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ÖZ 

ÖZEL OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN OKULLARININ ÖĞRENEN 

ÖRGÜT OLMA ÖZELLĠKLERĠ ĠLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Havva Bozan 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Adı  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı   

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sevim Aşiroğlu 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Araştırmanın amacı Türkiye‟nin 21 ilinde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan 

özel ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin öğrenen örgüt olarak 

okullarına ilişkin algıları ve örgütsel bağlılıkları ile bu algıların katılımcıların bireysel 

özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaçla Türkiye 

genelindeki 21 ilde bulunan 27 özel ilköğretim okulundaki 41 müdür, 61 müdür 

yardımcısı ve 83 eğitim koordinatörü olmak üzere 185 kişiye Öğrenen Okul 

Ölçeği(Subaş, 2010) ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği(Ergün ve Çelik, 2019) uygulanmıştır. 

Öğrenen Okul Ölçeğinden alınan toplam puanlar ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt 

boyutları(çıkarcı bağlılık, zoraki bağlılık, ahlaki bağlılık) üzerinden alınan toplam puan 

değerlendirilmiştir. Araştırmada istatiksel analiz için, bağımsız ortalamalar için t-testi, 

tek yönlü ANOVA testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Öğrenen Okul Ölçeğinden ve Örgütsel Bağlılık 

Ölçeğinin alt boyutlarından alınan toplam puanın katılımcıların cinsiyetlerine göre 

anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Mezuniyet değişkeni ile öğrenen okul 

olma durumu arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmazken mesleki kıdem yılı ve 

görev değişkenleri arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Örgütsel Bağlılık 

Ölçeğinin alt boyutu olan moral bağlılık ile meslekteki kıdem yılı, görev ve mezuniyet 

değişkenleri üzerinden anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Örgütsel Bağlılık alt 

boyutu olan çıkarcı bağlılık ile mesleki kıdem yılı ve görev değişenleri arasında anlamlı 

bir farklılık ortaya çıkarken mezuniyet değişkeni üzerinden bir farklılık ortaya 

çıkmadığı tespit edilmiştir. Örgütsel Bağlılık alt boyutu olan zoraki bağlılık ile mesleki 

kıdem yılı üzerinden anlamlı bir farklılık ortaya çıkmazken görev ve mezuniyet 

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Öğrenen Okul ile Örgütsel 

Bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık arasındaki ilişki incelenmiş olup negatif yönde 

ve düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrenen Okul ile Örgütsel Bağlılık alt 

boyutu olan zoraki bağlılık arasındaki ilişki de incelenmiş olup negatif ve orta düzeyde 

bir farklılık ortaya çıkmıştır. Son olarak Örgütsel Bağlılık alt boyutu olan moral bağlılık 
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ile Örgütsel Bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık arasındaki ilişki incelenmiş olup 

pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

Öğrenen Okul ve örgütsel bağlılık ile ilgili daha fazla araştırma yapılması 

önerilmektedir.  İlkokul yöneticilerin öğrenen okul olma algılarının ve örgütsel 

bağlılıklarının artırılması için çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi 

önerilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Örgüt, Öğrenme, Okul, Lider, Örgütsel Bağlılık, İlköğretim 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

LEARNING ORGANIZATION OF THE SCHOOLS OF PRIVATE 

SCHOOL MANAGERS AND THE ORGANIZATIONAL 

COMMITMENTS 
 

Havva Bozan 

Master Thesis 

Department of Educational Management and Supervision  

Educational Management and Supervision Programme  

Advisor: Asst. Prof. Sevim Aşiroğlu  

Maltepe University Graduate School, 2020 

The aim of the research is to determine that Turkey's 21 show the province of 

education in business as a learning organization serving school administrators in private 

elementary schools with perceptions and organizational commitment related to school 

these perceptions differ according to the individual characteristics of the participants. 

For this purpose, 41 directors in 27 private primary schools in 21 provinces across 

Turkey, 61 deputy directors and 83 training coordinator, including 185 people with 

Learning School Scale (Subas, 2010) and Organizational Commitment Questionnaire 

(Ergun and Çelik, 2019) was applied. The total score obtained from the Learning School 

Scale and the sub-dimensions of the Organizational Commitment Scale (self-

commitment, forced commitment, moral commitment) were evaluated. In the research, 

t-test, one-way ANOVA test and pearson moments product correlation analysis 

techniques were used for statistical analysis. As a result of the research, it was 

determined that the total score obtained from the Learning School Scale and the sub-

dimensions of the Organizational Commitment Scale did not make a significant 

difference according to the gender of the participants. While there is no significant 

difference between the graduation variable and being a learning school, there is a 

significant difference between the professional seniority year and task variables. There 

was no significant difference between the moral commitment, which is the sub-

dimension of the Organizational Commitment Scale, and the seniority year, duty and 

graduation variables in the profession. While there is a significant difference between 

the organizational Commitment sub-dimension, the self-determination, the professional 

seniority year and the task variables, it was determined that there was no difference over 

the graduation variable. While there was no significant difference between the 

organizational Commitment sub-dimension, forced commitment and professional 

seniority year, there was a significant difference between task and graduation variables. 
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The relationship between the Learner School and the Organizational Commitment sub-

dimension, the interest-oriented commitment, was examined, and a negative and low 

level relationship was found. The relationship between the Learning School and the 

organizational Commitment sub-dimension, the enforced commitment, was also 

examined, and a negative and moderate difference emerged. Finally, the relationship 

between the moral commitment, which is the Organizational Commitment sub-

dimension, and the self-commitment, which is the Organizational Commitment sub-

dimension, was examined, and a positive and low level relationship was determined. As 

a result of the research, it is recommended to conduct more research on Learning School 

and organizational commitment. Various training programs and seminars have been 

proposed to increase the perception and organizational commitment of primary school 

administrators to be learning schools.  

Keywords: Organization, Learning, School, Leader, Organizational Commitment, 

Primary Education. 
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BÖLÜM 1.  GĠRĠġ 

1.1. Problem 

Öğrenme ile ilgili yapılan literatür taramalarında, çok sayıda öğrenme tanımı 

karşımıza çıkmaktadır. Seven ve Engin (2010)‟e göre öğrenme bir davranış biçimidir. 

Davranış ise, canlıların yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hareket biçimleridir. Canlıların 

gözlemlediğimiz ya da gözlemleyemediğimiz her hareketi bir davranış biçimini 

oluşturur. Davranışlarımıza paralel olarak öğrenmeler oluşur. Davranışlarımızdaki 

değişim öğrenme adını alır. Yılmaz (2009)‟a göre öğrenme, bireyin yaşadığı toplumda 

var olabilmesi, yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve kuralların 

kazanılmasıdır.  Öğrenme hem etkileyen hem de etkilenen bir yapıdadır. Çevresel 

koşullardan etkilenebildiği gibi, çevreyi etkileme özelliklerine de sahiptir. 

Yaşantılarımız sonucunda doğrudan ya da dolaylı olarak, deneyimlediğimiz uyaranlar 

vasıtası ile de öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluruz. 

Öğrenme kavramı ile birlikte liderlik kavramı da geçmişten günümüze konuşula 

gelen, tartışılan ve birçok farklı görüş ve düşünce ile günümüze kadar gelen kavramlar 

arasındadır.  Liderliğin tanımı, liderlik türleri ve stilleri üzerine geniş bir literatür arşivi 

bulunmaktadır. Lider kelimesinin anlamına bakacak olursak sözlük anlamı itibari ile 

yönetimde söz sahibi olan, önder olan, gücü ve etkiyi üzerinde barındıran anlamlarına 

gelmektedir. Başka bir tanım ise, „liderin, bir partinin veya bir kurulusun en üst 

düzeyde yönetimiyle görevli kimse olduğunu belirtmektedir. Liderlik, sözlükte, bir 

yarışmada en önde bulunan kişi veya takım anlamlarına da gelebilmektedir‟ (TDK, 

2000). Bir başka liderlik tanımı ise örgütlerin amaçlarına ulaşmada ve vizyonunu 

gerçekleştirmede örgütü etkileyip yönlendirme yeteneğine sahip olma yetisidir (Yalçın, 

2017).  En genel anlamda liderlik, belirlenen amaçlar ışığında diğer insanları etkisi 

altına alma ve onları harekete geçirebilme yeteneğine sahip olma olarak tanımlanmaktır 

(Şişman, 2002). 

Liderlerin çeşitli görevleri vardır. Bu görevler şöyle ifade edilebilir. Okulun 

sahip olduğu misyonu tanımlamak; olumlu öğrenme iklimi ve olumlu öğrenme ortamı 
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geliştirmek; öğretim sürecine tanık olmak ve bu süreç içerisinde gerekli zamanlarda 

uygun geri bildirimlerde bulunmak; okulun var olan müfredatını düzenlemek ve bu 

müfredatı öğretim sürecine uygun olarak yönetmek; eğitici programları düzenlemek ve 

değerlendirmek okulun görevleri arasında sayılabilir. Bu sebeplerden dolayı okullardaki 

liderlerin hem şimdi hem de gelecekte lider olmaları ve gelecekteki okulların en iyi 

düzeyde eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için sınırlarının ötesini 

görebilmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Öğrenmeye önem verip odaklarının içerisine 

almaları ve öğretim liderliği rolünü üstlenmeleri günümüzde liderlerin ortak özelliğidir 

(Özdemir ve Sezgin, 2014). Günümüzde hızlı ve sürekli bir değişim yaşanmaktadır. Bu 

değişim de kuşkusuz etkili bir liderin önemini artırmaktadır. Okul yöneticilerinin etkili 

liderlik rollerini oynamaları için okulun ve çalışanlarının görev ve sorunluluklarını 

belirleyip okul liderinin kendisini değil okulunu ön planda tutması ve bu doğrultuda 

çalışmalar yürütmesi gerekmektedir (Kış ve Konan, 2014). 

Çeşitli liderlik tanımları ve liderlerin özellikleri ışığında baktığımızda 

günümüzde artık liderlik yöneticilikten ayrılmakta ve beraberinde büyük bir gelişimi ve 

değişimi barındırmaktadır. Liderin en önemli özelliklerinden biri de  “öğrenmeyi 

öğrenmesi” şeklinde ifade edilebilir. Liderin öğrenen bir yapıda olması, içinde 

bulunduğu örgütün de öğrenen özellik göstermesine sebep olmaktadır. Bu durumda son 

yıllarda daha çok etkinlik kazanmış “öğrenen örgüt” , “öğrenen organizasyon ”ve 

“öğrenen okul” terimlerini doğurmaktadır.  

Collinson ve Cook (2016), bütün örgütlerde bir öğrenmenin gerçekleşeceğine ve 

bu öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir. Okullar yeniliğin temelini oluşturur. 

Okullarda yeni eğitim programları oluşturulur ve bu programlar beraberinde yeni 

görevleri meydana getirir. Bu görevler ile okulların sahip olduğu sistemi değişir. 

Okuldaki idareciler ve öğretmenler eğitim programına uygun yeni fikirler geliştirirler ve 

bu fikirleri hayata geçirmek için girişimde bulunurlar. Örgütün tüm üyeleri değişen 

eğitim politikalarına uyum sağlamak ve bu yenilikleri öğrenmek durumundadır. 

Öğrenme artık bireyin değil topluluğun birlikte öğrenmesi ve bir arada etkileşim içinde 

olmasını doğurmuştur.  
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Çevrede oluşan değişimin hızlanması organizasyonların öğrenme eğilimlerini ve 

ihtiyaçlarını artırmaktadır. Örgütlerin içerisinde bulunduğu rekabetin de etkisi ile 

öğrenen örgüt haline dönüşmüş olup bu dönüşümde söz sahibi olan örgüt liderlerine 

büyük işler düşmektedir (Sungurlu, 1998).  Organizasyonlar hem kendilerini çağa ayak 

uyduracak şekilde amaçları doğrultusunda geliştirmek hem de var olan değişikliklere 

uyum göstermek durumundadır. Bu değişim ve gelişim karşısında ayakta kalmak ve 

uyum sağlamak için çözüm yolları aramaktadırlar. Bazı örgütler kendilerini bu sürece 

daha hızlı ve donanımlı hazırladıkları için onlar gelecekte de ayakta kalacaklardır. 

Öğrenen örgütler ise bu değişime ve gelişime karşı kayıtsız kalmayan, ayak 

uydurabilen, kendini yenileyebilen, geliştiren ve örgütün öğrenmeden kaynaklı 

yetersizliklerinin olmadığı oluşumlardır (Öneren, 2008). 

Örgütler yaşayan organizmalardır. Aynı zamanda sosyal çevreye uyum sağlamak 

zorunda olan canlı varlıklardır. 1990'lı yıllarda örgütlere ilişkin yeni modeller 

geliştirilmiştir. Verimliliğin ve kalitenin artmasına yönelik yeni modeller, örgütlerin 

bireysel değil toplu halde öğrenmesini öngörmektedir. Öğrenerek kendilerini yenileme 

düşüncesine sahip olan örgütler, kurumlarının hedef ve amaçlarına daha kolay ulaşıp 

değiştirmek istedikleri bir takım hedef ve davranışları da daha kolay uygulayabilme 

yetisine sahiptirler (Budak, 2000).   

Eğitim faaliyetleri insanın doğasını ortaya çıkaran, toplumu topyekûn etkileyen 

önemli bir faaliyettir. Eğitim hem etkilemesi hem de etkilenmesi yönü ile muğlak bir 

yapıdadır. Dönemin siyasi, sosyal, kültürel yapısına katkı sağlayıp, değişip aynı 

zamanda değiştirebilmektedir (Gümüş, 2015). Bu sebeplerden ötürü eğitimin yol açtığı 

öğretim ve öğrenme faaliyetleri dünya için önem arz etmektedir.  Dünyanın ulaşılabilir 

bir yer haline geldiği, ekonomik faaliyetlerin sınırlarının ortadan kalktığı, herkesin ve 

her yerin ulaşılabilir olduğu bir coğrafyada örgütlerin hayatta kalabilmek için çalışanları 

üzerine yoğunlaşması her geçen gün daha da artmaktadır. Örgütlerin kaliteli 

elemanlarını kaybetmeme düşüncesi örgütsel bağlılık ifadesini ortaya çıkarmakta ve 

güçlendirmektedir. İş görenlerin çalıştıkları işletmeden ve yaptıkları işten 

memnuniyetleri işverenler için artık çok daha fazla öneme sahip olmaktadır. Eskiden 

üründe, hizmette üretim esas alınırken, şimdi iş görenlerin bağlılıkları önem arz 

etmektedir.  Önemsenen bu hedefin gerçekleşebilmesinde iş görenin çalıştığı kurumu 
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benimsemesi, ilke ve yöntemlerini kanıksaması ve örgüt içerisindeki yerini devam 

ettirmek istemesi anlamında olan örgütsel bağlılığı önemli hale getirmektedir (Çöl ve 

Ardıç, 2008). Örgütsel bağlılık terimi yeni keşfedilmiş bir ifade değildir. Çok öncesinde 

de bilinmektedir. Ancak ulaştığı kişi sayısı daha sınırlıdır (Eğriboyun,2014). Bu 

bağlamda örgütsel bağlılık teriminin kökeni çok öncelere dayanmaktadır. Eski bir 

kavram olmasına rağmen günümüzde hala kullanılmaya devam etmekte, geçerliliğini ve 

güncelliğini korumaktadır. Gelişmişlik düzeyi teknolojik anlamda ne kadar ileride 

olursa olsun örgütlerin temelini insanlar oluşturmaktadır. İnsanların örgütte olan 

bağlılığı örgütün gelişmesi için çok önemlidir (Karaşahin, 2019).  

Örgütsel bağlılığın bu denli önemli hale gelmesi, işverenlerin iş görenler 

üzerinde örgütsel bağlılığa sahip olmasını istemesi, bu konuda birçok araştırma 

yapılmasına sebep olmuştur. İş görenlerin, çalıştıkları kurumu benimsemelerini nasıl 

sağlarız düşüncesine sahip olan işletmeci ve araştırmacıların bu konu üzerinde 

çalışmasının nedeni;  örgüte bağlılığı yüksek olan iş görenlerin iş kalitesinin daha çok 

arttığı, çalıştıkları işletmeye ait aidiyetlerinin daha yüksek olduğu, işletmeye katkısının 

daha fazla olduğu düşüncelerinin hâkim olmasıdır (Bozkurt ve Yurt, 2013).  

Örgütsel öğrenme ya da öğrenen örgüt yaklaşımı, günümüzde örgütlerin bireysel 

değil takım halinde öğrenebileceğini ortaya koymuştur. Örgütlerin öğrenme kapasitesi 

hayatta kalabilmesi için bir zorunluluktur. Eğitim örgütlerinin temelini öğrenme ve 

öğretme oluşturur. Örgütsel öğrenme de öğrenmeyi bireysel olmaktan çıkarıp daha 

kolektif bir hal kazandırmaktadır. Örgütsel öğrenmenin bir diğer yönü ise 

organizasyonlara kritik düşünebilme yetisi kazandırmasıdır. Sürekli gelişen ve değişen 

bir dünyada bir takım stratejiler geliştirerek zamanı ve geleceği yakalamak, gelecekteki 

eğilimleri ve değişimleri yakından takip ederek yenilik üretme organizasyonlar için 

büyük bir öneme sahiptir (Yalçın ve Ay, 2011). Öğrenen örgüt ifadesi, bu fikirler ile 

ortaya çıkmış ve öğrenmeyi bireysel öğrenmeden çıkartıp, topluluk içinde öğrenme ve 

öğrenmenin değişimi ve gelişimi beraberinde getirdiği olgusunu ortaya koymuştur 

(Atak ve Atik, 2007). Öğrenen örgüt kavramı bir anlamda çevresinde yaşanan 

durumlardan öğrenilebilecek bir durum ortaya çıkarması ve bu durumu organizasyon 

içindeki tüm bireylerin de öğrenmesini sağlaması olarak ifade edilebilir (Toylan ve 

Göktepe, 2010). 
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Yaşanan tüm teknolojik, sosyal, kültürel, toplumsal değişim ve gelişimler eğitim 

faaliyetlerini etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir. Okullar kendilerini 

geliştirmek, çevresinde faaliyet gösteren diğer kurumlara karşı öne geçmek, yapısını 

oluşturan eğitimcilerin işgücünü artırıp öğrenme faaliyetlerini harekete geçirmek ve 

kurumlarına olan bağlılıklarını da artırmak için çeşitli yöntemler geliştirmek 

durumundadır. Gelişen dünyamızda kurumlar sürekli öğrenme faaliyetleri ve 

kurumlarına olan bağlılıklarını korumaları ile ayakta kalmaktadır. Günümüzde öğrenen 

bir örgüt olarak kalmayı başarabilen ve örgütsel bağlılığını sürdüren kurumlar gelecekte 

de var olmaktadır. Dolaysı ile kurumların öğrenme ve bağlılıklarını artırma konusunda 

gelişim ve değişim halinde olması gerekmektedir.  

1.2. AraĢtırmanın Amacı  

Öğrenme yolculuğunun bireysel öğrenmeden, topluluk halinde öğrenmeye doğru 

bir ivme kazandığı günümüzde bu anlayışın doğal bir sonucu olarak örgütsel öğrenme 

faaliyetleri hız kazanmıştır. Okul yönetiminin ögelerini oluşturan örgütlerin öğrenen 

örgüt olma yolundaki durumları büyük önem arz etmektedir. Eğitim kurumlarının ve 

içerisinde yer alan örgütlerin gelişime ve değişime ne derece açık olduklarının ve 

öğrenen örgüt olma yolunda okulların durumunun daha açık görülmesi açısından, 

okulların öğrenen örgüt olma algıları incelemeye değer bir konu olarak görülmektedir. 

İlköğretim okullarının örgütsel anlamda öğrenmeye ne kadar açık olduklarının 

incelenmesi ve öğrenen örgüt disiplinleri açısından yeterliklerinin ortaya konmasının, 

ilköğretim okullarının öğrenen örgüt olma düzeyleri hakkında fikir vereceği 

düşünülmektedir. Aynı zamanda örgütlerin içerisinde bulunduğu yapıya olan bağlılığı 

önem arz etmektedir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin öğrenen örgüt olma durumları 

ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki incelemeye değer bulunmuştur.  

Araştırmanın genel amacı Türkiye‟nin 21 ilinde eğitim-öğretim faaliyetinde 

bulunan özel ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin öğrenen örgüt 

olarak okullarına ilişkin algıları ve örgütsel bağlıkları ile bu algıların katılımcıların 

bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Söz konusu 

bu genel amaca ulaşmak için şu sorulara cevap aranacaktır: 
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1. İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okullarına ilişkin öğrenen okul 

algıları ne düzeydedir? 

2.  İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okullarına ilişkin örgütsel 

bağlılıkları ne düzeydedir?  

3. İlköğretim okullarındaki yöneticilerin öğrenen okul algılarında ve örgütsel 

bağlılık düzeylerinde; 

a. Cinsiyetlerine,  

b. Yürüttükleri yöneticilik görevlerine,  

c. Yöneticilik kıdemlerine,  

d. Eğitim durumlarına,  göre anlamlı bir fark var mıdır?  

4. Okul yöneticilerinin öğrenen okul özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?  

1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Örgütler canlı organizmalardır. Örgütlerin öğrenmeleri, yaşayabilmeleri için bir 

zorunluluktur. Örgütlerin, öğrenen örgüt algıları birlikte yaşam ve kolektif şuur 

açısından önem arz etmektedir. Okullar öğrenmenin gerçekleştiği en temel birim olarak 

büyük bir misyon barındırmaktadır. Öğrenci başarısından, öğretmen ve yöneticilerin iş 

doyumu, kişisel gelişim ihtiyaçları gibi çeşitli alanlarda öğrenen okul anlayışının 

yöneticilerin algılarına bağlı olarak incelenmesinin, hâlihazırda örneklemi oluşturan 

okulda araştırma sonrasında ise gerçekleştirilecek yeni araştırmalara önemli veriler 

sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca alanyazınlara bakıldığında genel olarak devlet 

okullarındaki öğrenen örgüt ve örgütsel bağlılık özellikleri ile ilgili araştırmalar 

yapılmaktadır. Türkiye‟nin farklı illerinde şubeleşmiş bir özel okulda yapılan bu 

çalışma gelecekteki araştırmacılara da örnek teşkil etmesi açısından önemlidir. Ayrıca 

okulların öğrenen okul olma özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki önem 

arz etmektedir.  Bu doğrultuda öğrenen örgüt disiplinlerinin doğru anlaşıldığı ve 

okullarda etkili bir biçimde ortaya konulduğunda hem okullar hem de var olan eğitim 

sistemimiz daha ileri bir seviyeye gelecektir.  
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1.4. Varsayımlar 

Araştırma dâhilindeki İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 

sorulara içtenlikle ve samimi cevap verdikleri, ölçekleri dikkatli bir şekilde 

doldurdukları düşünülmektedir. 

1.5. Sınırlıklar 

1. Araştırma, 2019-2020 öğretim yılında Türkiye‟nin 21 ilinde bulunan 27 Özel 

İlköğretim okulunda görev yapan 185 yöneticinin cevaplarıyla sınırlıdır. 

2. Araştırmada ölçek tekniğinin doğasından kaynaklanan sınırlılıklar mevcuttur. 

1.6. Tanımlar 

Öğrenen Örgüt: Bir örgüt içindeki organizasyonların bir arada bilgi alma ve 

birlikte öğrenmesi amacıyla oluşturulmuş topluluktur (Akkoç, 2008). 

Öğrenen Okul: Öğrencinin aktif olduğu, öğretmen değil öğrenmenin ön planda 

olduğu, okul içerisindeki tüm bireylerin birlikte öğrenme disiplinine sahip olduğu, 

kendini yenileyen, öğrenmeyi teşvik eden okuldur(Töremen,2011). 

Örgütsel Bağlılık: İş görenin işverene ve işe olan bağlılığıdır(Yıldız, 2013).  

Çıkarcı(Hesapçı) Bağlılık: Çalışanların bağlı bulundukları kurum tarafından 

ücret,  ödül, isteklendirme sağladıkları sürece kuruma olan bağlılıklarını sürdürüldüğü 

bağlılık çeşididir(Yavuzkılıç, 2020).  

Ahlaki(Moral) Bağlılığı: Çalışanın örgütün amaçlarını, değerlerini ve 

normlarını benimsediği, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğu örgütsel 

bağlılık çeşididir(Ergün, 2017).  

Zoraki Bağlılık: İş görenin psikolojik olarak örgüte bağlılığının olmayıp 

ekonomik, sosyal nedenlerden dolayı örgüt içinde kalmak zorunda olduğu bağlılık 

çeşididir (Vural, 2017).  
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BÖLÜM 2.  KURAMSAL BĠLGĠLER VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

Bu bölümde öğrenen okul olma durumu ile örgütsel bağlılık ile ilgili literatür 

çalışmalarına değinilmiş olup bir takım temek kavramlar açıklanmıştır.  

2.1. Öğrenen Örgütler Ġle Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

Bal‟ın (2011) “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi ve 

Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Olarak Okullarına İlişkin Algıları (Başakşehir Örneği)” 

adlı yüksek lisans tezi çalışmasında ilköğretim okullarında çalışan okul yöneticisi ve 

öğretmenlerin kendi okullarına ilişkin öğrenen örgüt yaklaşımı açısından ele alarak 

okulların öğrenen örgüt olma düzeyi ve bu süreçteki algı farklılıkları incelenmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda tarama modeline dayanan betimsel bir araştırma deseni 

oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma evreni ve örneklemi ise İstanbul İlinin 

Başakşehir içesinin 30 okuludur. 30 ilköğretim okulunun tamamına ulaşarak, 392 

öğretmen ve 47 okul yöneticisinden oluşan toplam 439 katılımcıya ulaşılmıştır. Veri 

analizi için parametrik analizlerden t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), 

nonparametrik analizlerden Kruskal- Wallis ve Mann- Whitney U testleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda çalışma evrenindeki okul yöneticisi ve öğretmenlerin okullarına 

ilişkin öğrenen okul algılarının yüksek olduğu görülmüştür. 

Banoğlu ve Peker‟in (2012) “Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul 

Yöneticilerinin Okullarına ve Kendilerine İlişkin Algı Durumları” adlı makale 

çalışmasında okul yöneticilerinin algılarına bağlı olarak okulların öğrenen örgüt olma 

düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tarama modeline 

dayanan betimsel içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında Kâğıthane 

ilçesindeki tüm okullara ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin algılarının öğrenen örgütün 

beş disiplininin hepsinde genellikle düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Kadın 
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yöneticilerin algılarının paylaşılan vizyon disiplini açısından erkek yöneticilerden daha 

düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 25-30 yaş arası yönetici algılarının sistem 

düşüncesi disiplini açısından kendilerinden yaşlı yöneticilere kıyasla daha düşük olduğu 

elde edilen bilgiler arasındadır. Yöneticilik eğitimi almış yöneticilerin tüm öğrenen 

örgüt disiplinleri açısından, yöneticilik eğitimi almayan yöneticilerden daha yüksek 

algıya sahip olduğu ve takım çalışmasına katılan yöneticilerin katılmayan yöneticilerden 

kişisel hâkimiyet ve takım halinde öğrenme disiplininin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Ponnuswamy ve Manohar‟ın (2016) “Impact of Learning Organization Culture 

On Performance in Higher Education İnstitutions” adlı makalelerinde Hindistan 

yükseköğretim kurumlarında öğrenen organizasyon kültürü üzerine akademik 

personelin algılanışını araştırmak için Öğrenen Organizasyon Boyutları Ölçeğinin 

(DLOQ) uyarlanmış bir versiyonu kullanılmıştır. Ölçek olasılık dışı amaçlı örnekleme 

tekniği kullanılarak farklı üniversitelerin 700 öğretim üyesine gönderilmiştir. Sonuçlar, 

öğrenen organizasyon kültürü, bilgi performansı ve araştırma performansı yapıları 

arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar bilgi 

performansının araştırma performansının istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı 

olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bu çalışmanın ampirik bulguları, özellikle ampirik 

çalışmaların yetersiz olduğu bir alan olan Hint senaryosu ile ilgili olarak, yüksek 

öğretim kurumlarında öğrenen organizasyon kültürü literatürüne katkıda bulunacaktır. 

Klyucharev‟in (2014) “About The “Learning Organizations” And Corporate 

Education İn The Context Of İnnovation” adlı makalesinde mevcut devlet tarafından 

finanse edilen sürekli mesleki eğitim sistemi, ileri eğitim ve personelin profesyonel 

olarak yeniden eğitilmesinde üretim ve işgücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarını 

karşılayamadığını ifade etmektedir. Kurumsal (iç) eğitim alternatif olarak 

geliştirilmiştir. Bu eğitimin belirli bir amacı olduğu için devlet eğitim sistemleriyle 

başarılı bir şekilde rekabet edebilir. Çalışanları özellikle kendi kuruluşunda üretken 

olmaları için, kendi yararlarına eğitir. Dolayısıyla sürekli eğitim geliştiren şirketler 

“öğrenen organizasyonlar” haline gelir ve belirgin rekabet avantajları elde eder. 

Korkmaz‟ın (2008) “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğrenen Örgüt 

Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma” adlı makalesinde ise 
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okulların öğrenen örgüt özelliklerine ilişkin çeşitliliğin ne kadarının müdürün liderlik 

stilleri ile ilişkilendirilebileceği araştırılmıştır. Başka bir ifade ile liderlik stillerinin 

öğrenen örgüt özellikleri üzerinde hangi düzeyde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. 

Bunun için Ankara ili merkez ilçelerinde yer alan 17 genel lise ile bu liselerde görev 

yapan 269 öğretmen ve yöneticiye 5 dereceli likert tipinde bir ölçek uygulanmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücü için korelasyon katsayıları hesaplanmış, ayrıca; 

değişkenlerin birbirlerini etkileyip etkilemediğini ve açıklama gücünün ne olduğu ise 

çoklu regresyon analizi ile ortaya konmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgular 

göstermiştir ki, öğrenen örgütlerin özelliklerini yansıtan özelliklerin tamamı üzerinde 

dönüşümsel liderliğin güçlü bir etkiye sahip olduğudur. Ayrıca, etkileşimci liderliğin, 

güven ve işbirlikçi iklim ile gözlenen ve paylaşılan misyon özelliklerinin birer 

yordayıcısı olduğu, Laisez-faire liderliğin ise risk alma ve inisiyatif kullanma 

özelliğinin bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.  

Ensari‟nin (1998) “Öğrenen Organizasyon Olarak Okul” adlı makale 

çalışmasında öğrenen organizasyonun tanımına yer verilmiştir. Öğrenmenin ne 

olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini, öğrenen organizasyon kavramını, öğrenen 

organizasyonun disiplinlerini, okulun öğrenen organizasyon olarak tasarımını ve okul 

müdürlerinin yeni görevlerini incelemiştir.  

Daşan‟ın (2015) “Öğrenen Okul İle İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri Üzerine 

Nitel Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tez çalışmasında okul yöneticileri örneklem 

grubuna dahil edilmiştir. Yöneticilerin öğrenen okul ile ilgili görüşleri incelenip 

okulların öğrenen okul olma yolunda hangi uygulamaları yapmaları gerektikleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda İstanbul ili Bağcılar ve Başakşehir ilçelerindeki, 

yöneticilik deneyimi olarak en az iki yıldır görev yapan yirmi yönetici ile 

görüşülmüştür. Araştırma neticesinde öğrenen okul olma disiplinleri üzerinde ayrı ayrı 

hedefler belirlenmiştir. 

Ege, Esen ve Aşık Dizdar‟ın (2017) “Organızatıonal Learnıng And Learnıng 

Organızatıons: An Integratıve Framework” adlı makalelerinde örgütsel öğrenme ve 

öğrenme organizasyonları ile ilgili temel teorileri ve yaygın kabul gören çerçeveleri bir 

araya getirmektedir. Bu iki geniş literatür alanında literatürü, tartışmaları ve eleştirileri 

özetleyen makalede, örgütsel öğrenme ve öğrenme organizasyonlarının dinamiklerini 
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vurgulayan ve hem akademiyi hem de uygulayıcıları öğrenmeye yönelik bir değişim 

sürecine yönlendiren bütüncül bir çerçeve önerilmektedir. Çerçeveyi kullanarak 

kuruluşların akıllıca hareket edebilecek ve öğrenme ve değişim süreçlerini etkin bir 

şekilde yönetebilecekleri ve dolayısıyla eylemlerinin kontrolünde olacakları 

önerilmektedir. Ayrıca, bu yazıda tanımlanan gerilimlerin dikkate alınmasının, 

organizasyonlara birçok fayda sağlayacağı ve organizasyonel hedeflerle ilgili olarak 

hem dinamik bilgi yenileme ve hem de öğrenme kapasitelerini artıracağı 

belirtilmektedir.  

Çalkavur‟un (2006) “Öğrenen Organizasyon Yolculuğu: Bir Başarı Öyküsü” 

adlı kitabında öğrenen organizasyon kavram ve araçlarını tanıtmanın yanında, nasıl 

kullanıldıklarını ve ortaya çıkan sonuçları paylaşmayı amaçlamıştır. 

Törömen (2001) ise “Öğrenen Okul” adlı kitabında okulların neyi/nasıl 

öğrenebildiğini, öğrenen okul olmada kime ne rol düştüğünü, öğrenmeye giden yolda 

yolumuza çıkan ve önümüzü tıkayan engelleri nasıl ortadan kaldırılabileceğimizi, 

öğrenen bir okul kültürünün nasıl oluşturulabileceği bilgilerini vermektedir. Ayrıca 

Çalkavur, öğrenmenin boyutlarını ve öğrenen örgütün özelliklerini incelemektedir. 

Liderlik türleri ve örgütsel öğrenme şekillerini açıklayıcı bir şekilde ele almıştır. 

Örgütsel öğrenmenin bilişsel ve çevresel belirleyicileri üzerinde durmuştur. Örgütsel 

öğrenme sürecinin ve örgütsel öğrenmeyi kolaylaştıracak unsurların neler olduğunu 

ifade etmiştir. Son olarak örgütsel öğrenmenin engellerini belirlemiştir. 

Tiltay‟ ın (2009) “Anadolu Üniversitesi‟nin Öğrenen Örgüt Olma Özelliklerine 

İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri” adlı yüksek lisans tez çalışmasında ise 

öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda Anadolu Üniversitesi‟nin öğrenen bir 

örgüt olma durumuna yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında 

tarama modeli kullanılmış olup, araştırma öncesinde alanyazın taraması yapılıp, 

kurumsal bir çerçeve oluşturulmuştur.  

Şentürk‟ün (2016) “Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algısı ve 

Karşılaştıkları Engeller (Bursa/İnegöl Örneği)” adlı yüksek lisans tez çalışmasının 

amacını, Bursa İli İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı devlet liselerinde görev 

yapmakta olan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre, liselerin öğrenen 

örgüt olma özelliği gösterip göstermediğini ve bu durumu engelleyen örgütsel 
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engellerin İnegöl ilçesi açısından karşılaştırmalı bir durum çalışması ile belirlenmesi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Bursa ili 

İnegöl ilçesindeki 16 devlet lisesinde görev yapan 70 yönetici ve 578 öğretmenden 

oluşmaktadır. Evrenin tamamı alındığı için örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Bu 

araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bu ölçek üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümünde katılımcıların kişisel bilgileri (cinsiyet, yaş, görev 

kıdemi, öğrenim durumu, görev) yer almakta, ikinci bölümde okulların öğrenen örgüt 

olma özelliklerini belirlemeye yarayan maddeler yer almaktadır. Ölçeğin üçüncü 

bölümünde ise okulların örgütsel engeller ölçeğine ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla “Örgütsel Engeller Ölçeği” kullanılmıştır.  

O‟Neil‟ın (1995) “On Schools as Learning Organizations: A Conversation with 

Peter Senge” adlı çalışmasında Senge bir kuruluşun öğrenme yeteneği, yıllar içinde 

gelişmesi veya yok olması arasında fark yaratabilir ve bir örgütün öğrenme yeteneği, 

önümüzdeki yıllarda başarılı olma ya da yok olma arasındaki farkı yaratabilir olduğunu 

söylemiştir. Beşinci Disiplinin “öğrenen örgütler” in özelliklerini açıkladığını ve 

okulların öğrenme kurumları olduğu ama çoğunun öğrenen kuruluşlar olmadığını ifade 

etmiştir. Öğrenen bir organizasyon, her seviyedeki insanların topluca, sürekli olarak 

gerçekten yaratmak istedikleri şeyleri yaratma kapasitelerini artırmamak için 

kurulmuştur. Çoğu öğretmen, her türlü kural, amaç ve hedefe uymaya çalışırken kendini 

ezilmiş hissederler ve öğretmenler birlikte çalışmazlar; çok az öğretmende kolektif 

öğrenme duygusu vardır. Bu yüzden öğretmenlerin gerçekten birlikte çalışmasını 

sağlamak için yollar bulmalıyız; bir yaptıklarını sürekli olarak yansıtabildikleri ve 

çalışmak için daha çok şey öğrendikleri bir takım ortamı oluşturmamız gerektiğini 

söylemiştir.  

Şen‟in (2019) “Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğrenen 

Okul Algıları ve Bu Okullardaki Öğrencilerin Başarıları” adlı yüksek lisans tez 

çalışmasının amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrenen 

okul algılarını tespit etmek ve buna bağlı olarak bu okullarda görev yapan öğrencilerin 

okul başarılarına etkisinin ne olduğu amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul 

Sancaktepe ilçesinde yer alan 295 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. Öğretmen ve 

yöneticilerin öğrenen okul algılarını tespit etmek için “Öğrenen Okul Ölçeği” 

kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile kodlanıp Bağımsız Gruplarda T Testi, Tek 
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Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile 

analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan okulların Öğrenen 

Okul Ölçeğinden alınan puan ortalamalarının okul akademik başarılarıyla kısmen 

uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.   

Çam Tosun ve Altunay‟ın (2017) “Öğrenen Örgüt Olma Engeli Olarak 

Öğretmenlerde Tükenmişlik” adlı makalesinde öğretmenlerde var olan tükenmişliğin 

öğrenen örgüt olmadaki engeli araştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin 

yaşı, cinsiyeti, hizmet yılı, kıdemi medeni durumu gibi demografik değişkenlere göre 

değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmada nicel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın evreni Bayburt Merkezde öğretmenlik yapan 102 sınıf öğretmeninden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 84 sınıf öğretmeninden oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı ise Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Öğrenen Örgüt Ölçeğidir. Araştırma 

sonucunda öğretmenlerin cinsiyetleri ve yaşları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Medeni durumları ile kıdemleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Öğretmenlerin tükenmişliği onların öğrenen örgüt olma görüşlerini etkilediği ortaya 

çıkmıştır.  

Son olarak Subaş‟ın (2010) “İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf ve Branş 

Öğretmenlerinin Öğrenen Örgütü (Okulu) Algılamaları” adlı yüksek lisans tez 

çalışmasının amacı öğrenen örgüt paradigmasının ilköğretim okullarında görev yapan 

sınıf ve branş öğretmenlerince algılanma düzeyini tespit etmektir. Araştırmada önce 

öğrenen örgüt olma özelliği ile geniş bir literatür taraması yapılmış olup bu doğrultuda „ 

„Öğrenen Okul Ölçeği‟ geliştirilmiştir.  

Yapılan tüm çalışmalar incelendiğinde okullarda örgütsel öğrenmenin ne kadar 

önemli olduğu ortaya çıkıyor. İlgili araştırmalar ışığında özel okul yöneticilerinin 

öğrenen örgüt algıları, var olan çalışmaları zenginleştireceği düşünülmektedir.  

2.2.  Örgütsel Bağlılık Ġle Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

Keklik, Kılıç, Yıldız ve Yıldız‟ın (2015) “Sanal Kaytarma Davranışlarının 

Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” adlı makalelerinde 

sanal kaytarma davranışları ve örgütsel öğrenme arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. 

Araştırma deneysel bir modelde tasarlanmış olup verilerin toplanmasında ölçek tekniği 
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kullanılmıştır. Araştırma sonucunda önemli sanal kaytarma davranışlarının katılımcı 

karar verme kapasitesini artırdığı belirlenmiştir.  

Sıdıkı Gizir‟ in (2008) “Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel 

Öğrenme” adlı makalesinde eğitim planlamacıları ve yöneticilerinin örgütsel değişim 

sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme kavramlarının önemine dikkatlerini 

çekmek ve bu konuda temel bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, bu 

çalışmada örgüt kültürünün temel öğeleri olan irtifaklar, değerler ve inançlar ve temel 

sayıltılar ile örgütsel öğrenmenin düzeyleri olan tek, çift ve üç döngülü öğrenme, 

örgütsel değişimin türleri olan birinci, ikinci ve üçüncü basamak değişim ile karşılıklı 

olarak ilişkilenmeleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda ülkemizde okul kültürü ile ilgili 

olarak hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla okul kültürü ve bununla ilişkilenen diğer örgütsel ve yönetsel süreçlerle 

ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yapılması ve sonuçlarının eğitim ve okul 

sistemlerine yönelik değişim girişimlerinde göz önüne alınması gerektiği sonucuna 

varılmıştır.  

Umut Koç‟un (2009) “Örgütsel Öğrenme:  Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki 

Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım” adlı makalesinde örgütsel öğrenmenin 

tanımları, örgütsel öğrenme kavramına yakın terimler ve bu terimler arasındaki 

kavramsal ilişkiler ve davranışçı yaklaşımlar ile ilgili temel kavramlara yer verilmiştir.  

Örgütsel öğrenme ile öğrenen örgüt arasındaki benzer ve farklı yönler açıklanmıştır. 

Örgütsel bilgi ile bilgi yönetimi arasındaki ayrım ifade edilmiştir. Çalışmada, örgütsel 

öğrenmenin tanımlanmaya, yakın terimler arasındaki kavramsal ayrımlar netleştirilmeye 

ve gerçekleştirilen yazın taraması sonucunda, örgütsel öğrenme alanındaki egemen 

yaklaşım olduğu gözlemlenen davranışsal yaklaşım ana hatlarıyla tanıtılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak; örgütsel öğrenmenin; gerek kurama gerek sürece yönelik 

olmasıyla öğrenen örgüt ve bilgi yönetiminden ayrıldığını vurgulamak istenmiştir. 

Örgütsel öğrenme alanındaki egemen akım olarak öne çıkan davranışsal yaklaşım ise; 

örgütlerin rutin ve sistemlerinin kaynakları ile kendi ve diğer örgütlerin deneyimlerine 

tepki vermeleriyle söz konusu rutin ve sistemlerde yaşanan değişimlerle ilgilenmekte 

olduğu ifade edilmiştir.  Örgütsel öğrenmenin, farklı araştırma programlarına sahip, 

zengin bir çalışma alanı olduğu ve Türkiye‟deki akademisyenlerin bu alanda 

araştırmalar yapmaları, alanın ülkemiz bağlamında gelişimine önemli katkı sağlayacağı 
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düşünülmüştür. Söz konusu araştırmaların, grup ve birey düzeyi kadar örgüt ve örgüt 

üstü düzeylerinde de gerçekleştirilmesi ise örgütsel öğrenmenin farklı boyutlarıyla 

anlaşılmasını beraberinde getireceği ifade edilmiştir.  

Erdem ve Uçar‟ın (2013) “Learning Organization Perceptions in Elementary 

Education in terms of Teachers and the Effect of Learning Organization on 

Organizational Commitment” adlı makalelerinde öğrenme organizasyonunun 

ilköğretim öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel bağlılığı ne derece öngördüğü 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve 2010-

2011 eğitim-öğretim yılında Van ilindeki ilköğretim okullarında görevli 2387 öğretmen 

arasından 429 öğretmen seçilmiştir. Araştırmanın veri analizinde regresyon analizi 

uygulanmıştır. Modelde otokorelasyon olup olmadığını belirlemek için Durbin-Watson 

testi kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık boyutları ile öğrenen organizasyon algı ölçeğinin 

boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Öğrenen organizasyon 

ölçeğinin en fazla üç boyutu modele dâhil edilmiştir. Bunlar paylaşılan vizyon, ekip 

öğrenimi ve kişisel ustalıktır. Paylaşılan vizyon ve takım öğrenimi uyum boyutunun 

yordayıcıları olduğunda, uyum taahhüdünün %18'ini açıklarlar. Paylaşılan vizyon, ekip 

öğrenimi ve kişisel ustalık tanımlama boyutunun yordayıcıları olduğunda, kimlik 

taahhüdünün %36'sını açıklarlar. Ekip öğrenimi ve paylaşılan vizyon içselleştirme 

boyutunun yordayıcıları olduğunda içselleştirme taahhüdünün %25'ini açıklarlar. 

Öğrenen organizasyonun boyutları ile örgütsel bağlılığın uyum boyutu arasında düşük 

negatif bir ilişki olduğu görülmüştür; ancak tanımlama ve içselleştirme boyutları 

arasında pozitif fakat düşük bir ilişki vardır. 

Imamı, Saadati, Rezapour ve Bashirzadeh‟in (2017) “Professional ethics and 

organizational commitment among the education department staff of Tabriz University 

of Medical Sciences” adlı makalelerinde Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi eğitim 

bölümlerinde görev yapan personel arasında mesleki etik ve örgütsel bağlılık arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem olarak kesitsel tipteki bu çalışma, 2015 

yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma popülasyonu Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi (N = 

65) eğitim bölümlerinde eğitim uzmanı olarak görev yapan tüm personelden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları mesleki etik ve örgütsel 

bağlılık üzerine iki standart ölçektir. Verileri analiz etmek için SPSS yazılım sürümü 21 

kullanılmıştır. Sonuçlara göre mesleki etik ve örgütsel bağlılık için alınan ortalama 
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puanlar sırasıyla (91.57 ± 9.13) (% 95 CI, 89.23-93.91) ve (64.89 ± 10.37) (% 95 CI, 

62.2367.54)‟dir. Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapan eğitim uzmanları 

arasında mesleki etik ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir 

(korelasyon katsayısı = 0.405) (P = 0.001) (%95 güven düzeyinde). Ayrıca mesleki etik 

ve iş deneyimi arasında anlamlı bir ilişki vardır (P = 0,043). Gözlemlenen en yüksek 

mesleki etik seviyesi, 6 ila 10 yıl arasında iş tecrübesi olan katılımcılar ile ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir. Tam zamanlı istihdamı olan bireyler örgütsel bağlılıkta en yüksek 

puanı almıştır. Sonuç olarak eğitim uzmanları yüksek düzeyde mesleki etiklere sahip 

oldukları ortaya çıkmıştır. Daha yüksek düzeyde organizasyonel etkililiğe yol açacak 

örgütsel bağlılığın desteklenmesine zemin oluşturmaktadır. 

Rafael, Gonçalves, Santos, Orgambídez-Ramos, ve Sousa‟un (2017) 

“Explanatory contribution of Social Responsibility and Organizational Justice on 

Organizational Commitment: An exploratory study in a Higher Public Education 

institution” adlı makalelerinde, sosyal sorumluluk ve örgütsel adaletin bağlılığa 

açıklayıcı katkısını teorik bir model oluşturarak analiz etmeyi amaçlanmıştır. Ampirik 

çalışma, 233 çalışan, profesör ve personelden oluşan bir kamu yükseköğretim 

kurumunda geliştirilmiştir. Önerilen model yapısal bir denklem modeli kullanılarak 

tahmin edilmiştir. Etkileşimsel adalet algıları ile sosyal sorumluluk arasında bir ilişki 

gözlemlemek mümkün olmuştur ve örgütsel duygusal bağlılığın açıklanmasına katkıda 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, dağıtım adaleti ile çalışanların sosyal sorumluluğu 

arasında bir ilişki gözlemlemek mümkün olmuştur. 

Turan, Karadağ ve Bektaş‟ın (2011) “Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen 

Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma” adlı araştırmasında öğrenen 

örgüt ve boyutlarının örgütsel bağlılığı yordama gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Nedensel desenle tasarlanan araştırmanın evrenini, 2009– 2010 akademik yılında 

gelişmiş bir üniversitede görev yapmakta olan 1814 öğretim elemanı; örneklemini ise 

ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 305 öğretim elemanı oluşturmuştur. 

Araştırma verileri, „Öğrenen Örgüt Ölçeği‟ ve „Örgütsel Bağlılık Ölçeği‟ ile 

toplanmıştır. Öğrenen Örgüt Ölçeği, Tiltay (2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek,[(i) 

bireysel yetkinlik, (ii) paylaşılan vizyon, (iii) takım halinde öğrenme, (iv) zihinsel 

modeller ve (v) örgütsel yapı] olmak üzere beş alt boyuttan ve toplam altmış (60) 

maddeden oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği ise Allen ve Meyer (1990) tarafından 
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geliştirilmiş olup Yıldırım (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek beşli likert 

tipinde olup üç alt boyuttan [(i) duygusal bağlılık, (ii) devam bağlılığı ve (iii) normatif 

bağlılık] ve toplam yirmi dört (24) maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen 

verilerin çözümlenmesinde; Pearson çarpım momentler korelâsyon ve çoklu doğrusal 

regresyon analizleri kullanılmıştır.  

Çetin Gürkan‟ın (2006) “Örgütsel Bağlılık: Örgütsel İklimin Örgütsel Bağlılık 

Üzerindeki Etkisi ve Trakya Üniversitesi‟nde Örgüt İklimi İle Örgütsel Bağlılık 

Arasındaki İlişkinin Araştırılması” adlı yüksek lisans tez çalışmasında örgütsel bağlılık 

ile örgüt iklimi arasındaki ilişki üzerine yapılmış bir araştırmadır. Çalışmanın ilk 

basamağında literatür çalışmasına yer verilmiştir. İkinci basamağında ise Trakya 

Üniversitesi bünyesinde ampirik bir çalışma yapılmıştır.  

Kalkan‟ın (2006) “Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Yönetimi” adlı makalesinin amacı 

örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi literatürlerinin kesişim ve ayrışma noktalarının 

belirlenmesi, böylelikle araştırmacıların ve yöneticilerin bu iki araştırma alanındaki 

bulgu ve çıkarımlardan daha iyi yararlanmalarına imkân sağlayacak işlevsel bir bakış 

açısının sunulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bilginin yönetilmesi süreçlerine 

değinilmiştir. Bilgi edinimi, bilginin içselleştirilmesi, bilginin paylaşımı ve bilginin 

bölümlerine yer verilmiştir.  

Nguni, Sleegers ve Denessen‟ın (2007) “Transformational and transactional 

leadership effects on tachers‟ job satisfaction, organizational commitment, and 

organizational citizenship behavior in primaryschools: The Tanzanian case” adlı 

makalelerinde, dönüşümcü ve işlemsel liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı 

üzerindeki etkileri incelenmektedir. Tanzanya'da diğer birçok gelişmekte olan ülkede 

olduğu gibi, eğitim genellikle ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel taşı ve ayağı 

olarak kabul edilir. Tanzanya hükümeti, rekabetçi dünya ekonomisinde hayatta kalmaya 

inanmaktadır. Bu inanca dayanan eğitim reformları eğitimin kalitesini artırmaya yönelik 

olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamında memnuniyet, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

vatandaşlık davranışının Tanzanya‟daki gelişmekte olan ülke bağlamındaki okullarda 

nasıl olduğu incelenmiştir. Bu Tanzanya‟daki ilkokul öğretmemelerinin verileri 

toplanarak oluşturulmuştur.  Öğretmenlerin dönüşümcü liderlik boyutları, öğretmenlerin 

iş doyumu, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı incelenmiştir. Bu 
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inceleme sonucunda iş tatmininin, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışını 

etkilediği görülmektedir. İş memnuniyetinin, dönüşümcü liderliğin öğretmenler 

üzerindeki etkilerinin aracısı gibi olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Buluç‟un (2009) “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin 

Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki” adlı makalesinde okul 

müdürlerinin sahip olduğu liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu ilişki sınıf öğretmenlerinin algıları doğrultusunda incelenmiştir. 

Araştırma doğrultusunda Ankara ilinde bulunan on iki farklı okuldaki 250 sınıf 

öğretmeni ile amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma kapsamında okul 

yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri incelemeye alınmış ve bu 

doğrultuda “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel bağlılığı belirlemek 

için ise “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dönüşümcü 

liderlik ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Laissez 

Faire liderlik stili ile örgütsel bağlılık arasında ise yine anlamlı ancak negatif bir ilişki 

bulunmuştur.  Son olarak etkileşimci liderlik stilinin bir uzantısı olan koşullu ödül ile 

örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Öğrenen örgüt tanımlarından, öğrenen örgütler ile yapılan inceleme ve 

araştırmalardan ve örgütsel bağlılık ile ilgili yapılan çalışmalardan yola çıkarak bu 

araştırma, öğrenen örgütün ve örgütsel bağlılığın temelini oluşturan okul yöneticilerinin 

„öğrenen örgüt olma özelliği‟ ile „örgütsel bağlılık durumları‟ arasındaki ilişkinin ne 

düzeyde gerçekleştirdikleri bu araştırmanın bir problemidir. Gerekli alan araştırması 

yapıldığında öğrenen organizasyonlar ve örgütsel bağlılıkları ile ilgili yapılan 

araştırmaların devlet okullarında sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu araştırma özel 

okullarda görev yapan okul yöneticilerinin öğrenen örgüt olma algılarının tespiti ile 

örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki; yöneticilere, araştırmacılara ve öğretmenlere ışık 

tutacaktır.  

2.3. Öğrenme Kavramı  

Töremen (2001), öğrenme kavramını çevresel etkenler sonucunda yürüttüğümüz 

faaliyetler ve bunun sonucunda edindiğimiz bilgiler olarak tanımlamaktadır. Öğrenme 

faaliyetinin gerçekleşmesi, çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi ile mümkün 

olmaktadır. Öğrenme, bir süreç alan ve belirli fonksiyonları olan bir kavramdır. 
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Senemoğlu(2012)‟na göre eğitimin genel ölçüde istenilen davranışların yaşayarak 

ortaya çıkması ve bir nevi geçerli öğrenmelerin sağlanmasıdır.  Öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için mutlaka davranışlarda da bir değişikliğin olması gerekmektedir. 

Öğrenme, yaşantımızda edindiğimiz bilgilerin bir alışkanlık haline dönüşmesi sürecidir. 

Öğrenme kavramı somut olmayan ve sürekli değişim ve gelişim içinde olan bir 

kavramdır. Öğrenmek, bireyleri ve toplumları onların yetileri; bilgi birikimleri ile 

birlikte bir araya getirerek var olan problemleri çözme ve fikir ve eğilimlerini 

birleştirmeyi sağlar (Öneren, 2008). Bulunduğu çevrede etkili bir öğrenme ortamı 

dizayn edebilmiş örgütler, organizasyonlar; bulundukları çevrelerinde önder örgütler 

olarak görülür ve bu onların öğrenme üzerine olumlu bir tutum içerisine girmelerini 

sağlar (Eğmir, 2012).  Arı(2014) „ya göre öğrenme genel anlamda bireylerin 

edimlerinde değişikliğe sebep olan, bilgi ve beceri kazanma süreçleri olarak 

tanımlanmaktadır.  Aynı zamanda insanları diğer varlıklardan ayıran en temel durumun 

onların öğrenme becerilerinin olduğunu ifade etmektedir. Davranış Bilimciler 

öğrenmeye dair çok sayıda araştırma yapmışlardır. Öğrenmenin anlaşılabilmesi için 

öğrenme sürecinin bilinmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Öğrenme sürecinin de 

farklı değişkenlere sahip olduğunu, hangi durumların öğrenme sürecinde etkili 

olduğunu gözleme dayandırılarak tespit edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Kişilerin 

bildiklerini göstermeleri ve uygulamaları ile öğrenmelerinin birbirinden ayırılması 

gerektiğini savunmuşlardır. Yapılan araştırmalar neticesinde insanlar ve hayvanlar 

kendilerinden beklenilen öğrenme davranışını gerçekleştirmiş olabilir ancak bunu her 

zaman bunu göstermeyebileceğini söylemiştir. Bu sebeple performans haline gelmeyen 

bir şey öğrenilmemiştir demek doğru olmaz. İnsanlar bazı durumlarda farkına varmadan 

öğrenmeler de gerçekleştirebilir(Güney,2017).  
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2.3.1. Bireysel Öğrenme ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki Bağ 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Arslan ve Demirci, 2015.)  

2.3.2. Öğrenen Örgütlerin Tanımı 

Yaşadığımız çağda, organizasyonlar değişime ve gelişime ayak uydurabilmek 

için yeni oluşumlara ihtiyaç duymaktadır. Örgütler de öğrenen organizasyon olma 

yönelimine girmektedir. Öğrenen organizasyon diğer bir adı ile öğrenen örgüt tüm 

yapıların dikkatini ve ilgisini çekmektedir. Küreselleşen dünyamızda bu yeni oluşumun 

uygun olduğu düşünülmektedir. Bilgiyi alma, bilgiyi kullanma,  bilgiyi organize etme, 

bilgiyi oluşturma, bilgiyi dönüştürmede öğrenen organizasyonların önemli bir yapı 

olduğu düşünülmektedir (Atak, 2009). Pek çok örgüt içinde bulunduğu örgütleri 

öğrenen örgüt haline getirebilmek için çeşitli tasarımlar oluşturuyor. Öğrenen örgüt, 

örgütün sürekli yenilikleri araması, denemesi, gelişmesi ve geliştirmesi ile örgüt 

içerisinde var olan problemlere çözümler üreten, işbirliği ive iletişim çerisinde çalışan 

bireylerin olduğu bir yapıdır (Yürür, 2015).  

Örgüt içerisinde bireysel olarak başlayıp kolektif olarak ilerleyen ve örgütleşme 

olarak son bulan öğrenen örgüt kavramı; bilgiyi oluşturma, bilgiyi kavrama ve bu 

bilgiyi örgüt mensupları ile paylaşma, paylaşılan bilginin değişmesi ve gelişmesi 

sürecidir. Öğrenen örgütler;  yeni bilgiyi oluşturup, bu bilgiyi paylaşmayı ve bunu 

örgütün bilgisi haline getirmeyi esas almaktadır (Atak ve Atik, 2007).  

 

 Kişisel deneyimler 

 Zihinsel yapıda değişim 

 Deneme sonucu oluşan 

davranış değişiklikleri 

 Bireysel fikir ve 

düşünceler 

İletişim 

Şeffaflık 

Bütünleşme  

 Toplu deneyimler 

 Kolektif bilgi ve 

değerlerde değişim 

 Normatif ve davranışsal 

kalıplarda değişim 

 Kolektif fikir ve 

düşünceler 

ġekil 1:Bireysel Öğrenme İle Örgütsel Öğrenme Arasındaki Köprü, s.25 
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Tablo 1:Öğrenen Örgütler İle Geleneksel Örgütler Arasındaki Farklar 

Geleneksel Örgütler Öğrenen Örgütler 

 İhtiyaç merkezli olarak hareket 

eder.  

 Kurum içinde var olan problemleri 

bulmaya yönelik olarak ilerler.  

 Belirlenmiş ve sınırları çizilmiş bir 

vizyonu yoktur. 

 Kurum içinde gelişen şikâyet 

durumlarını bir problem olarak 

görür. 

 Kurumdaki yönetimin kontrol 

mekanizması yoktur. 

 Kurum yalnızca yönetim 

takımından oluşur.  

 Kurumda prosedür ve kurum 

kuralları önemlidir.  

 Planlar kısa süreli ve dönemlidir. 

 Kurumun farklı bir misyonu yoktur. 

 Kurum içindeki öğrenmeler 

bireyseldir. 

 Kurumdaki liderlik anlayışı rütbeye 

bağlı ve liderler ayrıcalıklıdır. 

 Kurumda görevler topluluk halinde 

değil, bireyseldir. 

 Öğrenme sürekli değil, ihtiyaca 

bağlıdır. 

 Öğrenmeden sorumu olan birim 

eğitimdir.  

 Öğrenci-öğrenme merkezli hareket 

edilir. 

 Problemler çözüme ulaşmaya 

yöneliktir. 

 Belirli bir vizyonu vardır ve bu 

vizyon çok önemlidir. 

 Problemler, sorunlar öğrenmenin 

sağlanması için bir fırsattır. 

 Yönetimin görevi kurum içinde 

değerleri paylaşmaktır. 

 Kurum içinde öğrenme takımları 

vardır ve çok önemlidir. 

 Esnek bir yapısı vardır. 

 Planlar uzun süreli ve uzun dönemi 

kapsar. 

 Kurum içinde farklı misyonlar 

vardır. 

 Lider bir tasarımcıdır. 

 Görevler takım üzerine odaklaşır. 

 Sürekli öğrenme söz konusudur. 

 Kurum içerisindeki her birey 

öğrenmeden sorumludur. 

 

Kaynak: Töremen, 2001, s.27 
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2.3.3. Öğrenen Örgütlerin En Temel Özellikleri; 

 Mesleki donanım ve yeterliliğe sahip, öğrenme kavramına hâkim ve 

bunu öğrenmiş, kişisel yeteneklerini geliştirmiş, bilgiye ulaşma yollarını 

bilen, sürekli değişime ve gelişime açık, yaratıcı düşünebilen ve yenilik 

üretebilen, takım uyumunu yakalayabilen bir ekibe sahip olmak, 

 Ekip içerisinde öğrenmeyi yaşam boyu gerekli kılacak eğitim oluşumuna 

sahip olmak, 

 Örgüt içerisinde bilgi paylaşımının aktif ve bunu kültür haline 

getirebilecek mekanizmaya sahip olmak,  

 Örgütün var olan örgütsel bilgi yapısını yönetebilmektir (Atak ve Atik, 

2007). 

2.3.4. Öğrenen Örgütleri Gerekli Kılan Nedenler 

İşletmeler, 1980‟li yıllarda örgütsel öğrenmeyi potansiyel bir güç olarak 

görmüşlerdir. Bu gücün rekabeti, performansı ve başarıyı artırıcı bir unsur olduğunu 

düşünmüşlerdir. Başarılı bir örgüt için takım halinde çalışma ve işbirliğinin çok önemli 

olduğunu kabul etmişlerdir (Töremen, 2001). 

Öğrenen örgüt olma düşüncesinin işletmelerde yer bulmasının birçok nedeni 

vardır. Aşağıdaki nedenler öğrenen örgüt olma düşüncesini gerekli kılan nedenler 

arasındadır:  

 Üstün performans ve rekabet anlayışı ile üstünlük elde etme düşüncesi 

 Hizmet alan ile hizmet veren arasındaki ilişkilerin iyileşme çabası 

 Örgütsel gerilemeyi önleme düşüncesi 

 Kaliteli olma çabası 

 Tehlike ve farklılıkları anlama çabası  

 Yenilikçi olma düşüncesi 

 Örgüt içerisinde bulunan ekibin niteliğini artırma düşüncesi 

 Ekip içi çatışmaların üstesinden gelme düşüncesi 

 Örgüt içerisinde işbirliğini artırma düşüncesi 

 Özgür olma düşüncesi 
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 Örgüt üyelerinin karşılıklı dayanışma ve paylaşmacı olma hedefi 

(Karash, 1995‟ten Akt: Töremen, 2011, s.19). 

2.3.5. Örgütsel Öğrenme ve Süreci 

İnsanların birey halinde yalnız yaşaması çok  görülebilen bir durum değildir. 

İnsanlar bir takım nedenler ile bir araya gelir ve sosyal yapıları oluşturur. Bu durum 

yaşamın doğal bir sonucudur. İnsanların sosyal yaşam için bir araya gelmeleri onların 

örgütlenme sürecini oluşturur. Kavram çerçevesinde örgüt insanların belirli bir 

teşkilatlanma ile bir araya gelmeleri ve birbirlerini organize etmeleri çerçevesinde 

oluşan yapı anlamında kullanılmaktadır. İnsanlar okullar, hastaneler, dernekler gibi 

çeşitli örgütler ile bir aradadır. Kısaca örgüt insanların belirli bir amaç uğruna bir araya 

geldiği kuvvet ve işbirliğidir.  Belirli bir rol, faaliyet, mesuliyetlerinin olması insanların 

örgüt olabilmesinin temelini oluşturur(Güney,2017). 

Kavram olarak öğrenen örgüt ise ilk olarak 1990 yılında Peter Senge'nin "The 

Fifth Discipline" adlı eserinde kullanılmıştır. Kavram zaman içerisinde işletmelerin 

bilgiye verdikleri önemin artması ile daha fazla kabul görmüş ve önem kazanmıştır.  

Bununla birlikte çevresel anlamda yenilikler artıkça öğrenme başarının anahtarı olarak 

görülmüştür. Tüm bu durumlar neticesinde öğrenen örgüt kavramı popülarite kazanmış 

ve araştırmalara konu olmuştur (Arıkan, 1999).  Örgütsel öğrenmenin tanımı ve ne ifade 

ettiği konusunda araştırmalar devam etmektedir.  Her organizasyon öğrenmeyi kendi 

içerisinde anlamlandırmakta ve ifade etmektedir. Bazı araştırmacılar öğrenmeyi 

verimliliği artıran bir araç olarak görmektedir. Bazı araştırmacılar ise bunu öğrenmenin 

sonucu olarak görmektedir. Psikolojiye göre ise örgütsel öğrenme öğrenmenin bir 

parçasıdır. Genel anlamı ile öğrenme, örgütsel öğrenmenin oluşumlarını ve bunun 

neticesinde ortaya çıkanı ifade etmektedir. En genel anlamı ile örgütsel öğrenme 

organizasyonların oluşması, içerisindeki faaliyetlerin ve bilgilerin düzenlenmesi, 

organizasyon içerisindeki çalışanların etkinliklerinin ve etkililiklerinin artırılıp kişisel 

beceri ve yeteneklerinin iyi hale getirilmesi olarak tanımlanır (Bowles, 1993‟ten Akt: 

Turan, Karadağ ve Bektaş, 2011 s. 629).  
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2.3.6. Örgütsel Öğrenmenin Engelleri 

Örgütler, işletmeler, organizasyonlar örgütsel öğrenme ve ilerlemeye katkı 

sağladığı gibi, örgütsel öğrenmeyi engelleme faaliyetlerinde de bulunabilir (Töremen, 

2001). Organizasyonlar belirli bir süre sonra varlığını sonlandırır. Çok az organizasyon 

uzun süre devam eder. Çok sayıda işletme insanın yaşamının dörtte ikisi kadar bile 

yaşama sahip değildir. İktisadi alanda iyi olan işletmeler bunu öğrenmeyi öğrenme 

yetilerine bağlamaktadır. İşletmelerin öğrenme biçimleri, fikirleri onların 

sürdürülebilirliklerini belirlemektedir. Öğrenmede güçlük çeken organizasyonlar, 

sorunları tespit edip bunun üzerine çözüm önerileri aramalıdır (Senge,1998‟den Akt: 

Yiğit, 2013, s.16). 

Okulların temel görevleri eğitim –öğretim faaliyetleridir. İyi bir öğrenmeye 

sahip olmayan bir okul öğrenme konusunda yetersizlik yaşayabilir ve bu durum 

artabilir. Öğrenen okulların oluşumu iyi bir öğrenme yapısı ile mümkündür. Okulların 

yönelimleri, değerleri, normları, istek ve ihtiyaçları öğrenmeyi onayıcı özellikte 

olamaması okulun öğrenmeye olan duvarlarına sebep olur. Aynı zamanda okulun bir 

vizyonu olması gerekir. Bu vizyon okul içindeki tüm bireylerin benimseyeceği 

paylaşılan bir vizyon olmalıdır. Kuvvetli bir öğrenme anlayışı beraberinde paylaşılan 

vizyonu da getirir (Çelik, 2011‟den Akt: Yiğit, 2013, s.16).  Örgüt halinde öğrenmeyi 

engelleyen unsurlar aşağıdaki maddeler ile açıklanabilir: 

2.3.6.1.Bürokrasi  

Sürekli gelişim halinde olan örgütler zaman zaman bürokrasiye maruz 

kalabilmektedir. Bürokratik süreçler öğrenmenin önüne engel teşkil edebilir. 

Organizasyonların bürokrasiden uzaklaşarak üretim odaklı, daha esnek yapılar haline 

gelmeleri gerekmektedir (Töremen, 2001). Ayrıca eğitim yönetimi ile ilgili yapılan 

araştırmalar neticesinde okulların uyguladıkları bir takım yönetim anlayışlarının 

okulların etkili olmasında büyük ölçüde katkı sağladığını göstermektedir (Gümüşeli, 

2001).  

2.3.6.2.Zayıf ĠletiĢim 

Bireyler arasındaki iletişimin saptanması zor bir süreçtir. Kişilerin algı 

dünyalarının farklı olması iletilen mesajın da farklı algılanmasını doğurabilir. İletişimin 
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kuvvetli hale gelmesi için örgütler arasında sosyal bir birlikteliğin olması gerekmektedir 

(Töremen, 2001).  

2.3.6.3.Zayıf Liderlik 

Liderlerin öğrenme üzerinde rol model olma özelliği ile çalışanları yönlendirme 

ve iyileştirme güçleri vardır. Geleneksel yapıdaki liderler örgüt içerisinde çok fazla 

katılımcı olmazlar. Diğer organizasyonları araştırıp, kendi bünyelerine transfer 

etmezler. Bu durum örgütsel öğrenmenin bir engelini oluşturur (Töremen, 2001).  

2.3.6.4.Vizyonsuzluk 

Örgüt içerisinde herkesin ortak paydada birleştiği bir hedef, bir amaç, bir 

değerler bütünü, bir vizyon, bir birliktelik söz konusu değil ise bireyler zamanla 

kişiselleşir. Kendi kişisel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini takımın ihtiyaçlarının önünde 

tutar. Bu doğrultuda öğrenmeyi de gerekli bir durum olmaktan çıkarırlar (Töremen, 

2001).  

2.3.6.5.Katı HiyerarĢi 

Böyle bir oluşumda bireyler risk almak yerine bulundukları konumu koruma 

eğilimine girerler. Bireyler katı hiyerarşik bir ortamda yenileşmeye ve gelişime 

kendilerini kapatırlar (Töremen, 2001).  

2.3.6.6.Hacim 

Küçük çaplı örgütlerde öğrenme çok daha hızlıdır. Geri bildirim daha hızlı ve 

fazladır. Örgütler ne kadar büyürse geri bildirim o denli azalır ve hantallık artar 

(Töremen, 2001).  

2.3.6.7.Kaynak Kullanımı 

Birtakım organizasyonlarda bilginin kullanımı güçleşmektedir. Bilgi kaynakları 

fazla olmasına rağmen bilgi kullanılamadığından, bilgiyi “bilemiyorum” demeyi uygun 

görürler (Töremen, 2001).  
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2.3.7. Örgütsel Öğrenmenin Üç Unsuru 

Derinlemesine öğrenmeyi sağlamak için olması gereken iç temek unsur vardır.  

Yönlendirici Fikirler: Okul yöneticilerinin, okuldaki tüm kadroların birlikte hareket 

edebilmesi için bazı yönlendirmelere ihtiyacı vardır. Bir okulun gelecekte kendini 

göreceği yerin belirlenmesi için bir takım yönlendirilmelere ihtiyacı vardır (Senge, çev. 

2014). 

Alt Yapıdaki Yenilikler: Bir toplumda ya da bir yapıda nasıl fiziki şartlardaki bir 

takım temeller atılıyorsa bu durum örgütsel davranış geliştirmede de büyük öneme 

sahiptir. Daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanabilmesi için önceden planlanmış bir alt 

yapıya ihtiyaç vardır (Senge, çev. 2014). 

Teoriler, Araçlar ve Metotlar: Daha ileriye gidebilmek ve ekipte güvenilir iş 

arkadaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak için bir takım teoriler, araçlar ve 

metotlar geliştirilmesi gerekmektedir (Senge, çev. 2014). 

2.3.8. Örgütsel Öğrenme ve Okul  

Eğitim süreci toplumların kendilerine özgü yapısı ile oluşur. Eğitim öğretim 

faaliyetleri bir kamu hizmeti şeklinde kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Gelişen 

toplumda eğitim hizmetleri de gelişir ve paylaşılır. Çok sayıda meslek grubu ortaya 

çıkar. Bu alanlarda çeşitli uzmanlıklar oluşur. Var olan bu durumlar neticesinde eğitim 

artık bir “okul” olarak kurumsal bir yapıya bürünmüştür (Fidan, 2012).  Eğitim 

yapılarının oluşturduğu örgütler de bu yapının bir parçası haline gelmiştir. Örgütsel 

öğrenmenin sağlanmasında okullar büyük bir öneme sahiptir. Okul örgütü ve içerisinde 

bulunan yapı bütün yönleriyle okulun öğrenen örgüt olma gücünü etkileyici bir role 

sahiptir. Öğretmen davranışları ve öğrenciler örgütsel yapının bir parçasıdır. Eğitim 

yönetimi çerçevesinde örgütsel değişim ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, 

okullardaki dönüşümün örgütsel öğrenme ile örgüt kültürünün birbiri ile etkileşiminin 

okullarda daha etkili bir yapının oluşmasında ön koşul barındırdığını ortaya 

koymaktadır (Gizir, 2008).  
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ġekil 2:Okullar İçin Bir Örgütsel Öğrenme Modeli 

Kaynak: Töremen, 2001, s. 86. 

Okulların takım halinde öğrenebilme gücünü gerçekleştirebilmek için; öğrenen yapılar 

arasında işbirliği oluşturmak, grup içerisinde birbirlerini yönlendirici kişiler oluşturmak, 

bilgi kaynaklarını geliştirmek,  bilgiyi bütünselleştirip çözümler oluşturmak, çözümleri 

uygulamak ve geri bildirim vermek , yeni çözüm yolları bulmak, iyi bir çözüm üretilene 

kadar çözümleri sürdürülebilir hale getirmek gibi görevleri vardır (Töremen ve Pekince, 

2011). 

 

Değer ve Normlar                Eylem          Öğretmen                  Niteliklere  Tepki 

                                                       DavranıĢları             sahip öğrenci 

 

 

 

Ġnançlar                                                                                                    Örgütsel 

Öğrenme 

Gelenek ve Görenekler 

Semboller 

 

Öğrenen okul                                             Yayma  
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2.3.9. Öğrenen Okulların BeĢ Disiplini  

Okul, toplumun önemli bir parçasını oluşturan, çocukluktan yetişkinlik 

dönemine kadar yaşamı hazırlıklı hale getiren, çeşitli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

yapıldığı bir yerdir. Okul kişinin gerekli bilgi ve becerileri doğrudan kazandığı yerdir. 

Toplumun bir parçası olup, ayrılmaz bir bütündür (Şimşek,2016). Aşağıda Peter Senge 

tarafından tanımlanan öğrenen okulların disiplinleri yer almaktadır.  

2.3.9.1.KiĢisel Ustalık:  

Arzu ve öğrenme birbirine çok bağlı iki unsurdur. Öğrenmenin kalıcı olarak 

gerçekleşebilmesi için, öğrenen bireyin içindeki ilgi ve merakın var olması ile mümkün 

olur. Kişisel ustalık var olan gerçeklerin farkında olup ama aynı zamanda hayallerimizin 

kaybolmadığı ve korunduğu uygulamalar bütünüdür. Kişisel ustalık bireysel bir 

konudur. Yaşamımız boyunca kesintisiz devam eder. Okullar kişisel ustalık disiplininde 

çok önemli bir role sahiptir. Kişisel ustalık disiplini bizleri bir takım seçimler yapmaya 

zorlar. Yaptığımız seçimler sonucundaki eylemlerimiz büyük öneme sahiptir. 

Seçimlerimizin sonuçlarına yaklaştığımız zaman hem kişisel olarak hem de 

okulumuzda, toplumumuzda ya da bir takım organizasyon içerisinde kişisel ustalığın 

deneyimlenmesinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır (Senge, çev. 2014). 

2.3.9.2.PaylaĢılan Vizyon: 

Kişisel ustalık disiplininde de ifade edildiği gibi organizasyonlar içerisindeki 

tüm bireylerin kendi arzuları vardır. Her biri bu arzu ve isteklerini kendince 

gerçekleştirme eğilimindedir. Paylaşılan vizyon ise, birbirinden ayrı olan amaçları ve 

ifadeleri aynı çizgide birleştiren bir yapıdır. Örgüt içerisindeki her birey için ortak olan 

bir vizyon ortaya konmasında okulun ulaşmasını istediğimiz yeri ve buraya ulaşması 

için gerekli olan amaçlarımız, ilkelerimiz, gruba liderlik edecek liderlerimizin olması 

gerekmektedir. Vizyonun yalnızca organizasyon içerisindeki üst düzey yöneticilerin 

belirlemesi gereken bir iş olduğunu düşünenler de vardır. Ancak tek başına otoriteye 

dayalı vizyonlar, uzun süre dayanabilecek bir yapıda değildir.  Vizyonun sürekli 

öğrenmeye, çalışmaya, düşünmeye dayalı olması gerekir (Senge, çev. 2014). 
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 Okullarda paylaşılan vizyon inşa etme çok önemli bir süreçtir. Ayrıca paylaşılan 

vizyon politikaları gelişim odaklı olmakla beraber sistemdeki herkesin liderlik 

kapasitesini geliştirmeye de odaklanmalıdır. 

 

 

 

ġekil 3:Paylaşılan Vizyon İnşa Etme Aşamaları 

 

 

              Liderin liderlik kapasitesine bağımlılık 

Yön                                                                                                             birlikte yaratma 

bulma                                                                                   danıĢma 

ve 

öğrenme                                                         test etme 

için gerekli                             satma 

kapasite 

            anlatma 

 

 

 

                                              aktif katılım derecesi 

 

 

 

Kaynak: Senge, çev. 2014. 

 

Okullarda ortak bir vizyon oluşturmak için birtakım anahtar sorular vardır. 

Bunlar: 

 Oluşturulan bu vizyon aracılığı ile ortaya çıkan sonuçlar hakkında açık 

bir fikrimiz var mıdır? 
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 Sonuçlara ulaşmak amacı ile olası her şeyi yapıyor muyuz? 

 Paydaşlar ile birlikte hareket edip, durumu ele alıyor muyuz? 

 Organizasyon içerisindeki her birey kendi görevini biliyor mu? 

 Okullar için ortaya konan ölçüt nedir ve okullar bunun neresindedir? 

 Okul kültürü nedir ve vizyona katkısı nedir? 

 Okulun sahip olduğu vizyonun sahibi kimdir?  

 Vizyon organizasyon içindeki ve dışındaki tüm paydaşların görüş ve 

düşüncelerini yansıtıyor mu? 

 Vizyonunuz proaktif midir yoksa reaktif midir?  

 Vizyonun uygulanmasında hangi kaynaklar kullanılıyor? (Senge, çev. 

2014). 

2.3.9.3.Zihinsel Modeller:  

Edimlerimiz ve tutumlarımız, zihinsel modellerimiz tarafından 

şekillendirilmektedir. Zihinsel modeller, farkına varılması güç ve gizil olduğu için 

incelemeye alınmamıştır. Zihinsel modeller disiplinin asıl vazifesi, insanların minimum 

ölçüde savunmaya geçerek bireysel farklılıklarını ve kendi anlayışlarını 

derinleştirmelerini ve bunlar hakkında konuşmalarını sağlamak için gizli varsayımlarını 

ve muamelelerini ortaya çıkarmaktır. Kendi dünyalarını ve okullarını tanımaları için bu 

süreç hayati öneme sahiptir (Senge,çev. 2014). 

2.3.9.4.Takım Halinde Öğrenme: 

Takım halinde öğrenme, organizasyon içindeki bireylerin bir arada hareket 

etmeleri, birlikte düşünmelerini sağlayan bir alandır. Bireylerin kendi içinde birbirine 

benzemeleri gerekmemekle beraber bir arada uyum içinde çalışmaları esas alınır. 

Okullar bir takımdır. Öğretmenler, öğrenciler, personel bu takımların birer üyesidir. 

Takım halinde bir öğrenme sağlanabilmesi için takım üyelerinin her biri kendini 

yenileyebilen, birlikte öğrenme gücüne sahip ve istekli bireylerden oluşması 

gerekmektedir (Senge, çev. 2014). 
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2.3.9.5.Sistem DüĢüncesi:  

Birçok okul yöneticisi krizlere maruz kalmakta ve bu krizlerle başa çıkabilme 

stratejisi geliştirmektedir. Her gün okul içerisinde birtakım çözülmeyi bekleyen sorun 

ve problem vardır. Sistem düşüncesi disiplini problemlere set çekmek için değil, 

problemleri etkileyen daha büyük sorunların altında yatan temel sorunlara çözüm 

sunmak içindir. Sistem düşüncesi eğitim hayatı için çok büyük fayda sağlayıcı 

konumdadır. Ancak hiçbir zaman bir bireyin tek başına fikri yeterli olmayıp, bir sistem 

halinde kolektif bir yapının ürünüdür (Senge, çev. 2014). 

2.3.10. Örgütsel Bağlılık  

Örgütsel bağlılık ile ilgili çok sayıda tanım bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık iş 

görenin işverene ve hizmet ettiği kuruma olan ilgi ve bağlılığıdır. Örgütsel bağlılık 

durumunda bir takım bireysel değişkenler ve örgütsel değişkenler vardır (Bayram, 

2005). Örgütsel bağlılık, iş görenlerin örgütün amaç ve hedeflerini sahiplenmesini, 

bireysel amaç ve hedefleri ile uyum içerisinde özdeşleştirmesini, örgüte sağladığı yarar 

ile kendi elde ettiği yararı dengeleyebilmesini, örgütün ilerlemesi ve başarı göstermesi 

için disiplinli ve özverili çalışmasını, kendi yararına olacak durumlarda bile örgütün 

menfaatini düşünerek ahlaki hareket etmesini ifade etmektedir (Perçin ve Özkul, 2009). 

İnsanlarda sevdiği, değer verdiği kişiler ve kurumlara karşı ilgi ve alaka besleme 

duygusu vardır. Bu ilgi beraberinde bağlılığı getirir. Bağlılığı artırıcı bu güdü işverenler 

ve kurum tarafından geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilmediği takdirde, kurum 

içinde çalışan personelin örgütsel performansını, iş doyumunu düşürmektedir. Örgütsel 

bağlılık iş tatmini açısından çok önemlidir. Örgütsel bağlılık,  örgütün amaçlarını 

benimseyerek bağlı olmak, örgütün değerler bütününe sıkı sıkıya bağlılıkla birlikte 

özveri ile hareket etme, kendini örgüte ait hissetme durumlarını ifade eder.  Örgütsel 

bağlılık beraberinde örgütün değerler bütününü benimsemeyi de gerektirir. Örgütün 

amaçlarını, değerlerini, uygulamalarını kabul etme anlamına gelir (Eren, 2017, s. 555).  

Reichers'e göre insanların işyerlerine olan bağlılığının bir takım ölçütleri vardır. 

Bunlar:  
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 Örgüt mensuplarının örgütün üyesi olmak için,  isteklerinin ve 

arzularının yüksek olması, 

 Örgüt mensuplarının, örgütün amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için 

gayret ediyor olması, 

 Örgüt mensuplarının, örgütün değerlerini benimseyip, kalkındırmak için 

çaba sarf ediyor olması (Reichers, 1985, Akt: Eren, 2017, s.555). 

Örgütsel bağlılık birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.  Bilimsel 

araştırmalarda en çok kullanılan ölçek ise Allen-Meyer tarafından geliştirilen örgütsel 

bağlılık ölçeğidir. Allen -Mayer' e göre bağlılık üçe ayrılır: 

Devam Bağlılığı: Çalışanlar işyerlerinde bir takım maddi ve sosyal imkânlara sahip 

olurlar. Emeklerinin karşılığı olarak kazandıkları ücret, sosyal statü, terfi gibi olanaklar 

dışında bir sosyal çevre de edinirler. İşten ayrıldıkları zaman tüm bu kazanımları 

kaybedecekleri düşüncesi, inancı ile örgüte bağlılıklarını sürdürürler (Eren, 2017, s. 

556). Bireylerin örgüt içerisindeki aldığı görev beraberinde stres de doğurabilir. Çalışan 

aynı anda birden fazla görev alıyor olabilir. Bu durum çalışanın görev karmaşası 

yaşamasına sebep olabilir. İşverenlerin bir kariyer planlaması vardır. Çalışanların 

başarılarını artırmaya yönelik yapılan aşırı övgü, statü artışı beraberinde çalışanlar arası 

çatışmayı da getirebilir (Erdoğan,1999).  

Duygusal Bağlılık: Duygusal bağlılık örgütün amaçlarını, hedeflerini, normlarını, 

ilkelerini ve değerlerini benimsemek ile mümkün olur. Bu bağlılık çeşidi diğer 

bağlılıklardan daha güçlü ve istenilenidir. Çalışanlar örgüte ve yöneticilere inandıktan 

sonra her türlü özverili çalışmayı gerçekleştirirler. Bu çalışmalar gerektiğinde kendi 

çıkarlarını geri plana atarak örgütün ve yöneticilerin tüm beklentilerini yerini 

getirmekten arzu duyabilmek demektir (Mowday, Steers ve Porter, 1979, Akt: Eren, 

2017, s. 557). Organizasyonu çok fazla benimseme çalışan için bir stres kaynağı 

oluşturabilir. Çalışanın örgütün bir parçası olması düşüncesi çevreyi etkileme ve 

çevreden etkilenme durumlarını artırabilir. Yaptığı işi sahiplenen çalışan belli bir süre 

sonra elde ettiği sonuçtan tatmin olmayabilir. Kısacası örgütü ve işini sahiplenmesi, 

olumsuzluklar karşısında endişe halinde olması beraberinde stresi de getirebilir 

(Erdoğan,1999).  
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Normatif Bağlılık: Çalışanların bir takım iş ve  etik değerler içerisinde çalışmalarını 

yerine getirme durumlarından oluşan bağlılıktır.  Örgütte bulunma ve örgüte karşı 

gösterdiğimiz bağlılık iş ahlakımızın bir gerekliliğidir (Eren, 2017, s. 557). 

Etzioni‟nin örgüt yapısı için uyum teorisi adını verdiği yaklaşımda örgütlerin 

gücünü belirleyen üç temel tanım bulunmaktadır. Bunlar: 

Zorlayıcı Güç: Örgüt liderlerinin altında bulunan çalışanları kontrol amacı ile 

uygulanan baskı ve zorlamaya dayanan güçtür.  

Faydacı Güç: Örgüt liderlerinin altında bulunan çalışanlarına ödül, yapılan iş 

karşılığında verilen ücret ile mukabele edilen güçtür. 

Kuralcı Güç: Örgüt liderlerinin altında bulunan çalışanlarına bir takım kurallar, 

amaçlar, içsel ödüller ile kontrol altına alınan güçtür. Profesyonel insanlar kuralcı 

örgütler içerisinde yer almaktadır (Arastaman, 2013).  

Örgüt içerisinde yöneticilerin çalışanlarıyla birliktelik kazanmasında üç güç türü 

de etkili olmaktadır. Fakat bu üç türün de çalışanlardaki etkililiği bağlanma yapıları ile 

farklılık göstermektedir. Etzioni‟ye göre çalışanların bağlanmaları yabancılaştırıcı, 

hesapçı ve ahlaki olarak sınıflandırılabilir. Yabancılaştırıcı bağlanma olumsuz bir 

yapıdadır. Çalışanlar içinde bulunduğu örgüte karşı yabancı ve uzaktır. Hapishanedeki 

mahkûmlar, akıl hastanesindeki çalışanlar çalıştıkları kuruma, örgüte karşı yabancı 

konumdadır. Hesapçı bağlanmada ise olumlu ve olumsuz yapı da mevcuttur. Bir hesap, 

çıkar fikri ile bağlanma söz konusudur. Son olarak ahlaki bağlanmada ise yoğun 

düzeyde bir yönelme söz konusudur. Dini kurumlar ile cemaatler buna örnek 

gösterilebilir (Arastaman,2013). 

2.3.11. Örgütsel Bağlılığın Temel Boyutları  

Örgütsel bağlılık iş görenlerin örgüte karşı uyum sürecini, örgütün inanç ve 

değerlerine sıkı sıkıya bağlılığını, örgüte karşı sadakatini barındıran bir konudur. Bu 

konuda çalışma yapanlar örgütsel bağlılığın üç boyutundan söz etmektedir:  
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2.3.11.1. Uyum Boyutu:  

Örgüt içerisinde çalışan bireyler davranışlarını içinde bulundukları inanç ve 

değerlerinden dolayı değil de örgüt içerisinde bir kar ve ödül elde etmek için yapıyorsa 

bunun neticesinde oluşan bağlılık uyum boyutundadır. Uyum boyutu ödül eksenli bir 

araca bağlanmayı ifade eder. Çalışanın örgüte ve yöneticilere uyum göstermesi bir 

şeyler elde etmek üzerine kurulur. Bu sebeple yüzeysel bir bağlılık söz konusudur. 

Çalışanlar perspektifinde etkili olan uyumun temel ögeleri şunlardır:  

- Bilinmek 

- İtibar kazanmak 

- Yetkinlik sahibi olmak 

- Terfi etmek 

- Saygı duyulan olmak 

- Maddi kazanç elde etmek 

- Statü sahibi olmak 

- Şahsi tatmine ulaşmak 

- Geleceğe dair garanti elde etmek (Güney,2017).  

2.3.11.2. Değer Uygunluğu(ÖzdeĢleĢme Boyutu):  

Örgütün inanç ve değerleri ile çalışanların değerleri arasında bir uyum varsa bu 

değer uygunluğu boyutunu ifade eder. Örgüt içerisinde çalışanlar örgütle ve grupla 

kendi istekleri ile yakınlık duyarlar. İşi ve örgütü ile özdeşleşme neticesinde 

çalışanlarda mutluluk ve huzur oluşur. Bu da işte verimliliği arttırır. Değer uygunluğu 

yüksek olan örgütlerde iş tatmini de daha fazladır (Güney,2017). 

2.3.11.3. ĠçselleĢtirme Boyutu:  

İşverenler ile iş görenler arasında değer ve inançlar yönü ile bir uygunluk var ise 

bunun neticesinde oluşan bağlılık içselleştirme boyutunu oluşturur. Kendi değerleri ile 

örgüt içerisinde bir uyum söz konusu ile çalışanlar mutlu olurlar ve örgüt içerisinde 

uzun yıllar çalışma eğilimi gösterirler. Bu durum onlar için ödülden daha önce gelir. 

Olması arzu edilen bağlılık boyutu da içselleştirme boyutudur. İçselleştirme düzeyi 

yüksek olan çalışanlar örgüte karşı daha bağlı ve koruyucudurlar. Bu da beraberinde 

güveni getirir (Güney,2017). 
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2.3.12. Örgütsel Bağlılığı Artıran Unsurlar 

Örgütün en önemli amaçlarından biri de bağlılıklarını artırmaktır. Örgütsel 

bağlılığı artıran birtakım unsurlar vardır (Güney,2017): 

2.3.12.1. Kontrol:  

İşverenlerin kontrol yetkisini bazı durumlarda çalışanlara vermesi onların 

örgütsel bağlılığını artırıcı bir etki oluşturmaktadır. İşverenler çalışma faaliyetlerinin 

belirlenmesinde çalışanlara yetki ve sorumluluk vermesi aynı zamanda çalışanlara 

duyulan güveni de artırmaktadır. Bu durum çalışanın da işverene ve örgüte olan 

güvenini  artırmakta büyük rol oynar. 

2.3.12.2. Vizyon:  

Örgütün geleceğe dair yol haritasını belirleyen vizyon çalışanları etkileyen 

önemli bir unsurdur. Vizyon örgütün amaçlarını, hedeflerini, değerlerini ifade 

etmektedir. Sağlam bir örgüt vizyonu çalışanlara da güç vereceği gibi örgütsel bağlılığı 

artırıcı bir yönde etki de etmektedir.  

2.3.12.3. Mücadele:  

İş görenler arasında rekabet ve mücadele hissi örgütsel bağlılığı artırır. 

Çalışanlar arasında yarışma ve rekabet, çalışanların işlerini daha titiz ve verimli 

yapmalarını sağlar. Çalışanların işlerine dolayısı ile örgüte bağlılığını artırır. 

2.3.12.4. Ekip ÇalıĢması:  

Çalışanların birbiri içindeki dayanışması örgütsel bağlılığı artırıcı bir duruma 

sebep olur. Çalışanlar arasındaki birlik ve beraberlik sorunlar karşısında çözüme giden 

yolları da hızlandırır. Sonuç olarak çalışanlar birbirlerine ve örgüte daha bağlı bireyler 

haline gelir.  

2.3.12.5. Örgüt Kültürü:  

Örgütün kültür yapısı iyi anlaşılıp tamamlanmış, kültürel sistemin getirdikleri 

tam olarak yerine getirilir ise örgütsel bağlılık da artar. Örgüt içerişimde yapılan 

tebrikler, kutlamalar, bir takım ödüller çalışanları mutlu eder. Bu durum iş verimini ve 

tatminini artırır. Bunun neticesinde de örgütsel bağlılık yüksek olur.  
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2.3.12.6. ÇalıĢmaların KarĢılığını Almak:  

Çalışanların üretimleri neticesinde aldıkları maddi ve manevi kazanç onların 

örgüte olan güven ve bağlılıklarını artırır. Çalışanlar elde ettikleri kazançlar neticesinde 

işlerini daha istekli ve verimli yapma güdüsü içinde olurlar. İşlerini iyi yaptıkları 

takdirde hak ettiklerini alacakları düşüncesi iş görenlerin motivasyonunu da artırır.  

2.3.12.7. ĠletiĢim:  

Örgütsel iletişim hem çalışanlar ile işverenler arasındaki geri bildirim açısından 

hem de örgüt içerisindeki iletişim açısından önemli bir araçtır. İyi bir iletişim ile 

çalışanlar yaptıkları işi ne için yaptıklarını iyi bilirse işe karşı verimlilikleri artar. Bu 

durum iş görenlerin kendilerini değerli hissetmelerini de sağlar. Dolayısı ile örgütsel 

bağlılığı artırıcı bir durum ortaya çıkar. İşverenlerin ve iş görenlerin kendilerini rahatça 

ifade ettiği, birbirlerini dinlediği şeffaf iletişim ortamları problemlerin çözüme 

kavuşması ve kaliteli bir üretim faaliyetini beraberinde getirir (Özarallı, 1997).  

2.3.12.8. Değer Vermek:  

Örgüt içerisindeki tüm elemanlara verilen değer örgütün temel vazifelerinden 

biridir. Yüksek doyum için işverenlerin çalışanlarına değer verdiklerini görmek, 

çalışanların işlerine ve örgüte olan bağlılığını da artırır. Değer gören çalışanlar mutlu 

olurlar ve bunu çevreleri ile paylaşırlar. 

2.3.12.9. Teknoloji:  

Çağın gerektirdiği teknoloji çalışanların birikimlerini artırır. Yeteneklerinin 

artmasını sağlar. Aynı zamanda çalışanlara bir takım kolaylıklar da sağlar. Bu durum 

örgütsel bağlılığı artırır. 

2.3.12.10. GeliĢtirmek:  

Çalışanların var olan bilgi ve becerilerine yenilerinin eklenmesi hem iş verimi 

açısından hem de çalışanların kişisel gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Örgüt 

içerisinde verilen eğitimler çalışanların kendilerini yenilemelerini sağlar. Eğitim alan 

çalışanlar işlerini daha verimli ve kolay yaparlar. Bu durum örgüte olan güveni artırır ve 

örgütsel bağlılığı artırıcı bir rol üstlenir. 
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2.3.13. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları  

Örgütün amaçlarını yerine getirmek isteyen bir işveren, iş görenlerinin örgütsel 

bağlılıklarını artırıcı faaliyetler yapmakla yükümlüdür. İş görenlerin örgütsel 

bağlılıklarının artırılması için bir takım yollar vardır. Bunlardan biri çalışanların 

hedefleri ile örgütün hedefleri arasındaki ilişkinin paralel ilerlemesidir. Çalışanlar 

örgütün hedeflerine ulaşmak için çabalarken kendi hedeflerini de gerçekleştirdiklerini 

görmeleri örgüte olan bağlılıklarını artıracaktır (Güney, 2017).  

İşverenlerin çalışanlarına karşı gösterdikleri değer, alınan kararlarda söz sahibi 

rolünün verilmesi, doğru iletişim kanallarını kullanmaları, iş görenleri cesaretlendirecek 

görevlendirmelerde bulunmaları çalışanların örgütsel bağlılığını artıracaktır. Çalışanlar 

da örgütsel bağlılığın yalnızca kurumun menfaati değil kendi menfaatleri için de faydalı 

olduğu anlayışına sahip olmaları örgüte karşı oluşturdukları sadakat ve çaba iş tatminini 

artırıcı bir unsur olacaktır (Bayram, 2005).  

Örgütlerin çalışan bağlılıklarını artırabilmelerinin bir diğer yolu çalışanlar için 

yetkin olmalarıdır. Örgütlerin çalışanlarının kişisel hedeflerinden haberdar olup bu 

beklentilerini karşılıyor olması örgütsel bağlılığın artmasını sağlayacaktır (Kurşunoğlu, 

Bakay ve Tanrıöğen, 2010).   

Koç (2009)‟a göre örgütsel bağlılığın sağlanması, örgüt içerisindeki çalışanların 

sadakat duygusunu artırır. Sadakat duygusu ise çalışanların içinde bulundukları ekibi, 

ekip liderlerinin ve ekibin amacını bir dava gibi görmeleri ile mümkündür. 

Sığrı (2007)‟ya göre işverenin en mühim görevlerinden biri güçlü ve verimli bir 

örgüt oluşturmaktadır. Etkili ve verimli olması ise ancak motive olmuş çalışanlar ile 

mümkündür. İş görenler kendilerine verilen görevleri yerine getirmede istekli 

olduklarında işten elde edilen verim de artacaktır. Yöneticiler çalışanlarında bunu 

oluşturabilirse örgütsel bağlılık da artacaktır.  

Son zamanlarda örgütsel bağlılığa ilişkin yapılan çok sayıdaki araştırmada 

örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların örgütün hedeflerini çok iyi benimseyen, 

verilen görevleri yerine getirmede büyük bir çaba harcayan bireylerden meydana geldiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Rekabetin, iletişim kazalarının bir sonucu olarak ortaya 

çıkan stresin özellikle günümüzde örgüte olan bağlılığı azalttığı görülmektedir. 

İşverenlerin çalışanlarına karşı gösterdikleri tutum ve davranışların çalışanlar tarafından 
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bağlılığı artırıcı ya da azaltıcı olacağı göz önünde bulundurulmalıdır (Bayrak Kök, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli,  evren ve örneklem, araştırmada kullanılan 

veri toplama tekniği ve aracı, verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanması gibi 

konular ele alınmıştır. 

3.2. AraĢtırma Modeli 

Araştırma tarama modeline dayanılarak hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. 

Tarama modeli, şu anda devam eden ya da geçmişte yaşanmış bir durumu yaşandığı 

şekliyle belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2016). Araştırmada 

Türkiye‟nin 21 ilindeki 27 şubeden oluşan bir özel ilköğretim kurumunun okullarında 

görevli müdür, müdür yardımcılarının ve eğitim koordinatörlerinin öğrenen okul olma 

yolundaki algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri taranmış, araştırma ölçekleri ile elde 

edilen veri seti istatistik yöntemlerle incelenmiştir. 

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın tüm sonuçlarından çıkarılan bulguların bütününe evren adı 

verilmektedir (Ekiz, 2017). Araştırmanın evrenini, 2019–2020 öğretim yılında 
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Türkiye‟nin 21 ilinde yer alan 27 özel ilköğretim okullarında görev yapan 210 okul 

yöneticileridir. Hedef evren ulaşarak genelleme yapabildiğimiz daha büyük evreni 

içerir. Örneğin Türkiye‟deki tüm özel ilköğretim okulları hedef evren kapsamındadır. 

Ancak ulaşılabilir evren şu anda ulaşabildiğimiz evreni belirtmektedir. Araştırma 

kapsamında ulaşılabilir evren olan Türkiye genelinde birden fazla şubesi olan bir zincir 

ilkokul kullanılmıştır (Boyacı ve Bozkuş, 2015). Türkiye genelindeki şubelerdeki 

okulların ulaşılabilirliğinin zorluğundan ve yöneticilerin yoğunluğundan dolayı, ilkokul 

yöneticilerinin hepsine ulaşmak mümkün olmamış bu nedenle örneklem alma yoluna 

gidilmemiş, gönüllü katılımcılardan çalışma grubu oluşturulmuştur. Örnekleme 

seçiminin yansızlık kuralına uyma durumu çok zor olduğu için, genel sonuçlar 

edinmede bir takım yanlışlıklar olabileceği için örneklem yerine çalışma grubu ifadesini 

kullanmak daha yerinde olabilir (Karasar, 2018).  Araştırmanın çalışma grubu ise 

seçilen 27 özel ilköğretim okulundan toplam 185 okul yöneticisidir. 

Tablo 2:Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Demografik Değişkenlere Göre Frekans ve 

Yüzdelik Analizleri 

DeğiĢken Grup N Yüzde 

Cinsiyet Bay 

Bayan 

152 

33 

%82,2 

%17,8 

Görev Müdür 

Müdür Yardımcısı 

Eğitim Koordinatörü  

41 

61 

83 

%22,2 

%33,0 

%44,9 

Mesleki Kıdem Yılı 1-5 Yıl 

6-15 Yıl 

16-25 Yıl 

25 ve Üstü Yıl 

44 

99 

25 

17 

%23,8 

%53,5 

%13,5 

%9,2 

Mezuniyet 

 

 

Ön lisans (Yüksek Okul) 

Lisans (Fakülte) 

Yüksek Lisans 

Doktora 

8 

150 

26 

1 

 

%4,3 

%81,1 

%14,1 

%0,5 

TOPLAM  185 %100 

 

Tablo 2‟ye bakıldığında katılımcıların %82,2‟sinin (152) bay, %17,8‟inin (33) 

ise bayanlardan oluştuğu görülmektedir. Tablo verilerine göre katılımcıların görev 

birimlerine bakıldığında ise %22,2‟sinin (41) Müdür, %33‟ünün (61) Müdür Yardımcısı 

ve %44,9‟unun (83) Eğitim Koordinatörü görevini üstlendiğini görüyoruz. 
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Katılımcıların mesleki kıdem yıllarına bakıldığında 6-15 yıl çalışan idarecilerin oranı 

%53,5 (99) iken, 1-5 yıl çalışanların oranı 23,8 (44) olduğu görülmektedir. 16-25 yıl 

arasında çalışan idarecilerin oranı %13,5 (25) olurken 25 ve üstü yıl çalışan idareciler 

katılımcıların %9,2‟sini (17) oluşturmaktadır. Katılımcıların mezuniyet durumları 

incelendiğinde Ön Lisans(Yüksek Okul) mezunu olanlar %4,3 (8) , Lisans (Fakülte) 

mezunu olanlar %81,1 (150), Yüksek Lisans mezunu olanlar %14,1 (26) ve son olarak 

Doktora mezunu olan idareciler katılımcıların  %0,5‟ini  (1) oluşturmaktadır. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı üç temel bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın 

ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgileri yer almaktadır. Bunlar araştırmaya 

katılan katılımcıların cinsiyetleri, meslekteki kıdem yılı, görevi, mezuniyet durumlarını 

içermektedir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise Subaş (2010) tarafından geliştirilen 

„Öğrenen Okul Ölçeği‟ yer almaktadır. Araştırmanın üçüncü ve son bölümünde ise 

Ergün ve Çelik (2019) tarafından geliştirilen „Örgütsel Bağlılık Ölçeği‟ yer almaktadır.  

3.4.1. Demografik Bilgi Formu 

Demografik Bilgi Formu çalışmaya katılan bireylerin yaşlarını, cinsiyetlerini, 

meslekteki kıdemlerini, görevlerini ve mezuniyet durumlarını belirlemek amacıyla 

sosyo-demografik bilgilerini içeren sorulardan oluşmaktadır.  

3.4.2. Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ)  

Öğrenen Okul Ölçeği Subaş (2010) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğin amacı 

eğitim kurumlarında öğrenen okul paradigmasına ilişkin bulguları ortaya çıkarmaktır. 

ÖOÖ ilk olarak araştırmacı tarafından gerekli liteartür taraması yapılarak 92 soru 

cümlesi hazırlanmıştır.  Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının ilk aşamasında 

kapsam geçerliği bağlamında “Öğrenen Okul” alanında çalışmalar yürütmüş uzmanların 

ışığında gerekli düzenlemeler yapılarak 49 maddeye indirgenmiştir. Ölçeğin güvenirlik 

analizi kapsamında Cronbach Alpha değeri, 937 çıkmıştır. Bu doğrultuda 1, , 4.ve 8. 

Maddelerin Cronbach Alpha değeri negatif olduğu için analizden çıkarılmıştır. İkinci 

güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri, 940 çıkmış ve 46. maddenin 

değeri negatif çıktığı için analizden çıkarılmıştır. Üçüncü güvenirlik analizinde ise 

Cronbach Alpha değeri, 941 çıkmıştır ve ölçek maddelerinden negatif etki eden bir 
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madde olmadığı için tekrar bir güvenirlik analizi yapılmamıştır. Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı; 0,80≤ α <1,00 aralığında olduğu için ölçeğin güvenirlik analizinin 

yüksek olduğunu söylenebilir. Ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek için madde toplam 

analizi(Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi) yapılmıştır. Bu doğrultuda 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı için 18. madde çıkarılmıştır. Madde kalan 

korelasyonu (Pearson Çarpım Moment Analizi) neticesinde ise 12, 19, 21, 45, 22 ve 23. 

maddeler analizden çıkarılmıştır.  Madde ayırt ediciliğini tespit etmek amacı ile ilişkisiz 

t testi analizi yapılmıştır. Bunun neticesinde herhangi bir maddenin çıkarılmasına gerek 

olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın yapı geçerliğini tespit etmek amacı ile faktör 

analizi yapılmıştır.  

Ölçeğin KMO= 0,860 bulunmuştur. Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda 30 

maddenin beş faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu faktörler “Kişisel Hâkimiyet 

(1,2,3,4,5 ve 6. maddeler)”, “Zihni Modeller (7,8,9,10 ve 11. maddeler)”, “Paylaşılan 

Vizyon (12,13,14,15,16,17 ve 18. maddeler)”, “Takım Halinde Öğrenme 

(19,20,21,22,23,24,25 ve 26. maddeler )” ve son olarak da “Sistem Düşüncesi (27,28, 

29 ve 30. maddeler) olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorular 4‟lü likert tipi olarak 

hazırlanmıştır. Verilen yanıtlar Hiç Katılmıyorum(1), Az Katılıyorum(2), Katılıyorum 

(3), Tamamen Katılıyorum (4) şeklinde sıralanmıştır.  

3.4.3. Örgütsel Bağlılık Ölçeği  

Araştırmada örgütsel bağlılık ile ilgili veriler Penley ve Gould(1988) tarafından 

geliştirilip Ergün ve Çelik‟in (2019) Türkçeye uyarladığı  “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile 

toplamıştır. Ölçek Ergün ve Çelik (2019) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 150 

öğretmene uygulanmıştır.  Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Aynı zamanda ölçeğin iç tutarlılık güvenirliği 

için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır.  

Ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizleri 

sonucunda, ölçekteki 1, 4, 7, 10 ve 13 numaralı maddelerin çıkarcı bağlılık boyutunu; 2, 

5, 8, 11 ve 14 numaralı maddelerin zoraki bağlılık boyutunu; 3, 6, 9, 12 ve 15 numaralı 

maddelerin ahlaki bağlılık boyutunu ölçtüğü bulgularına ulaşılmıştır. Ölçeği oluşturan 

maddelerin iç tutarlığını veren Cronbach‟s Alpha katsayısı birinci alt boyut olan “ahlaki 

bağlılık” için. 86, ikinci alt boyut olan “çıkarcı bağlılık” için. 78, üçüncü alt boyut olan 
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“zoraki bağlılık” için ise. 86 olarak saptanmıştır. Aynı zamanda ölçeğin zoraki bağlılık 

boyutu için iç tutarlılık kat sayısı 0.92, ahlaki bağlılık boyutu için iç tutarlılık katsayısı 

0.94 ve son olarak çıkarcı bağlılık alt boyutu için iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak 

saptanım ölçeğin tüm alt boyutları için iç tutarlılığın yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, örgütsel bağlılık 

ölçeğinin Türkçe formunun ülkemiz okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

bağlılığa ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde kullanılmasının uygun olduğu sonucuna 

varılmıştır (Ergün ve Çelik, 2019).  

3.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Veriler Google Dokümanlar aracılığı ile tüm yöneticilere elektronik posta 

aracılığı ile gönderilmiştir. Toplanan veriler önce Excel 2016 programına yüklenmiştir. 

Yanlış ya da eksik doldurulan formlar değerlendirmeye dâhil edilmemiştir. 

Katılımcılardan alınan veriler SPSS 23.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Ölçeklerin 

güvenilirlik analizleri Cronbach‟s Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılarak yapılmıştır.  

Ayrıca ölçekler normallik analizi de tabi tutulmuştur. 

Tablo 3:Güvenirlilik Analizi 

Ölçek Cronbach‟s 

Alpha 

Ortalama Standart 

Sapma 

Öğrenen Okul Ölçeği 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği Zoraki 

Bağlılık Alt Boyutu 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği Ahlaki 

Bağlılık Alt Boyutu 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği Çıkarcı 

Bağlılık Alt Boyut 

.93 

.72 

 

.45 

 

.68 

101.4 

6.7 

 

20.6 

 

14.6 

11.0 

2.5 

 

1.6 

 

3.9 
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Öğrenen Okul Ölçeğinin Subaş (2010) tarafından yapılan güvenirlilik çalışması 

sonucunda güvenirliği iç tutarlık katsayısı α = .94 (n = 265) bulunduğu görülmektedir 

(Subaş, 2010). Yapılan bu çalışmada ise Tablo 3‟de de görüldüğü gibi ölçeğin 

Cronbach‟s Alpha değeri α =.93 (n = 185) olarak bulunmaktadır.  

Ergün ve Çelik (2019) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin 

güvenirlilik çalışması alt boyutlar üzerinden yapılmaktadır. Bunun sonucunda 

Cronbach‟s Alpha değerlerini Ergün ve Çelik (2019)  birinci alt boyut olan ahlaki 

bağlılık için. 86, ikinci alt boyut olan çıkarcı bağlılık için. 78, üçüncü alt boyut olan 

zoraki bağlılık için ise. 86 olarak bulmuştur. Bu çalışmada ise Tablo 3‟de de görüldüğü 

gibi ahlaki bağlılık alt boyutunun güvenirlik iç tutarlık katsayısı α = .45 (n = 150), 

çıkarcı bağlılık alt boyutunun güvenirlik iç tutarlık katsayısı α = .68 (n = 150) son 

olarak da zoraki bağlılık alt boyutunun güvenirlik iç tutarlık katsayısı α = .72 (n = 150) 

olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda moral (ahlaki) bağlılık ve çıkarcı 

(hesapçı) bağlılık alt boyutlarının güvenirlilik iç tutarlılık katsayısının beklenenden daha 

düşük çıkmasının sebebi olarak örneklemin bir zincir okul olan yönetici ve idarecilerin 

oluşmasından ve bu bireylerin kurumları ile yaşadıkları değer yargılarından kaynaklı 

olduğu varsayılmaktadır.  

Sonuç itibariyle tüm ölçeklerin Croncbach‟s Alpha değerlerine bakıldığında 

güvenilir oldukları görülmektedir. 

Tablo 4:Ölçeklerin Normallik Dağılımı 

Ölçek Çarpıklık/Basıklık Değeri 

 Öğrenen Okul Ölçeği 

 Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Cinsiyet  

Mesleki Kıdem 

Görev 

Mezuniyet 

-,39 / ,17   

,19 / ,03  

1,69 / ,87 

,72 / ,13 

-,42 / -1,2 

,62 / 2,48 
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Bir ölçeğin normal dağılımına sahip olup olmadığını belirlemek saptamak için 

Tabachnick ve Fidell çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1.5 arasında olması 

gerektiğini savunmaktadır (Tabachnick and Fidell, 2013). Çalışmamızda ise Tablo 4‟de 

de görüldüğü gibi hem Öğrenen Okul Ölçeğinin (-,39/,17) hem Örgütsel Bağlılık 

Ölçeğinin (,19/,03) hem mesleki kıdem (,72 / ,13) hem de görev  (-,42 / -1,2) değişkeni 

değerinin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olduğu görülmekte ve 

bu da bize ölçeklerin ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu göstermektedir. 

Ayrıca bir ölçeğin normal dağılımına sahip olup olmadığını belirlemek için George ve 

Mallery çarpıklık ve basıklık değerinin +2,5 ile -2.5 arasında olması gerektiğini 

savunmaktadır (George and Mallery, 2010). Çalışmamızda ise Tablo 4‟de de görüldüğü 

gibi hem cinsiyet (1,69 / ,87) hem de mezuniyet (,62 / 2,48) değişkeni değerinin 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2,5 ile +2,5 arasında olduğu görülmekte ve bu da bize 

ölçeklerin normal dağılıma sahip olduğu göstermektedir.   

BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Bulgular  

4.1.1.  Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin 

Öğrenen Okul Algılarına Dair Bulgular 

Tablo 5:Öğrenen Okul Ölçeğinden Elde Edilen Verilere İlişkin Betimleyici İstatistikleri 

Ölçekler N x  

 

         ss Max. Min. 
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Öğrenen Okul Ölçeği 

ÖOÖ Kişisel 

Hâkimiyet Alt Boyutu 

ÖOÖ Zihni Modeller 

Alt Boyutu 

ÖOÖ Paylaşılan 

Vizyon Alt Boyutu 

ÖOÖ Takım Halinde 

Öğrenme Alt Boyutu 

ÖOÖ Sistem 

Düşüncesi Alt Boyutu 

185 

185 

 

185 

 

185 

 

185 

185 

 

 

3,3845 

     3,5856 

 

3,5351 

 

3,2996 

 

3,1932 

3,4122 

,3657 

,36329 

 

,38237 

 

,53496 

 

,56939 

,43931 

 

 

 

4,00 

4,00 

 

4,00 

 

4,00 

 

4,00 

4,00 

 

            

 

 

2,10 

2,00 

 

2,60 

 

1,29 

 

1,13 

2,25 

 

 

 

Tablo 5‟de görüldüğü üzere yapılan betimsel analiz sonucunda Öğrenen Okul 

Ölçeğinden elde edilen puanların ortalaması ( x =3,38) olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

standart sapması ise (ss= ,36) olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınan minimum puan 

(2,10) iken maksimum puan ise (4,00) olarak bulunmuştur. Katılımcıların hiçbiri “hiç 

katılmıyorum” cevabını vermemiştir. Ayrıca Öğrenen Okul Ölçeğinin alt boyutlarından 

biri olan kişisel hâkimiyet alt boyutundan elde edilen puanların ortalaması ( x =3,58) 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin standart sapması ise (ss= ,36) olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekten alınan minimum puan (2,00) iken maksimum puan ise (4,00) olarak 

bulunmuştur. Zihni modeller alt boyutundan elde edilen puanların ortalaması ise                    

(x =3,53) olarak bulunmuştur. Ölçeğin standart sapması ise (ss= ,38) olarak 

hesaplanmıştır. Ölçekten alınan minimum puan (2,60) iken maksimum puan ise (4,00) 

olarak bulunmuştur. Bir diğer alt boyut olan paylaşılan vizyon alt boyutundan elde 

edilen puanların ortalaması ( x =3,29) olarak bulunmuştur. Ölçeğin standart sapması ise 

(ss= ,53) olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınan minimum puan (1,29) iken maksimum 

puan ise (4,00) olarak bulunmuştur. Takım halinde öğrenme alt boyutundan elde edilen 
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puanların ortalaması ( x =3,19) olarak bulunmuştur. Ölçeğin standart sapması ise (ss= 

,56) olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınan minimum puan (1,13) iken maksimum puan 

ise (4,00) olarak bulunmuştur. Son olarak sistem düşüncesi alt boyutundan elde edilen 

puanların ortalaması ( x =3,41) olarak bulunmuştur. Ölçeğin standart sapması ise (ss= 

,43) olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınan minimum puan (2,25) iken maksimum puan 

ise (4,00) olarak bulunmuştur. Ortalama değerler 4,00 - 3,20 aralığında ise "Çok 

Yüksek” , 3,19 - 2,40 aralığında ise “Yüksek”, 2,39 – 1,60 aralığında ise “Orta” , 1,59 – 

1,00 aralığında ise “Düşük” olarak yorumlanmıştır.  Elde edilen bulgular neticesinde 

Kişisel Hâkimiyet, Zihni Modeller, Paylaşılan Vizyon ve Sistem Düşüncesi alt 

boyutlarının x =3,20 ortalamasının üstünde yani  “Çok Yüksek" düzeyinde algıladıkları 

söylenebilir. Takım Halinde Öğrenmenin alt boyutu ise 3,19 ortalamaya sahip olup 

“Yüksek” düzeyde algılandığı söylenebilir. Ayrıca Kişisel Hâkimiyet alt boyutu 

ortalamasının diğer alt boyutlara nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğin 

tüm alt boyutlarının toplam ortalaması 3,38 olup genel olarak okul yöneticilerin öğrenen 

okul algılarının “Çok Yüksek” düzeyde oldukları söylenebilir. Likert tipinde geliştirilen 

Öğrenen Okul Ölçeği her maddeye verilen 4‟lü derecelendirme şeklindeki cevaptan 

oluşmuştur.  Birinci alt boyutta (Takım Halinde Öğrenme) 8 madde toplanmış ve bu alt 

boyutun puanı 8x4=32 puan olarak hesaplanmıştır. İkinci alt boyutta (Paylaşılan 

Vizyon) 7 madde toplanmış ve bu alt boyutun puanı 7x4=28 puan olarak hesaplanmıştır. 

Üçüncü alt boyutta (Kişisel Hâkimiyet) 6 madde toplanmış ve bu alt boyutun puanı 

6x4=24 puan olarak hesaplanmıştır. Dördüncü alt boyutta (Zihni Modeller) 5 madde 

toplanmış ve bu alt boyutun puanı 5x4=20 puan olarak hesaplanmıştır. Beşinci alt 

boyutta (Sistem Düşüncesi) 4 madde toplanmış ve bu alt boyutun puanı 4x4=16 puan 

olarak hesaplanmıştır. Bu alt boyutların toplam puanı minimum 30x1=30 ve maksimum 

30x4=120 olarak hesaplanmıştır. Öğrenen okul ölçeği toplamda 120 puanlık bir değere 

sahiptir. 
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4.1.2. Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin 

Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Dair Bulgular 

Tablo 6:Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarından Elde Edilen Verilere İlişkin 

Betimleyici İstatistikleri 

Ölçekler N x  

 

      Ss     Max. Min. 

ÖBÖ Moral Bağlılık 

Alt Boyutu 

ÖBÖ Çıkarcı Bağlılık 

Alt Boyutu 

ÖBÖ Zoraki Bağlılık 

Alt Boyutu 

185 

 

185 

  

185 

4,1243 

 

2,9341 

 

1,3557 

  

      ,32287 

 

      ,78365 

 

      ,51116 

    5,00 

 

    4,60 

 

    3,40 

 

 

3,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

 

 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutlarından biri olan moral bağlılık alt 

boyutundan elde edilen puanların ortalaması ( x =4,12) olarak bulunmuştur. Alt boyutun 

standart sapması ise (ss= ,32) olarak hesaplanmıştır. Alt boyuttan alınan minimum puan 

(3,00) iken maksimum puan ise (5,00) olarak bulunmuştur. Ölçeğin bir diğer alt boyutu 

olan çıkarcı bağlılık alt boyutundan elde edilen puanların ortalaması (x =2,93) olarak 

bulunmuştur. Alt boyutun standart sapması ise (ss= ,78) olarak hesaplanmıştır. Alt 

boyuttan alınan minimum puan (1,00) iken maksimum puan ise (4,60) olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin son alt boyutu olan zoraki bağlılık alt boyutundan elde edilen 

puanların ortalaması ise ( x =1,35) olarak bulunmuştur. Alt boyutun standart sapması ise 

(ss= ,51) olarak hesaplanmıştır. Alt boyuttan alınan minimum puan (1,00) iken 

maksimum puan ise (3,40) olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarından alınan toplam 

puanın Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin toplam puanını vermediği Ergün (2019) tarafından 

belirtilmiştir. Bu sebeple örgütsel bağlılık alt boyutlarından elde edilen ortalama, 

standart sapma, en büyük ve en küçük değer üzerinden bir analiz yapılmıştır. Ortalama 
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değerler 5,00 - 4,20 aralığında ise "Çok Yüksek” , 4,19 - 3,40 aralığında ise “Yüksek”, 

3,39 – 2,60 aralığında ise “Orta” , 2,59 – 1,80 aralığında ise “Düşük” ve son olarak 1,79 

– 1,00 aralığında ise “Çok Düşük” olarak yorumlanmıştır. Moral Bağlılık alt boyutuna 

baktığımızda katılımcıların algılarının “Yüksek” düzeyde olduğu, Çıkarcı Bağlılık alt 

boyuna baktığımızda katılımcıların yine “Yüksek” düzeyde algıladıkları ve son olarak 

Zoraki Bağlılık alt boyutuna baktığımızda katılımcıların  “Düşük” düzeyde algıladıkları 

söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Öğrenen 

Okul Algılarının ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Cinsiyet, 

Meslekteki Kıdem Yılı, Görev Ve Mezuniyet DeğiĢkenlerine 

Göre FarklılaĢmalarına ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 7:Yöneticilerin Öğrenen Okul Olma ve  Örgütsel Bağlılık Alt Boyut Algılarının 

Ortalamaları İle Cinsiyet  Bağımsız Değişkeni İle T-Testi Analizi  

Öğrenen Okul Ölçeği      N              x  ss                 t                df                 p 

Cinsiyet        Erkek         152         3,3945           ,37139          ,796           183              ,427 

                      Kadın         33          3,3386          ,33988           ,403         50,027 

ÖBÖ Moral Bağlılık Alt Boyutu                                                   
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Cinsiyet        Erkek          152         4,1211           ,30113         - ,295           183            ,768 

                     Kadın           33          4,1394           ,41378          -,241          39,671 

ÖBÖ Çıkarcı Bağlılık Alt Boyutu                   

Cinsiyet        Erkek           152         2,8882           ,79226         - 1,719           183          ,087 

                     Kadın            33          3,1455           ,71637         -1 ,834         50,496 

ÖBÖ Zoraki Bağlılık Alt Boyutu                   

Cinsiyet        Erkek            152         1,3421           ,53221        - 774              183           ,440 

                     Kadın             33          1,4182            ,40113        -927              59,297 

 

 

Tablo 7‟de Öğrenen Örgüt Ölçeğinden ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt 

boyutlarından alınan toplam puanların katılımcıların cinsiyetine göre anlamlı bir 

farklılığa sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla bağımsız t testi yapılmıştır. Bunun 

sonucunda Tablo 7‟de de görüldüğü üzere öğrenen okul olma ve örgütsel bağlılık alt 

boyutlarından moral bağlılık, çıkarcı bağlılık ve zoraki bağlılık boyutları ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Tablo 8:Yöneticilerin Öğrenen Okul Olma Algıları Ortalamaları İle Mesleki Kıdem, 

Görev ve Mezuniyetin Tek Yönlü ANOVA Testi Analizine Göre Karşılaştırılması 

Ölçek Meslekteki 

Kıdem Yılı 

N       ss Var. K. K.T. df  K.O. F p 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrene

n Okul 

Ölçeği 

 

 

1-5 Yıl 

6-15 Yıl 

16-25 Yıl 

25 ve Üstü Yıl 

Toplam 

 

Görev 

Müdür 

Müdür 

Yardımcısı    

Eğitim 

Koordinatörü 

Toplam 

 

Mezuniyet 

44 

99 

25 

17 

185 

 

 

41 

61 

83 

185 

 

 

 

 

3,2657 

3,4009 

3,4124 

3,5558 

3,3845 

 

 

3,5425 

3,3573 

3,3265 

3,3845 

 

 

 

,36025 

,36631 

,40244 

,22706 

,36571 

 

 

28727 

,35730 

,38731 

,37571 

 

,28699 

,35486 

G. 

Arası 

G.Ġçi 

Toplam 
 

 

G. 

Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

1,166 

23,442 

24,609 

 

 

 

 

1,347 

23,261 

24,609 

 

 

 

,471 

24,137 

3 

181 

184 

 

 

 

 

2 

182 

184 

 

 

 

3 

181 

  ,389 

  ,130 

 

 

 

 

 

,674 

,128 

 

 

 

 

,157 

,133 

3,001 

 

 

 

 

 

 

5,270 

 

 

 

 

 

1,177 

,032 

 

 

 

 

 

 

,006 

 

 

 

 

 

,320 
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Ön Lisans 

Lisans 

(Fakülte) 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

8 

150 

26 

1 

185 

3,4871 

3,3876 

3,3156 

3,8966 

3,3845 

,43810 

 

,36571 

G. 

Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

24,609 184 

  

Öğrenen Okul Ölçeğinin meslekteki kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Bunun sonucunda Tablo 8‟de görüldüğü gibi öğrenen okul olma 

durumu ile mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (F=3,001, 

p<0,05) bulunmaktadır. ANOVA sonucuna göre; mesleki kıdem yılı 25 ve üstü yıl olan 

bireylerin öğrenen okul olma düzeylerinin en yüksek olduğu (x =3,55); mesleki kıdem 

yılı 1-5 yıl olan bireylerin öğrenen okul olma düzeylerinin en düşük olduğu (x =3,26) 

tespit edilmektedir.  Ayrıca farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek 

amacı ile de Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. Bunun sonucunda 25 ve üstü yıl 

mesleki kıdemi olan bireyler ile 1-5 yıl mesleki kıdemi olan bireyler arasında anlamlı 

farklılık (p<0,05 ve p=,027) bulunmaktadır. Sonuç itibari ile mesleki kıdemi 25 ve üzeri 

yıl olan bireylerin öğrenen okul düzeyi 1-5 yıl olan bireylere oranla daha yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

Öğrenen Okul Ölçeğinin görev yöneticilik görevi değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Bunun sonucunda Tablo 8‟de görüldüğü gibi öğrenen okul olma 

durumu ile yöneticilik görevi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (F=5,27, 

p<0,05) bulunmaktadır. ANOVA sonuçlarına göre; yöneticilikteki görevi müdür olan 

bireylerin öğrenen okul olma düzeylerinin en yüksek olduğu (x =3,54); yöneticilikteki 

görevi eğitim koordinatörü olan bireylerin öğrenen okul olma düzeylerinin en düşük 

olduğu (x =3,32) tespit edilmektedir. Ayrıca farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu 

tespit etmek amacı ile Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. Bunun sonucunda yöneticilik 

görevi müdür olan bireyler ile müdür yardımcısı olan bireyler arasında anlamlı farklılık 
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(p<0,05 ve p=,030) bulunmaktadır. Ayrıca yöneticilik görevi müdür olan bireyler ile 

eğitim koordinatörü olan bireyler arasında anlamlı bir farklılık (p<0,05 ve p=,005) 

bulunmaktadır.  Sonuç itibari ile yöneticilik görevi müdür olan bireylerin öğrenen okul 

düzeyi yöneticilik görevi müdür yardımcısı ve eğitim koordinatörü olan bireylere oranla 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Öğrenen Okul Ölçeğinin mezuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Analiz sonucunda mezuniyet değişkeni ile öğrenen okul olma durumu 

arasında anlamlı bir farklılığın (p>0,05) olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9:Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Moral Alt Boyutunun Ortalaması İle Mesleki 

Kıdem, Görev ve Mezuniyetin Tek Yönlü ANOVA Testi Analizine Göre 

Karşılaştırılması 
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Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan moral bağlılık alt boyutunun 

meslekteki kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun 

sonucunda Tablo 9‟da görüldüğü gibi moral bağlılık alt boyutu ile kıdem yılı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan moral bağlılık alt boyutunun görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 9‟da 

görüldüğü gibi moral bağlılık alt boyutu ile görev arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan moral bağlılık alt boyutunun 

mezuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 

9‟da görüldüğü gibi moral bağlılık alt boyutu ile mezuniyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Ölçek Meslekteki 

Kıdem Yılı 

N    ss Var. K. K.T. df K.

O. 

F p 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel 

Bağlılık 

Ölçeği 

Moral 

Bağlılık 

Alt 

Boyutu 

1-5 Yıl 

6-15 Yıl 

16-25 Yıl 

25 ve Üstü Yıl 

Toplam 

 

Görev 

Müdür 

Müdür 

Yardımcısı    

Eğitim 

Koordinatörü 

Toplam 

 

Mezuniyet 

Ön Lisans 

Lisans (Fakülte) 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

44 

99 

25 

17 

185 

 

 

41 

61 

83          

185 

 

 

8 

150 

26 

1 

185 

4,1636 

4,1232  

4,0480 

4,1412 

4,1243 

 

 

4,1073 

4,1016 

4,1494 

4,1243 

 

 

3,9750 

4,1480 

4,0385 

4,0000 

4,1243 

,33763 

,30600 

,34775 

,35189 

,32287 

 

 

,20049 

,28431 

,39242 

,32287 

 

 

,55997 

,32393 

,18778 

 

,32287 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

,219 

18,962 

19,181 

 

 

 

 

,095 

19,085 

19,181 

 

 

 

,470 

18,711 

19,181 

3 

181 

184 

 

 

 

 

2 

182 

184 

 

 

 

3 

181 

184 

,073 

,105 

 

 

 

 

 

,048 

,105 

 

 

 

 

,157 

,103 

,695 

 

 

 

 

 

 

,445 

 

 

 

 

 

1,51

4 

,556 

 

 

 

 

 

 

,635 

 

 

 

 

 

,212 

Ölçek Meslekteki 

Kıdem Yılı 

N    ss Var. K. K.T. df K.O. F p 
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Tablo 10:Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Çıkarcı Alt Boyutunun Ortalaması İle Mesleki 

Kıdem, Görev ve Mezuniyetin Tek Yönlü ANOVA Testi Analizine Göre 

Karşılaştırılması 

 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan çıkarcı bağlılık alt boyutunun 

meslekteki kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun 

sonucunda Tablo 10‟da görüldüğü gibi çıkarcı bağlılık alt boyutu ile meslekteki kıdem 

yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan çıkarcı bağlılık alt boyutunun görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 10‟da 

görüldüğü gibi çıkarcı bağlılık alt boyutu ile görev arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (F=12,885, p<0,05) bulunmaktadır. ANOVA sonuçlarına göre; 

yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireylerin çıkarcı bağlılık alt boyutunun 

en yüksek olduğu (x =3,23); yöneticilikteki görevi müdür olan bireylerin çıkarcı bağlılık 

alt boyutunun en düşük olduğu (x =2,59) tespit edilmektedir. Ayrıca farklılığın hangi 

gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacı ile Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütsel 

Bağlılık 

Ölçeği 

Çıkarcı 

Bağlılık 

Alt 

Boyutu 

1-5 Yıl 

6-15 Yıl 

16-25 Yıl 

25 ve Üstü Yıl 

Toplam 

 

Görev 

Müdür 

Müdür 

Yardımcısı    

Eğitim 

Koordinatörü 

Toplam 

 

Mezuniyet 

Ön Lisans 

Lisans 

(Fakülte) 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

44 

99 

25 

17 

185 

 

 

41 

61 

 

83          

 

185 

 

 

8 

150 

26 

1 

185 

3,1455 

2,9373 

2,6720 

2,7529 

2,9341 

 

 

2,5902 

2,7607 

 

3,2313 

 

2,9341 

 

 

3,0250 

2,9000 

3,0923 

3,2000 

2,9341 

,80967 

,75412 

,75472 

,83525 

,78365 

 

 

,67075 

,79315 

 

,72615 

 

,78365 

 

 

,67135 

,81025 

,66509 

 

,78365 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

4,242 

108,754 

112,995 

 

 

 

 

14,015 

98,980 

 

112,995 

 

 

 

,962 

112,033 

112,995 

3 

181 

184 

 

 

 

 

2 

182 

 

184 

 

 

 

3 

181 

184 

1,414 

,601 

 

 

 

 

 

7,008 

,544 

 

 

 

 

 

,321 

,619 

2,353 

 

 

 

 

 

 

12,88

5 

 

 

 

 

 

 

,518 

,074 

 

 

 

 

 

 

,000 

 

 

 

 

 

,670 
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Bunun sonucunda yöneticilikteki görevi müdür olan bireyler ile yöneticilikteki görevi 

eğitim koordinatörü olan bireyler arasında anlamlı farklılık (p<0,05 ve p=,000) 

bulunmaktadır. Aynı zamanda yöneticilikteki görevi müdür yardımcı olan bireyler ile 

yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireyler arasında anlamlı farklılık 

(p<0,05 ve p=,001) bulunmaktadır. Sonuç itibariyle yöneticilikteki görevi eğitim 

koordinatörü olan bireylerin çıkarcı bağlılık alt boyutunun yöneticilikteki görevi müdür 

ve müdür yardımcısı olan bireylere oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan çıkarcı bağlılık alt boyutunun 

mezuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 

8‟de görüldüğü gibi çıkarcı bağlılık alt boyutu ile mezuniyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Tablo 11:Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Zoraki Alt Boyutunun Ortalaması İle Mesleki 

Kıdem, Görev ve Mezuniyetin Tek Yönlü ANOVA Testi Analizine Göre 

Karşılaştırılması 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan zoraki bağlılık alt boyutunun 

meslekteki kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

Ölçek Meslekteki 

Kıdem Yılı 

N    ss Var. K. K.T. df K.O. F p 

 

 

 

 

 

 

 

Örgütse

l 

Bağlılı

k 

Ölçeği 

Zoraki 

Bağlılı

k Alt 

Boyutu 

1-5 Yıl 

6-15 Yıl 

16-25 Yıl 

25 ve Üstü Yıl 

Toplam 

 

Görev 

Müdür 

Müdür Yardımcısı    

Eğitim 

Koordinatörü 

Toplam 

 

Mezuniyet 

Ön Lisans 

Lisans (Fakülte) 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Toplam 

44 

99 

25 

17 

185 

 

 

41 

61 

83          

185 

 

 

 

8 

150 

26 

1 

185 

1,4500 

1,3596 

1,3200 

1,1412 

1,3557 

 

 

1,1171 

1,3934 

1,4458 

1,3557 

 

 

 

1,1250 

1,3213 

1,6385 

1,0000 

1,3557 

,49953 

,51822 

,60828 

,24254 

,51116 

 

 

,24890 

,56091 

,53677 

,51116 

 

 

 

,14880 

,44685 

,78388 

 

,51116 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

 

 

 

 

G. Arası 

G.Ġçi 

Toplam 

1,207 

46,870 

48,077 

 

 

 

 

3,095 

44,981 

48,077 

 

 

 

 

2,808 

45,268 

48,077 

3 

181 

184 

 

 

 

 

2 

182 

184 

 

 

 

 

3 

181

184 

,402 

,259 

 

 

 

 

 

1,548 

,247 

 

 

 

 

 

,936 

,250 

1,554 

 

 

 

 

 

 

6,262 

 

 

 

 

 

 

3,743 

,202 

 

 

 

 

 

 

,002 

 

 

 

 

 

 

,012 
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belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun 

sonucunda Tablo 11‟de de görüldüğü gibi zoraki bağlılık alt boyutu ile meslekteki 

kıdem yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmamaktadır. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan zoraki bağlılık alt boyutunun görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 11‟de 

görüldüğü gibi zoraki bağlılık alt boyutu ile görev arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (F=6,262, p<0,05) bulunmaktadır. ANOVA sonuçlarına göre; 

yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireylerin zoraki bağlılık alt boyutunun 

en yüksek olduğu (x =1,4458); yöneticilikteki görevi müdür olan bireylerin zoraki 

bağlılık alt boyutunun en düşük olduğu (x =1,1171) tespit edilmektedir. Ayrıca 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacı ile Tukey Post Hoc testi 

kullanılmıştır. Bunun sonucunda yöneticilikteki görevi müdür olan bireyler ile 

yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireyler arasında anlamlı farklılık 

(p<0,05 ve p=,002) bulunmaktadır. Aynı zamanda yöneticilikteki görevi müdür ile 

yöneticilikteki görevi müdür yardımcısı olan bireyler arasında anlamlı farklılık (p<0,05 

ve p=,018) bulunmaktadır. Sonuç itibariyle yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü 

olan bireylerin zoraki bağlılık alt boyutunun yöneticilikteki görevi müdür ve müdür 

yardımcısı olan bireylere oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan zoraki bağlılık alt boyutunun 

mezuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmaktadır. Bunun sonucunda Tablo 

11‟de görüldüğü gibi zoraki bağlılık alt boyutu ile mezuniyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (F=3,743, p<0,05) bulunmaktadır. ANOVA sonuçlarına 

göre; yüksek lisans mezunu olan bireylerde zoraki bağlılık alt boyutunun en yüksek 

olduğu (x =1,63); doktora mezunu olan bireylerde zoraki bağlılık alt boyutunun en 

düşük olduğu (x =1,00) tespit edilmektedir. Ayrıca farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu tespit etmek amacı ile Post Hoc testi yapılmıştır. Ancak örneklem grubundaki 

doktora mezunu olan yönetici sayısı yeterli olmadığı için Post Hoc sonucuna 

ulaşılmamıştır.  
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4.1.4. Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin 

Öğrenen Okul Algıları Ġle Örgütsel Bağlılıkları 

Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular 

Tablo 12:Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi Sonuçları 

Correlations 

     

  

Öğrenen Okul       

Ölçeği 

ÖBÖ 

Moral 

Bağlılık 

Alt 

Boyutu 

ÖBÖ 

Çıkarcı 

Bağlılık 

Alt 

Boyutu 

ÖBÖ 

Zoraki 

Bağlılık 

Alt 

Boyutu 

Öğrenen Okul 

Ölçeği Pearson Correlation 1 -,046 -,253** -,618** 

 

Sig. (2-tailed) 

 

,533 ,001      ,000 

 

N 185 185 185 185 

ÖBÖ Moral Bağlılık 

Alt Boyutu Pearson Correlation -,046 1 ,186* -,081 

 

Sig. (2-tailed) ,533 

 

,011 ,273 

 

N 185 185 185 185 

ÖBÖ Çıkarcı 

Bağlılık Alt Boyutu Pearson Correlation -,253** ,186* 1 ,344** 

 

Sig. (2-tailed)              ,001 ,011 

 

    ,000 

 

N               185 185 185      185 

ÖBÖ Zoraki Bağlılık 

Alt Boyutu Pearson Correlation -,618** -,081  ,344** 1 

 

Sig. (2-tailed)              ,000 ,273      ,000 

 

 

N              185 185 185 185 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

   * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

    

Öğrenen Okul Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı bir 

ilişkinin bulunup bulunmadığını belirlemek ve eğer anlamlı bir ilişki söz konusuysa 

ilişkinin yönünü tespit etmek amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucunda Tablo 12‟de de görüldüğü gibi öğrenen okul ile örgütsel 

bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.01) bulunmaktadır. İlişkinin yönüne bakıldığında ise negatif yönlü (r=-,253) ve 

düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda katılımcıların öğrenen okul 

düzeyleri arttıkça çıkarcı bağlılık düzeylerinin azaldığı tespit edilmektedir. Ayrıca 

öğrenen okul ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan zoraki bağlılık arasındaki ilişki de 
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istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bulunmaktadır. İlişkinin yönünü negatif yönde (r=-

,618)  ve orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda katılımcıların öğrenen 

okul düzeyleri arttıkça zoraki bağlılık düzeylerinin azaldığı görülmektedir. Örgütsel 

bağlılık alt boyutu olan moral bağlılık ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan çıkarcı 

bağlılık arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmaktadır. İlişkinin 

yönüne bakıldığında ise pozitif yönde (r=,186)  ve düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bunun sonucunda katılımcıların çıkarcı bağlılık düzeyleri arttıkça moral 

bağlılık düzeylerinin de arttığı tespit edilmektedir. Son olarak örgütsel bağlılık alt 

boyutu olan çıkarcı bağlılık ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan zoraki bağlılık 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bulunmaktadır. İlişkinin yönünün 

ise pozitif yönde (r=,344)  ve orta düzeyde olduğu tespit edilmektedir. Bunun 

sonucunda da katılımcıların çıkarcı bağlılık düzeyleri arttıkça zoraki bağlılık 

düzeylerinin de arttığı görülmektedir. 

4.2 YORUMLAR  

Araştırmanın bu bölümünde öğrenen örgüt(okul) ile örgütsel bağlılık ile ilgili 

araştırmacıların daha önce yaptıkları araştırmalar sonucundaki bulgular ile kendi 

araştırmamızın bulguları karşılaştırılmıştır.  

4.2.1. AraĢtırmanın birinci sorusu “ilköğretim okullarında görev yapan 

yöneticilerin okullarına iliĢkin öğrenen okul algı düzeyleri” ile ilgili yorumlar 

Banoğlu ve Peker(2012)‟in çalışmasında okul yöneticilerinin kişisel hâkimiyet, 

zihni modeller, sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenme boyutlarında “genellikle” 

düzeyinde bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Takım halinde öğrenme 

disiplininin algı düzeyi “tamamen katılıyorum” değerine çok yakın bir sınırdadır. Güleş 

ve Çağlayandereli(2012)‟nin yaptığı araştırma sonucunda yöneticilerin öğrenen okul 

algıları zihni modeller disiplininin de en yüksek puanı alırken kişisel hâkimiyet 

boyutunda en düşük puanı almıştır.  Aksu(2013)‟ün araştırmasında ortalamalar üzerinde 

değerlendirme yapıldığında yöneticilerin takım halinde öğrenme, paylaşılan sistemler, 

ortak vizyon ve yetkilendirme, sistemler arası bağlantılar, destekleyici liderlik 

boyutlarına “bazen” katıldıkları, sürekli öğrenme, diyalog ve öğrenme boyutlarına 
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“genellikle” katıldıkları tespit edilmiştir. Yapılan bulgular neticesinde yöneticilerin 

öğrenen okula ilişkin algı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

4.2.2. AraĢtırmanın ikinci sorusu “ilköğretim okullarında görev yapan 

yöneticilerin okullarına iliĢkin örgütsel bağlılık düzeyleri” ile ilgili yorumlar 

Kurşunoğlu, Bakay ve Tanrıöğen(2010)‟in yaptığı çalışmada Allen ve 

Mayer(1990) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Duygusal 

bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığını oluşturan bağlılık türlerinde 

öğretmenlerin en fazla gösterdiği bağlılığın duygusal bağlılık olduğu tespit edilmiştir.  

Aksanaklu ve İnandı(2018)‟nın yaptığı araştırmanın örneklemi 284 devlet okulu 

yöneticisini oluşturmaktadır. Yapılan istatistiksel çalışma neticesinde katılımcıların 

örgütsel bağlılık düzeyi genellikle yüksek bulunmuştur. 

Gülnar(2010)‟un çalışmasında öğretmenlerin verdiği cevaplar üzerinde durulup 

örgütsel bağlılıklarının kişisel özellikleri ile farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin zoraki bağlılık alt boyutunda yüksek düzeyde 

örgütsel bağlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ahlaki bağlılık alt boyutunda öğretmenlerin 

bağlılığı orta düzeyde çıkmıştır. Son olarak çıkarcı bağlılık alt boyutunda öğretmenlerin 

sergiledikleri bağlılık düşük düzeyde tespit edilmiştir. 

Eyiol(2020)‟un çalışmasında Merkezefendi ilçesinde görev yapan öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlerin çıkarcı bağlılık, 

zoraki bağlılık ve ahlaki bağlılık alt boyutları üzerinden istatiksel analiz çalışmaları 

yapılmıştır. Bu analiz sonucunda ise katılımcıların yüksek düzeyde ahlaki bağlılığa 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarında katılımcıların orta düzeyde çıkarcı 

bağlılığa ve düşük düzeyde zoraki bağlılığa sahip olduğu tespit edilmiştir.  

4.2.3. AraĢtırmanın üçüncü sorusu “ilköğretim okullarındaki yöneticilerin öğrenen 

okul algılarında ve örgütsel bağlılık düzeylerinde; cinsiyetlerine, yürüttükleri 

yöneticilik görevlerine, yöneticilik kıdemlerine ve eğitim durumlarına göre” 

anlamlı bir iliĢkisi ile ilgili yorumlar 

Araştırmada ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin öğrenen okul 

algılarında ve örgütsel bağlılık düzeylerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. Mezuniyet değişkeni ile öğrenen okul olma durumu arasında anlamlı 
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bir farklılık ortaya çıkmazken mesleki kıdem yılı ve görev değişkenleri arasında anlamlı 

bir fark ortaya çıkmıştır. Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan moral bağlılık ile 

meslekteki kıdem yılı, görev ve mezuniyet değişkenleri üzerinden anlamlı bir farklılık 

ortaya çıkmamıştır. Örgütsel Bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık ile mesleki kıdem 

yılı ve görev değişenleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkarken mezuniyet 

değişkeni üzerinden bir farklılık ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir. Örgütsel Bağlılık alt 

boyutu olan zoraki bağlılık ile mesleki kıdem yılı üzerinden anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmazken görev ve mezuniyet değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmıştır. 

Literatür taramaları incelendiğinde ise Subaş(2010)‟ın yaptığı analiz sonucunda 

katılımcıların öğrenen okul algılarında cinsiyetlerine göre Paylaşılan vizyon alt 

boyutunda, Kişisel Hakimiyet alt boyutunda, Zihni Modeller alt boyutunda anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür. Ancak Sistem Düşüncesi alt boyutunda katılımcıların 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Erkek katılımcıların sistem 

düşüncesi tutumu kadın katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrenen 

okul ölçeği ile yapılan ölçümlerin kıdem değişkenine göre Takım Halinde Öğrenme alt 

boyutunda, Sistem Düşüncesi alt boyutunda Paylaşılan Vizyon alt boyutunda ve Kişisel 

Hâkimiyet alt boyutunda farklılaştığı tespit edilmiştir. Kıdem yılı arttıkça öğrenen okul 

olma algıları artmıştır.  Zihnî modeller alt boyutuna ait puanların kıdem değişkenine 

bağlı olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Görev değişkeni ile ilgili 

yapılan istatistik analiz sonucunda herhangi bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. 

Mezuniyet değişkenine göre yapılan istatistiksel analiz sonucunda ise Takım Halinde 

Öğrenme alt boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın ön 

lisans mezunlarının lehine olduğu tespit edilmiştir. Paylaşılan Vizyon alt boyutunda 

tespit edilen anlamlı farklılığın ise yine ön lisans mezunlarının lehine olduğu tespit 

edilmiştir. Kişisel Hâkimiyet alt boyutundaki anlamlı farklılığın da ön lisans 

mezunlarının lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Zihni Modeller alt boyutu ile mezuniyet 

değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sistem Düşüncesi alt 

boyotundaki farklılığın da yine ön lisans mezunu olan bireylerin lehine olduğu ortaya 

çıkan sonuçlar arasındadır.  

Kara(2019)‟nın yaptığı çalışmada ise katılımcıların öğrenen okul olma 

algılarında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sadece yaş 
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ve medeni durum arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. 20- 25 yıl 

arasındaki öğretmenlerin öğrenen okul puanları ve bekâr öğretmenlerin öğrenen okul 

algısı ortalama puanları daha yüksek çıkmıştır. Örgütsel bağlılık ortalama puanlarında 

ise demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Öğrenen 

Okul alt boyutlarında yapılan istatistiksek analiz neticesinde Paylaşılan vizyon alt 

boyutunda yaş grupları ve medeni durum arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Bu 

farklılık 20-25 yaş arasında çalışan öğretmenlerin paylaşılan vizyon ortalama puanları 

diğer yaş gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Bekar öğretmenlerin paylaşılan vizyon 

ortalama puanlarının evlilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Takım Halinde 

Öğrenme alt boyutunda ise yaş grupları ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. 20-25 yaş arasın öğretmenlerin ve lisans mezunu olan 

öğretmenlerin ortalama puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bal(2011)‟ın yaptığı araştırma neticesinde Öğrenen Okul ölçeği alt boyutlarında 

cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kadın okul yöneticilerinin 

kişisel ustalık, takım halinde öğrenme ve paylaşılan vizyon alt boyutlarını algılamaları 

erkek yöneticilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Görev değişkenine göre 

yapılan istatistiksel analiz sonucunda ise bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. 

Kıdem değişkeni ile ilgili bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim durumu ile 

ilgili yapılan analiz sonucunda yine anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.  

Baran(1999)‟ın Yüksek Lisans tez çalışmasında ise kadın yöneticilerin değişim ve 

yenilik kapsamında erkek yöneticilere göre daha esnek olduğunu ifade etmiştir. 

Uysal(2005) „ın çalışmasında ise Kişisel Ustalık ve Paylaşılan Vizyon alt boyutları 

itibari ile kadın yöneticilerin erkek yöneticilere nispeten daha olumlu bir yapıda olduğu 

tespit edilmiştir. Yöneticilik görevi ile ilgili yapılan araştırma neticesinde anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. Yöneticilik kıdemi arasında ise öğrenen örgüt olma algıları 

ile arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

katılımcıların eğitim durumları ile öğrenen okul algıları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir.  Banoğlu(2009)un araştırmasında ise Sistem Düşüncesi 

algılarının yöneticilik kıdemi 10 yıldan az olan yöneticilerin diğer yöneticilik 

kıdemlerine göre daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kümüş(1998)‟ün Yüksek 

Lisans çalışmasında ise kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranla kendilerini 

geliştirmeye çalışmalarının daha yüksek olduğunu ifade etmiştir.  
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Güleş ve Çağlayandereli(2012)‟nin çalışmalarında ise yöneticilerin öğrenen 

organizasyona ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı gözlenmektedir. 

Bu farklılığın paylaşılan vizyon, sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenme 

boyutlarında olduğu belirlenmiştir. Erkeklerin kadın yöneticilere göre paylaşılan 

vizyon, sistem düşüncesi ve takım halinde öğrenme algılarının daha yüksek olduğu 

ortaya çıkan bulgular arasındadır. Mesleki kıdem yılı değişkeninde ise 11 yıl ve üzeri 

kıdeme sahip olan yöneticilerin 1-5 yıl ve 6-10 yıl kıdeme sahip olan yöneticilere oranla 

algılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Aksanaklu ve İnandı(2018)‟nın yaptığı araştırmanın örneklemi 284 devlet okulu 

yöneticisini oluşturmaktadır. Araştırmada erkek yöneticilerin örgütsel bağlılık 

düzeyinin kadın yöneticilere oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkan sonuçlar 

arasındadır. Eyiol(2020)‟nin çalışmasında katılımcıların zoraki bağlılık, çıkarcı bağlılık 

ve ahlaki bağlılıklarının cinsiyet değişkeni ile anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit 

edilmiştir. Aynı şekilde katılımcılı mesleki kıdemleri ile de örgütsel bağlılık alt 

boyutları ile anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkan sonuçlar arasındadır.  

4.2.4. AraĢtırmanın dördüncü sorusu “okul yöneticilerinin öğrenen okul özellikleri 

ile örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢki” ile ilgili yorumlar 

Atay(2009) çalışmasında Meyer ve Allen(1990) tarafından geliştirilen örgütsel 

bağlılık ölçeğini kullanmıştır. Bu ölçeğin duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif 

bağlılık olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Aynı zamanda araştırmacının kendisi 

yedi boyuttan oluşan(Esnek Örgüt Yapısı, Güçlendirme, Bireysel Öğrenme, Takım 

Halinde Öğrenme, Örgütsel Öğrenme, Paylaşılan Vizyon ve Sistem Anlayışı) öğrenen 

örgüt ölçeğini beşli likert ölçeğinde geliştirmiştir. Araştırmanın örneklemi ise 578 

işletmeciyi oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılık ölçeğinin alt 

boyutlarından olan duygusal bağlılık ve devam bağlılığı öğrenen örgüt olma düzeyini 

olumlu yönde etkilemektedir ancak normatif bağlılık öğrenen örgüt olma düzeyini 

etkilememektedir sonucuna ulaşılmıştır.  

Demirci(2013)‟nin çalışmasında bir kamu kurumunda öğrenen örgüt kültürüne 

ilişkin algıların örgütsel bağlılık üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Basım ve 

arkadaşları tarafından(2007)  Türkçeye uyarlanmış olan “Öğrenen Örgüt Boyutları 

Ölçeği” ve Allen ve Mayet tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
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kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenen örgütün alt boyutları olan sürekli öğrenme, 

diyalog ve araştırma, takım halinde öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş 

çalışanlar sistemler arası bağlantı ve destekleyici liderlik ile örgütsel bağlılığın alt 

boyutu olan duygusal bağlılık arasında orta dereceli ve pozitif yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Öğrenen örgütün alt boyutları olan sürekli öğrenme, diyalog ve araştırma, 

takım halinde öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş çalışanlar sistemler arası 

bağlantı ve destekleyici liderlik ile örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı 

arasında da orta dereceli ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Son olarak öğrenen 

örgütün alt boyutları olan sürekli öğrenme, diyalog ve araştırma, takım halinde 

öğrenme, paylaşımcı sistemler, güçlendirilmiş çalışanlar sistemler arası bağlantı ve 

destekleyici liderlik ile örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık arasında orta 

dereceli ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.   

Kara(2019)‟un çalışmasında ise örgütsel bağlılık üzerinde etkin olan öğrenen 

okul algısı paylaşılan vizyon olarak tespit edilmiştir. Paylaşılan vizyon üzerinde etkinlik 

arttıkça örgütsel bağlılığın da artacağına ilişkin bir sonuç elde edilmiştir. Örgütsel 

bağlılığın alt boyutları için yapılan analizler neticesinde de örgütsel bağlılığın alt 

boyutları olan duygusal bağlılığın, devam bağlılığının ve normatif bağlılığın üzerinde 

etkin olan öğrenen okul algısı paylaşılan vizyon olarak görülmüştür.  

Turan, Karadağ ve Bektaş(2011)‟ın araştırmalarında Tiltay(2009) tarafından 

geliştirilen Öğrenen Örgüt Ölçeği ve Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenen Örgüt Ölçeği bireysel yetkinlik, 

paylaşılan vizyon, takım halinde öğrenme, zihinsel modeller ve örgütsel yapı olmak 

üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği ise devam bağlılığı, 

duygusal bağlılık ve normatif bağlılık olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. 

Araştırma sonucunda öğrenen örgüt boyutları örgütsel bağlılığı %32 oranında, 

istatistiksel olarak anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir.  
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

Araştırmanın bu bölümü özet, yargı ve öneriler başlıklarını oluşturmaktadır.  

5.1. Özet 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye‟nin 21 ilinde eğitim- öğretim 

faaliyetlerinde bulunan bir zincir okulun bünyesinde görev yapan yöneticilerin öğrenen 

okul olarak okullarına ilişkin algıları ve örgütsel bağlılıkları ile arasındaki ilişkiyi 

belirlemektir. Aynı zamanda ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin 

okullarına ilişkin öğrenen okul algılarının ne düzeyde olduğu belirlemek amaçlanmıştır. 

İlköğretim okullarındaki yöneticilerin cinsiyetlerine, yürüttükleri yöneticilik görevine, 

yöneticilik kıdemlerine ve eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark olup olmadığını 

tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı 

içerisinde görev alan 41 Müdür, 61 Müdür Yardımcısı ve 83 Eğitim Koordinatörü 

olmak üzere 185 kişiyi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 3 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan „Kişisel Bilgi Formu‟ 

vardır. Araştırmaya katılan yöneticilerin “cinsiyet,  görev, öğrenim durumu, 

yöneticilikteki kıdemimiz, çalıştığı kurum” bilgilerine ulaşılmıştır.  İkinci bölümde 

Abdurrahman Subaş (2010) tarafından geliştirilen Öğrenen Okul Ölçeği (ÖOÖ)  

uygulanmıştır. Üçüncü bölümde ise Penley ve Gould(1988) tarafından geliştirilip Ergün 

ve Çelik(2019) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ)  

kullanılmıştır. Araştırma da kullanılacak istatistik analizlerinden önce normallik testi 

uygulanmıştır. Yapılan araştırmada normallik sağlandığı için değişkenlerin normal 

dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Öğrenen Okul Ölçeğinden ve Örgütsel Bağlılık 

Ölçeğinden elde edilen cinsiyet, görev, mesleki kıdem yılı ve mezuniyet verilerine 

ilişkin frekans analizleri yapılmıştır. Öğrenen Örgüt Ölçeğinden ve Örgütsel Bağlılık 

Ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen verilere ilişkin frekans analizleri yapılmıştır. 

Öğrenen Okul Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği alt boyutlarının ortalamalarının 

demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin sonuçlar; cinsiyet 

türüne göre bağımsız ortalamalar için t-testi analizi; meslekteki kıdem, görev ve 

mezuniyete göre de tek yönlü ANOVA testi analizi kullanılmıştır. Araştırmada ilkokul 
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yöneticilerinin Öğrenen Okul ile Örgütsel Bağlılık algısı arasındaki ilişkiler Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile hesap edilmiştir. 

Araştırmada Öğrenen Okul Ölçeğinden ve Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt 

boyutlarından alınan toplam puanların katılımcıların cinsiyetine göre anlamlı bir 

farklılığa sahip olmadığı saptanmıştır. 

Öğrenen Okul Ölçeğinin mesleki kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda öğrenen okul olma durumu ile mesleki 

kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık 

mesleki kıdem yılı 25 ve üstü yıl olan yöneticilerin öğrenen okul olma düzeylerinin en 

yüksek olduğu; mesleki kıdem yılı 1-5 ve üzeri yıl olan yöneticilerin öğrenen okul olma 

düzeylerinin ise en düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrenen Okul Ölçeğinin yöneticilik görevi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

oluşturduğu saptanmıştır. Yöneticilikteki görevi müdür olan bireylerin öğrenen okul 

olma düzeyleri en yüksek olduğu; yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan 

bireylerin öğrenen okul olma düzeylerinin ise en düşük olduğu saptanmıştır. 

Yöneticilikteki görevi müdür olan bireyler ile müdür yardımcısı olan bireyler arasında 

da anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  Aynı zamanda yöneticilikteki görevi müdür olan 

bireyler ile eğitim koordinatörü olan bireyler arasında da anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Sonuç olarak yöneticilik görevi müdür olan bireylerin öğrenen okul 

düzeyi, yöneticilik görevi müdür yardımcısı ve eğitim koordinatörü olan bireylere 

oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  

Öğrenen Okul Ölçeğinin mezuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analiz sonucunda istatistiksek olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı saptanmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutlarından moral bağlılık ile kıdem yılı 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Aynı zamanda Öğrenen Örgüt Ölçeğinin moral bağlılık alt boyutunun görev 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan analiz 

sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Aynı şekilde 

Öğrenen Örgüt Ölçeğinin moral bağlılık alt boyutu ile mezuniyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır.  
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Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin çıkarcı bağlılık alt boyutu ile mesleki kıdem yılı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Ancak çıkarcı 

bağlılık alt boyutu ile görev değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu bulunmuştur. Yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireylerin çıkarcı 

bağlılık alt boyutunun en yüksek olduğu; yöneticilikteki görevi müdür olan bireylerin 

çıkarcı bağlılık alt boyutunun en düşük olduğu saptanmıştır. Yöneticilikteki görevi 

müdür olan bireyler ile yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü olan bireyler arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aynı zamanda yöneticilikteki görevi müdür 

yardımcısı olan bireyler ile eğitim koordinatörü olan bireyler arsında anlamlı bir 

farklılık olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak yöneticilikteki görevi eğitim koordinatörü 

olan bireylerin çıkarcı bağlılık düzeylerinin yöneticilikteki görevi müdür ve müdür 

yardımcısı olan bireylere nazaran daha yüksek olduğu saptanmıştır. Örgütsel Bağlılık 

ölçeğinin çıkarcı bağlılık alt boyutu ile mezuniyet arasında anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığı da saptanmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan zoraki bağlılığın meslekteki kıdem 

yılı değişkenine göre istatistiksel olarak bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. Ancak 

zoraki bağlılık alt boyutunun görev değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre yöneticilikteki görevi eğitim 

koordinatörü olan bireylerin zoraki bağlılık alt boyutu en yüksek olduğu; yöneticilikteki 

görevi müdür olan bireylerin zoraki bağlılık alt boyutunun en düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda yöneticilik görevi müdür ve müdür yardımcısı olan bireyler 

arasında da anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç itibari ile yöneticilikteki 

görevi eğitim koordinatörü olan bireylerin zoraki bağlılık alt boyutunun yöneticilikteki 

görevi müdür ve müdür yardımcısı olan bireylere nazaran daha yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutu olan zoraki bağlılığın mezuniyet 

değişkenine göre istatistiksel olarak bir fark oluşturduğu saptanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda yüksek lisans mezunu olan yöneticilerde zoraki bağlılık alt boyutunun en 

yüksek; doktora olan bireylerde ise en düşük olduğu saptanmıştır.  

Öğrenen Okul Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin alt boyutları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 
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sonucunda öğrenen okul ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İlişkinin yönüne bakıldığında negatif 

yönlü ve düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Yöneticilerin öğrenen okul algı düzeyleri 

arttıkça çıkarcı bağlılık düzeyleri azalmaktadır. Öğrenen okul ile örgütsel bağlılık alt 

boyutu olan zoraki bağlılık arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

İlişkinin yönü negatif olup orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların öğrenen 

okul düzeyi arttıkça zoraki bağlılık düzeyleri azalmaktadır. Örgütsel bağlılık alt boyutu 

olan moral bağlılık ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan çıkarcı bağlılık arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İlişkinin yönüne bakıldığında pozitif yönde ve 

düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bunun sonucunda katılımcıların moral bağlılık 

düzeyleri arttıkça çıkarcı bağlılık düzeyleri de artmaktadır. Son olarak örgütsel bağlılık 

alt boyutu olan çıkarcı bağlılık ile örgütsel bağlılık alt boyutu olan zoraki bağlılık 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İlişkinin yönü pozitif olup orta 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun neticesinde katılımcıların çıkarcı bağlılık 

düzeyleri arttıkça zoraki bağlılık düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir.  

5.2. Yargı 

İlkokul kademesinde çalışan yöneticilerin mesleki kıdemlerine göre öğrenen 

okul olma algılarında anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. Mesleki kıdem yılı 25 

ve üzeri yıl olan yöneticilerin mesleki kıdem yılı 1-5 yıl ve üzeri olan yöneticilere göre 

öğrenen okul algıları daha yüksek çıkmıştır. Bu durumda ilköğretim okullarında mesleki 

kıdem yılı yüksek olan yöneticilerin olmasının kurum adına pozitif bir durum olduğu 

söylenebilir. Özellikle ekip halinde çalışma, kurumun ortak vizyonunun paylaşılması, 

ortak hedeflere ulaşılabilmesi yönünden mesleki kıdem yılı yüksek olan yöneticilerin 

varlığı öğrenen okul olma yolunda daha hızlı bir gelişim gösterileceğini 

düşündürmektedir.      

İlkokul kademesinde çalışan yöneticilerin hiyerarşik dağılımı müdür, müdür 

yardımcısı ve eğitim koordinatörüdür. Araştırma neticesinde yöneticilik görevi müdür 

olan çalışanların öğrenen okul olma algıları daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumda yetki arttıkça takım halinde öğrenme, ortak vizyonu paylaşma, ortak hedefler 

üzerinde ilerleme ile birlikte öğrenen okul olma algısının da arttığı düşünülmektedir.  
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Örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan çıkarcı bağlılık ile yöneticilerin görev 

değişkeni arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilikteki görevi 

eğitim koordinatörü olan bireylerin çıkarcı bağlılık alt boyutunun en yüksek olduğu 

yöneticilikteki görevi müdür olan bireylerin ise çıkarcı bağlılıklarının en düşük olduğu 

tespit edilmiştir. Çıkarcı bağlılık çalışanın çıkarları devam ettiği sürece örgütte kaldığını 

belirtmektedir. Bu doğrultuda yönetim hiyerarşisinin en altında bulunan eğitim 

koordinatörlerinin çıkarcı bağlılıklarının en yüksek olması eğitim koordinatörlerinin 

kurumsal aidiyetinin çıkar neticesinde farklılaşabildiği düşünülmektedir. Aynı şekilde 

kurumun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için ücret, iş tatmini, sosyal statü gibi 

ihtiyaçlarının karşılandığı sürece devam edeceği de söylenebilir. Yöneticilikteki görevi 

eğitim koordinatörü olan bireylerin örgütsel bağlılık alt boyutunu oluşturan zoraki 

bağlılık düzeylerinin en yüksek olduğu görülmektedir. Zoraki bağlılık; çalışanın 

örgütten ayrılmak istediği ancak iş bulamama, tayin çıkmama gibi nedenlerle 

zorunluluktan kaldığını belirtmektedir. Bu doğrultuda müdürlerin zoraki bağlılık 

düzeylerinin en düşük olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasındadır. Eğitim 

koordinatörlerinin çalışma zorunluluğundan ötürü kurumda kalıyor oldukları 

söylenebilir. Aynı şekilde kurumsal aidiyet açısından kurumun ortak amaçlara ulaşmada 

yöneticilik görevi müdür olan bireylere göre daha zayıf oldukları düşünülmektedir. 

Görevi müdür olan bireylerin ise kurumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde 

tuttuğu düşünülmektedir. Yapılan analiz sonucunda mezuniyet değişkeni ile zoraki 

bağlılık arasında anlamlı bir fark olduğu da ortaya çıkmaktadır. Yüksek lisans mezunu 

olan bireylerin doktora mezunu olan bireylere nazaran zoraki bağlılık düzeyi yüksek 

çıkmaktadır. Bu durumda eğitim seviyesi arttıkça kurumda devamlılığını sürdürmenin; 

işi bırakırsa maddi bir kayıp yaşayacağı, alternatif bir iş bulma durumunun zorlaşacağı 

gibi düşüncelerin doğurduğu düşünülmektedir.  

5.3. Öneriler 

Özel okul yöneticilerinin okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri ile 

örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkiye yönelik yapılan araĢtırma sonuçlarına bağlı 

olarak öneriler aĢağıda sunulmuĢtur: 

1. Özel okul yöneticilerinin okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri ve 

örgütsel bağlılıkları hazır ölçekler üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan 
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çalışma yarı yapılandırılmış sorular ile zenginleştirilerek, katılımcıların 

görüşlerinin de alındığı karma araştırmalar şeklinde yapılabilir. Böyle bir 

araştırma çalışmayı çok daha farklı ve geniş bir çalışma haline getirebilir. 

2. Araştırma kapsamına alınan çalışma grubu sayısı arttırılabilir. Bu sayede 

daha fazla katılımcının öğrenen örgüt olma özellikleri ile örgütsel bağlılık 

arasındaki ilişki tespit edilmiş olabilir.  

3. Türkiye‟de çok sayıda kurumu bulunan bir zincir okul ile yapılan bu 

araştırma Türkiye genelinde şubeleşmiş farklı bir okul da ele alınarak 

aralarındaki ilişki tespit edilebilir. Bu sayede kurumların yapısı ile öğrenen 

okul olma düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki tespit edilebilir.  

4. Araştırma örneklemine katkı sağlaması açısından devlet okullarındaki 

yöneticilerin öğrenen örgüt özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek amacı ile farklı bir araştırma yapılabilir. 

5. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan özel okul yöneticilerinin öğrenen 

okulun beş disiplinini oluşturan “Kişisel Hâkimiyet, Zihni Modeller, 

Paylaşılan Vizyon, Takım Halinde Öğrenme ve Sistem Düşüncesi “ 

kavramları ile ilgili eğitimler, seminerler almaları okullarının öğrenen okul 

olma yolundaki gücünü arttırabilir.  

6.  Araştırma kapsamında yöneticilikteki kıdemi 1-5 yıl aralığında olan 

yöneticilerin öğrenen okul olma düzeylerinin düşük çıktığı tespit edilmiştir. 

Yöneticiliklerinin ilk yıllarında olmaları sebebi ile bir takım yetersizlik 

duygusunu ve tecrübe azlığını en aza indirgemek için neler yapılabileceği ile 

ilgili çalışmalar yapılabilir.  

7. Araştırma sonucunda yöneticilik görevi müdür olanların müdür yardımcısı 

ve eğitim koordinatörü olanlara nazaran öğrenen okul olma düzeylerinin 

daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda müdürlerin bir takım 

eğitim çalışmalarında liderlik etmeleri, öğretici olmaları müdür yardımcısı ve 

eğitim koordinatörleri için faydalı olabilir.  

8. Örgütsel bağlılığa ilişkin okulun tüm kademesindeki eğitimcilere yönelik 

seminer, eğitim programı, çalıştay gibi hizmet içi faaliyetlerin artırılması 

faydalı olabilir. 
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EK’LER 

EK A. AraĢtırma Ġzin Onay Belgesi 

 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÖLÇEĞĠ ĠZĠN ĠSTEĞĠ  
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ÖĞRENEN OKUL ÖLÇEĞĠ ĠZĠN ĠSTEĞĠ 
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EK B.  KiĢisel Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz:   (   ) 1-Bay  (   ) 2-Bayan 

2. Meslekteki kıdem yılınız: (  ) 1-(1-5 yıl)     (  ) 2-(6-15 yıl)            (  ) 3-

(16-25 yıl)         (  ) 4-(25 ve üstü yıl) 

3. Göreviniz:   (   )1-Sınıf Öğretmeni           (   )2-Branş Öğretmeni 

4. Mezuniyet   (   )1-Önlisans (Yüksek Okul)    (   )2-Lisans 

(Fakülte)          (   )3-Yüksek Lisans 
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EK C. Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Saygıdeğer okul yöneticilerim; 

Elinizdeki ölçek, genel olarak kurumunuzdaki “örgütsel bağlılık 

”paradigmasına ilişkin bulguları ve bu bulguların okul yöneticileri tarafından algılanış 

düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. . Her bir maddeyi dikkatle okuyunuz ve 

ifade edilen fikre katılma derecenizi, genel olarak (çalıştığınız okuldaki) kurumsal 

uygulamaları düşünüp, uygun seçeneğin altına (X) işareti kullanarak belirtiniz. Bu 

çalışmada gerek okulunuzun gerek ise sizlerin bireysel değerlendirmesi yapılmayıp, 

sonuçlar toplu olarak değerlendirecektir. 

Vereceğiniz samimi cevaplar, araştırmanın daha sağlıklı yürütülmesini ve 

sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  

 

Maddeler 

H
iç
 

k
at
ıl
m
ıy
o
ru
m
 (
1
) 

A
z 

k
at
ıl
ıy
o
ru
m
 (
2
) 

O
rt

a 

d
ü
ze
y
d
e k
at
ıl
ıy
o
ru
m
 

(3
) 

B
ü
y
ü
k
 

o
ra

n
d
a 

K
at
ıl
ıy
o
ru
m
 

(4
) 

T
am

am
en

 

K
at
ıl
ıy
o
ru
m
 

(5
) 

1) Okula yaptığım katkılar görülür ve 

takdir edilirse elimden gelen en iyi çabayı 

gösteririm. 

     

2) Bazen, okulumu terk etmek 

istiyorum ve bir daha geri gelmek 

istemiyorum 

     

3)  Kendimi okuluma adamış 

hissediyorum. 

     

4)  Yaptığım işlerin karşılığını 

gördüğümde işimle daha fazla bütünleşirim. 

     

5) Sık sık kendimi bu okuldan intikam 

almak istiyormuşum gibi hissediyorum. 
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6) Okulumu desteklemenin benim 

görevim olduğunu hissediyorum. 

     

7) Okulumdan daha fazla bireysel 

ödül alma düşüncesi bile beni motive eder. 

     

8)Okulumu düşündüğüm zaman 

kızgınlık hissediyorum. 

     

9)  Okul dışında bulunduğum 

zamanlarda, kendimi bu okulun bir çalışanı 

olarak görüyorum. 

     

10) Okulumda karşılığını aldığım 

ölçüde çaba harcarım. 

     

11)Kendimi kapana kısılmış 

hissediyorum. 

     

12)Okulumun başarıya ulaşmasına 

yardımcı olmak benim kişisel 

sorumluluğumdur. 

     

13)Beni desteklediği ölçüde okulumu 

desteklerim. 

     

14)Okulumda ne yaparsam yapayım 

bu okul değişmeden kalır 

     

15)İnsanlar okulum hakkında kötü 

şeyler söylediğinde ben üzülürüm 

     

 

 

 

 

 



76 

 

EK D. ÖĞRENEN OKUL ÖLÇEĞĠ 

 

Saygıdeğer okul yöneticilerim; 

Elinizdeki ölçek, genel olarak kurumunuzdaki “öğrenen okul ”paradigmasına 

ilişkin bulguları ve bu bulguların okul yöneticileri tarafından algılanış düzeyini 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. . Her bir maddeyi dikkatle okuyunuz ve ifade edilen 

fikre katılma derecenizi, genel olarak (çalıştığınız okuldaki) kurumsal uygulamaları 

düşünüp, uygun seçeneğin altına (X) işareti kullanarak belirtiniz. Bu çalışmada gerek 

okulunuzun gerek ise sizlerin bireysel değerlendirmesi yapılmayıp, sonuçlar toplu 

olarak değerlendirecektir. 

Vereceğiniz samimi cevaplar, araştırmanın daha sağlıklı yürütülmesini ve 

sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.   

        

 

Bölüm I: Öğrenen Okul Göstergeleri 

F
a
k
tö
r 

Y
en

i 

N
o

 

 
Hiç 

Katılmıyo

rum (1) 

Az 

Katılıyor

um (2) 

Katılıyor

um (3) 

Tamame

n 

Katılıyo

rum (4) 

A
. 
K
iĢ
is
el
 h

a
k

im
iy

et
 

1 

Mesleğimi profosyonel 

olarak yapabilmek için sürekli 

öğrenme arayışındayım. 

    

2 

Kendimi geliştirmek için 

mesleğimle ilişkili akademik 

yayınları takip ederim, 

    

3 
Kurumsal görevler 

üstlenirken kendime güvenirim. 

    

4 

Hedeflerime ulaşmak için 

öğrenme ortamlarından istifade 

ederim. 

    

5 Öğrenme isteğimin bir     
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amacı da kurumsal gelişmeye 

katkı sağlamaktır. 

6 

Kurumsal olarak 

düzenlenen öğrenme faaliyetlerine 

isteyerek katılırım. 

    

B
. 

Z
ih

in
se

l 
M

o
d

el
le

r 

7 

Kurumsal problemlerin 

çözümü için önerilerimi ifade 

ederim. 

    

8 

Önyargılarım, öğrenme 

fırsatlarından yararlanmama engel 

olmamaktadır. 

    

9 
Olaylara çok yönlü 

bakmayı tercih ederim. 

    

1

0 

Başkalarının farklı bakış 

açılarını bir öğrenme fırsatı olarak 

görürüm. 

    

1

1 

Kurumsal çözüm 

arayışlarında önyargılarımdan 

sıyrılarak sürece katılabilirim. 

    

C
. 
P
a
y
la
Ģı
la
n
 V
iz
y
o
n

 

1

2 

Kurum vizyonumuz, 

kurumsal varoluşa vurgu 

yapmaktadır.  

    

1

3 

Kurumsal vizyonu herkes 

benimsediği için, paydaşlar 

vizyonun hayata geçirilmesinde 

gerekli katkıyı sağlamaktadırlar. 

    

1

4 

Kurumsal vizyonumuz 

başarı ölçütleri içerir.  

    

1

5 

Vizyonumuz sayesinde 

günlük olaylar kolaylıkla 

aşılabilmektedir.  

    

1 Kurumsal vizyonumuz     
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6 hem bugüne hem de geleceğe 

yönelik bir anlam taşımaktadır.  

1

7 

Liderler vizyonun hayata 

geçirilmesi için paydaşlarla yetki 

paylaşımı yapmaktadırlar. 

    

1

8 

Vizyonumuz hayata 

geçirilebilir bir anlam 

taşımaktadır. 

    

F
a
k
tö
r  

 
Hiç 

Katılmıyo

rum (1) 

Az 

Katılıyor

um (2) 

Katılıyor

um (3) 

Tamame

n 

Katılıyo

rum (4) 

D
. 
T
a
k
ım

 H
a
li
n
d
e 
Ö
ğ
re
n
m
e
 

1

9 

Takım üyeleri birbiri ile 

diyalog halinde bulunurlar. 

    

2

0 

Kurulan takımlarda üyeler 

arasında amaç birliği vardır. 

    

2

1 

Takım üyeleri birbirlerinin 

eylemlerini tamamlayacak şekilde 

davranırlar. 

    

2

2 

Kurumumda bulunan 

takımlar birbirlerinin 

öğrenmelerine destek olurlar. 

    

2

3 

Takımların ve takım 

üyelerinin görev tanımları net 

olarak yapılır. 

    

2

4 

Takım içi diyalog 

sayesinde üyeler tek başlarına elde 

edemeyecekleri kavrayışları elde 

etme imkanına kavuşurlar. 

    

2

5 

Tartışma ortamları 

diyaloga çevrilerek üyelere 

öğrenme fırsatları oluşturulur. 
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2

6 

Takımın hedefine ulaşması 

için takım üyeleri takım 

vizyonuna uygun hareket ederler. 

    
E

. 
S
is
te
m
 D
ü
Ģü
n
ce
si

 

2

7 

Kendimi, kurumsal 

sistemin bir elemanı olarak 

görürüm. 

    

2

8 

Yaptığımız eylemlerin 

sonucunda problem ortaya 

çıkıyorsa politikamızı veya 

eylemimizi değiştirme ihtiyacı 

hissederim. 

    

2

9 

Örgüt içerisinde kendimi 

konumlandıracağım pozisyonun 

farkındayım. 

    

3

0 

Kurum çalışanı olarak, bu 

günün problemlerinin, dünün 

çözümlerinden kaynaklandığının 

farkedebilirim. 

    

 

 

Düşünceleriniz: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Takım 

Hâlinde 

Öğrenme 

19-26 
8 5,217 17,389 17,389 0,925 0,933 0,935 

Paylaşılan 

Vizyon 
12-18 

7 4,723 15,745 33,134 0,912 0,858 0,884 

Kişisel 

Hâkimiyet 
1-6 

6 2,766 9,22 42,354 0,749 0,665 0,668 

Zihnî 

Modeller 
7-11 

5 2,596 8,653 51,007 0,708 0,726 0,743 

Sistem 

Düşüncesi 
27-30 

4 2,481 8,269 59,276 0,709 0,676 0,678 

 30  59,276 59,276 0,910 0,690 0,709 

 

 

Ölçek faktörlerinin puan hesaplaması: faktördeki maddeler toplanıp madde 

sayısına bölünerek hesaplanır.  

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 
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