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Bu araştırma, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet ilköğretim okullarında
görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre, ilköğretim okullarının öğrenen
örgüt olma özelliği gösterip göstermediğini bunun yanı sıra: öğrenen örgüt olma özelliklerinin,
görev, cinsiyet, öğrenim durumu, branş, mesleki kıdem, okuldaki öğretmen sayısı ve öğrenci
sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı saptanmak istenmiştir.
Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim öğretim yılında Uşak il sınırları içerisindeki
Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey ve bu ilçelere bağlı köylerde bulunan Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı 175 devlet ilköğretim okulunda görev yapan 286 yönetici, 1669
öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise yine aynı merkez ilçe ve köylerden tabakalı
örneklem yöntemi ile seçilen 85 ilköğretim okulunda görev yapan, 99 yönetici ve 386 öğretmen
oluşturmaktadır.
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde katılımcıların kişisel bilgileri (görev, cinsiyet,
öğrenim durumu, branş, mesleki kıdem, öğretmen sayısı, öğrenci sayısı) yer almakta, ikinci
bölümde ise okulların öğrenen örgüt olma özelliklerini belirlemeye yarayan maddeler yer
almaktadır.
Öğrenen Örgüt Olma (ÖÖO) ölçeğinden elde edilen puanların analizinde SPSS 17.0
paket programı kullanılmıştır. Bu bağlamda ölçeklerde yer alan her bir maddenin ortalama ve
standart sapma değerleri hesaplanarak tablo halinde sunulmuştur. Ölçeklerden elde edilen
toplam puanların çeşitli değişkenler bağlamında analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek
yönlü ANOVA testi, anlamlı farkın bulunması durumunda gruplar arasındaki farkı belirlemek
amacıyla Tukey HSD analizi yürütülmüştür. Elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuştur.
Araştırma sonucunda, katılımcıların ilköğretim okullarının öğrenen örgüt olma (ÖÖO)
özelliğine ilişkin Kişisel Hâkimiyet (KH), Zihni Modelleri (ZM), Paylaşılan Vizyon (PV),
Takım Halinde Öğrenme (THÖ) ve Sistem Düşüncesi (SD) boyutları bakımından görüşleri
“katılıyorum” kategorisinde bu da orta düzeye karşılık geldiği görülmüştür. Bununla birlikte,

katılımcıların ilköğretim okullarının ÖÖO özelliğine ilişkin görüşleri cinsiyet bakımından
anlamlı bir fark göstermediği görülmüştür. Ancak görev, branş, eğitim durumu, mesleki kıdem,
yaş, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı değişkenlerinde anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
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