerin soru seçeneklerinden birini seçmeleri, derecelen-
dirmeli sorularda, sorunun her seçene¤inde anlat›lan görüfle kat›lma düzeylerini;
(1)hiçbir zaman (2) nadiren, (3) bazen, (4) s›k s›k, (5) her zaman olarak belirleyip ifla-
retlemeleri istenmifltir.

Daha sonra kiflisel de¤iflkenlerle ilgili seçmeli sorulardan ve ö¤renen örgüt et-
kenlerine iliflkin derecelendirmeli sorulardan oluflan anketin güvenirli¤ini denemek
amac›yla ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinden random yolu ile seçilen 50 kifliye
2/12/2002 – 4/12/2002 tarihlerinde ön-test uygulanm›flt›r. 15 gün sonra 19/12/2002
– 23/12/2002 tarihlerinde ayn› kiflilere anketler tekrar uygulanarak ön test – son test
çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu çal›flmada seçmeli sorularda ayn› seçeneklerin seçildi¤i gö-
rülmüfl ve derecelendirmeli sorularda seçeneklere verilen de¤erlerin ön test ve son
test puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda fark bulunamam›flt›r. Ön-test ve son test puanla-
r›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonucunda ö¤renen örgüt etkenlerinin bilgisayarda hesaplanan
Pearson korelasyon katsay›lar› ö¤renen örgüt etkenlerine göre: Kiflisel Yeterlik
p=0.8725, Biliflsel Modeller p=0,9374, Tak›m Halinde Ö¤renme p=0,8817, Sistem Dü-
flüncesi  p=0,8365’ ve Ortak Vizyon p=0,8412’dir.

Böylece uygulamaya haz›r hale gelen anket, gerekli izinler al›nd›ktan sonra
14/01/2003 ve 21/02/2003 tarihleri aras›nda örneklemde belirtilen okullara gidilerek
araflt›rmac› taraf›ndan uygulanm›flt›r ve örneklemdeki deneklerin deneklerin tama-
m›na ulafl›lm›flt›r. Çözümlemeler ve örneklemdeki say› olan 386 anket üzerinde yap›l-
m›flt›r. 

AAnnaalliizz

Ankette toplanan verilerin çözümünde aritmetik ortalamalar aras› farklar›n
önemlilik testleri ve tek yönlü varyans analizi ve yap›lan varyans analizleri (F testi)
sonucunda anlaml› bulunan farklar›n kayna¤›n› tespit etmek için Tukey HSD test kul-
lan›lm›flt›r. 
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Ö¤renen Örgüt Etkenleri Anket Soru Numaralar›

I-Kiflisel Yeterlik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

II-Biliflsel Modeller 14,15,16,17

III-Tak›m Halinde Ö¤renme 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

IV-Sistem Düflüncesi 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

V-Ortak Vizyon 53,54,55,56,57



Araflt›rmada, farklar›n önemlilik düzeyi olarak .05 al›nm›fl, s›namalar çift yön-
lü yap›lm›flt›r. Sosyal bilimlerde bu araflt›rmadaki anket biçimi ve çözümleme yön-
temleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ( Karasar 1982,  235-240).

Anket sorular›nda ilkö¤retim okullar›nda görevli s›n›f ve branfl ö¤retmenleri-
nin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüfl düzeyleri ölçülmek istenmifltir. Ö¤retmen-
lerin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüfllerinin düzeyinin belirlenmesinde 1’den
5’e kadar olan beflli bir fark tespit ölçe¤i kullan›lm›flt›r: (1) hiçbir zaman, (2) nadiren,
(3) bazen, (4) s›k s›k, (5) her zaman düzeyleri olarak kabul edilmifltir.

S›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin her maddeye iliflkin görüfl düzeyleri bu yön-
temle hesaplanm›fl ve aritmetik ortalamalar› al›narak toplam görüfl düzeylerine ilifl-
kin puanlar bulunmufltur. Bulunan görüfl düzeyleri: 1.00 – 1.80 aras› “çok düflük”,
1.81 – 2.60 aras› “düflük”, 2.61 – 3.40 aras› “orta”, 3.41 – 4.20 aras› “yüksek” ve 4.21 –
5.00 aras› “çok yüksek” olarak bu beflli ölçe¤e göre de¤erlendirilmifltir.

Görüfl düzeylerinin belirlenmesi aç›s›ndan s›n›f ve branfl ö¤retmenlerinin gö-
rüflleri ile cinsiyet ve medeni durum de¤iflkenleri aras›nda fark olup olmad›¤› iki or-
talama aras›ndaki fark›n önemlilik testi ile test edilmifltir. ‹lkö¤retim okulu ö¤retmen-
lerinin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri ile yafl, k›dem, ve ö¤renim durumu
de¤iflkenleri aras›nda fark olup olmad›¤› ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmifl-
tir. Yap›lan varyans analizleri sonucunda anlaml› bulunan farklar›n kayna¤›n› tespit
etmek için Tukey HSD testi uygulanm›flt›r.

BBUULLGGUULLAARR  VVEE  YYOORRUUMM

Bu bölümde, araflt›rmadaki alt problemlere iliflkin bulgular›n istatistiksel çö-
zümlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara iliflkin yorum-
lar yer almaktad›r.

ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  EEttkkeennlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerrii

Tablo 2’de ‹lkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin
görüflleri ile ilgili iki ortalamalar aras›nda farklar›n önemini gösteren t testinin sonuç-
lar› verilmifltir.

TTaabblloo  22-‹lkö¤retim Okulu Ö¤retmenlerinin Ö¤renen Örgüt Etkenlerine ‹liflkin
Görüflleri 

*p< .05
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SS››nn››ff  ((aa)) BBrraannflfl((bb))

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  EEttkkeennlleerrii SS OOrrtt.. SS SS SS  OOrrtt..  SS SS tt

I. Kiflisel Yeterlik 214 3,25 0,60 172 3,18 0,52 1,30

II. Biliflsel Modeller 214 3,84 0,82 172 3,61 0,76 2,81*

III.Tak›m Halinde Ö¤renme 214 3,69 0,74 172 3,58 0,69 1,60

IV. Sistem Düflüncesi 214 3,77 0,62 172 3,53 0,61 3,77*

V. Ortak Vizyon 214 3.68 0.71 172 3.42 0.87 3.20*



Tablo 2’yi inceledi¤imizde ö¤renen örgüt disiplinlerinden olan kiflisel Yeter-
lik (I) disiplininde s›n›f ö¤retmenleri 3,25 ve branfl ö¤retmenleri de 3,18’lik ortalama-
larla ortalaman›n az üstünde bir düzey bildirmifllerdir. Biliflsel modeller (II) disipli-
ninde s›n›f ö¤retmenleri 3,84’lük ortalamaya sahipken, branfl ö¤retmenleri 3,61’lik
ortalamayla onlar› takip etmekteler. Bu durum ö¤retmenlerin biliflsel modeller disip-
linine göre ö¤renen örgüt düflüncesine daha yak›n olduklar›n› göstermektedir. Ta-
k›m çal›flmas› (III) disiplininde s›n›f ö¤retmenleri 3,69’luk ortalamaya sahipken,
branfl ö¤retmenleri 3,58’lik bir ortalama bildirmifllerdir. Her iki alan›n ayn› disiplin-
deki görüfl düzeyleri birbirine yak›n gözükmektedir. Tak›m çal›flmas›na, her iki alan-
da da ortalaman›n üzerinde bir yaklafl›m görülmektedir. Sistem düflüncesi (IV) disip-
linine, s›n›f ö¤retmenleri 3,77 ve branfl ö¤retmenleri 3,53’lük ortalamalarla görüfl bil-
dirmifllerdir. Her iki alan da ortalaman›n üzerinde bir görüfl düzeyine sahip gözük-
mektedir.

Ortak vizyon (V) disiplinine s›n›f ö¤retmenleri; 3,68 ve branfl ö¤retmenleri
3,42’lik görüfl düzeyi ile yaklaflm›fl gözükmektedirler.

Hem s›n›f ö¤retmenleri hem de branfl ö¤retmenleri; ö¤renen örgüt disiplinle-
rine karfl› ortalaman›n üzerinde bir görüfl düzeyine sahipdirler. S›n›f ö¤retmenleri bü-
tün disiplinlerde branfl ö¤retmenlerinden daha yüksek görüfl düzeyleri ile dikkat çek-
mektedirler. Bu durum s›n›f ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt etkenlerine branfl ö¤ret-
menlerinden daha fazla önem verdi¤i fleklinde yorumlanabilir. Ö¤retmenlerin görüfl
düzeylerini inceledi¤imizde, ö¤renen örgüt disiplinlerine , birbirinden farkl› düzey-
lerde yaklaflt›klar›n› görülmektedir. Disiplinler içerisinde ortalamaya en yak›n olarak,
her iki alanda da; (3,25 ve 3,18’lik görüfl düzeyleri ile) kiflisel yeterlik disiplinini gö-
rülmektedir. Ortalamadan en uzak ve ö¤renen örgüte en yak›n disiplin olarak ( 3,84
ve 3,61’lik görüfl düzeyleri ile) biliflsel modelleri öne ç›kmaktad›r. 

Bu de¤erlerden yola ç›karak, ö¤retmenlerin kendilerini yeterince gelifltireme-
diklerini ifade edebiliriz. Bu durumun nedenleri aras›nda ifl doyumlar›, ald›klar› üc-
retlerin yetersizlili¤i, sosyal yap›n›n yetersiz deste¤i v.b. gibi nedenleri s›ralamak ola-
s›d›r.

“Ö¤retmenlerin ifl doyumlar›” üzerine yap›lan bir çal›flmada (Günbay›, 2000)
“Ö¤retmenler kültürel olanaklar, spor ve dinlenme olanaklar› ve beslenme olanaklar› gibi et-
kenleri içeren  çal›flma koflullar›n› doyum verici düzeyde bulmamaktad›rlar. Di¤er taraftan ö¤-
retmenlerin ödentilerde ifl doyumlar›n›n düflük oldu¤unu söyleyebiliriz.” “…ö¤retmenlerin
maafllar›n›n ve sosyal yard›mlar›n›n art›r›lmas› ve maafllar›n›n e¤itim düzeyleri ile tutarl› bir
düzeyde art›r›lmas› ifl doyumunun yükselmesi aç›s›ndan yararl› olabilir.” demektedir.

Ö¤retmenlerin kiflisel yeterlik disiplininde, di¤er disiplinlerden daha az bir
görüfl düzeyine sahip olmalar›n›n alt›nda yatan nedenlerden önemli bir tanesi de; ifl
doyumu çal›flmas›ndan al›nan yukar›daki al›nt›da da belirtildi¤i üzere, kendilerini
gelifltirmek için yeterli mali kayna¤a sahip olmamalar› olabilir. Ö¤retmenlerin biliflsel
modeller disiplinine, di¤er disiplinlerden daha üst düzeyde görüfle sahip oldu¤unu
görmekteyiz. Bu durum; ö¤retmenlerin yeni yaklafl›mlara pek de uzak olmad›klar›,
yeni fikirler üretmeye yatk›n olduklar› ve yeni aray›fllara girebildikleri sonuçlar›n›
do¤urabilmektedir. Ö¤retmenlerin biliflsel modeller disiplinine yüksek düzeyde bir
görüflle yaklaflmas›n›n nedenleri; çal›flt›klar› sisteme karfl› be¤enmeme veya baz› yön-
lerinden hoflnut olmama ve alternatifini arama davran›fllar› olabilir.
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ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn  ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  EEttkkeennlleerriinnee  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerriinniinn  DDee¤¤iiflflkkeenn--
lleerree  GGöörree  DDüüzzeeyylleerrii  

YYaaflfl  

Tablo 3’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl de¤iflkeni aç›s›ndan ö¤renen
örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› belirle-
mek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizinin sonuçlar› verilmektedir.

TTaabblloo  33--  Ö¤retmenlerin Yafl De¤iflkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

*p< .05

Tablo 3’ü inceledi¤inde ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl de¤iflkeni aç›s›n-
dan ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda tak›m halinde ö¤renme, sis-
tem düflüncesi ve ortak vizyon etkenlerinde anlaml› farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir.

Tablo 4’te ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl de¤iflkeni aç›s›ndan tak›m ça-
l›flmas› etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak amac›yla
yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  44-- Tak›m Çal›flmas› Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Yafllar Bak›m›ndan
Görüflleri

Tablo 4 incelendi¤inde tak›m çal›flmas›na (III) en çok de¤er veren ö¤retmen
grubumuz; 41 – 50 yafl grubundakiler olup, 31 – 40 yafl grubundakiler onlar› hemen
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u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007118822

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  
EEttkkeennlleerrii

I. Kiflisel Yeterlik

II. Biliflsel Modeller

III.Tak›m Halinde 
Ö¤renme

IV. Sistem Düflüncesi

V. Ortak Vizyon

Varyans
Kaynaklar›

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

KKaarreelleerr
TTooppllaamm››

0,82
123,73
124,55

3,13
244,89
248,02

6,46
195,91
202,37

6,64
147

153,64

9,58
237,02
246,61

Serbestlik
Derecesi

33
338822
338855

33
338822
338855

33
338822
338855

33
338822
338855

33
338822
338855

KKaarreelleerr
OOrrttaallaammaass››

0,27
0,32

1,04
0,64

2,15
0,51

2,21
0,38

3,19
0,62

F

00,,8844

11,,6622

44,,2200**

55,,7755**

55,,1144**

YYAASS SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

30 ve alt› 88 3,40

51 ve üstü 16 3,65

31 – 40 97 3,71

41 – 50 185 3,72



yak›ndan takip etmektedirler. Gençler ve emeklili¤e haz›rlananlar ise; ortalamaya ya-
k›n olmakla birlikte di¤er gruplardan sonra gelmektedirler. 41-50 yafl grubundaki ö¤-
retmenler ile 30 ve alt› yafl grubundaki ö¤retmenler aras›nda  tak›m çal›flmas› etkeni-
ne göre görüfl düzeyleri aras›nda farkl›l›klar vard›r. Bu durum yafl ilerledikçe örgüte
ve çal›flma arkadafllar›na olan ba¤l›l›¤›n artmas›yla aç›klanabilir (Davis, 1982, 99).

Tablo 5’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl de¤iflkeni aç›s›ndan sistem
düflüncesi etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak amac›y-
la yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  55-- Sistem Düflüncesi Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Yafl Bak›m›ndan Gö-
rüflleri

Tablo 5’i inceledi¤imizde ö¤retmenler içinde sistem düflüncesine(IV) en yak›n
olanlar 51 yafl ve üzerindekiler olarak gözükmektedir. Ö¤retmenlerin büyük ço¤unlu-
¤u s›n›f ö¤retmeni olup, bunlar›n da büyük bir k›sm› 40 yafl ve üzerinde olanlard›r. 51
yafl ve üzerinde olanlar iki y›ll›k e¤itim enstitüsü mezunlar› olup, e¤itim sistemi içinde-
ki sistem eksikliklerini en fazla yaflay›p hisseden grup olduklar› varsay›lmaktad›r. Sis-
tem düflüncesi ihtiyac›n› en fazla hisseden grup olmalar› bu nedenden kaynaklanabilir.

Tablo 6’da ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl de¤iflkeni aç›s›ndan ortak
vizyon etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak amac›yla
yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  66-- Ortak Vizyon Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Yafl Bak›m›ndan Görüflleri

Tablo 6’y› inceledi¤imizde orta yafl grubu belirledi¤imiz  41 – 50 yafllar› aras›n-
daki, ö¤retmenler ortak vizyona (V) en fazla sahip ç›kanlar olarak gözükmektedir. Bu
yafl grubundaki ö¤retmenlerin ortak vizyona bu denli sahip ç›kmalar› mesleki dene-
yimlerinin bir gere¤i olabilir. 51 yafl ve üstü ö¤retmenler kendilerini uzun y›llar›n de-
neyimine sahip olarak görmekte ve bunun neticesinde her biri birer e¤itim uzman› ol-
du¤u kan›s›yla ortak giriflimlere daha az kat›l›yor olabilirler.

CCiinnssiiyyeett  

Tablo 7’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin
görüflleri ile cinsiyetleri aras›ndaki iliflki aç›s›ndan iki ortalama aras›nda farklar›n
önemini gösteren t testi sonuçlar› verilmifltir.

u ‹‹llhhaann GGüünnbbaayy››  //  CCeellaall AAkkddeenniizz

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 118833

YYAASS SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

51 ve üstü 16 3,31

30 ve alt› 88 3,41

31 – 40 97 3,43

41 – 50 185 3,73

YYAASS SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

30 ve alt› 88 3,51

31 – 40 97 3,54

41 – 50 185 3,78

51 ve üstü 16 3,86



TTaabblloo  77- Ö¤retmenlerin Görüflleri ‹le Cinsiyetleri Aras›ndaki ‹liflki

*p< .05

Tablo 7’yi inceledi¤imizde kiflisel yeterlik (I) disiplinine göre bayan ve erkek
ö¤retmenler ortalamaya yak›n bir düzey göstermekteler. Bayan ö¤retmenler erkekle-
rin biraz önünde gözükmekteler. Bu durumun bir sonucu olarak, bayanlar›n erkekler-
den daha fliddetli olarak kendini gelifltirme gereksinimine sahip olduklar›n› ileri sü-
rebiliriz.

MMeeddeennii  DDuurruumm

Tablo 8’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin
görüflleri ile medeni durumlar› aras›ndaki iliflki aç›s›ndan iki ortalama aras›nda fark-
lar›n önemini gösteren t testi sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  88- Ö¤retmenlerin Görüflleri ‹le Medeni Durumlar› Aras›ndaki ‹liflki

*p< .05

Tablo 8’i inceledi¤imizde bekar olan ö¤retmenler kiflisel yeterliklerini (I) evli
olanlardan daha fazla gerçeklefltirebiliyor gözükmekteler. Bunun nedeni olarak; be-
kar ö¤retmenlerin kendilerine daha fazla zaman ay›rmalar›ndan, evli olanlar›n ise ev-
lerine ve efllerine karfl› olan sorumluluklar›ndan ötürü kendilerini gerçeklefltirmeyi
ikinci plana at›yor olmalar›ndan kaynaklanabilir. Evlilik sorumluluk gerektiren bir
birlikteliktir ve tek kiflinin iradesinin gerçekleflmedi¤i bir kurumdur. Dolay›s›yla ev
kurumunu oluflturan her birey bu kuruma kendinden bir fleyler katarken, ayn› za-
manda bir fleyler de kaybedebilmektedir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn ÖÖ¤¤rreenneenn ÖÖrrggüütt  YYaakkllaaflfl››mm››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerrii  ...... u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007118844

BBaayyaann EErrkkeekk

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  EEttkkeennlleerrii SS OOrrtt.. SS SS SS  OOrrtt..  SS SS tt

I. Kiflisel Yeterlik 177 3,33 0,56 209 3,13 0,55 3,47*

II. Biliflsel Modeller 177 3,77 0,83 209 3,70 0,77 0,88

III.Tak›m Halinde Ö¤renme 177 3,59 0,75 209 3,68 0,70 1,20

IV. Sistem Düflüncesi 177 3,59 0,58 209 3,72 0,66 1,93

V. Ortak Vizyon 177 3,54 0,82 209 3,59 0,78 0,64

BBeekkaarr EEvvllii

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  EEttkkeennlleerrii SS OOrrtt.. SS SS SS  OOrrtt..  SS SS tt

I. Kiflisel Yeterlik 53 3,49 0,49 333 3,18 0,56 3,74*

II. Biliflsel Modeller 53 3,88 0,75 333 3,71 0,80 1,38

III.Tak›m Halinde Ö¤renme 53 3,75 0,69 333 3,62 0,72 1,19

IV. Sistem Düflüncesi 53 3,74 0,44 333 3,65 0,65 0,98

V. Ortak Vizyon 53 3,66 0,80 333 3,55 0,79 0,94



KK››ddeemm

Tablo 9’da ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni aç›s›ndan ö¤re-
nen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› be-
lirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  99-- Ö¤retmenlerin Görüflleri ‹le K›demleri Aras›ndaki ‹liflki

*p< .05

Tablo 9’u inceledi¤inde ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni
aç›s›ndan ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda biliflsel modeller, tak›m
halinde ö¤renme, sistem düflüncesi ve ortak vizyon etkenlerinde anlaml› farkl›l›klar
oldu¤u görülmektedir.

Tablo 10’da ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni aç›s›ndan bilifl-
sel modeller etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak ama-
c›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1100- Biliflsel Modeller Etkenine Göre Ö¤retmenlerin K›dem Bak›m›ndan
Görüflleri

Tablo 10’u inceledi¤imizde 11 – 15 y›l k›deme sahip olan ö¤retmenler biliflsel
modeller (II) üretmede; en yak›n takipçileri olan 21 ve üstü k›deme sahip meslektafl-
lar›yla birlikte önemli bir konumda görülüyorlar. Biliflsel modeller üretmede tüm k›-
dem gruplar› ortalaman›n üzerine ç›km›fl durumdad›rlar.

u ‹‹llhhaann GGüünnbbaayy››  //  CCeellaall AAkkddeenniizz

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 118855

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  
EEttkkeennlleerrii

I. Kiflisel Yeterlik

II. Biliflsel Modeller

III.Tak›m Halinde 
Ö¤renme

IV. Sistem Düflüncesi

V. Ortak Vizyon

Varyans
Kaynaklar›

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

KKaarreelleerr
TTooppllaamm››

1,49
123,05
124,55

9,97
238,05
248,02

17,47
184,90
202,37

9,21
144,43
153,64

13,23
233,37
246,61

Serbestlik
Derecesi

44
338811
338855

44
338811
338855

44
338811
338855

44
338811
338855

44
338811
338855

KKaarreelleerr
OOrrttaallaammaass››

0,37
0,32

2,49
0,62

4,36
0,48

2,30
0,37

3,30
0,61

F

11,,1166

33,,9999  **

99,,0000  **

66,,0077  **

55,,4400  **

KK››ddeemm SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

6 - 10 35 3,25

16 - 20 33 3,68

5 ve alt› 77 3,72

21 ve üstü 188 3,81

11 - 15 53 3,85



Tablo 11’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni aç›s›ndan ta-
k›m çal›flmas› etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak ama-
c›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1111-- Tak›m Çal›flmas› Etkenine Göre Ö¤retmenlerin K›demleri Bak›m›n-
dan Görüflleri

Tablo 11’i inceledi¤imizde tak›m çal›flmas›na (III) önem verme durumlar›na
göre ö¤retmenleri k›demlerine göre s›ralad›¤›m›zda 11 – 15 y›ll›k k›deme sahip ö¤ret-
menler en üst noktada görülmekteler. Ö¤retmenlerin bu flekilde yüksek bir ortak ça-
l›flma anlay›fl›na sahip olmalar›nda, mesleki yaflant›lar›n›n ortas›nda olmalar› etkili
oluyor olabilir. Bu durum, bu grubun deneyimleriyle bilgilerinin pekiflti¤inin bir gös-
tergesi olabilir. Di¤er taraftan 6-10 y›l›k k›deme sahip olan grup “orta” , 5 ve alt› 11-
15, 16-20 ve 21 ve üstü k›deme sahip olan ö¤retmenler “yüksek” düzeyde tak›m çal›fl-
mas›na önem verdiklerini belirmifllerdir. Bu durum k›dem de¤iflkeninin tak›m çal›fl-
mas›n›n önemini belirlemede çok ay›rt edici bir özellik olmad›¤› fleklinde yorumlana-
bilir.

Tablo 12’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni aç›s›ndan sis-
tem düflüncesi etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak
amac›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1122-- Sistem Düflüncesi Etkenine Göre Ö¤retmenlerin K›demleri Bak›m›n-
dan Görüflleri

Tablo 12’yi inceledi¤imizde sistem düflüncesine (IV) en çok sahip ç›kanlar, 21
y›l ve daha üstü k›deme sahip olan deneyimli ö¤retmenler olarak görülmekteler. Bu-
nun nedeni olarak bu k›dem grubunda olan ö¤retmenlerin di¤erlerinden daha fazla
deneyime sahip olmalar› ve e¤itimin sistem özelliklerini daha iyi bilmelerini söyleye-
biliriz. Sistem düflüncesinde 5 y›l ve alt› k›deme sahip olan ö¤retmenler, en deneyim-
li olan ö¤retmenlerin hemen arkas›ndan gelmekteler. Bu durumun nedenlerinden bi-
risinin, genç ö¤retmenlerin idealist düflünce yap›s›nda olabilmelerini varsayabiliriz.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm OOkkuulluu  ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn ÖÖ¤¤rreenneenn ÖÖrrggüütt  YYaakkllaaflfl››mm››nnaa  ‹‹lliiflflkkiinn  GGöörrüüflfllleerrii  ...... u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007118866

KK››ddeemm SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

6 – 10 35 3,09

16 – 20 33 3,52

5 ve alt› 77 3,53

21 ve üstü 188 3,74

11 - 15 53 3,89

KK››ddeemm SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

6 – 10 35 3,26

11 - 15 53 3,55

16 – 20 33 3,63

5 ve alt› 77 3,64

21 ve üstü 188 3,78



Tablo 13’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin k›dem de¤iflkeni aç›s›ndan or-
tak vizyon etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› saptamak amac›y-
la yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1133-- Ortak Vizyon Etkenine Göre Ö¤retmenlerin K›demleri Bak›m›ndan
Görüflleri

Tablo 13’ü inceledi¤imizde 21 y›l ve üstü k›deme sahip olan ö¤retmenler ortak
vizyona (V) en fazla sahip ç›kan ö¤retmen grubu olarak öne ç›kmaktad›rlar. Bu du-
rum, ö¤retmenlerin e¤itim hizmetlerinde verimlilik ve etkililik çal›flmalar›nda tüm
çal›flanlar›n ortak vizyona sahip olmalar› gerekti¤inin uzun y›llara varan deneyimle-
riyle anlam›fl olmalar›ndan kaynaklan›yor olabilir. Bu düflüncemizi kan›tlayan bir so-
nuçta; 16-20 y›ll›k k›deme sahip olan ikinci en k›demli ö¤retmen grubunun, birinci en
k›demli grubun arkas›ndan ortak vizyona sahip ç›kmalar› olarak ortaya konabilir.

ÖÖ¤¤rreenniimm  DDuurruummuu

Tablo 14’te ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renim durumu de¤iflkeni aç›-
s›ndan ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› bir fark olup ol-
mad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lan tek yönlü varyans analizinin sonuçlar› veril-
mifltir.

TTaabblloo  1144-- Ö¤retmenlerin Görüflleri ‹le Ö¤renim Durumlar› Aras›ndaki ‹liflki

*p< .05

u ‹‹llhhaann GGüünnbbaayy››  //  CCeellaall AAkkddeenniizz

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 118877

KK››ddeemm SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr  

6 – 10 35 3,09

16 – 20 33 3,52

5 ve alt› 77 3,53

21 ve üstü 188 3,74

11 - 15 53 3,89

ÖÖ¤¤rreenneenn  ÖÖrrggüütt  
EEttkkeennlleerrii

I. Kiflisel Yeterlik

II. Biliflsel Modeller

III.Tak›m Halinde 
Ö¤renme

IV. Sistem Düflüncesi

V. Ortak Vizyon

Varyans
Kaynaklar›

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

GGrruuppllaarr  aarraass››
GGrruupp  iiççii
TTooppllaamm

KKaarreelleerr
TTooppllaamm››

2,84
121,71
124,55

5,55
242,46
248,02

9,80
192,57
202,37

5,98
147,65
153,64

12,02
234,58
246,61

Serbestlik
Derecesi

55
338800
338855

55
338800
338855

55
338800
338855

55
338800
338855

55
338800
338855

KKaarreelleerr
OOrrttaallaammaass››

0,56
0,32

1,11
0,63

1,96
0,50

1,19
0,38

2,40
0,61

F

11,,7777

11,,7744

33,,8877  **

33,,0088  **

33,,8899  **



Tablo 14’ü inceledi¤inde ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renim durumu
de¤iflkeni aç›s›ndan ö¤renen örgüt etkenlerine iliflkin görüflleri aras›nda tak›m halin-
de ö¤renme, sistem düflüncesi ve ortak vizyon etkenlerinde anlaml› farkl›l›klar oldu-
¤u görülmektedir.

Tablo 15’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renim durumu de¤iflkeni aç›-
s›ndan tak›m çal›flmas› etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› sapta-
mak amac›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1155-- Tak›m Çal›flmas› Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Ö¤renim Durumlar›
bak›m›ndan Görüflleri

Tablo 15’i inceledi¤imizde Tak›m çal›flmas› (III) disiplinine ilkö¤retmen okulu
mezunu ö¤retmenler d›fl›nda, tüm ö¤renim durumu gruplar›ndaki ö¤retmenler orta-
laman›n üzerinde bir görüfl düzeyi ortaya koymufllard›r. ‹lkö¤retmen okulu mezunu
ö¤retmenlerin, say›ca az olmalar› ve uzun deneyim dönemleri, tak›m çal›flmas› disip-
linine alt düzeyde görüfl bildirmelerine neden olmufl olabilir.

Tablo 16’da ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renim durumu de¤iflkeni aç›-
s›ndan sistem düflüncesi etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› sap-
tamak amac›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmektedir.

TTaabblloo  1166-- Sistem Düflüncesi Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Ö¤renim Durumla-
r› Bak›m›ndan Görüflleri

Tablo 16’y› inceledi¤imizde Sistem düflüncesi (IV) disiplinine tüm ö¤renim
durumu gruplar›ndaki ö¤retmenler ortalaman›n üzerinde bir görüfl düzeyi ile yaklafl-
m›fllard›r. Bunun temel nedeninin sistemden hoflnutsuzluk oldu¤u düflünülebilir. En
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ÖÖ¤¤rreenniimm  dduurruummuu SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr

‹lkö¤retmen Okulu 8 2,85

Fakülte (E¤itim) 169 3,57

Di¤er Fakülte 52 3,60

‹ki Y›ll›k E¤itim Enstitüsü 127 3,73

Yüksek Ö¤retmen Okulu 8 3,90

Üç Y›ll›k E¤t. Enstitüsü 22 3,97

ÖÖ¤¤rreenniimm  dduurruummuu SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr

Yüksek Ö¤retmen Okulu 8 3,38

‹lkö¤retmen Okulu 8 3,50

Fakülte (E¤itim) 169 3,56

Di¤er Fakülte 52 3,63

Üç Y›ll›k E¤itim Enstitüsü 22 3,71

Iki Y›ll›k E¤itim Enstitüsü 127 3,83



üst düzeyde görüfl puan›na, iki y›ll›k e¤itim enstitüsü mezunu ö¤retmenler sahip gö-
zükmektedirler. 

Tablo 17’de ilkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin ö¤renim durumu de¤iflkeni aç›-
s›ndan ortak vizyon etkenine iliflkin görüflleri aras›nda farkl›l›¤›n kayna¤›n› sapta-
mak amac›yla yap›lan Tukey HSD testi analizinin sonuçlar› verilmektedir.

TTaabblloo  1177-- Ortak Vizyon Etkenine Göre Ö¤retmenlerin Ö¤renim Durumlar› Ba-
k›m›ndan Görüflleri

Tablo 17’yi inceledi¤imizde ö¤renen örgüt disiplinlerinden ortak vizyona (V),
ilkö¤retmen okulu mezunu ö¤retmenler ortalaman›n alt›nda, yüksek ö¤retmen oku-
lu mezunlar›m›z ortalama, di¤er ö¤renim durumu gruplar›na mezun ö¤retmenler de
ortalaman›n üzerinde bir görüfl düzeyiyle yaklaflm›fllard›r.

Ö¤renim durumlar›na göre ö¤retmenlerin ö¤renen örgüt disiplinlerine yakla-
fl›mlar›n› de¤erlendirdi¤imizde, ilk önce gözümüze çarpan bulgu; fakülte mezunu
ö¤retmenlerinin beklenenin aksine bir tav›r sergilemeleri, bazen ortalaman›n az bir
farkla üzerinde, genelde de tüm ö¤renim durumu gruplar› içerisinde orta s›ralarda
bir yer almalar›d›r. Bu durum e¤itim düzeyinin yüksek olmas› yafla ba¤l› olarak bek-
lentileri art›rd›¤›ndan tükenmifllik ile do¤ru orant›l› olmas›ndan ve  daha ileri düzey-
de e¤itim görenlerde tükenmifl düzeyi mesleklerinin ilk y›llar›nda yafla ba¤l› olarak
yüksek düzeyde olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. 

Tablo 18’de ‹lkö¤retim okulu ö¤retmenlerinin yafl durumlar›n›n ö¤renim alan-
lar›na göre da¤›l›mlar› verilmifltir.

TTaabblloo  1188--  ‹lkö¤retim Okulu Ö¤retmenlerinin Yafl Durumlar›n›n Ö¤renim
Alanlar›na Göre Da¤›l›mlar›
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ÖÖ¤¤rreenniimm  dduurruummuu SSaayy›› OOrrttaallaammaallaarr

‹lkö¤retmen Okulu 8 2,80

Yüksek Ö¤rtmen Okulu 8 3,05

Fakülte (E¤itim) 169 3,48

Üç Y›ll›k E¤itim Enstitüsü 22 3,56

Di¤er Fakülte 52 3,61

‹ki Y›ll›k E¤itim Enstitüsü 127 3,74

ÖÖ¤¤rreenniimm  DDuurruummuu 3300  vvee  aalltt›› 3311  --  4400 4411  --  5500 5511  vvee  üüssttüü TTooppllaamm  

SS %% SS %% SS %% SS %% SS %%

‹lkö¤retmen Okulu - - - - 4 1,0 4 1,0 8 2,1

‹ki Y›ll›k E¤itim Enstitüsü - - 22 5,7 96 24,9 9 2,3 127 32,9

Üç Y›ll›k E¤itim Enstitüsü - - - - 22 5,7 - - 22 5,7

Yüksek Ö¤retmen Okulu 2 0,5 6 1,6 - - - - 8 2,1

Fakülte 78 20,2 57 14,8 34 8,8 - - 169 43,8

Di¤er Fakülte 8 2,1 12 3,1 29 7,5 3 0,8 52 13,5

Toplam 88 22,8 97 25,1 185 47,9 16 4,1 386 100,0



Tablo 18’i inceledi¤imizde Fakülte mezunu 169 ö¤retmenin 135’i 30 ve alt› ve
31-40 yafl grubunda bulunmaktad›r. ‹ki y›ll›k e¤itim enstitüsü mezunu 127 ö¤retme-
nin 105’i 41 ve 50 ve 51 ve üstü grupta yer almaktad›r. Di¤er bir ifade ile fakülte me-
zunu ö¤retmenler a¤›rl›kl› olarak düflük yafl grubu ö¤retmenlerden, iki y›ll›k e¤itim
enstitüsü ö¤retmenler ise a¤›rl›kl› olarak yüksek yafl grubundaki ö¤retmenlerden
oluflmaktad›r. Bu bulgu Dolunay’›n (2001) yafl de¤iflkeninin tükenmifllikle ters yönlü
bir iliflki göstermesi nedeni ile tutarl›l›k göstermektedir. 

SSOONNUUÇÇ  VVEE  ÖÖNNEERR‹‹LLEERR

Bu bölümde var›lan sonuçlar ve araflt›rman›n önerileri yer almaktad›r.

SSoonnuuççllaarr

Araflt›rmada elde edilen bulgulardan ç›kar›lan temel sonuçlar afla¤›daki gibi
özetlenebilir.

1. Ö¤retmenlerin yafllar›yla ö¤renen örgüt yaklafl›m›na iliflkin görüflleri aras›n-
da farkl›l›klar vard›r. Genç ö¤retmenler, kendilerinden beklenenin aksine, ö¤renen ör-
güt etkenlerine “orta – yüksek” düzeyde kat›lm›fllard›r.

2. Ö¤retmenler kendilerini gelifltirebilmek için çaba sarf etmektedirler. Bayan
ö¤retmenlerde bu çaba daha yo¤un olarak gözükmektedir. 

3. Fakülte mezunu ö¤retmenler, ö¤renen örgüt etkenlerinde tüm gruplar içeri-
sinde orta düzeyde görüfl belirten grup olmufltur. ‹ki y›ll›k e¤itim enstitüsü mezunu
ö¤retmenler ö¤renen örgüt etkenlerinde di¤er ö¤renim durumu gruplar›ndan daha
yüksek düzeyde görüfl belirtmifltir. 

4. Evli ö¤retmenler ile bekar ö¤retmenler aras›nda belirgin farkl›l›k “sistem
düflüncesi” etkeninde görülmektedir.

5. Kiflisel geliflim çal›flmalar›na s›n›f ve branfl ö¤retmenleri önem verdikleri gö-
rülmektedir. Ancak, maddi yetersizlikler nedeniyle, bu çal›flmalar› istedikleri düzey-
de olmad›¤› söylenebilir. 

6. S›n›f ö¤retmenler e¤itim sistemi ve okul yönetimiyle olan uyumu ile dikka-
ti çekmektedir. 

7. Branfl ö¤retmenleri, s›n›f ö¤retmenlerine nazaran biraz daha ba¤›ms›z bir
görünüm sergilemekteler. S›n›f ve branfl ö¤retmenleri tak›m çal›flmas›na de¤er ver-
mekteler.

8. S›n›f ö¤retmenleri bütün disiplinlerde branfl ö¤retmenlerinden daha yüksek
görüfl düzeyleri ile dikkat çekmektedirler.  

ÖÖnneerriilleerr

1. Kiflisel geliflimlerini devam ettirebilmeleri için; ö¤retmenlerin ekonomik alt
yap›lar› güçlendirilmelidir.

2. Ö¤retmenler genifl kat›l›ml› hizmet – içi kurslara, seminerlere kat›lmaya
özendirilmeli ve okul içinde ö¤retmenlerin bilgi ve becerilerini de¤erlendirecek, ge-
lifltirecek etkinlikler düzenlenmelidir.

3.  Bayan ve erkek ö¤retmenlere kurum içi yükselmede eflit f›rsatlar tan›nma-
l›d›r.

4. Ö¤retmenlerin, kurum ve sistemin amaçlar› do¤rultusunda ortak bir vizyo-
na sahip olmalar› için, pekifltirici çal›flmalar yap›lmal›d›r. Ö¤retmenlerin gruplar ha-
linde yeni fikirler üretmesine ortam haz›rlanmal›d›r.
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5. Göreve yeni bafllayan ö¤retmenlerin bilgilerinden ve deneyimli ö¤retmenle-
rin de deneyimlerinden yararlan›lmal›d›r. Her iki ö¤retmen grubunun ortaklafla çal›fl-
malar yapmalar›na, yeni fikirler üretmelerine olanak tan›nmal›d›r. Okulun önceki de-
neyimleri yeni göreve bafllayan ö¤retmenlere aktar›lmal›d›r. Okul sistemi içerisinde
genç ö¤retmenlerin heyecanlar›ndan ve getirdikleri yeniliklerden faydalan›lmal›d›r.
Gençlerin bu özellikleri, olanaklar ölçüsünde en iyi düzeyde ifle koflulmal›d›r.

6. Yeni mezun olan ö¤retmenlerde görülen, tam konsantre olamama, e¤itim –
ö¤retim etkinliklerine tam anlam›yla ilgi gösterememe davran›fllar›n›n azalt›lmas› ve
tersi yönde iyilefltirilebilmesi için; okullar›m›zla üniversiteler aras›nda sürekli bir ifl-
birli¤i ortam› haz›rlanmal›d›r.
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A STUDY ON THE VIEWS OF COMPULSORY SCHOOL
TEACHERS ON THE APPROACH OF LEARNING

ORGANIZATION IN SCHOOLS

‹lhan GÜNBAYI*
Celal AKDEN‹Z**

AAbbssttrraacctt

With the learning organization, which is the popular approach of 2000s,
the organization keeps up with the date, enable the personnel to develop them-
selves continuously and create an opportunity of continuous development and
learning by enabling works through out the departments in organizations.
Certainly, performing according to the requirements of this approach in our
schools is going to support the developments in the learning and teaching acti-
vities, resulting in the desired changes in education. In this study the level of the
views on the approach of learning organization in schools were measured. Thus,
the views of primary and junior high school teachers in compulsory education
were assessed. All teachers scored the highest in cognitive models but the lowest
in self-development. Primary, female teachers  and teachers graduate of two
year teacher training colleges scored higher in learning organization factors. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Learning organization, school, and teachers
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