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Yetişkin eğitimcileri açısından işyerinde öğrenmeye ilişkin sorunlar iki temel 
kategoride yer almaktadır. Bunlardan ilki, bireylerin öğrenme yoluyla, giderek 
daha karmaşık hale gelen ve fark edilmesi bile zor olan işyeri sorunlarını nasıl 
çözdüklerini anlamak ve ortaya çıkarmaktır. Bu sorunlar yeni teknolojileri 
entegre etme ve iş süreçlerinin akışını geliştirmekten, disiplinler arası ekipleri 
bir araya getirip çalıştırmaya, iş yerindeki eşitsizliklere ve önyargılara son 
vermeye ve bireylerin yaptıkları işin koşullarını değiştirmek için kendi 
güçlerinin farkına varmalarını sağlamaya kadar değişiklik gösterebilir. 
Dünyayı hayranlıkla izleyen sosyal bilimcilerden farklı olarak eylem 
insanları olan eğitimciler, insanların öğrenmelerine yardımcı olmak için iş 
içinde öğrenen insanlar hakkında ortaya çıkardıklarını kullanmak isterler. Bu 
nedenle, işyerinde öğrenme süreci hakkındaki bilgi genellikle hızlı bir şekilde 
işyeri pedagojisiyle ilgili bilgiye dönüşmektedir.
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Yetişkin eğitimcilerinin zihnini meşgul eden işyerinde öğrenme sorunlarının 
ikinci kategorisi ise belirli çalışan gruplarının nasıl öğrendiklerini anlamaktır. 
Bu anlamda eğitimcilerin ilgilendikleri gruplar dışlanmış kitlelerdir, çünkü 
temel olarak bu kitlelerin anlamlı ve insancıl bir iş ile makul bir gelire 
erişimlerine ilişkin bir endişe bulunmaktadır. Bu sebeple, son zamanlardaki 
ilgi; yaşlı çalışanların, engelli bireylerin, ırk ayrımcılığına uğrayan grupların, 
yeni göçmen çalışanların, güvencesiz işlerde çalışan düşük gelirli işçilerin ve 
benzerlerinin öğrenme süreçleri ve öğrenme ihtiyaçları üzerine odaklanmıştır.

Bu konu kategorilerinin her ikisi de, işyerinde öğrenme anlayışında, bu 
makalede tartışılan kavramlar olan pratiğe dayalı sistemik bakış açılarına, 
kimlik ve okuryazarlık teorilerine, güç ve siyaset kavramlarına doğru bir 
geçişe neden olmuştur.

Yetişkin eğitimcilerin dışında başka gruplar da, işyeri pedagojilerinin yanı 
sıra, daha iyi öğretme, destekleme, planlama, organize etme, hazırlama ve 
işyerinde öğrenmenin geliştirilmesi yolları gibi işyerinde öğrenme süreçlerini 
anlama üzerine odaklanmıştır. Örneğin, insan kaynakları geliştirme uzmanları; 
örgütleri, bireyleri ve kariyerleri geliştirmeyi ve genellikle işyerinde öğrenme 
sürecini verimi ve refahı arttırmayı hedefleyerek inceleyen farklı bir alan 
yazınına sahiptir. Profesyonel işletmeciler ve yöneticiler ise son dönemlerde, 
işyerinde öğrenme konusunda, grupların bilgiyi geliştirdikleri, paylaştıkları 
ve depoladıkları, uygulamaları düzelttikleri ve sorunları çözdükleri 
süreçleri incelemeye başlamışlardır. Aslında, işin doğası ve organizasyonu 
küreselleşmenin etkisiyle son on yılda hızla değişmiştir. Bu dönemde öğrenme, 
eğitimsel tartışmaların dışında her türlü yeni ilgiyi çeken bir paratoner haline 
gelmiştir. Günümüzde oluşturulan sözde bilgi ekonomisi, rekabetçi kalmak 
için yaratıcı ve girişimci olmayı öğrenen yeni insan talebini ortaya çıkartmıştır. 
Yeni teknoloji ve ortamlar bireylerin işyerinde neyi ve nasıl öğrendiğini temelde 
değiştirmiştir. Kuzey Amerika’nın tamamındaki ve Avrupa’daki örgütlere 
göçmen işçileri entegre etmeleri için baskı yapılmaktadır; ki bu da işyerinde 
eşitlik, katılım, cinsiyet ve ırk siyaseti gibi geleneksel eğitim yönelimlerini 
temelden sarsan önemli konuları işyerinde öğrenme gündemine sokmuştur. 
Bu nedenle, iş yerinde öğrenmeye yönelik ilginin 1990’ların ortasından 
itibaren artıyor olması şaşırtıcı değildir. Bu ivmelenme iş sosyolojisi, sosyal 
teknoloji çalışmaları, ekonomi, feminist çalışmalar ve endüstri ilişkilerini 
de içeren farklı alanlara yayılmıştır. Her grup kendi özel amaçlarına göre 
öğrenme kavramlarının çerçevesini belirleme eğiliminde olsa da, doğal olarak 
bu gruplar arasında işyerinde öğrenme açısından çakışmalar olmaktadır. 
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Bu makalede, öğrenmeyi geliştiren pedagoji ve programlara doğrudan 
girmeden yetişkin eğitimi alanında gelişen kavramlar bakımından işyerinde 
öğrenme süreçlerine odaklanılmaktadır. Öğrenme sürecindeki dört başlık, iş 
yerinde öğrenmenin temel amaçlarını ve sorunlarını yetişkin eğitimcilerin 
görüş alanından göstermesi bakımından özellikle önemlidir: Gelişen 
tanımlar, yeni ortaya çıkan bir odak olarak pratiğe dayalı öğrenme, kimlik ve 
okuryazarlığın artan önemi, öğrenmede güç ve siyaset.

Yeni Tanımlar ve Değişen Perspektifler
İşyerindeki sorunların genişlemesi, öğrenme üzerine sadece yeni bakış açıları 
oluşturmamakta aynı zamanda kategorilerin iç içe geçmesine de neden 
olmaktadır. Öğrenme, beceri edinme, kişisel dönüşüm, kolektif güçlenme 
veya pek çok başka fenomene gönderme yapabilir.	İşyeri, bir örgüt, bir web 
sitesi, bir mutfak masası hatta bir araba olabilmektedir.İş,yaygın olarak kamu, 
özel ve kâr amacı gütmeyen sektörler boyunca ve tüccar, yönetici, serbest 
meslek mensubu, çiftçi ve ev hizmetlilerinin faaliyetleri arasında çeşitlilik 
göstermektedir. Aslında işin kendisi kaygan bir kategoridir; ücretli ya da 
ücretsiz, eylem ya da düşünme tabanlı, maddi ya da sanal, evin içinde ya 
da dışında, ya da bu kategoriler arasında çakışan çeşitli alanlarda olabilir. 
Nasıl ki ne işyeri ne de iş genelleyici ve tanımlanabilir bir olay olarak ifade 
edilememekteyse, işyerindeki öğrenme de birden fazla biçim, çehre ve nitelik 
kazanmaktadır.

Bazı tanımlarda işyerinde öğrenme, gruplarla “örgütsel öğrenme”yi 
ilişkilendirirken, terimi bireysel değişimle sınırlandırmaktadır. Fakat bu 
sınırlamadaki sorun şudur ki, son zamanlarda ortaya çıkan pek çok işyerinde 
öğrenme yaklaşımı öğrenme sürecinin ele alınmasında bireyi bütünden 
yani toplumdan ayırmayı reddetmektedir. Bu makalede işyerinde öğrenme, 
bireysel aktörler ve topluluklar arasındaki ilişki ve dinamikleri ifade 
etmektedir. Dahası, burada bahsedilen işyerinde öğrenme, sadece insani 
bir değişimi değil,insanlar ve eylemleri arasındaki bağlantıların kurallar, 
araçlar ve metinler, kültürel ve maddi ortamları ile birlikte ele alınmasını da 
içermektedir. Bu doğrultuda iş yerinde öğrenme, resmi planlı eğitimi değil, 
“informel” öğrenmeyi ifade etmektedir.Bu anlamda öğrenme,sadece zihinsel 
ya da bilinçli bilişsel bir aktivite değildir, aynı zamanda bedenseldir de. Çoğu 
zaman günlük pratiklere, eylemlere ve konuşmalara gömülüdür. Öğrenme 
değişimin bir sonucu olarak değil, bir süreç olarak görülmektedir. Özellikle, 
işyerinde öğrenme, iş bağlamında esnek ve yaratıcı faaliyetler için insani 
imkânların genişletilmesi olarak tanımlanabilmektedir.
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Pratiğe Dayalı Sistemik Öğrenmeye Yönelik Artan İlgi
1985 öncesinde işyerinde öğrenme öncelikle bireylerin yeni kavram, beceri 
ve davranış kazandığı bir edim olarak nitelendirilmiş olup, bu süreçte bilginin 
kaynağından öğrenenin zihnine ulaşımı sırasında herhangi bir değişime 
uğramadığı düşünülmüştür (Fenwick, 2008). Öğrenen çalışanların ise; 
zihinsel sermaye elde ederek, örgütün kaynaklarını arttırdıkları ve örgütün 
hizmetiçi eğitimlere yaptığı yatırımın karşılığını verenler olarak görülmüştür. 
Bu yaklaşımın 2001’den beri işyeri literatüründe zayıfladığı görülmektedir 
(Fenwick, 2008). Fakat daha genel olarak, 1980’lerin ortalarından itibaren 
düşünümsellik, öz-yönelimli öğrenme, dönüştürücü öğrenme ve öğrenme 
stilleri kavramları, işyeri eğitimlerine girmeye başladıktan sonra, anlam 
yaratma olarak işyerinde öğrenmeye ilişkin yapılandırmacı görüşler daha 
sık görülmeye başlamıştır. Bunların çoğu birey ve özellikle bireyin zihinsel 
faaliyetleri üzerinde durmaya devam etmiştir.

1990’ların başında, “öğrenen örgüt” kavramı değişik biçimlerde ortaya çıkmış 
ve bütün bunlar öğrenme sürecinde derinlemesine düşünen birey ve etkin 
topluluk arasındaki ilişkiyi ifade etmeye çalışmıştır. İlk defa Etienne Wenger 
(1998) tarafından önerilen fikirlere dayanan “uygulama toplulukları” modelli 
işyeri çalışmalarında diğerleri arasında daha yaygın olarak ele alınmaya ve 
çalışılmaya başlanmıştır. Öğrenme, süre gelen pratiklerin düzenlenmesi ve 
belirli bir topluluğun belirli bir faaliyetiyle şekillendirilerek ortaya çıkan bilgi 
birikimi olarak görülmüştür. Buna göre bireyler, topluluk içindeki (tarihçesi, 
varsayımları ve kültürel değerleri, kuralları ve ilişki modelleri ile) günlük 
etkinliklerde, ellerindeki araçlarla (nesneler, teknoloji, dil dâhil olmak üzere) 
ve o andaki aktiviteler (amaçları, normları ve uygulamadaki zorluklar) içinde 
yer aldıkça öğrenmektedirler.

İşyerinde öğrenmenin anlaşılmasında “katılım” ve “birlikte oluşum” 
modelleri uygulandıkça, pratiğe dayalı sistemik yönelim daha yaygın olarak 
ele alınmaya ve çalışılmaya başlanmıştır. Bu kavramlar dâhilinde, bireysel 
ve sosyal öğrenme süreçleri iç içe geçmiş görülmektedir. Bir diğer örnek, 
işyerinde öğrenmeye ilişkin İskandinav araştırmalarında uzun süre popüler 
olan ancak şimdilerde Kuzey Amerika alan yazınına dâhil edilen (Sawchuk, 
Duarte ve Elhammoumi, 2006) kültürel-tarihsel etkinlik teorisidir (CHAT). 
Bu görüşe göre işyeri; eylemin yönetildiği merkezi problem alanı olan “amaç” 
tarafından şekillendirilen bir etkinlik sistemidir. Bir üniversite bölümünü 
ele aldığımızda bu amaç, kısıtlı kaynaklarla toplumsal ihtiyaçlar ile kendi 
ihtiyaçlarını dengeleyen öğrencilere öğrenme olanakları sunmak olabilir. 
Ya da bir ham petrol tesisini ele aldığımızda amaç, topluluğun istihdam ve 
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çevresel korumaya yönelik ihtiyaçlarına saygı duyarak, mümkün olan en fazla 
miktarda varil petrolü üretmek ya da dağıtmak olabilir. Günlük iş faaliyeti ve 
öğrenme, sistemin içindeki aktörlerin bakış açılarıyla olduğu kadar sistemin 
işgücü dağıtımı, toplum ilişkileri, kurallar, araçlar ve kültürel normlar 
tarafından da şekillenir. CHAT kuramcıları sistemin kültürünü ve tarihini 
dikkatli bir şekilde ele alırlar. Ayrıca her sistemin içerisinde yer alan çelişkilere 
de odaklanırlar. Örneğin, pek çok iş sisteminde yenilikçi olma noktasında 
eş zamanlı baskılar vardır ve mükemmel, üstün ve hatasız işlemek için risk 
alınır. Diğer iş sistemleri ise fazla üretim yapmanın ürün kalitesini azaltıp 
işgücü giderlerini arttırarak kârı düşürmesine rağmen, kârlarını arttırmak 
için daha fazla üretim yaparlar. Burada CHAT’nin, emeğin takasına ve belli 
pratiklerin tarihsel olarak ortaya çıkmasına dayanan kapitalist iş sistemlerine 
ilişkin çelişkileri tanıyarak Marxist etkileri nasıl sürdürdüğü görülmektedir 
(Chaiklin, Hedegaard ve Jensen, 2003).

CHAT bakış açısından öğrenme, sistemin amaçlarının genişletilmesi ve sistem 
pratiklerinin yeniden düzenlenmesi olarak görülmektedir. Dahası öğrenme, 
kavramlar, etkileşimler ve pratikler içindeki bireysel gelişimi, ortaklaşa 
gelişme ve yenilikle birleştirmektedir. Gelişme, çoğu kez sistem içerisinde yer 
alan çelişkilerin peş peşe şiddetlenmesi ve çözümlenmesi vasıtasıyla meydana 
gelir. Örneğin, işbirlikçi çalışmaları teşvik eden fakat daha çok bireysel çabayı 
ödüllendiren bir örgüt içerisinde bazı bireyler hali hazırdaki çelişkileri ve 
bunların sonuçlarını sorgulamaya başlayabilir. Araştırma ağırlıklı bir üniversite 
bölümünde bu sorular, eninde sonunda araştırmaları teşvik eden ve harekete 
geçiren genel amaca yönelebilir. Amaç daha çok hakemli dergi yayını yapmak 
ve hibe almak mı yoksa ağ ilişkisi oluşturmak ve uygulamada etki yaratmak 
mı? Peki, bu iki yönelim çatışma içine girerse ne olur? Amaçlar, derin etki 
araştırmalarında daha dikkat çekici olsa bile belirsiz ve öngörülemez uzun 
vadeli sonuçlar yerine görünür kısa dönem sonuçlarla ölçülebilir mi? Örgütün 
tamamını ciddi anlamda meşgul eden bu tür sorular, bireylerin anlayışları 
genişleyip değiştiği için amacın da genişleyip değişmesine sebep olur. 

Üçüncü bakış açısı, işyerinde öğrenme sürecinde faaliyet, bilgi ve 
toplulukların birlikte nasıl ortaya çıktıklarını anlamada faydalı bir yol olarak 
örgütsel çalışmalarda ortaya çıkan karmaşıklık teorisidir. Bireysel etkileşimler 
ve bunların anlamları, işyeri çevresinin bir parçasını oluşturur; bunlar daha 
büyük sistemler içerisinde işleyen iç içe geçmiş birbirine bağlı sistemlerdir. 
Buradaki temel kavram “ortaya çıkmadır”: Bilgi, olaylar ve aktörler karşılıklı 
olarak bağımlıdır, karşılıklı belirleyicidir ve aslında birlikte ortaya çıkarlar 
(Davis ve Sumara, 2001). Örneğin, çalışanlar günlük işleriyle bağlantılı olan 
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sembol ve eylemlerden etkilendikleri için, bunlara uyum sağlayıp öğrenirler.
Bunu yaptıkça da davranışları, anlamları ve böylece onlarla bağlantılı olan 
sistemler üzerindeki etkileri değişir. Odak noktası deneyimin bileşenleri (diğer 
bakış açılarının parçalanmış terimler içinde tanımladığı kişi, deneyim, araçlar 
ve faaliyet) değil, onları birbirine bağlayan ilişkiler üzerinedir. İşyerinde 
öğrenme, karmaşık bir sistemin değişen bir ortamda gelişmesini sağlayan 
ilişkiler içerisindeki sürekli ve dinamik bir buluştur. Örneğin, “Reading Work” 
(Belfiore ve diğerleri, 2004) içinde raporlanan çalışmalar, farklı işyerlerindeki 
kat görevlilerinin sürekli deneyimlemelerini ortaya çıkarmıştır. Otel temizlik 
personeli verimli, esnek ve politik olarak zekice olan kendi güvenilirlik kural ve 
kayıt sistemlerini oluşturmuştur. Tekstil işçileri yazılı raporları tamamlamayı 
durdururken, dokuma üretiminin artan tutarsız ihtiyaçlarını karşılamak için 
çeşitli çıkarımlar ve manevralar türeterek yeni ISO-9000 gereksinimlerini 
karşılamıştır. Bu tür örnekler, güçlendirilmiş, yeni, genişletilmiş ve daha 
esnek hale gelen sistemin içinden ya da dışından kaynaklı düzensizliklerin de 
öğrenmeye yol açabileceğini göstermektedir. Dahası, hiçbir şey öngörülebilir 
değildir; bir bütün, kendisini oluşturan parçalarının toplamından daha 
büyüktür ve bu nedenle parçaların ya da bunların ilişkilerinin incelenmesi ile 
tahmin edilebilir değildir.

Eleştirel düşünerek, işyerinde öğrenmede pratiğe dayalı yönelmelerin 
bazılarının siyaset ve güç ilişkilerine dair soruları pas geçtiği bulunabilir: 
Uygulama toplulukları içinde bilginin oluşumunda kim dışarıda 
bırakılmaktadır? Uygulama topluluklarında hangi işlevsiz ve sömürücü 
uygulamalar devam ettirilmektedir? İşyerindeki hangi hiyerarşik ilişkiler 
ayrımcı ve önyargılı süreçleri yeniden üretiyor? Söz konusu olan, uygulama 
toplulukları kavramlarını, karmaşık uyarlanabilir sistemleri ve hatta CHAT’yi 
de içine alan pratiğe dayalı kuramların ya da sosyal öğrenme kuramlarının 
ne ölçüde işyerinde öğrenmenin siyaset ve amaçlarıyla ilgili temel soruları 
ortadan kaldırdığı ya da bunlara olanak tanıdığıdır. 

Kimlik ve Okuryazarlığın Artan Önemi
Çalışma toplulukları, bireysel çalışanların tanınma, katılım, yeterlilik ve 
anlam isteklerinin hem yaratıldığı hem de doyuma ulaştığı güçlü kimlik 
alanlarından biridir. Kimlik, kendimize ya da başkalarına atfettiğimiz bir temsil 
(ifade) ya da zihinsel bir kavramdır: “Kim olduğumuza ilişkin kavrayışımız, 
yani kimliğimiz, anlattığımız ve karşılığında da “bizi” anlatan söylemsel 
uygulamaların gücü tarafından oluşmaktadır” (Chappellvd., 2003, p. 41).
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Kişilerin çalıştıkları işteki bilgi birikimleri ve ait olduklarını düşündükleri 
grupla değerlenen bilgi birikimleri, kimlik algısında önemli bir unsuru 
oluşturmaktadır. Kimlik çalışmasının kendisi öğrenmeyi içerir. Çalışanlar 
bir örgütte kendilerini nasıl konumlandıracaklarını, iş arkadaşları tarafından 
kabul gören fakat aynı zamanda onlara özgürlük, özerklik ve kontrol 
sağlayan kimliklerini nasıl ortaya koyacaklarını bulurlar.Bireyler, pratiklerini 
değiştirmeleri gereken hızlı değişikliklerin görüldüğü iş ortamlarında çoğu 
kez “şekil değiştirmeyi” öğrenirler: Bazen işlerinde kalıcı olmak için bazen 
de kendilerini piyasaya sürmek için farklı çevrelerde farklı kimlik ve bilgi 
ortaya koymayı öğrenirler.

Araştırmacılar bu gibi etkiler altında belirli kimliklerin nasıl oluştuğunu ve 
öğrenme süreçlerinin buna nasıl dâhil olduğunu anlamaya çalışmışlardır 
(Billett, Fenwick ve Somerville, 2007). Bir örnekte, ağır donanımlar kullanarak 
el gücüyle yürüttükleri işlerini, bilgisayarlarla yönetilen araçlar kullanarak 
ofis ortamında yapmak zorunda bırakılan maden işçileri incelenmiştir. Bu 
durumda tartışılan konu, işçilerin maço-eril kimliklerinin önemini kaybetmiş 
olmasıydı ki bu kimliklerin yapılan işle bir ilişkisi kalmamıştı ve maço-eril 
kimlikler önemini kaybetmişti. Genel olarak yetişkin eğitimi araştırmacıları, 
bireylerin iş kimliklerinin sınırlarını nasıl fark etmeye başladıklarıyla, yeni 
kimlik imkânlarını nasıl fark ettikleriyle ve iş kimlikleri üzerindeki baskılayıcı 
sınırlamalarla baş edebilmek için hangi stratejileri öğrendikleriyle ilgilenir.

Dil ve okuryazarlık, kimlik ve öğrenme ile yakından ilgilidir. Bireylerin kim 
oldukları algısı, ne bildikleri ve işlerinde ne yapabilecekleri, kullandıkları 
dil ve metinsel pratikler içerisinde saklıdır. İşyeri araştırmalarının bir alanı, 
değişen işyeri ortamları içerisinde öğrenmenin; dokümanlar, politikalar, 
kayıt saklama formları ve personel gelişim planları gibi bazı yazılı metinler 
tarafından nasıl şekillendiğini incelemektedir. Bu metinler neyin bilgi olarak 
sayıldığını standart hale getirmektedir, böylece iş pratiklerini ve istihdam 
edilen bireylerin çalışma ilişkilerini kontrol etmektedir (Farrell ve Fenwick, 
2007).Bu konudaki yaygın örnekler, yeni küresel standardizasyon sistemleri 
tarafından gerekli görülen form doldurma işlemi ve tüm Amerikalı olmayan 
çalışanların telefonda Amerikan aksanıyla konuşmalarını sağlamak için çağrı 
merkezlerince verilen aksan eğitimidir. Ayrıca, yeni okuryazarlık pratikleri için 
öz-yönetimli takım çalışmaları düzenlenmiştir. Hiyerarşik iletişim hatlarını 
kullanmaya alışkın çalışanlar, takım toplantılarında nasıl verimli bir şekilde 
yer alacaklarını - nasıl hedef belirleyeceklerini, lidersiz ve düşünmeyi teşvik 
edici takım diyalogları ile işi nasıl analiz edip değerlendireceklerini öğrenmek 
zorunda kalmışlardır. Bireyler işyerlerindeki bu yeni bilgiyi öğrenmek için 
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baskılandıklarından benlik duyguları, işlerini nasıl kavramsallaştırdıkları ve 
yaptıkları ile beraber değişmektedir.

İşyerinde Öğrenmede Güç ve Siyaset
İşyerinde öğrenmede güç ilişkilerini ortaya çıkarmaya dönük araştırma ihtiyacı 
henüz yeterince ampirik sonuç üretmemiştir. 1999 ve 2005 yılları arasında 
dokuz dergide yapılan alan yazın taramasında (Fenwick, 2008), yayımlanan 
makalelerin sadece %15’inin güç ve siyaset konularına değindiği ve bunların 
çoğunun deneysel çalışmalar yerine teori ortaya koyduğu görülmüştür. 
Bunlar arasında gücün beş bakış açısından sunulduğu görülmektedir. Radikal 
görüşte, örgütler, üretim araçlarını kontrol edenler ile işgücü ve bilgisi 
sömürülenler arasındaki merkezi çelişkiler ve ideolojik mücadelenin alanları 
olarak görülmektedir. Söylemsel	görüşte, gücün, bilgi rejimleri ve söylemsel 
pratikler yoluyla yayıldığı görülmektedir. Güç belirli kişilere ya da kurumlara 
ait değildir; fakat insanlar ve pratikler arasındaki ilişkilerle, neyin normal 
ve değerli olduğu görüşüyle sürekli olarak yaratılır ve yeniden düzenlenir. 
Çalışanlar, bu sistemin içinde yer alıp kimliklerini ve ellerindeki imkânları 
kontrol eden ve baskılayan düzenin devam etmesine yardımcı olurlar.

Kimlik	siyaseti görüşüne göre güç ilişkileri, pratikleri ve inançları etkin bir 
biçimde ötekileştiren ve hatta bireyleri cinsiyetleri, ırkları, dinleri, cinsel 
yönelimleri nedeniyle sıkıntıya sokan, ya da egemen olanlar tarafından 
oluşturulmuş normlara uyum sağlanan egemen işyeri kültürünü sağlamlaştırır. 
Mikro	siyaset	görüşü, güç ilişkilerini, bireylerin kendi çıkarlarını arttırmak için 
kullandıkları bireysel stratejilerle sınırlı olarak analiz eder (oyunun kurallarını 
kendi çıkarına kullanmak gibi). Son olarak topluluk	görüşü, yapıların, bilgi 
politikalarının ve hatta kişilerarası politikaların eleştirel analizinden kaçınır; 
güç, paylaşılan vizyon, karşılıklı sorumluluk ve ait olma duygusu etrafında 
bireyleri harekete geçiren yararlı bir enerji olarak görülür.

Yetişkin eğitimi açısından iş analizi, çoğunlukla radikal ve kimlik siyaseti 
görüşünü ön plana çıkarma eğilimindedir, bu nedenle, radikal ve kimlik 
siyaseti görüşleri üzerine yapılan daha ileri çalışmalar, bunların öğrenme 
ile olan bağlantılarını kesin olarak göstermektedir. Radikal görüşte, 
işyerinde öğrenme, genellikle çalışanlar arasında radikal bir dönüşüm olarak 
öngörülmektedir - güçlendirme işyerinde reformu amaçlamaktadır. Radikal ya 
da “özgürleştirici” öğrenme, çalışanların bilgiyi ve üretim araçlarını kontrol 
eden mekanizmaları da içerecek şekilde, işyerinde var olan durumu eleştirel 
olarak ele almalarını ve analiz etmelerini içermektedir (Bratton vd., 2003). 
Daha sonra, karşı koyacak ve değiştirecek stratejiler toplu olarak üretilir 
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ve ortaya konulur. Dayanışma, bireysel ve toplu eylemlilik ve çalışanların 
kendi haklarını savunabilme kapasiteleri öğrenme süreci içerisinde inşa 
edilir. Dönüştürücü öğrenme süreci, çalışanların sömürüyü kabul ettikleri 
ve hatta bunu desteklemeyi öğrendikleri, var olan eşitsiz güç ilişkilerini 
yeniden üreten ve çalışanları buna boyun eğmeye mecbur bırakan hiyerarşik 
yapılardaki yeniden üretimin karşısında konumlanır.Bununla birlikte bazıları, 
bu geleneksel ikiciliğin aşırı derecede basit olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu 
nedenle araştırmaların,yeniden üretime dayanan öğrenmenin ve dönüştürücü 
öğrenmenin günlük yapılan işle nasıl iç içe geçtiğini ve çalışanların hangi 
yöntem ile öğrenmek istediklerini incelemesi gerekmektedir.

Yetişkin eğitiminin diğer alanlarında artan bir öneme sahip olmasına 
rağmen, kimlik siyaseti görüşünü benimseyen eleştirel işyerinde öğrenme 
araştırmalarında ırk sorunları, sakatlık, cinsel yönelim ve din neredeyse 
hiç ele alınmamaktadır. Diğer yandan, toplumsal cinsiyet oldukça dikkat 
çekmektedir. Yapılan çalışmalar kadınların, ataerkil değerlere ve eril yönelimli 
iletişim kalıplarına sahip örgütlerde cinsiyetçi eğitim yapılarıyla yüzleşmeye 
devam ettiğini göstermektedir. Özellikle kadınlardan, örgütlerin talep ettiği 
yakın ilişki ve ortaklığı geliştirmeleri, diğer çalışanlara yol göstermeleri ve 
örgüt içerisinde güler yüzlü olmaları beklenmektedir (Mojab ve Gorman, 
2003). Fakat çoğu örgütte değer verilen öğrenme, kadınların halen daha az 
temsil edildiği mesleki ve yönetimsel işlerdeki liderlik ve yenilikle ilişkili 
olma eğilimindedir. Bu arada çağrı merkezi, yemek servisi ve ev tabanlı işler 
gibi daha çok yeni göçmen konumundaki kadınların fazlasıyla temsil edildiği 
güvencesiz ve belirsiz istihdamın görüldüğü yerlerde, kadınların daha iyi 
şartlarda ve daha güvende çalışmalarına yardımcı olmak için bazı öğrenme 
fırsatları bulunmaktadır.

Son olarak, önemli bir yükselen çizgiye sahip olan ve eleştirel coğrafyadan 
aktarılan araştırmalar, işyerinde öğrenme ve gücün analizinde yer ve mekânı 
çalışmalara dâhil etmektedir (Hearn ve Michelson, 2006). Mekân, iş ve 
çalışanların içine atıldığı statik bir kapsayıcı kap değil, eşzamanlı ve şu ana 
kadar olmuş olaylar tarafından sürekli üretilen dinamik bir çeşitlilik olarak 
görülmektedir. Benim kendi deneyimimden basit bir örnek verebilirim: 
Sosyal hizmet çalışanları için, kendi talepleri doğrultusunda, gürültü ve 
stresi azaltacak, mahremiyeti sağlayacak özel ofisler inşa edildi. Bu yapı, 
memurlar arasındaki bilgi akışının ve ilişkisel bağların azalmasına neden 
oldu. Bu konudaki ihtiyaç ise iş yükü ve stresi arttıran ve süregelen gayri 
resmi tecrübeleri azaltan resmi toplantılar ve yazılı kayıtlar ile elektronik 
postalarla karşılandı. Öğrenme ve işteki sorunlar alanların, öğrenmeyi 
kolaylaştıracak ya da kısıtlayacak, eşitsizlik ya da ayrımcılık yaratacak, 
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yeni pratik ve bilgi için imkân yaratacak ya da bunları kısıtlayacak şekilde 
oluşturulmasını içermektedir. Özellikle sanal örgütler ve ulusaşırı işyerleri 
gibi yeni iş düzenlerinde yer ve zaman işteki öğrenmelerde önemli bir etkiye 
sahiptir. Bu noktada, “Hangi bilgi nerede geçerlidir ve bu bilgi farklı zaman 
ve mekânlarda nasıl ortaya çıkar? Mekânların oluşturulmasında öğrenme nasıl 
ele alınmalıdır?” gibi soruların sorulması gerekmektedir.

Gelecek Yönelimleri
İşyerinde öğrenme, hangi bilginin daha geçerli olduğu ve bunu kimin belirlediği 
ile ilgili temel gerilimlerle dolu tartışmalı bir alandır. İşyerinde öğrenme 
çalışmaları ve teorilerine bakıldığı zaman, bilgiyi neyin oluşturduğuna, 
çalışanların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl bağlı olduğuna, etki ve tepkinin 
birbirleriyle nasıl ilişkili olduğuna yönelik bakış açılarının ne şekilde 
değiştiğini görebilmekteyiz. Daha da önemlisi, işyerinde öğrenme alanında 
çalışan araştırmacılar ve eğitimciler,öğrenmenin nasıl anlaşıldığını etkileyen 
çeşitli amaçları desteklemektedir. Bazıları bireysel insani gelişime, bazıları 
çalışanlar arasında dayanışma ve siyasal bilinç oluşturmaya odaklanırken, 
bazıları ise daha çok çalışanlara beceri kazandırma ve verimlilik ile ilgilidir. 
Bakış açılarındaki diğer farklılık ise analiz biriminden kaynaklanmaktadır. 
Birey üzerine odaklananlar öğrenmeyi, uzmanlığın geliştirilmesi ve 
inanışların dönüştürülmesi olarak açıklayabilir. Sistem üzerine odaklananlar 
ise sosyal öğrenme süreçlerini ve grup içinde pratiklerde ortaya çıkan 
değişimi inceleyebilir. Bu farklı bakış açılarının bağdaştırılamaz olmasına 
gerek yoktur, fakat her ikisi de bir diğeri ile kolayca ilişkilendirilemez. Bu 
gibi farklı durumlar karşısında işyerinde öğrenme için tek bir model kabul 
edilebilir değildir.

Bu bölümde açıklanan gelişmekte olan üç alan özellikle gelecek araştırmalara 
rehberlik etmesi bakımından önemli hale gelmiştir: Pratiğe dayalı sistemik 
görüşler, kimlik ve okuryazarlık ve işle ilgili öğrenmede güç ve siyaset.
Şuanda yetişkin eğitiminde işteki sorunları işaret eden bütün fikirler arasında 
bu eğilimlerin işyerinde öğrenmeye dair gelecek bakış açılarını, program 
tasarımını ve pedagojik pratikleri büyük olasılıkla etkileyeceği görülmektedir. 
Genel olarak, günlük iş faaliyetlerinde bireylerin gerçekte ne yaptığını 
ve düşündüğünü izleyen derinlemesine ampirik araştırmalara ve günlük 
işlerde ortaya çıkan öğrenmeye ışık tutulmasına yardım eden araştırma 
yöntemlerine büyük ihtiyaç vardır. Bu gibi araştırmalar, depolitize, mevcut 
işyerlerinde “öğrenmeyi geliştirmek” için ne yapmamız gerektiğine ilişkin 
ahlaki reçeteler öneren kitap bolluğuna karşı durmamıza yardımcı olabilir ve 
hatta bunlar, gelecekte iş ve iş alanlarının nasıl olabileceğine dair olasılıkların 
genişletilmesine yardım edebilir. 
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