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OPENSIMULATOR İLE 3B SANAL DÜNYA VE SANAL SINIF TASARIMI
Adil Yıldız1
Hasan Karal2
1.

ÖZET

Uzaktan eğitim artık çağımızda önemli bir yere sahiptir. Sürekli gelişen teknolojik gelişmeler ışığında uzaktan eğitim
için kullanılabilir teknolojiler artmaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılan metin tabanlı geleneksel sistemlerde öğrencilerin
ilgisi düşük olmaktadır. Öğrencilerin ilgisini çekmek adına gelişen bu teknolojilerden sanal dünya kavramı giderek daha
fazla akademisyenin ilgisini çekmektedir. Second Life serbest bir dünya olmasından dolayı araştırmacıların uzak durduğu
bir teknoloji olarak görülmektedir.
OpenSimulator ile 3B bir dünya tasarlanabilmekte, içinde simülasyonlar eşliğinde dersler verilebilmektedir. Kendi
Scripting dili ile birçok program ve etkileşim hazırlanabilmektedir. Hazırlanan bu sanal dünyaya sadece izin verilen
kullanıcılar girebildiği için araştırmalarda daha kapalı ve kontrollü bir çalışma yapılabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı, OpenSimulator yazılımı kullanılarak bir sanal dünya oluşturmak ve bu sanal dünya içerisinde
bir sanal sınıf meydana getirmektir. Bu araştırmada diğer araştırmacıların ihtiyacı olabileceği hangi araç ve yazılımlar
kullanılarak bir sanal dünya oluşturulmalı ve sanal sınıf tasarlarken ne gibi kriterlere dikkat edilmeli konularına
değinilmiştir. Sanal dünya tasarlanırken gerçekliğe yakınlık dikkate alınmış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni
Kampüsü tasarlanmıştır. Sınıf tasarımı olarak Uzaktan Eğitim Merkezine ait Büyük Salon örnek alınmıştır. Bu tür sanal
ortamlar ile öğrencilere verilecek derslerde öğrencilerin derse ilgilerinin artabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Opensimulator, Sanal Dünya, Sanal Dünya Tasarımı, Second Life, Sanal Sınıf
2.

ABSTRACT

Increasing the use of technology in distance education nowadays, the opportunities presented by the
technology progresses, more and more are used by educators. With the introduction of the Internet into our
lives distance education to reach more people more quickly give opportunity to education (Gunawardena &
McIsaac, 2004). Increasingly used over the Internet virtual worlds in education began to come into focus
(Foster, 2007; L. Johnson, Levine, & Smith, 2007). Opensim’s evolution begin to emerge with the
development of SL (Weber, Rufer-Bach, & Platel, 2007). In 2007, Linden Lab made a change to Second Life
and opened their software’s code to the public. As a result of opening this software’s codes to public, Second
Life has become opensource, and so it has become possible to intervene in the software by programmers.
OpenSim software has been downloaded to a Windows Server 2008 operating system server with Intel
Xeon E5335 2 GHz Dual Processor, 8GB of RAM. In order to run OpenSim virtual server software,
Microsoft .NET Framework 3.5.1 has been installed to the server primarily. After .NET Framework
installation was done, for installation of the MySQL server, MySQL installer downloaded from the Oracle
web site to server computer then installation was carried out.
In this study, for designing the virtual world Karadeniz Technical University Kanuni Campus is
considered as a model. For modeling design tools located in the Virtual World Access has been used, for
detailed modeling of objects Autodesk 3ds Studio Max program has been used. When designing Campus to
be used, lifelike dimensions are considered. Measurements and placements were taken using Google Maps.
Through the application named KTÜ Gezgin, residential buildings’ information obtained for utilizing in the
design of buildings. For students’ extracurricular activities, Canteen has been modeled. In one of the
presentation screens used in classroom set to display to web sites and through this interface the requested
resource sharing with students is provided. In the other presentation screen on the board, Adobe Connect
software integrated for students and teachers, which they are accustomed to this expression system. With this
presentation screen, we aimed that students’ and teachers’ problems during the presentation will be
minimized. For keep tracking status of students like when they come, how long they stay and when the left, a
realtime script has been provided.
In virtual world like this which learners come together, they can create new objects in this virtual world,
interactive courses in different disciplines would be able to handle. Similarly done virtual environments,
different methods can be applied with different groups. In addition, new trends in education can be applied to
such systems.
Keywords: Opensimulator, Virtual World, Virtual World Design, Second Life, Virtual Class
1-Öğr. Gör. Adil Yıldız
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Rize / Türkiye,
adil.yildiz@erdogan.edu.tr
2-Doç. Dr. Hasan Karal
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon / Türkiye
hasankaral@ktu.edu.tr
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3.

GİRİŞ

Teknoloji kullanımının uzaktan eğitimde giderek arttığı günümüzde, teknolojinin ilerleyerek sunduğu
fırsatlar eğitimciler tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. İnternetin hayatımıza girmesiyle uzaktan
eğitim daha fazla kişiye daha hızlı eğitimin ulaşmasına fırsat vermiştir (Gunawardena & McIsaac, 2004).
İnternet üzerinden kullanılan sanal dünyalar eğitimde giderek odak haline gelmeye başlamıştır (Foster, 2007;
L. Johnson, Levine, & Smith, 2007).
OpenSim’in gelişimi SL platformunun geliştirilmeye başlamasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır (Weber,
Rufer-Bach, & Platel, 2007). 2007 yılında Linden Lab SL’de bir değişikliğe giderek yazılımlarının kodlarını
halka açtı. Bu halka açma sonucunda Second Life açık kaynak yazılım haline geldi ve bu şekilde
programcıların yazılıma müdahalesi mümkün hale geldi.
OpenSim programı (Open Simulator, 2013a) adresinden KTÜ UZEM bünyesinde barındırılan Windows
Server 2008 işletim sistemine sahip Intel Xeon E5335 2 Ghz Çift İşlemci, 8GB RAM’e sahip sunucu
bilgisayar üzerine indirilmiştir.OpenSim sanal sunucu uygulamasının çalışabilmesi için sunucuya öncelikle
Microsoft .NET 3.5.1 Framework kurulumu yapıldı. .NET Framework kurulumu ardından MySQL
sunucusunun kurulumu yapıldı. MySQL kurulumu için Oracle (2013) internet sitesinden MySQL installer
indirilip sunucu bilgisayara kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Sanal dünya tasarımı için örnek model olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez
Kanuni Kampüsü örnek model olarak ele alınmıştır. Modelleme için Sanal Dünya Erişim Programında
bulunan tasarım araçlarının yanı sıra ayrıntılı nesnelerin modellenmesinde Autodesk 3ds Studio Max
programı kullanılmıştır. Kampüs tasarlanırken gerçeğe yakın ölçüler kullanılmaya dikkat edilmiştir. Ölçüler
ve yerleşimler Google Maps kullanılarak alınmıştır. KTÜ Gezgin (2013) uygulaması aracılığı ile bina
yerleşimleri alınmış binaların tasarımlarında bu bilgilerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin ders dışı aktiviteleri
için Kantin modellemesi yapılmıştır.Sınıf içerisinde kullanılan sunum tahtalarından bir tanesi internet
sitelerini göstermek üzere ayarlanmış ve bu ara yüz üzerinden istenilen kaynakların öğrenciler ile paylaşımı
sağlanmıştır. Diğer sunum tahtasında ise öğrencilerin ve öğretmenin alışık oldukları bir sunum sistemi olan
Adobe Connect yazılımı bütünleştirilmiş, öğrencilerin ve öğretmenin sunumları sırasında yaşayabilecekleri
sorunlar azaltılmaya çalışılmıştır.Sınıf içerisine öğrencilerin sınıfa geldikleri zamanı, sınıfta kaldıkları süreyi
ve ayrıldıkları zamanı tutan bir gerçek zamanlı script yerleştirilmiş öğrencilerin durumlarının takip
edilebilmesi sağlanmıştır.
Öğrenenlerin bir araya gelip yeni nesneler oluşturabildikleri bu sanal dünyada farklı disiplinlerde
etkileşimli dersleri işlemek mümkün olmuştur.Yapılabilecek benzer sanal ortamlarda, farklı gruplarla değişik
yöntemler uygulanabilir. Ayrıca eğitimdeki yeni eğilimlerin bu ve bunun gibi sistemlere uygulanabilir.
3.1. Sanal Dünyalar
Sanal dünyaların kökeni 1970’li yılların sonuna doğru ortaya çıkan metin tabanlı macera oyunlarına kadar
uzanır. Collosal Cave Adventure and Dungeons isimli oyun ki daha sonra Zork serisi olarak satılmıştır, tek bir
kullanıcının metinse komutlar ile metinsel tasvir edilmiş bir uzayda hareket etmesini sağlar (Slator et al.,
2007).
Bu sanal dünyaların gelişip, gerçekçilik, erişilebilirlik ve özellik bakımından daha erişkin hale gelmesi ile
daha fazla eğitmen ve öğretim tasarımcısı sanal dünyaların öğrenenlere sunabileceği fırsatları keşfedecektir
(Hobbs et al., 2006; L. Johnson et al., 2007). Eğitim sanal dünyaların kullanımı ile genişleme başlayınca,
öğretim tasarımcıları sanal dünyalardaki etkili öğrenmeyi destekleyen öğretimi tasarlamakta mevcut ve yeni
modellerin nasıl rehber etmeye yardımcı olacağını araştırmaya devam etmelidirler (Morrison & Anglin, 2006;
Tracey & Richey, 2007; Zheng & Smaldino, 2006). Artan sayıda eğitmen ve öğretim tasarımcısı üç boyutlu
sanal dünyaları değerli eğitim ortamları olarak görmektedir (Pyatt, 2007). Son yirmi yıl içinde bilgisayar
oyunlarının popülerliği oyun tabanlı öğrenmeyi araştırmayı kışkırttı (Dickey, 2007)
Bilgisayar ve internet bağlantı hızlarındaki gelişme ile yeni sanal dünyalar 1990’lardan itibaren ortaya
çıkmaya başlamıştır. Tüm ortaya çıkan yeni sanal dünyalardan Second Life en çok popüler olanı olarak ortaya
çıkmıştır.Bazı eğitimciler derslerinin tamamını SL ile yürütmektedirler, bunun yanı sıra diğer bir kısım ise
derslerine destek amaçlı SL kullanmaktadır (Sussman, 2007). Gerald ve Antonacci (2009) SL’nin üç tip
öğrenme kullanımını özetlemiştir. İlki oyunlar, çevrimiçi topluluklar ve gelişmekte olan teknolojiler ile
uğraşan derslerde, öğrenciler SL teknolojisinin kendisini çalışabilirler. İkinci olarak SL’yi iletişim aracı olarak
kullanarak dersler sunulabilir, sunumlar yapılabilir ve bu ortamda tartışma oluşturulabilir. Üçüncü olarak SL
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ayrıca rol oynama, etkileşimli simülasyonlar ve eğitim oyunları gibi dünya içi öğrenme aktiviteleri için
kullanılabilir. 3B sanal dünyalar geleneksel sınıf öğretimini genişleterek şimdiden uzaktan eğitim için
yapısalcı öğrenme ortamı haline gelmiştir (Dickey, 2002, 2003).
3.2. OpenSim Nedir?
OpenSim’in gelişimi SL platformunun geliştirilmeye başlamasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır (Weber,
Rufer-Bach, & Platel, 2007). 2007 yılında Linden Lab SL’de bir değişikliğe giderek yazılımlarının kodlarını
halka açtı. Bu halka açma sonucunda Second Life açık kaynak yazılım haline geldi ve bu şekilde
programcıların yazılıma müdahalesi mümkün hale geldi.
SL iki ana öğeden oluşur: bunlar birincisi sanal dünyayı oluşturan ve kullanıcıların bilgilerini barındıran
sunucu tarafıdır, ikincisi ise kullanıcının sunucuya erişmek için kullanacağı kendi bilgisayarlarında bulunacak
olan istemci yazılımıdır. OpenSim sanal dünya sunucu yazılımıdır.
OpenSim SL benzeri sanal ortamları simüle etmede kullanılabilir, bunun yanı sıra SL’nin iletişim
protokollerini kullanabilir. Bu şekilde OpenSimulator sunucularına SL Görüntüleyicileri ile erişilebilir (Open
Simulator, 2013c).
OpenSim sanal dünya yazılımının özellikleri:
•

Bir simülatörden binlerce simülatöre kadar çevrimiçi çok kullanıcılı 3B ortamları destekler.

•

Tek bir sunucuda birden fazla değişik boyutta 3D sanal alanları destekler.

•
Birden çok istemci ve protokol destekler – aynı dünyaya aynı zamanda birden çok protokol
kullanılarak erişilebilir.
•
Gerçek zamanlı Fizik Simülasyonlarını destekler, ODE dâhil birden çok fizik motoru desteği
mevcuttur.
•

3B içeriği gerçek zamanlı oluşturan istemcileri destekler.

•

LSL/OSSL, C# ve VB.NET gibi birden çok değişik dil ile dünya içi kodlamayı destekler.

•
Sahne eklenti modüllerini kullanarak sanal dünya uygulamalarını sınırsız özelleştirme sağlar (Open
Simulator, 2013c).
4.

TASARIM

4.1. Sanal Dünya Oluşturma
Çok kullanıcılı sanal dünya oluşturabilmek için kullanılabilecek araçlar Unity 3D, Second Life ve Open
Simulator programlarıdır.
Bu programlardan Unity 3D geniş kapsamlı bir oyun motorudur. Tek kullanıcılı oyunlardan, çok
kullanıcılı sanal dünyalara kadar birçok uygulama yapılırken kullanılabilir. Unity ile eğitim uygulaması
yapabilmek için sanal dünya motoru olarak tüm sistemin kodlanması gerekliliği olmasından dolayı sanal
dünya yapımında kullanılması daha zordur. Bu sebepten dolayı çalışmada tercih edilmemiştir.
Second Life ise tamamıyla bir Sanal Dünya uygulamasıdır. Herkesin ücretsiz üye olup kullanabildiği bir
açık sanal dünya olan Second Life’da yer tahsisinden başlanarak yüklenecek her doku ve model için ücret
ödeme zorunluluğu mevcuttur. Second Life sistemsel olarak hazır bir sanal dünya uygulaması olmasına
rağmen para üzerine kurulu bir ekosistemi olması açısından tercih edilmemiştir.
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Şekil 1. Second Life Sanal Dünyasından Ekran Görüntüsü
Open Simulator uygulaması bireysel ya da kurumsal bir sunucuya kurulup bireysel ya da kurumsal sanal
dünya oluşturulabilecek bir sunucu uygulamasıdır. Bu dünyada istenilen boyutta alanları oluşturabileceğiniz
gibi sistemin arka planındaki değişkenlere müdahale edebilme şansına sahip olunabilir. OpenSim uygulaması
Second Life ile benzer alt yapıya sahip olması tüm kontrolleri yöneticiye vermesi sebebiyle çalışmada tercih
edilmiştir.
OpenSim programı (Open Simulator, 2013a) adresinden KTÜ UZEM bünyesinde barındırılan Windows
Server 2008 işletim sistemine sahip Intel Xeon E5335 2 Ghz Çift İşlemci, 8GB RAM’e sahip sunucu
bilgisayar üzerine indirilmiştir.
OpenSim sanal sunucu uygulamasının çalışabilmesi için sunucuya öncelikle Microsoft .NET 3.5.1
Framework kurulumu yapıldı. Bu işlem için Windows 2008 Server Manager uygulamasından Add Features
seçeneği seçildi ve çıkan ekrandan .NET Framework 3.5.1 Features seçildi. Ekrana gelen yönergeler izlenerek
.NET Framework 3.5.1 kurulumu tamamlandı.
.NET Framework kurulumu ardından MySQL sunucusunun kurulumu yapıldı. MySQL kurulumu için
Oracle (2013)internet sitesinden MySQL installer indirilip sunucu bilgisayara kurulumu gerçekleştirilmiştir.
MySQL veritabanı sunucusu kurulduktan sonra OpenSim için bir veritabanı ve yetkili kullanıcı
oluşturulmuştur. Bu işlemleri yapabilmek için MySQL WorkBench programı kullanılmıştır.
MySQL sunucunda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra OpenSim sanal dünya sunucu uygulamasının
ayarlamaları yapılmaya başlanmıştır. OpenSim uygulama dizininde bulunan Configure.exe programı çalıştırıp
Şekil 2’deki adımlar izlenmiştir.

Şekil 2. OpenSim Yapılandırma Ekranı
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Gerekli ayarlamaların ardından Regions klasörü içerisindeki RegionConfi.ini dosyasından sanal dünyada
bulunacak adaların ayrıntılı olarak yapılandırılmaları yapılmıştır. Bu dosya içerisinde yapılandırma yapılırken
dikkat edilmesi gereken; RegionUUID, Location, InternalPort bilgilerinin her bir ada için farklı olarak
yapılandırılmıştır. Bir birine bitişik şekilde bir kenarında 5 ada bulunan 25 adadan oluşan kare şeklinde megaada oluşturulmuştur.
OpemSim üzerinde dâhili sesli görüşme yapma imkânı tanıyan bir eklenti mevcut değildir. OpenSim
üzerinde sesli görüşme yapılabilmesi için Vivox firmasından sunucu erişimi alınması gereklidir ya da sunucu
üzerine FreeSwitch isimli sesli görüşme sunucusu yüklenerek sesli görüşme sağlanabilmektedir (Open
Simulator, 2013b). FreeSwitch programı ile kurulum denenmiş uygulama sırasında seste kesinti, cızırtı ve
performans problemleri oluşturduğundan dolayı kullanımından vazgeçilmiştir. Yaşanılan problemlerin
ardından çözüm yolu aranmış Vivox firmasının OpenSim kullanıcılarına eğitim amaçlı ücretsiz olarak ses
hizmeti sağlandığı bilgisine ulaşılmıştır(Vivox, 2013). Firma ile form ve eposta aracılığı ile iletişime geçilmiş
gerekli kullanıcı bilgileri ve yapılandırma ayarları firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmıştır. Ek3’de
verilen bilgiler ile OpenSim uygulaması yeniden yapılandırılarak sanal dünya üzerinde sesli görüşme imkânı
sorunsuz bir şekilde sağlanmıştır.
Sunucu yapılandırılmasının tamamlanması sunucu yapılandırması 64 bit olması sebibiyle OpenSim bin
klasörü içerisinde bulunan OpenSim.32BitLaunch.exe programı çalıştırılmıştır.

Şekil 3. Sanal Dünya İçin Gerekli Uygulamaların Ekran Görüntüsü
Bu işlemler 8 haftalık bir süreçte tamamlanabilmiştir. Bu süreç içerisinde sunucu yapılandırması, gerekli
uygulamaların kurulup yapılandırılması dâhildir. FreeSwitch ses uygulamasının denenmesi sürecinde sanal
ortama KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans öğrencileri dâhil
olmuş, deneme sürecinde ses ve uygulama hatalarının tespiti ve çözümü yapılmıştır.
4.2. Fiziksel Ortamın Sanal Dünyada Modellenmesi
Sanal dünya tasarımı için örnek model olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kanuni Kampüsü
örnek model olarak ele alınmıştır. Modelleme için Sanal Dünya Erişim Programında bulunan tasarım
araçlarının yanı sıra ayrıntılı nesnelerin modellenmesinde Autodesk 3ds Studio Max programı kullanılmıştır.
Kampüs tasarlanırken gerçeğe yakın ölçüler kullanılmaya dikkat edilmiştir. Ölçüler ve yerleşimler Google
Maps kullanılarak alınmıştır. KTÜ Gezgin (2013) uygulaması aracılığı ile bina yerleşimleri alınmış binaların
tasarımlarında bu bilgilerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin ders dışı aktiviteleri için Kantin modellemesi
yapılmıştır.
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Şekil 4. Nesne Oluşturma Sağ Tuş Menüsü

Şekil 5. Nesne Boyutlandırma

4.3. Sanal Sınıfların Oluşturulması
Sanal sınıf ortamı tasarlanırken gerçek sınıflar incelenerek ne tür bir sınıf ortamı tasarlanabileceği
araştırıldı. Genel Amaçlı Sınıf Tasarımı yapılmasına karar verildi. Bu tür sınıflar 20-75 arası öğrencinin ders
alabileceği 1 ya da 2 görüntü materyalinin sunulabileceği içinde öğrenenin görüş açısını engelleyebilecek
materyallerin olmadığı sınıf tasarımlarıdır (Clabaugh, 2013).
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Şekil 6. Sanal Sınıf Ekran Görüntüsü
Sınıf içerisinde kullanılan sunum tahtalarından bir tanesi internet sitelerini göstermek üzere ayarlanmış ve
bu ara yüz üzerinden istenilen kaynakların öğrenciler ile paylaşımı sağlanmıştır. Diğer sunum tahtasında ise
öğrencilerin ve öğretmenin alışık oldukları bir sunum sistemi olan Adobe Connect yazılımı bütünleştirilmiş,
öğrencilerin ve öğretmenin sunumları sırasında yaşayabilecekleri sorunlar azaltılmaya çalışılmıştır.
Sınıf içerisine öğrencilerin sınıfa geldikleri zamanı, sınıfta kaldıkları süreyi ve ayrıldıkları zamanı tutan bir
gerçek zamanlı script yerleştirilmiş öğrencilerin durumlarının takip edilebilmesi sağlanmıştır.
5.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmada uzaktan eğitimde kullanılmak üzere bir sanal dünya geliştirilmiş ve bu sanal dünya
içerisinde bir sanal sınıf ortaya çıkarılmıştır. Öğrenenlerin bir araya gelip yeni nesneler oluşturabildikleri bu
sanal dünyada farklı disiplinlerde etkileşimli dersleri işlemek mümkün olmuştur.
Yapılabilecek benzer sanal ortamlarda, farklı gruplarla değişik yöntemler uygulanabilir. Ayrıca eğitimdeki
yeni eğilimlerin bu ve bunun gibi sistemlere uygulanarak yapılacak araştırmalarda aşağıdaki önerilerin
dikkate alınması faydalı olabilir.
3B OpenSim platformu ile her şeyi ile tam bir eğitim kampüsü tasarlanıp uygulanabilirliği incelenebilir.
3B OpenSim platformu kurulumu için teknik açıdan yeterliliğe sahip bir uzman gerektirdiğinden
çalışmada bir bilgisayar yazılımı uzmanının bulunması önerilmektedir.
3B OpenSim platformu ilk kurulumu yapıldığı andan itibaren birçok 3B tasarım nesnesi yapılması
gerektirdiğinden çalışmada bir grafik tasarım uzmanın bulunması önerilmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Agah Tuğrul Korucu1
Yusuf Ziya Olpak2
1.

ÖZET

Bu araştırma kapsamında; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik
kategorilerine göre dağılımlarının belirlenmesi ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler (cinsiyet, sınıf
düzeyi, haftalık internet kullanım süresi ve internet kullanımına yönelik tutum) ile olan ilişkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde
yanıtlar veren 292 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; Kılıçer ve Odabaşı
(2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bireysel yenilikçilik ölçeği, Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen
internet kullanımına yönelik tutum ölçeği ve yazarlar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde ise; betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler için t-testi ve bağımsız örneklemler için tek faktörlü
varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin, “sorgulayıcı”
kategorisinde olduğu ve öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin; cinsiyete, haftalık internet kullanım süresine ve
internet kullanımına yönelik tutuma göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bireysel Yenilikçilik, Yenilikçilik Özellikleri, Öğretmen Adayı
2.

EXTENDED ABSTRACT

EXAMINATION of TEACHER CANDIDATES INDIVIDUAL INNOVATIVENESS PROPERTIES
FROM THE DIFFERENT VARIABLES
Innovation level of people who are in the focus of innovation and using this situation is defined as
personal innovation. And people are separated to 5 categories. According to Rogers (2003) innovators show
normal distribution in a society.
a)

Innovators: They are willing to take risk and try the new ideas. They have vision.

b) Early adopters: They inform the other people about innovations and they are technology focal people.
c)

Early majority: They are poised to innovations and they aren’t willing to take risk.

d) Late majority: They are suspicious about innovations.
e)

Laggards: They look innovations with prejudice and they appropriate innovations finally.

Individual innovation refers to individuals’ taking risks against to new, adaptability, acceptance, tolerance,
and openness to new experiences. So as to use technology in lessons actively it is need to teachers’
dominating to current situation, students’ choosing appropriate tools and teaching methods, designing
teaching methods effectively, and developing new teaching strategies (Demiraslan and Usluel, 2008).
Innovative teachers are teachers who can improve themselves in their field and increase the number of the
activities which students can participate, try new approaches in the presentation of information, apply
different methods to increase students’ participating and apply new skills by changing habits (Ritchart, 2004).
If it is thought that teacher candidates’ innovation levels will affect the quality of education they take it
will be better understood that how important to raise studings in this field. Nowadays in innovations when
considered the share of technology-oriented innovations, especially information technology teachers have big
responsibilities. Because it is important to ICT teachers’ leading to their environment and leading in spreading
technological innovations. In this context it was aimed to identify of Computer Education and Instructional
Technology department students’ distribution according to individual innovation categories and examining.
The connection between students’ innovation properties and different variables (gender, grade level, weekly
internet usage time and attitudes about internet usage). The answers were seeked to following questions.
1.

How are the distributions of students according to categories of innovation?

2.

Is there a significant difference between students’ innovation properties and gender?

3.

Is there a significant difference between class level and students’ individual innovation properties?

1-Öğr. Gör. Dr. Agah Tuğrul Korucu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
Konya/Türkiye, agah.korucu@gmail.com
2-Öğr. Gör. Dr. Yusuf Ziya Olpak
Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Kırşehir/Türkiye, yusufziyaolpak@gmail.com
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4.

Is there a significant difference between students’ individual innovation properties and weekly
internet usage time?

5.

Is there a significant difference between students’ individual innovation properties?

The study carried with survey model in 2013-2014 education-instruction Spring Period, students from
Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty was realized with data from the 292
students who answered the questions conveniently in data collection tools. As a result of research it was
determined that individual innovation properties are in the early majority category. Also it was determined
that while students’ innovation properties show significant difference class level and it doesn’t show
significant difference according to gender, weekly internet usage time and attitude to internet usage. The
studying group of this research was created by CEIT department students who are in an education faculty in a
state university. So in order to generalize research findings it is recommend to do more extensive research
which different university students participate. In addition, doing new research by looking more individual
differences can provide to get more information about individual innovation so it is seen important.
Anahtar Sözcükler: Bireysel Yenilikçilik, Yenilikçilik Özellikleri, Öğretmen Adayı
3.

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojinin her alana olduğu gibi eğitim sürecinin geliştirilmesine yönelik katkısı da
büyüktür. Gelişen süreç bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. NCREL ve Metiri (2003, s. 13)
21. yüzyılda öne çıkan özellikleri ortaya koymak için uluslararası düzeyde; tarım, iş, sanayi, edebiyat ve
eğitim gibi birçok önemli alanda yapmış oldukları çalışmalarda, 21. yüzyılda başarılı olmak için gerekli olan
yeterlilikleri ve becerileri dört ana başlıkta (dijital çağ okuryazarlığı, yaratıcı düşünme, etkili iletişim ve
yüksek verimlilik) toplamışlardır. Dijital çağ okuryazarlığı ana başlığında; temel okuryazarlık, bilimsel
okuryazarlık, teknolojik okuryazarlık, görsel okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı gibi alanlar belirtilmektedir.
Yaratıcı düşünme ana başlığında; alana adaptasyon ve karmaşıklığı yönetme, merak, kendi kendini yönetme,
yaratıcılık, risk alabilme, üst düzey düşünme ve mantıklı akıl yürütme becerileri belirtilmektedir. Etkili
iletişim ana başlığında; takım olma ve işbirliği, insanlar arası beceriler ve birlikte iş yapabilme yeteneği,
kişisel sorumluluk, sosyal ve takım sorumluluğu ve aktif iletişim belirtilmektedir. Yüksek verimlilik ana
başlığında ise; öncelikleri planlama ve yönetme, eldeki araçların etkin kullanımı ve yüksek kaliteli ürünler
üretme yeteneği belirtilmektedir (Pink, 2005; NCREL ve Metiri, 2003; ss. 59). Rogers (2003) tarafından
yapılan çalışmada da, 21.yüzyıl yeterliklerine ve becerilerine sahip olan bireylerin; ihtiyaç duydukları bilgiye
her koşulda ulaşabilen, problem çözebilen, aktif iletişim sağlayabilen, yeniliklere açık, diğer bir deyişle
yenilikçilik özellikleri gösterebilen yenilikçi bireyler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, yenilik; bireyin yeni olarak
algıladığı fikir, uygulama ya da ürün şeklinde tanımlanmıştır (Rogers, 2003).
Yeniliğin odağında olan bireylerin yenilikçilik düzeyleri ve bunu kabullenebilme durumları bireysel
yenilikçilik olarak tanımlanmakta ve bireyler sahip oldukları özellikler bakımından beş farklı kategoriye
ayrılmaktadırlar. Rogers’a (2003) göre yenilikçilik bir toplum içerisinde normal dağılım göstermektedir ve
belirtilen kategoriler ile ilgili temel özellikler şöyledir:
a)

Yenilikçiler (Innovators): Yeni fikirleri denemeye ve risk almaya istekli, vizyon sahibi bireylerdir.

b) Öncüler (Early Adopters): Toplumun diğer bireylerine yenilikler hakkında bilgi veren ve yol
gösteren teknoloji odaklı bireylerdir.
c)

Sorgulayıcılar (Early Majority): Yeniliklere karşı temkinli davranan ve risk alma konusunda çok
fazla istekli olmayan bireylerdir.

d) Kuşkucular (Late Majority): Yeniliklere karşı şüpheci ve çekingen bir tavır sergileyen bireylerdir.
e)

Gelenekçiler (Laggards): Değişime karşı önyargıyla bakan, yenilikleri en son benimseme eğilimi
sergileyen bireylerdir.

Bireysel yenilikçilik, bireylerin yeni olana karşı risk alma, uyum sağlama, kabullenme, tolerans gösterme
ve yeniye ait tecrübelere açık olma gibi durumlarını belirtmektedir. Teknolojinin derslerde etkin bir şekilde
kullanabilmesi için öğretmenlerin mevcut duruma hakim olmaları, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun araç ve
öğretim yöntemleri seçmeleri, öğretim yöntemlerini etkili bir şekilde tasarlamaları ve yeni öğretim stratejileri
geliştirmeleri gerekmektedir (Demiraslan ve Usluel, 2008). Yenilikçi öğretmen; alanında kendini
geliştirebilen, gelişen öğretme-öğretme stratejileri ile ihtiyaç duyulan etkinliklere uygun olarak, öğrencilerinin
katılabileceği etkinliklerin sayısını artırabilen, bilgilerin sunumunda yeni yaklaşım ve yolları deneyebilen,
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öğrenci katılımını artırmak için farklı yöntemleri uygulayabilen ve alışkanlıklarını değiştirerek yeni becerileri
hayata geçirebilen öğretmenlerdir (Ritchhart, 2004).
İnternet temelli eğitim ortamları ve yeni teknoloji destekli eğitim sistemleri bir yenilik olarak
değerlendirildiğinde, bu yeniliğin kullanımının nasıl yapılması gerektiği, yayılma sürecinde karşılaşılabilecek
problemleri ve bunlara yönelik ne tür önlemler alınması gerektiği üzerinde durmak oldukça önemlidir. Bu
nedenle okul ortamları göz önünde bulundurulduğunda, yeni teknolojilerin yayılması sürecinde tüm
paydaşları sistem içine dahil etme ve gerektiği gibi kullanabilecek bilgiyi kazandırmada, bilişim teknolojileri
öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Ayrıca bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan bireylerin
gelişmesinde rehberlik görevini üstlenen öğretmenlerin, yenilikçilik ve yeniliklere uyum sağlayan, eleştirel
düşünme becerisine sahip, yaratıcı bireyler olarak yetişmesi toplumun geleceği açısından da son derece
önemlidir. Başka bir ifadeyle eğitim kurumlarının gelişim ve değişim sürecinde en önemli görevlerden biri de,
eğitim-öğretimin temeli olan öğretmenlere düşmektedir (Yurdabakan, 2002).
Sonuç olarak, öğretmen adaylarının yenilikçilik düzeylerinin dolaylı veya doğrudan olarak, aldıkları
eğitimin kalitesine de etki edeceği düşünülürse, daha nitelikli öğretmenler ve nesiller yetiştirebilmek
açısından bu alanda yapılan çalışmaların ne denli önemli olduğu da daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde
yaşanan yeniliklerde, teknoloji odaklı yeniliklerin payı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle bilişim
teknolojileri öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Çünkü bilişim teknolojileri öğretmenlerinin
değişime ve yeniliğe açık bireyler olarak çevrelerine fikir önderliği yapmaları ve teknolojik yeniliklerin
yaygınlaşmasına öncülük etmeleri önemlidir. Kılıçer (2010) tarafından yapılan çalışmada da bu konu ile ilgili
olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)” öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik
profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye genelindeki devlet ve vakıf
üniversitelerinde 2008–2009 öğretim yılı bahar döneminde BÖTE bölümünde normal öğretime kayıtlı
dördüncü sınıf öğrencilerinden 781’ine ulaşılmış ve bu öğrencilerden elde edilen veriler ile çalışma
gerçekleştirilmiştir. Ancak geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen bu çalışamada, öğrencilerin yenilikçilik
düzeyleri üzerinde etkili olabilecek olan internet kullanımına yönelik tutum ve farklı sınıf düzeyi gibi
değişkenler dikkate alınmamıştır. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında BÖTE bölümü öğrencilerinin bireysel
yenilikçilik kategorilerine göre dağılımlarının belirlenmesi ve öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin
farklı değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, haftalık internet kullanım süresi ve internet kullanımına yönelik
tutum) ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır.
1.

Öğrencilerin yenilikçilik kategorilerine göre dağılımları nasıldır?

2.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?

4.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri haftalık internet kullanım süresine göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?

5.

Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri internet kullanımına yönelik tutuma göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?

4.

YÖNTEM

4.1. Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu
Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’ndeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü öğrencilerden, araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun
şekilde yanıtlar veren 292 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir.
4.2. Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında; Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
bireysel yenilikçilik ölçeği, Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanımına yönelik
tutum ölçeği ve yazarlar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Öğrencilerin yenilikçilik özelliklerini değerlendirebilmek amacıyla Hurt, Joseph, ve Cook (1977)
tarafından geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bireysel yenilikçilik ölçeği
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kullanılmıştır. Ölçekte 12’si pozitif (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18. ve 19. maddeler) ve 8’i negatif (4, 6, 7,
10, 13, 15, 17. ve 20. maddeler) olmak üzere toplam 20 madde bulunmaktadır ve maddelerin
cevaplanmasında “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında beşli bir derecelendirme
kullanılmaktadır. Ölçek yardımıyla yenilikçilik puanı; pozitif maddelerden alınan toplam puandan negatif
maddelerden alınan toplam puanın çıkarılmasıyla elde edilen puana 42 puan eklenmesiyle hesaplanmaktadır.
Ölçekten en düşük 14, en yüksek ise 94 puan alınabilmektedir. Ölçek üzerinden hesaplanan puanlara göre
bireyler yenilikçilik bağlamında kategorize edilebilmektedir. Buna göre bireyler; hesaplanan puan 80 puan
üstünde ise “Yenilikçi”, 69 ve 80 puan arasında ise“Öncü”, 57 ve 68 puan arasında ise “Sorgulayıcı”, 46 ve
56 puan arasında ise “Kuşkucu”, 46 puan altında ise“Gelenekçi” olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca ölçek
yardımıyla hesaplanan puana göre genel olarak bireylerin yenilikçilik düzeyleri hakkında da değerlendirmede
bulunulabilmektedir. Buna göre; 68 üstü puan alan bireyler oldukça yenilikçi olarak değerlendirilirken, 64 altı
puan alan bireyler yenilikçilikte düşük olarak yorumlanmaktadır. Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından yapılan
uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlık katsayısının 0.82 olduğu, test-tekrar test
güvenirliğinin ise 0.87 olduğu saptanmıştır. Ayrıca uyarlanan ölçeğin yenilikçilik ve yenilikçilik konusu ile
bağıntılı Türkçe akademik çalışmalarda kullanılabilir olduğu belirtilmiştir.
Öğrencilerin internet kullanımına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, Tavşancıl ve Keser (2002)
tarafından geliştirilen internet kullanımına yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçek toplam 31 maddeden ve
altı faktörden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan faktörler ve Cronbach α değerleri; internetin öğretimde
kullanımı (0.77), internetin araştırmada kullanımı (0.76), internetin sosyal etkileşimde kullanımı (0.73),
internetin öğretimde kullanımından hoşlanma (0.74), internetin iletişimde kullanımı (0.64) ve internetin bilgi
paylaşımında kullanımı (0.70) şeklindedir. Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı ise
0.89’dur. Ölçek maddelerine verilecek cevaplar için; Tamamen Katılırım (5), Katılırım (4), Kararsızım (3),
Katılmam (2) ve Hiç Katılmam (1) şeklinde beşli bir dereceleme belirlenmiştir. Ölçekten elde edilebilecek en
düşük puan 31, en yüksek puan ise 155’tir. Bu çalışma kapsamında da, ölçekten alınabilecek en yüksek ve en
düşük puanların orta noktaları hesaplanmış ve bu puandan düşük puanlar “olumsuz tutum”, yüksek puanlar
“olumlu tutum” olarak kabul edilmiştir. Ortalamaya eşit puan ise “olumsuz tutum” olarak kabul edilmiştir.
5.

BULGULAR ve YORUMLAR

Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS (The Statistical Package for The Social Sciences) paket
programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde; betimsel istatistikler, bağımsız
örneklemler için t-testi ve bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır.
5.1. Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular:
Çalışma grubundaki 292 öğrencinin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanlara ait betimsel
istatistiklere göre; alınan puanların ortalaması 63.99 ve standart sapması ise 8.19’dur. Bu bulgulardan
hareketle ve ölçek puanlarının değerlendirme ölçütleri temelinde, öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden
aldıkları toplam puana göre, bireysel yenilikçilik özelliklerinin “Sorgulayıcı” kategorisinde olduğu
söylenebilir. Bu bulgu alanyazındaki araştırma bulgularıyla da örtüşmektedir (Adıgüzel, 2012; Çuhadar,
Bülbül ve Ilgaz, 2013; Kert ve Tekdal, 2012, Özgür, 2013). Elde edilen bu bulguya göre, öğrencilerin
yeniliklere karşı temkinli davrandıkları ve risk alma konusunda çok fazla istekli olmadıkları söylenebilir.
Öğrencilerin yenilikçilik kategorilerine göre dağılımları ise Tablo 1’de verilmiştir.

Cinsiyet

Sınıf

Kadın
Erkek
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

N
7
4
2
4
2
3

%
2.40
1.37
0.68
1.37
0.68
1.03

N
40
28
17
23
7
21

%
13.70
9.59
5.82
7.88
2.40
7.19

N
103
56
36
48
36
39

14

%
35.27
19.18
12.33
16.44
12.33
13.36

Gelenekçi

Kuşkucu

Sorgulayıcı

Öncü

Yenilikçi

Tablo 1. Öğrencilerin Yenilikçilik Kategorilerine Göre Dağılımları

N
24
27
10
11
19
11

%
8.22
9.25
3.42
3.77
6.51
3.77

N
2
1
1
2

%
0.68
0.34
0.34
0.68

Toplam

N
176
116
65
87
64
76

%
60.27
39.73
22.26
29.79
21.92
26.03

Haftalık
İnternet
Kullanım
Süresi
İnternet
Kullanımına
Yönelik
Tutum

0-3 saat
3-6 saat
6-9 saat
9 saat +
Olumlu

2
2
1
6
11

0.68
0.68
0.34
2.05
3.77

13
13
17
25
60

4.45
4.45
5.82
8.56
20.55

34
32
31
62
139

11.64
10.96
10.62
21.23
47.60

8
19
10
14
47

2.74
6.51
3.42
4.79
16.10

1
1
1
3

0.34
0.34
0.34
1.03

57
67
60
108
260

19.52
22.95
20.55
36.99
89.04

Olumsuz

-

-

8

2.74

20

6.85

4

1.37

-

-

32

10.96

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, öğrencilerin yenilikçilik kategorilerine göre dağılımları ile ilgli olarak farklı
değişkenler (cinsiyet, sınıf, haftalık internet kullanım süresi ve internet kullanımına yönelik tutum) de göz
önünde bulundurularak yapılan analizler, çalışma grubundaki 292 öğrenciden; 11’inin yenilikçi, 68’inin öncü,
159’unun sorgulayıcı, 51’inin kuşkucu ve üçünün de gelenekçi olduğunu göstermiştir.
5.2. İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyete göre t-testi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçillik Özelliklerinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
N
S
sd
T
p
X
Kadın
176
64.52
7.96
290
1.379
.169
Erkek
116
63.57
8.51
Tablo 2’de de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler için t-testi kullanılarak elde edilen bulgulara göre,
öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05).
Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete göre değişmemektedir. Ulaşılan bu
bulgu, alanyazındaki çeşitli araştırmaların bulguları ile benzerlik göstermektedir (Çuhadar ve diğerleri, 2013;
Kert ve Tekdal, 2012; Kılıçer, 2011; Özgür, 2013).
5.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini çözümlemek için, bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi
kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların sınıf düzeylerine göre
ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçillik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Sınıf Düzeyine Göre Betimsel
İstatistikleri
Sınıf Düzeyi
N
S
X
1. Sınıf
65
64.65
7.081
2. Sınıf
87
65.41
8.324
3. Sınıf
64
60.88
8.170
4. Sınıf
76
64.41
8.456
Toplam
292
63.99
8.201
Tablo 3’te de görüldüğü gibi, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları
puanların ortalaması; 64.65, 65.41, 60.88 ve 64.41’dir. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları
puanların sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular ise Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Kareler Toplamı
sd
Kareler Ortalaması
F
p
Gruplararası
836.625
3
279.542
4.297
.006
Gruplariçi
18735.320
288
65.053
Toplam
19573.945
291
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Sınıf Düzeyi
1) 1. Sınıf
2) 2. Sınıf
3) 3. Sınıf
4) 4. Sınıf

Tablo 5. Çoklu Karşılaştırma -Tukey Testi- Sonuçları
1
2
*
*
-

3
*
*
-

4
-

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi kullanılarak elde
edilen bulgulara göre, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık
göstermektedir [F(3-288)=4.297, p<.05]. Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri sınıf
düzeyine göre değişmektedir. Farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırma
testi (Tukey testi) sonuçlarına ilişkin Tablo 5 incelendiğinde; “1. Sınıf” - “3. Sınıf” ve “2. Sınıf” - “3. Sınıf”
(1-3 ve 2-3) düzeyindeki öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Bu bulgu da, alanyazındaki farklı araştırmaların bulguları ile örtüşmektedir (Adıgüzel, 2012,
Özgür, 2013).
5.4. Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların haftalık internet kullanım süresine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini çözümlemek için, bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans
analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların haftalık internet
kullanım süresine göre ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçillik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Haftalık İnternet Kullanım
Süresine Göre Betimsel İstatistikleri
Haftalık İnternet Kullanım Süresi
N
S
X
0-3 saat
57
64.39
8.033
3-6 saat
67
62.28
8.790
6-9 saat
60
63.93
7.715
9 saat ve üzeri
108
64.86
8.125
Toplam
292
63.99
8.201
Tablo 6’da da görüldüğü gibi, öğrencilerin haftalık internet kullanım süresine göre bireysel yenilikçilik
ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması; 64.39, 62.28, 63.93 ve 64.86’dır. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik
ölçeğinden aldıkları puanların haftalık internet kullanım süresine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğine dair bulgular ise Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Haftalık İnternet Kullanım Süresine Göre ANOVA
Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Kareler Toplamı
sd
Kareler Ortalaması
F
p
Gruplararası
286.174
3
95.391
1.424
.236
Gruplariçi
19287.771
288
66.971
Toplam
19573.945
291
Tablo 7’de de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi kullanılarak elde
edilen bulgulara göre, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri haftalık internet kullanım süresine göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(3-288)=1.424, p>.05]. Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin bireysel
yenilikçilik özellikleri haftalık internet kullanım süresine göre değişmemektedir.
5.5. Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular:
Öğrencilerin bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanların internet kullanımına yönelik tutuma göre
t-testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçillik Özelliklerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutuma Göre TTesti Sonuçları
İnternet Kullanımına Yönelik Tutum
N
S
Sd
t
p
X
Olumlu
260
63.93
8.377
290
-.329
.742
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Olumsuz

32

64.44

6.701

Tablo 8’de de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler için t-testi kullanılarak elde edilen bulgulara göre,
öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri internet kullanımına yönelik tutuma göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir (p>.05). Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri internet
kullanımına yönelik tutuma göre değişmemektedir.
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada BÖTE bölümü öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler
(cinsiyet, sınıf düzeyi, haftalık internet kullanım süresi ve internet kullanımına yönelik tutum) ile olan ilişkisi
incelenmiştir. Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin, alanyazındaki araştırma bulgularıyla da tutarlı
olacak şekilde “sorgulayıcı” kategorisinde olduğu belirlenmiştir (Adıgüzel, 2012; Çuhadar, Bülbül ve Ilgaz,
2013; Kert ve Tekdal, 2012, Özgür, 2013). Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre; öğrencilerin bireysel
yenilikçilik özellikleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterirken, cinsiyete, haftalık internet kullanım
süresine ve internet kullanımına yönelik tutuma göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Bu araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde bulunan eğitim fakültesinde öğrenim gören
BÖTE bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, araştırma bulgularının genellenebilmesi için, farklı
eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin de yer aldığı, daha geniş çaplı araştırmalar yapılması
önerilmektedir. Ayrıca ileride yapılacak araştırmalarda; öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri
üzerinde etkili olabileceği düşünülen çeşitli bireysel farklılıklarının da dikkate alındığı çalışmaların yapılması,
bireysel yenilikçillik ile ilgili daha fazla değişken hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacağından önemli
görülmektedir.
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TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD USING INTERACTIVE BOARDS
(ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ)
Ahmet Oğuz Akçay1
Halit Arslan2
Ufuk Güven3
1.

ABSTRACT

A vast technology integration project was initiated within Turkey to transform traditional classrooms into smart
classrooms by providing the Internet network, Interactive Smart boards for each classroom, and tablet computers for every
teacher and student in grade 5-12. The purpose of this study was to investigate high schools teachers’ attitudes towards
using the Interactive Whiteboard in the classroom. The Interactive Whiteboard Attitude Survey was used to collect data
from 260 teachers in 2013-2014 academic year. Teachers were compared in their attitudes toward using the interactive
whiteboard based on gender, age, number of years in teaching field, and teaching area of expertise. The results indicated
that significant differences existed for attitudes toward using interactive whiteboard based on gender and content area,
while there were no differences found based on age and number of years in teaching (teaching experience).

Keywords: Use of technology, Interactive Whiteboard, FATIH Project
2.

ÖZET

Bu araştırma kapsamında liselerde görev yapan ve çalıştıkları kurumda etkileşimli tahta kurulumu yapılmış
öğretmenlerin derslerdeki etkileşimli tahta kullanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel olarak desenlenen bu
araştırma, 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında görev yapan 260 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların
etkileşimli tahta kullanım durumlarının cinsiyete, yaşa, mesleki branşlarına ve kıdem yıllarına göre farklılık gösterip
göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; katılımcıların cinsiyetlerine ve branşlarına göre
anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat yaş ve kıdem yılı dikkate alındığında öğretmenlerin etkileşimli
tahta kullanım tutumlarında farklılık gözlenmemiştir. Bu sonuçlara göre; erkek katılımcıların bayan öğretmenlere göre ve
Bilişim Teknoloji öğretmenlerinin, sayısal içerikli branş (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bolumu öğretmenleri) ve
sözel içerikli branş (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü, İngilizce, Almanca, Beden Eğitimi, Müzik, Resim,
Rehber Öğretmen) öğretmenlerine göre etkileşimli tahta kullanım tutumları daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte
katılımcıların yaş ve kıdem durumları incelendiğinde öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanım tutumlarında farklılık
gözlenmemiştir. Çalışmada elde edilen veriler analiz edilmiş, bulgular doğrultusunda tartışılmış ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Etkileşimli Tahta, FATİH Projesi
3.

INTRODUCTION

Interactive White Board (IWB) is one of recent Information and Communication Technology (ICT) tools
that have been adopted by many educational institutions. Becta (British Educational and Communications
Technology Agency, 2004) defines IWBs as kind of a multimedia projector that allows instructors to display
learning materials that is on their computer. In fact, new IWBs function as a computer that removes teacher
dependency to the computer through the use of IWBs in the classroom environment. IWBs enable even a
novice technology user to run applications such as CD-ROMs, word-processing documents, spreadsheets,
presentations and find learning materials from the Internet simply by ‘clicking’ in the right places on the
board without losing interaction with students (Becta, 2004). Another description of IWBs is a combination of
a whiteboard with a computer and a data projector that enables users to control applications by touching with
their fingers or digital non-ink pens (Al-Qirim, et al., 2010). AL-Qirim et al. (2010) claims that software and
hardware features of IWB lead teachers to facilitate the teaching process in a way that teaching environment
becomes richer and students are more active if these devices are appropriately used. Becta (2004) found that
IWBs are good for enhancing demonstration and modeling, they provide quality interactions, improve teacher
assessment, balancing resources and instruction planning, and IWSs help to increase the pace and depth of
student learning.
A vast technology integration project was initiated within Turkey to transform every traditional classroom,
in public schools, into a smart classroom by providing the Internet network and Interactive Whiteboards for
each classroom, and tablet computers for every teacher and student in grades 5-12. Besides these tools,
1-A. Oğuz Akçay,
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2-Halit Arslan,
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teachers have been receiving training and provided various tools (Document camera, printer, scanner, etc.) for
use within schools and classrooms. This project is called the FATIH project: “Movement of Enhancing
Opportunities and Improving Technology” (FATIH Project, 2014).
As Ertmer (1999) mentions, the lack of technologic tools is one of the reasons that schools cannot
implement successful technology integration. She categorizes the lack of technology uses in two groups: firstorder barriers and second order barriers. Ertmer (1999) says first-order barriers, where teachers do not have
technologic devices to use for classroom activities, and second-order barriers, teachers’ belief against
technology usage in classroom, prevent schools from technology integration. The Ministry of Education, in
support of The Ministry of Transportation and Communication, TUBITAK, and private companies, launched
a five-year project to remove first order barriers in all public primary, middle, and high schools. This
technology integration project was scheduled to be completed by the end of 2013, but some phases of FATIH
project have not yet been completed. The Ministry of Education describes the aim of FATIH project as
providing equal opportunities and helping students to involve more sensory organs into learning and teaching
activities through ICT devices (FATIH Project, 2014).
The FATIH project is composed of five main phases;
Providing equipment (Internet Network, Tablet PCs, Interactive Boards, Document Cameras, and
Multifunction printers) and software
Providing and managing e-content (e-books, simulations, videos, etc.).
Providing training for in-service teachers
Providing reliable, measurable, manageable, and conscious usage of ICT
Changing curriculum so that ICT will be incorporated
In accordance with these five components, all 570,000 classrooms in 42,000 public schools were installed
with the Internet network, interactive whiteboards were installed in 85,000 classrooms in all high schools,
except vocational high schools, but all classrooms are projected to be installed with IWBs, and tablet
computers are in the distribution phase. The pilot phase of FATIH project started in 52 schools in 17
provinces of Turkey then it was extended to include more schools in piloting phase. All classrooms within the
initial pilot program were installed with IWBs and 8,500 tablet computers were distributed to students and
teachers. The expanded pilot phase of the project included schools in all 81 provinces of Turkey. In that
phase, 49,000 tablet PCs were distributed both to students and teachers (FATIH Project, 2013).
3.1. Interactive White Boards in FATIH Project
Several government auctions occurred to buy IWBs for all schools. Vestel (a Turkish Technology
company) won final government auction to provide IWBs for all public schools (Guven, 2014). The
interactive whiteboards have the following features; 65” touch screen, runs Windows 7, uses Intel i3
processor, and have 4GB memory. These boards provide built-in Wi-Fi connection, three USB ports (to
enable users to connect their keyboard, mouse, or PC), one HDMI port, and one VGA port, and audio in and
out ports. Users can also connect their microphone and headphone to IWBs (Guven, 2014). These Interactive
Boards come with a remote that enables teachers to move in the classroom while using an IWB. Traditional
whiteboard and IWB are installed to the same base in each classroom to enable a smooth transfer from the
traditional board to the electronic board (FATIH Projesi, 2014).
4.

LITERATURE REVIEW

The wide use of Interactive White Board (IWB) indicates that these tools are one of the key educational
technologic devices for digital learners. Teck (2013) says that IWBs are rapidly growing in educational
institutions because they have positive affect on student learning and create various opportunities for teachers.
Biro (2011) also finds that spread of IWBs made students more curious, motivated, and interested to learning
materials. However, Teck (2013) says these interactive devices need to be approached by new pedagogical
methods in order to benefit from IWBs. As opposed to computers in the classroom, Teck (2013) finds that
interactive whiteboards are more efficient because of their touchscreen features. Teachers who contributed
Teck’s study mentioned that they do not have to sit on a chair to click and type to navigate teaching; instead
they stand up in front of the students and navigate by touching Smart Board screen which makes IWBs more
efficient. Teachers in Teck’s study also pointed out the importance of having onsite technical support to
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integrate and effectively use IWBs because problems occur in almost every technologic device that cause
disruption, delay, and frustration for teachers. These will eventually lead teachers to not use technology in
classroom. Teachers’ concerns are parallel to Ertmer’s (1999) findings; first-order barriers (lack of devices
and lack of support) will cause second-order barriers (frustration to use technologic devices) if teachers do not
have enough support to solve technical problems. Becta (2004) also emphasize the need for technical support.
Becta committee warns schools to ensure they can provide adequate level of technical support before
investing in interactive whiteboards because teachers need to be confident that they will have technical
support when problems occur.
Becta (2004) also points out the importance of teacher training in order to have successful integration of
IWBs; all teachers need to have training that covers basic equipment operation, functionality, and
maintenance of IWBs. Becta (2004) also emphasize that pedagogical training should be provided soon after
operational training to ensure teachers are well equipped with ideas and knowledge of how to effectively use
these devices to enhance learning and teaching.
Improvements and new innovations in technology have changed many things including education. Biro
(2011) claims that Information and Communication Technology (ICT) technologies have generated new
possibilities in teaching and learning so that we need new pedagogic approaches to teach with technology. In
a traditional classroom, teachers’ role was presenting information to students and students’ role were
memorizing the presented information. Teachers were more active than students, but today it is not the caseat
least it should not be because ICT has generated enormous amounts of information that cannot be taught or
memorized through traditional teaching methods. Biro (2011) says today teachers are helpers while students
are actively involved in the learning process. He also claims that educators need to focus on constructive
pedagogies to teach in today’s classrooms. In a constructive approach, students take an active role to organize
and acquire new information in their cognitive systems with the help of pre-existing knowledge and guidance
of teachers (Biro, 2011). He describes constructive teachers’ roles as cooperating with students, not just as
information transmitters, but also part of the learning, to guide students to reach and connect to the
information, using various interactive methods, and deploying multiple visual aids to help students discover
knowledge (Biro, 2011). He further claims that IWBs are an excellent ICT tool that constructivist teachers can
integrate to fulfill the above mentioned teacher roles.
5.

METHOD

The aim of this study was to investigate high school teachers’ attitudes using Interactive Whiteboard
(IWB) in the classroom. The online questionnaire was administered to high school teachers in the 2013-2014
academic year. The original instrument of this study was created by Isman, Abanmy, Hussein, and Al
Saadany (2012), and the validity and reliability of this instrument was ensured. The instrument was modified
based on the present research aim. The items are translated into Turkish and double-checked by language
experts of English and Turkish. Participants were asked to complete a survey that included 20 Likert-type
items and four demographics questions (genders, age, teaching experiences and content area). Participants
answered each question using the five-level Likert scale (1-Strongly disagree, 2-Disagree, 3-Neither agree nor
disagree, 4-Agree, 5-_Strongly agree).
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

.857

.866
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Two research questions in this study were addressed:
1. What are the high school teachers’ levels in using Interactive Whiteboard in the classroom?
2. What are the high school teachers’ attitudes toward using Interactive Whiteboard in the classroom based on
gender, age, teaching experiences and content area?
5.1 Data Analysis
The sample of this study was 260 high school teachers who have IWB in their classrooms. The researchers
used statistical software to analyze the data. A one-way ANOVA test was used to determine differences of
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content area and teaching experiences, and independent t-tests were used to determine gender and age
differences.
The demographic data collected included gender, age, teaching experiences, and content area. The
demographic characteristics of the high school teachers completing the survey are shown in Table 1.
Table 1: Descriptive Result
N
Male
189
Female
71

%
72.69
27.31

20-40 years
41 years or more

151
109

58.07
41.93

72

27.7

Content Area

Instructional
Technology
Science/ Math
Social Studies

73
115

28.1
44.2

Teaching
Experiences

1-10 years
11-20 years
21 years or more

73
108
79

28.1
41.5
30.4

Gender
Age

6.

FINDINGS

6. 1. Findings Regarding the first Research Question
Table 2 shows the study instrument (items in English), and the mean scores and standard deviations for the
20 survey items related to attitudes toward using IWB. All means were greater than 3.0, ranging from 3.19 to
4.37 on the 5-point scale. This indicates overall positive responses and highly regard their attitudes toward
using IWB to each questions that were measures in this present study.
The average score for item 5 (I believe that it is important for me to be able to use technologies such as the
computer and the interactive whiteboard) was 4.37 (SD= .863) which was the highest score. The other highest
average scores were 4.29 (SD=.860) for item 10 and 4.31 (SD=.941) for item 1.
The mean score for item 20 (In-service teacher training or teacher professional development regarding to
use of interactive whiteboard is sufficient) was 3.19 (SD= 1.242) which was the lowest score. The other
lowest average scores were 3.50 (SD=1.151) for item 19 and 3.75 (SD= .937) for item 14
Table 2:Average Scores and Standard Deviation of Each Items
Descriptive Statistics
M
1. Interactive whiteboard help me to teach easier
4.25
2. I use interactive whiteboard software during the course (Starboard, etc.)
3.98
3. Interactive Whiteboard gives me more opportunities to teach my student new things
4.15
4. I am tired of technology use in the classroom

S.D
.941
1.004
.923

4.06

.979

5. I believe that it is important for me to be able to use technologies such as the
computer and the interactive whiteboard
4.37

.863

6. I feel comfortable when I use the interactive whiteboard in teaching
4.17
7. Interactive whiteboard gives me more time to interact with students
3.87
8. I feel confidant using interactive whiteboard to design new instructional situations. 4.01
9. Teaching with interactive whiteboard makes students happy
4.10

.884
1.025
.979

10. Using the interactive whiteboard does not scare me
4.29
11. I can concentrate better in teaching practices when I use the interactive whiteboard 3.94
12. Using interactive whiteboard required hard work outside class
3.87

.860
.981
1.007

22

.801

13. Using interactive whiteboard allows me to share learning resources with other
4.09
teachers
14. Interactive whiteboard restricts the movement of students in the classroom
3.75

.817
.937

4.16
15. Using the interactive whiteboard does not make me nervous
16. Using the interactive whiteboard provides teachers many multimedia resources
4.19
17. The use of interactive whiteboards has a negative effect for classroom discipline. 3.85
18. Using the interactive whiteboard helps me to deal with new technologies.
4.08
19. Using the interactive whiteboard requires high experience in teaching
3.50
20. In-service teacher training or teacher professional development regarding to use of
interactive whiteboard is sufficient
3.19

.877

TOTAL

9.881

79.85

.883
.966
.804
1.151
1.242

6.1 Findings Regarding the second Research Question
The second research question examined high school teachers’ attitudes toward using the Interactive
Whiteboard in the classroom based on gender, age, teaching experiences and content area.
For gender differences, an independent-samples t -test compared the means of males and females. The
result shows that there are significantly differences between male and female for their attitudes toward using
IWB in the classroom. Table 3 shows the independent t-test results.
Table 3:Differences in Perceptions Regarding Technology Based on Gender
!

Gender

N

SD

Male

189

81,78

9,23

Female

71

74,72

9,79

t

p

5,41

,001

An independent t-test was conducted to compare mean differences for age. Table 4 shows the results of
independent-test and there was no significant difference found for age.
Table 4: Differences in Perceptions Regarding Technology Based on Age
Age

N

!

SD

20-40 years

151

80,66

9,83

41 or more

109

78,73

9,88

t

p

1,56

,121

Table 5 shows a one-way ANOVA comparing the means of years of teaching experience. No significant
differences were found for attitudes toward using the Interactive Whiteboard based on teaching experience.
Table 5: Differences in Perceptions Regarding Technology Based on Teaching Experiences
N

!
81,51

SD

1

1-10 Years

73

9,71

2

11-20 Years

108 79,40

10,04

3

21 or more

79

9,76

78,95

Table 6 shows a one-way ANOVA comparing the means of teachers by content area taught. There were
significant differences found for attitudes toward using the Interactive Whiteboard based on content area.
Table 6: Differences in Perceptions Regarding Technology Based on Content Area
N

23

!

SD

7.

1

Information Technologies

72

88,08

6,15

2

Science/Math

73

77,41

9,21

3

Social Sciences

115 76,25

9,22

CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS

This paper has described the results of a study that was designed to understand high school teachers’
attitudes toward using Interactive Whiteboard in the classroom. The differences are found high school
teachers’ attitudes toward using IWB based on gender and content area. Male teachers have higher attitudes
toward using IWB than female teachers, and information technologies teachers have higher attitudes toward
using IWB than Science/Math and Social Sciences teachers. There are no differences found in attitudes
toward using IWB based on experiences and age.
The participants mentioned that using IWBs does not require a lot of experience in teaching, in-service
teacher training or teacher professional development regarding to use of interactive whiteboard is not
sufficient, and IWB does not restrict the students’ movement in the classroom. In addition, they believe that
use of technology and IWB is important and use of IWB helps teachers to deliver instruction easier.
This study revealed that the high school teachers believe that teachers need professional development to
improve their skills and ability for effective usage of IWB. Gorder (2008) emphasized the importance of
teachers’ professional development program for effective integration of technologies and IWB (Isman,
Abanmy, Hussein, &Al Saadany, 2012). Ertmer (1999) and Becta (2004) also pointed out the need for teacher
training in order to have successful implementation of not just IWBs but also ICT tools. Unfortunately,
teachers who contributed this study indicated that professional development for teacher training to use IWB
was not satisfactory.
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ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENME YAŞANTILARINA VE
ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
Ecenaz Alemdağ1
Kürşat Ersolak2
Halil Yurdugül3
1.

ÖZET

E-öğrenme için bir platform oluşturan öğrenme yönetim sistemleri; öğrenen-içerik, öğrenen-öğretici ve öğretici-öğretici
arasındaki etkileşime olanak sağlamaktadır. Öğrenenin özelliklerinin e-öğrenme ortamındaki bu etkileşimler sonucu oluşan
öğrenme yaşantılarını, öğrenme yaşantılarının ise öğrenme çıktılarını etkilediği söylenebilir. Bu çalışmada ise bir uzaktan
eğitim programında web tabanlı öğrenme ortamında öğrenme yaşantısı geçiren öğrencilerin özellikleri, öğrenme yönetim
sistemindeki öğrenme yaşantıları ile başarı puanları incelenerek bu faktörler arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır.
Öğrenen özelliklerini belirlemek için “Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği” kullanılarak 56 öğrencinin üstbiliş
becerileri ve görev değerine dayalı motivasyon düzeyleri elde edilmiştir. Öğrenme yönetim sistemindeki öğrenme yaşantıları
incelemek için log kayıtlarından her bir öğrencinin Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersinde öğretmenlerine yolladıkları
mesaj sayısı, içeriğe giriş sayısı, içerikte geçirdikleri süre ve içeriği tamamlama yüzdeleri elde edilmiştir. Öğrencilerin
öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıklarını saptamak için ise o dersteki öğrenci başarı puanlarına bakılmıştır. Faktör
analiziyle birlikte öğrenme yaşantıları, içerikle ve öğreticiyle etkileşim adı altında iki faktör altında toplandığı bulunmuştur.
Yapısal eşitlik modelinin kurulmasıyla öğrenen özelliklerinin öğrenme yaşantıları üzerinde, öğrenme yaşantılarının ise
öğrenme çıktıları üzerinde anlamlı etki yaratmadığı görülmüştür. Bu sonuç hem öğrenme ortamının niteliğine hem de öğretim
tasarımına ilişkin önemli bulgular içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Yönetim Sistemleri, E-Öğrenme, Üstbiliş, Motivasyon
2.

EXTENDED ABSTRACT

A STUDY ON LEARNER CHARACTERİSTİCS AND LEARNİNG INTERACTİONS İN LEARNİNG
MANAGEMENT SYSTEMS
E-learning implementations started to be used widely as developments in information and communication
technologies were applied in educational context especially within the scope of distance education. Since
primary target group of e-learning is adult learners in the context of andragogy, e-learning implementations were
firstly put into practice in higher education. On the other part, learning management systems which are platforms
for e-learning provide interaction between learner and content, learner and instructor, and learner and learner
defined by Moore (1989). When 3-P (Presage, Process, Product) Learning Model developed by Biggs and Moore
(1993) is taken into consideration, it can be said that learner characteristics affect learning interactions which
also affect learning outcomes.
In this study, it was aimed to examine characteristics of the learners who experience learning interactions in a
web-based environment of a distance education program, learning interactions in learning management system
and achievement scores, and to look at the correlation among these factors as well. In order to determine learning
characteristics, data of 56 learners about metacognition skills and motivation level based on task value was
obtained by using “Motivated Strategies for Learning Questionnaire”. So as to investigate learning interactions
in learning management system, the number of messages learners sent to their instructors, the number of access
to content, time spent in content, content completion percentage were acquired from log records of “Database
Management System” course. Moreover, achievement scores were gotten to determine whether the leaners have
attained learning outcomes.
To analyze data, firstly, factor analysis was conducted and it was seen that learning interactions were divided
to two components. The first component was named as “learner-content interaction”, and the second one was
named as “learner-instructor interaction”. Secondly, correlation among metacognition, task value, learnercontent interactions and learner-instructor interaction was analyzed. It was found that there is a significant
positive correlation only between metacognition and task value. Thirdly, after structural equation model had
been set in Lisrel program, it was obtained that learner characteristics do not have significant effect on learning
interactions, and learning interactions do not have significant effect on learning outcomes.
In the literature, it is said that learner characteristics and quality of learning interactions are core components
for an effective learning. In Turkey, there are institutions which carry such learning outcomes. In this study,
although average achievement score was found as 69.05, it was explained neither learner characteristics nor
1-Arş. Gör. Ecenaz Alemdağ,
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye, ecenaz@hacettepe.edu.tr
2-Kürşat Ersolak,
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye, k.ersolak@hacettepe.edu.tr
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learner interactions. Even though validity and reliability of instrument were proved, findings obtained from this
study are not parallel to hypothesizes set in the study. The fact that learning interactions do not have an effect on
learning outcomes can be explained by that the learners experienced learning outside LMS too. In addition,
while distance education program make interaction among different parties possible, it can be said that course
design do not affect cognitive presence of learners. Therefore, it can be concluded that learners in study group
are surface learners; in other words, they tend to complete their tasks instead of assimilating information. The
fact that the students’ content completion rate has an impact on course grade supports this result. The limitations
of the study are that data to reveal profile of the learners was obtained from only one distance education program
and that student factors in presage step of Biggs and Moore’s (1993) 3-P Learning Model were not included.
Keywords: Learning Management System, E-Learning, Metacognition, Motivation
3.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin özellikle uzaktan eğitim kapsamında öğretimsel amaçlara
uyarlanmasıyla birlikte e-öğrenme uygulamaları yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla
çevrimiçi öğrenme terimiyle eş anlamlı olarak kullanılan e-öğrenme; sanal sınıflarda gerçekleşen, web-tabanlı
teknolojilerle desteklenen ve kolaylaştırılan öğrenme olarak tanımlanabilir (Pachler & Daly, 2011, s.11). Eöğrenmenin öncelikli hedef kitlesi andragojik öğrenme bağlamında yetişkin öğrenenler olduğu için e-öğrenme
uygulamaları önce yükseköğretim kurumlarında uygulanmaya koyulmuştur. Diğer taraftan, öğrenme yönetim
sistemleriyle desteklenen e-öğrenme ortamları Moore (1989) tarafından tanımlanan öğrenen-içerik, öğrenenöğretici ve öğrenen-öğrenen arasındaki etkileşime olanak sağlayabilen bir yapıdadır. Bu ortamda gerçekleşen
etkileşimler öğrenme yaşantılarını oluşturur.
E-öğrenme ortamında öğrenme yaşantılarını etkileyen önemli unsurlardan biri öğrenenlerin öz düzenleme
becerileridir (Pachler & Daly, 2011, s.28). Öz-düzenlemeli öğrenme, öğrencilerin kişisel hedeflerine ulaşmak
için sistematik olarak bilişlerini, duyuşlarını ve davranışlarını harekete geçirdikleri ve sürdürdükleri bir süreci
ifade eder (Zimmerman & Schunk, 2011, s.1). Bu süreçte öğrenenlerin bilişleri, üstbilişleri ve motivasyonları
önemli rol oynar (Schraw, Crippen & Hartley, 2006). Biliş, öğrenenin bilgi ve beceri kazanımına ilişkin bir
kavramdır. Üstbiliş ise, insanın bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu bilişsel süreçlerinin kontrolüdür
(Matlin, 2005, s.190). Motivasyon ise hedefe yönelik etkinliklerin başlatıldığı ve devam ettirildiği bir süreçtir
(Schunk, Meece & Pintrich, 2014, s.5). Öz-düzenlemeli öğrenme ortamları olarak da nitelendirilen e-öğrenme
ortamları, öğrencilerin kendi öğrenim yaşantılarına etkin olarak katılımını gerektirir. Diğer bir deyişle eöğrenmede öğrenciler, öğrenme süreçlerinde daha fazla otonom olmalı ve daha fazla sorumluluk almak
zorundadırlar (Tok, Özgan ve Döş, 2010). Bu yüzden, Dettori ve Persico (2011)’a göre e-öğrenmede başarılı
olması beklenen öğrencilerin öncelikle öz-düzenleme becerileri gelişmiş öğrenciler olduğu ifade edilir.
E-öğrenmedeki öğrenme yaşantıları, Biggs ve Moore (1993) tarafından geliştirilen; girdi, süreç ve çıktı
aşamalarından oluşan 3-P Öğrenme Modeli (Presage, Process, Product) bağlamında incelenebilir. Bu model göz
önüne alındığında e-öğrenme ortamındaki öğrenme yaşantılarının süreci temsil ettiği söylenebilir. Girdi aşaması,
öğrenen ve öğretme ortamı kaynaklı faktörlerden oluşur. Bunlar; öğrenenlerin hazırbulunuşluk düzeyleri,
kişilikleri, öğretim yöntemi veya dersin niteliği olabilir (Cybinski & Selvanathan, 2005). Süreç aşamasında
öğrenenlerin motivasyonları, öğrenme stratejileri ve davranışları yer alırken; çıktı aşamasında, öğrenenlerin
belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadıkları ve tatmin düzeyleri tespit edilebilir.
Fiziksel öğrenme ortamlarına kıyasla e-öğrenme ortamlarının süreç aşamasındaki öğrenenlerin gözlenebilir
davranışları diğer bir deyişle öğrenme yaşantılarını incelemek için daha avantajlı olduğu savunulabilir. Eöğrenmenin öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS) veya sanal sınıf platformları üzerinden gerçekleştirilmesiyle
farklı aracılar arasındaki her bir etkileşim, kolaylıkla elde edilip işlenebilir (Agudo-Peregrina, Iglesias-Paradas,
Conde-Gonzalez & Hernandez-Garcia, 2014). Öğrencilerin öğretmenleriyle ve içerikle olan etkileşimleri sonucu;
log dosyalarından çevrimiçi oturumlarda kalınan süre, okunulan ile yollanılan mesaj sayısı ve ziyaret edilen
içerik sayfaları gibi değişkenler toplanıp öğrenci davranışları analiz edilebilir. Bu çalışmada da öğrenenlerin eöğrenme ortamındaki veri yönelimli (data-driven) davranışları incelenmiş ve 3P modelindeki bileşenlerle
açıklanmaya çalışılmıştır.
3.1. İlgili Araştırmalar
Agudo-Peregrina ve diğerleri (2014) tarafından yapılan çalışmada bir öğrenme yönetim sisteminde
öğrencilerin diğer öğrencilerle, öğretmenleriyle ve içerikle olan etkileşimleri ile akademik başarı puanları
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veriler, sanal öğrenme ortamıyla desteklenmiş 2 yüz yüze ve 6 çevrimiçi dersteki
log verilerinden elde edilmiştir. Böylece bu iki öğrenme ortamının ilişki katsayıları üzerindeki etkisi de
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-sistem
etkileşim sayısıyla final ders puanı arasında pozitif anlamlı ilişkiler çıkmıştır. Yalnız bu anlamlı ilişkiler sadece
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çevrimiçi öğrenme ortamındaki öğrenci verileri için bulunmuştur. Sanal öğrenme ortamıyla desteklenmiş yüz
yüze ders grubundaki öğrencilerin etkileşim sayısıyla final puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Ayrıca regresyon analiziyle toplam etkileşim sayısının final puanın %36’sını yordadığı tespit edilmiştir.
Jeske, Backhaus ve Robnagel (2013) öğrencilerin e-öğrenme ortamına karşı tutumları, motivasyon düzeyleri
ve test performansları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bunun yanında, öğrencilerin e-öğrenme ortamında
geçirdikleri zaman ile içerikteki ileri ve geri atlama sayıları log kayıtlarından elde edilmiş ve bu verilerle
öğrencilerin öz-düzenleme becerileri davranışsal olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda
öğrencilerin e-öğrenme ortamına karşı ilgi, alaka ve zorluk algıları ile e-öğrenme ortamında geçirilen süre
arasında pozitif anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin test performansları ile e-öğrenme ortamında
geçirdikleri süre arasında da anlamlı bir pozitif ilişki bulunmuştur. Test performansıyla içerikte geri atlama sayısı
arasında bulunan negatif ilişki ise araştırmacılar tarafından düşük öz-düzenleme becerilerine sahip öğrencilerin
düşük öz-izleme becerilerine sahip olduğu ve bu yüzden sayfaları tekrar ziyaret etme ihtiyacı duymaları olarak
açıklanmıştır.
Mogus, Djurdjevic ve Suvak (2012) tarafından yapılan çalışmada, sanal bir öğrenme ortamında öğrenim
gören öğrencilerin ortamdaki aktivite tercihlerini belirlemek için log verileri incelenmiştir. Eğitim fakültesinde
öğrenim görmekte olan 224 kadın öğrenciden elde edilen verilerle öğrencilerin final başarı puanları arasındaki
ilişkiye bakılmıştır ve öğrenme etkililiği ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; ders, ödev, forum
ve kaynak görüntüleme sayısıyla final başarı puanı arasında anlamlı pozitif güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Bu sonuçlar ışığında sanal öğrenme ortamında yapılan aktivitelerin öğrenme çıktılarını ve etkililiğini etkilediği
belirtilmiştir.
Macfadyen ve Dawson (2010) çevrimiçi ortamda öğrenim gören 118 öğrencinin gezinin davranışları
incelemiş ve bu davranışlarla öğrencilerin başarı puanları arasındaki ilişkiye belirlemişlerdir. Öğrenme yönetim
sistemindeki log verilerin analizi sonucu 15 değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenlerinin tümünün öğrenci final
başarı puanıyla anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, yollanılan toplam mail sayısının,
yollanılan toplam mesaj sayısının ve tamamlanan toplam değerlendirme sayısının öğrenci final başarı puanın
%33’ünü yordadığı ortaya çıkmıştır. Lojistik regresyonla bu modelin, risk altında olan ve sınıf ortalamasının
üstünde olan iki öğrenci grubunu tahmin etme gücüne bakılmış ve bu değer %74 olarak hesaplanmıştır. Böylece,
öğrenme yönetim sistemlerinden elde edilen verilerle risk altında olan öğrencilerin tahmin edilebileceği ve
geliştirilen araçlarla zamanında pedagojik müdahalelerin sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
3.2. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada, bir uzaktan eğitim programında web tabanlı öğrenme ortamında öğrenme yaşantısı geçiren
öğrencilerin özellikleri, öğrenme yönetim sistemindeki öğrenme yaşantıları ile başarı puanları incelenerek bu
faktörler arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2 hipotez kurulmuştur ve Şekil
1’de araştırma modeli ve hipotezler gösterilmiştir:
H1: Öğrenen özellikleri öğrenme yaşantıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2: Öğrenme yaşantıları öğrenme çıktıları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Mesaj sayısı

Motivasyon

Öğrenen
Özellikleri

H1

İçerikte
Geçirilen Süre

Öğrenme
Yaşantıları

H2

Öğrenme
Çıktıları

Başarı Puanı

Üstbiliş
İçeriğe giriş
sayısı

İçeriği
Tamamlama
Yü

Şekil 1. Araştırma modeli ve hipotezler
4.

YÖNTEM

4.1. Örneklem
Araştırmanın örneklemini; bir uzaktan eğitim programında Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okuyan,
2012-2013 güz dönemi Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersini alan ve çevrimiçi olarak paylaşılan anketi
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doldurmaya gönüllü olan 56 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin %60,7’si Bilgisayar Mühendisliği Lisans,
%30,3’ü de Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans bölümlerinde öğrenimlerini sürdürmektedir.
4.2. Araştırma Yöntemi
Çalışmada; e-öğrenme ortamındaki öğrenme yaşantıları, öğrenen özellikleri ve öğrenme çıktıları arasındaki
ilişki yapısal eşitlik modeliyle incelendiği için ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
4.3. Veri Toplama Araçları, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Araştırmada öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme kapsamında üstbilişsel öğrenme stratejilerini ve görev
değerine dayalı motivasyonel stratejilerini belirlemek için Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991)
tarafından geliştirilen ve Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
7’li likert türündeki Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin alt boyutlardan görev
değerinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,72 bulunurken; üstbilişsel öğrenme stratejisinin katsayısı
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,74 bulunmuştur (Tekbıyık, Camadan & Gülay, 2013).
Bir Uzaktan Eğitim Programında Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde okuyan, 2012-2013 güz dönemi Veri
Tabanı Yönetim Sistemleri dersini alan öğrencilere üniversitenin kullandığı öğrenme yönetim sistemi üzerinden
ölçeğin linki gönderilerek, doldurulması istenmiştir. Daha sonra ölçeği dolduran öğrencilerin, Veri Tabanı
Yönetim Sistemleri dersi bazında; içerikte gezinme süresi, içeriği tamamlama yüzdesi, içeriğe giriş sayısı, dersle
ilgili öğretmenlerine attıkları mesaj sayısı ve başarı puanı bilgileri veri tabanından sorgulatılmıştır.
Öğrencilerin belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmek için başarı testi uygulanmış
ve bu testin KR20 güvenirlik katsayısı 0,73 bulunmuştur.
5.

BULGULAR VE YORUM

Verilerin analizinde tek değişkenler bazında betimsel istatistik, çok değişkenler bazında ise faktör analizi ve
yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır.
Görev değeri ve üstbilişsel öğrenme stratejilerine dayalı öğrenen özelliklerine; içerik tamamlama yüzdesi,
içerik giriş sayısı, içerik süresi ve mesaj sayısından oluşan öğrenme yaşantılarına ve başarı puanından oluşan
öğrenme çıktısına ilişkin betimsel istatistik Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrenen özellikleri, öğrenme yaşantıları ve öğrenme çıktısına ilişkin betimsel istatistik
Değişkenler

N

Minimum

Maksimum Ortalama

Std. Sapma

Görev Değeri

56

6

42

32,45

7,58

Üst Biliş

56

23

74

54,43

10,83

İçerik Tamamlama Yüzdesi

56

6

100

87,70

27,98

İçerik Giriş Sayısı

56

1

67

20,11

12,44

İçerik Süresi (saat)

56

0,13

34,99

11,89

9,29

Mesaj Sayisi

56

0

32

4,64

6,37

Başarı Puanı

56

31

99

69,05

15,38

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin ortalama içeriği tamamlama yüzdesinin 87,70 olduğu, ortalama içeriğe
giriş sayısının 1 ile 67 arasında değiştiği, ortalama içerikte kalma süresinin 11,89 saat olduğu, öğreticiye
gönderilen mesaj sayısının 0 ile 32 arasında değiştiği ve ortalama başarı puanın 69,05 olduğu dikkat
çekmektedir.
Öğrenme yaşantıları öğrenenin öğrenme ortamındaki bileşenlerle etkileşime girmesi olarak adlandırılır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan ÖYS’ler, Moore (1989) tarafından belirtilen öğrenen-öğrenen, öğrenenöğretici ve öğrenen-içerik etkileşimlerine olanak sağlasa da bu çalışmada kullanılan ÖYS; öğrenen-öğrenen
etkileşimine yönelik bir modül barındırmadığından yalnızca iki etkileşim araştırma kapsamına alınmıştır.
Öğrenen-içerik etkileşimi olarak ÖYS’nin log kayıtlarında farklı veriler bulunsa da bu çalışmada a) içerik
tamamlama yüzdesi, b) içeriğe giriş sayısı ve c) içerikte kalma süresi olarak sınırlandırılmıştır. Öğrenen-öğretici
etkileşimi olarak ise yalnızca öğreticiye gönderilen mesaj sayısı çalışma kapsamına alınmıştır. Yapılan temel
bileşenler yöntemine dayalı faktör analizi sonucuna göre bu değişkenler kendi etkileşim türleri içerisinde
gruplanarak toplam değişiminin %75.74’ünü açıklamaktadır. Bu bulgulara ilişkin sonuçlar Tablo 2’de ve Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 2. Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve açıklanan varyans yüzdesi
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Birikimli Varyans Açıklama

Değişkenler

Özdeğer

Varyans Açıklama Oranı

1

1,99

49,70

49,71

2

1,04

26,03

75,74

3

0,61

15,36

91,09

4

0,36

8,91

100,00

Oranı

Tablo 3. Döndürülmüş faktör matriksi
Faktör

Değişkenler

1

2

İçerik tamamlama yüzdesi

0,73

-0,29

İçeriğe giriş sayısı

0,84

0,18

İçerik kalma süresi

0,85

0,13

Mesaj sayısı

0,05

0,96

Öğrenme yaşantıları iki grupta toplandığı için her iki faktörün faktör skorları elde edilmiştir. Buna göre 1.
faktör içerikle etkileşim değişkeni, diğer faktör ise öğreticiyle etkileşim değişkeni olarak adlandırılmıştır. Ancak
her iki değişken arasında (eğik döndürme yöntemiyle elde edilen faktör skorları neticesinde) korelasyon miktarı
0,024 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki tüm değişkenler göz önüne alındığında
korelasyonlar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrenenlerin görev değeri, üst biliş, başarı, içerik ve öğretmenle etkileşim puanlarının korelasyon
sonuçları
Görev Değeri
Üst Biliş
Başarı
İçerik
Öğretmen
Görev Değeri
1,00
Üst biliş
0,36**
1,00
Başarı
0,06
0,03
1,00
İçerikle Etkileşim
0,09
-0,11
0,25
1,00
Öğretmenle Etkileşim
-0,19
0,03
0,13
0,02
1,00
Tablodan da görüldüğü gibi, üstbiliş puanı ile görev değeri puanı arasında pozitif anlamlı bir ilişki vardır
(r=0,36; p<0,01). Başka iki değişken arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Korelasyonlar, örüntü hakkında birtakım bilgiler vermesine karşın genellikle değişkenlerin birlikte
değişimini ifade eder. Değişkenlerin bir diğeri üzerine etkisini edebilmek için ise istatiksel modellere ihtiyaç
vardır. Bu amaçla bir yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş ve değişkenler arasındaki etki düzeylerine bakılmıştır.
Kurulan modelin çözümlenmesiyle elde edilen değerler Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te belirtilmiştir.

Şekil 2. Kurgulanan modele ilişkin standart katsayılar
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Şekil 3. Öğrenen özellikleri, öğrenme yaşantıları ve öğrenme çıktısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösteren
yapısal eşitlik modeli

Şekil 4. Kurgulanan modele ilişkin t değerleri
Yapısal eşitlik modelinin model uyumluluğun değerlendirilmesinde Ki-kare/Serbestlik derecesinin 3’ten
küçük veya RMSEA değerinin de 0,05’ten küçük bulunması mükemmel uyuma işarettir. Bu modeldeki
değerlerin de bu kesme noktalarından küçük olması modelin uyumluluğunu göstermiştir.
Kurgulanan modele ilişkin standart katsayılar ve t değerleri incelendiğinde; %95 güven düzeyinde, öğrenen
motivasyonun ve üstbilişin öğrenme yaşantılarına anlamlı bir etkide bulunmadığı (βmotivasyon =-0.019, tmotivasyon=1.35; βüstbiliş =0.06, tüstbiliş=0.45), öğrenme yaşantılarının da öğrenme çıktılarını anlamlı olarak etkilemediği (β
=0.14, t=1.03) tespit edilmiştir. Böylece H1 ve H2 hipotezi reddedilmiştir.
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, Biggs ve Moore (1993) 3-P öğrenme modelindeki süreç ve çıktı aşamasına odaklanarak web
tabanlı bir uzaktan eğitim programında öğrenme yaşantısı geçiren öğrencilerin özellikleri, öğrenme yönetim
sistemindeki öğrenme yaşantıları ile başarı puanları incelenerek bu faktörler arasındaki ilişkiye bakılması
amaçlanmıştır. Yapısal eşitlik modelinin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgulara göre; üstbilişsel
öğrenme stratejilerinden ve görev değerine dayalı motivasyonel stratejilerden oluşan öğrenen özeliklerinin eöğrenme ortamındaki öğrenme yaşantılarını, öğrenme yaşantılarının da başarı puanından oluşan öğrenme
çıktılarını etkilemediği bulunmuştur.
Birçok öğrenme modelinde bağımlı değişkenin başarı olmasından dolayı öğrenme sürecindeki faktörler
başarıyı artırıcı yönde planlanır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, öğrenen özellikleri (Tekbıyık, Camadan
& Gulay, 2013; Tok, Özgan & Döş, 2010; Kitsantas, Winsler & Huie, 2008; Lim & Kim, 2003) ve öğrenme
yaşantılarının nitelikleri (Paechter, Maier & Macher, 2010; Garrison & Cleveland-Innes, 2005; Jung, Choi, Lim
& Leem, 2002) etkili bir öğrenme için gerekli olan yapılardır. Ülkemizdeki uzaktan eğitim programlarında bu tür
öğrenme çıktılarını amaçlayan kurumlar vardır. Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrenciler 100 üzerinden ortalama
başarıları 69,05’tir. Ancak bu çalışmada, öğrenen başarısının ne öğrenen özellikleriyle ne de öğrenme
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yaşantılarıyla açıklanmadığı bulunmuştur. Öğrenme çıktılarının göstergesi olan başarı testinin geçerliğinin ve
güvenirliğinin kanıtlanmış olduğu göz önüne alınınca ortaya çıkan durum kurulan hipotezlerle örtüşmemektedir.
Öğrenme yaşantılarının öğrenme çıktılarını etkilememesi, öğrenenlerin ÖYS dışında farklı ortamlarda da
öğrenme yaşantıları geçirdikleriyle açıklanabilir. Ayrıca 3-P öğrenme modelinin giriş aşamasındaki öğrenen ve
öğretme kaynaklı faktörlerin öğrenme yaşantılarını etkilediği düşünüldüğünde öğrenenlerin hazırbulunuşluk
düzeyleri ile ön bilgilerinin ve öğretim tasarımının bu çalışmanın sonuçlarını etkilediği söylenebilir. Çalışma
grubunun öğrenim gördükleri bölüm göz önüne alındığında ise öğrenenlerin bahsedilen giriş özelliklerine sahip
olduğu ve bu yüzden öğretme kaynaklı faktörlerin incelenmesinin gerektiği düşünülebilir. Bu noktada, çalışmada
incelenen ÖYS tabanlı uzaktan eğitim programının etkileşime olanak vermesine karşın ders tasarımının
öğrencilerin bilişsel buradalıklarını etkilemedikleri savunulabilir ve öğrenenlerin bu ortamda yüzeysel öğrenme
yaklaşımında oldukları diğer bir deyişle bilgiyi özümsemek yerine görevleri tamamlama eğiliminde oldukları
sonucuna varılabilir. Öğrenenlerin bu ortamdaki içeriği tamamlama durumlarının ders notunda bir etkiye sahip
olması, bu sonucu destekler niteliktedir. Bundan dolayı, ortamda yüksek seviyede etkileşimin olması doğrudan
doğruya bilişsel gelişimle ya da anlamlı öğrenmeyle ilişkili değildir (Garrison & Cleveland-Innes, 2005). ÖYS
dışındaki ortamlar, öğrenenlerin asıl öğrenme yaşantılarını gerçekleştirdikleri ortamlar olabilir. Bu sonuçlardan
hareketle, uzaktan eğitimde ders tasarımının kalitesinin web tabanlı öğrenme ortamındaki öğrenme yaşantılarının
etkililiği için önem teşkil ettiği söylenebilir.
Türkiye’de sadece bir uzaktan eğitim programının göz önüne alınması ve Biggs ve Moore (1993) 3-P
öğrenme modelindeki giriş özelliklerine çalışmada yer verilmemesi bu çalışmanın sınırlılıklarını
oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda farklı uzaktan eğitim programlarını inceleyerek daha büyük bir örneklem
üzerinden profil araştırmasının yapılması, öğrenen ve öğrenen arasındaki etkileşimin incelenmesine olanak
tanıyan sistemlerin incelenmesi ve farklı etkileşimlerin öğrenme çıktıları üzerindeki etkisine bakılması
önerilmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL AĞ SİTELERİNİ KULLANIM AMAÇLARI
VE SOSYAL MEDYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Alpaslan Durmuş1
Hakkı Bağcı2
1.

ÖZET

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde, Tim O'Reilly’in 2004 yılında MediaLive
International tarafından organize edilen konferansta web 2.0 kavramını ortaya koyması ile birlikte internet ve uygulamaları
farklı bir boyut kazanmıştır. Bu uygulamalar arasında öne çıkanlardan biri de sosyal ağ uygulamaları olarak gösterilmektedir.
Bu çalışmanın amacı ise, öğretmen adaylarının, yaşamımızda giderek daha fazla yer tutmaya başlayan sosyal ağ sitelerinin
kullanım amaçları ve sosyal medya hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde öğrenim gören 159 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Karal ve Kokoç (2009)
tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amacı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin Sosyal Medya hakkındaki
görüşlerinin belirlenebilmesi için ise Dikme (2013) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Hakkındaki Görüş Formu”
kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini, “Sosyal Etkileşim ve İletişim” ve
“Tanıma ve Tanınma” amaçlı kullanımlarının orta düzeyde; eğitim amaçlı kullanımlarının ise üst düzeyde olduğu
görülmüştür. Bunun yanında cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, internet kullanım deneyiminin ve internet kullanım
sürelerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları üzerinde anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Ayrıca
öğretmen adaylarının sosyal medyanın toplum ve bireyler üzerinde etkisinin olduğunu, onların yapısını etkilediğini
düşündükleri görülmüştür.

2.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin göz kamaştıran bir hızla ilerlediği günümüzde, yaşadığımız çağ bilgi ve
iletişim çağı, bu çağda yaşamını sürdüren gelişmiş toplumlar ise bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bu
yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılmasında belki de en büyük rol internet teknolojisine aittir. 60’lı
yıllarda ARPANET’le başlayan internet macerası 2004 yılında Tim O'Reilly’in MediaLive International
tarafından organize edilen bir konferansta web 2.0 kavramını ortaya koyması ile farklı bir boyut kazanmıştır
(O’Reilly, 2005; Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011). Web 2.0 teknolojilerinin bir uygulaması olan sosyal
ağların 2004 yılında günlük hayatımıza girmesiyle birlikte internet artık günlük yaşantımızda daha fazla yer
almaya başlamıştır. Böylece sosyal medya ve sosyal medyanın en göze çarpan uygulamalarından biri olan sosyal
ağları kullanmak, günlük alışkanlıklarımızdan biri haline gelmiştir. Bu durum sosyal ağ sitelerini en popüler web
siteleri haline getirmiştir (ComScore,2013). Sosyal ağlar ve sosyal medya uygulamaları gün geçtikçe
hayatımızda daha çok yer kaplamaktadır. Yapılan farklı çalışmalar bu durumu destekler niteliktedir. 2009 yılının
şubat ayında elde edilen verilere göre çevrimiçi sosyal ağ uygulaması olan Facebook’un kayıtlı aktif kullanıcı
sayısı 175 milyonu geçmiş, 2013 yılının mart ayında yalnızca Türkiye’de aktif Facebook kullanıcı sayısı ise 32
milyondan fazladır (Wikipedia, 2013). Facebook sosyal ağ uygulamasını telefonlarından kullananların sayısı ise
2013 yılının kasım ayında 13 milyona yaklaşmıştır (Socialbakers, 2013).
Yirmi birinci yüzyılda internet, bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere, sosyal, ekonomik, kültürel
yaşamı ve öğrenme-öğretme süreçlerini yeniden şekillendirmiştir. Özellikle, insanların iletişim şekillerini
yeniden tanımlayan sosyal ağ siteleri günlük yaşamımızın vazgeçilmez birer öğesi haline gelmiştir. Oldukça
yaygın bir şekilde kullanılan sosyal ağ sitelerinin ya da daha geniş bir tanımla sosyal medyanın eğitim
süreçlerinde de farklı amaçlarla kullanımı göze çarpmaktadır. Web üzerinde etkileşimli ve katılımcı içerik
oluşturma web 2.0 teknolojilerinin günlük hayatımıza bir yansımasıdır. Özellikle Web 2.0 uygulamalarının
eğitimde kullanımıyla ilgili çalışmalar, 2006 yılından sonra hız kazanmıştır (Karaman, Yıldırım ve Kaban,
2008). Web 2.0 ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları, geliştirilen uygulamaların öğrenmenin daha etkili
olması, grup çalışması yapma becerisi kazandırma, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme, bilgi okur
yazarlığı deneyimi kazandırma ve problem çözme becerisini arttırma konusunda etkili olduğunu göstermiştir
(Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). Literatürde Web 2.0 uygulamalarının eğitim ortamlarına katkıları
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır(Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008; Atıcı, Yıldırım, 2010).
• Etkili öğrenmenin artırılması
• Üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması
• Bilgi okur-yazarlığı becerilerinin kazandırılması
• Yapılandırmacı problem çözme becerilerinin kazandırılması
1-Asst.Prof. Dr. Alpaslan Durmuş
Mevlana University, Faculty of Education Department of Computer Education and Instructional Technologies, Konya/Turkey,
adurmus@mevlana.edu.tr
2-Asst.Prof. Dr. Hakkı Bağcı
Sakarya University, Vocational School of Kaynarca Seyfettin Selim Department of Computer Programming, Sakarya/Turkey,
hbagci@sakarya.edu.tr
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• Öğrenciye uygunluk (ilgi çekme)
• Bireysel gelişim
• Sorumluluk alma
Yukarıda belirtildiği üzere sosyal ağ yazılımları ve sosyal medya uygulamaları farklı eğitimsel ve öğretimsel
amaçlarla kullanılmaktadır. Bu uygulamaların önemi ve öğrenme ortamlarında kullanımının getireceği faydalar
yapılan çalışmalarla fark edilmeye başlanmıştır. Bu yazılımlar öğrencilerin sosyal öğrenme imkânlarından
yararlanmasına, diğer öğrenciler ile işbirliği yaparak işbirlikçi öğrenmeyi gerçekleştirmesini sağlamaktadır
(Selwyn, 2007). Sosyal ağların eğitim ortamlarındaki işlevselliğine ilişkin araştırma sonuçları, sosyal ağların
öğretmen, yönetici ve diğer okul mensupları tarafından etkin bir şekilde kullanılmasının öğrenme süreçlerine
katkı sağlayacağını göstermektedir. Bulunduğu çevreden etkilenen ve aynı oranda çevresini etkileyen ve
şekillendiren okullarda sosyal ağlarla sağlanan etkileşimin, okul mensuplarını dolayısıyla toplumu daha aktif bir
katılımcılığa sevk edeceği de belirtilmektedir (Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011). Bu bağlamda sosyal
ağ ve sosyal medya uygulamalarının öğrenme süreçlerine entegrasyonu açısından, önümüzdeki yıllarda artan bir
oranda mesleki yaşamlarında web 2.0 teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanması gerekecek öğretmen
adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları ve sosyal medya hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi önem
göstermektedir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları ve
sosyal medya hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına cevap
aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları nedir?
2. Öğretmen adaylarının kullanım Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
3. Öğretmen adaylarının Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları öğrenim görülen bölüme göre farklılaşmakta
mıdır?
4. Öğretmen adaylarının Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları internet kullanım deneyimlerine göre
farklılaşmakta mıdır?
5. Öğretmen adaylarının Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları günlük internet kullanım sürelerine göre
farklılaşmakta mıdır?
6. Öğretmen adaylarının Sosyal ağ sitelerine ilişkin görüşleri nedir?
3.

YÖNTEM

Bu araştırma, öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları ve sosyal medya hakkındaki
görüşlerinin belirlenmesi amaçlayan nicel yapıda betimsel bir çalışmadır. Araştırma verilerinin toplaması için
tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2005).
3.1. Çalışma Grubu
Çalışma grubu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)
ve Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 159 öğretmen
adayından oluşturulmuştur. Tablo 1’de çalışma grubunun bölüm ve cinsiyete göre dağılımı görülmektedir.
Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Demografik Bilgiler
Cinsiyet
Anabilim Dalı/Bölüm
Erkek
Bayan
f
%
f
%
1 Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğrt. (BÖTE)
32
41.6
45
58.4
2 Türkçe Öğrt.
10
26.3
28
73.7
3 Sınıf Öğrt.
4
9.1
40
90.9
Toplam
46
28.9
113
71.1
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Toplam
f
77
38
44
159

%
48.4
23.9
27.7
100.0

3.2. Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak, Karal ve Kokoç (2009) tarafından geliştirilen Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım
Amacı Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin Sosyal Medya hakkındaki görüşlerinin belirlenebilmesi için ise Dikme
(2013) tarafından hazırlanılan Sosyal medya hakkındaki görüş formundan yararlanılmıştır.
Karal ve Kokoç (2009)’ un geliştirmiş oldukları Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amacı Ölçeği “Sosyal
Etkileşim ve İletişim Amaçlı”, “Tanıma ve Tanınma Amaçlı” ve “Eğitim Amaçlı” faktörleri altında toplanabilen
14 maddeden oluşmaktadır. “Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı” faktörü altında 7 madde, “Tanıma ve
Tanınma Amaçlı” faktörü altında 3 madde ve “Eğitim Amaçlı” faktörü altında ise 4 madde bulunmaktadır. Ölçek
maddeleri, Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Orta Derecede Katılıyorum (3), Katılıyorum (4) ve
Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklinde puanlanmaktadır. Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanım Amacı ölçeğinin Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.830 olarak verilmiştir. Yapılan bu araştırma için ise ölçeğin güvenirlik katsayısı
Cronbach Alpha 0.792 olarak bulunmuştur.
3.3. Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde, beşli Likert tipi ölçeğe verilen yanıtlar toplanarak ham puanlar hesaplanmıştır.
Her bir faktördeki madde sayısı farklı olduğundan, bu ham puanlar ilgili faktördeki madde sayısına bölünerek 20
ile çarpılmak suretiyle standartlaştırılmıştır. Böylece her bir faktördeki en düşük puan 20, en yüksek puan ise
100 olarak belirlenmiştir. Ham puanların standart puana dönüştürülmesinde şu formülden yararlanılabilir:
!!"#$%#&"!!"#$ =

!!!"!!"#$
ö!ç!"#!"$!!"##$!!"#!!!

×20

Öğretmen adaylarının alt ölçeklerden aldıkları puanlara göre bulundukları grupları açıklayabilecek puan
aralıkları belirlenmiştir. Hesaplanan puan aralıklarına göre, öğretmen adaylarının her faktörden aldıkları puanlar;
20-46 puan aralığında ise düşük puanlı, 47-74 aralığında ise orta düzey puanlı, 75 ve üstü puanda ise yüksek
puanlı grup olarak değerlendirilmiştir. Bu aralıklar aşağıda verilen Tablo 1’deki gibi gösterilebilir.
Tablo 1. Ölçek Puan Aralıkları
20-46

}

Düşük Puanlı Grup

47-74

}

Orta Düzey Puanlı Grup

75-100

}

Yüksek Puanlı Grup

100-20=80/3=26.66≅ 27

Elde edilen görüş formu verilerini değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek için Tablo 2’deki değerlendirme
aralıkları ve kriterleri belirlenmiştir.
Tablo 2. Görüş Formu Değerlendirme Aralıkları
Değerlendirme Aralığı
Değerlendirme Kriteri
1.00-2.33
Katılmıyorum
2.34-3.67

Kararsızım

3.68-5.00

Katılmıyorum

5-1=4/3≅1.33

Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama, yüzde ve frekanstan yararlanılmıştır. Diğer
yandan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere ve cinsiyetlerine göre farklığın olup olmadığının
belirlemek için bağımsız örneklem t test ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin analizlerde anlamlılık düzeyi
.05 olarak alınmıştır.
4.

BULGULAR ve YORUM

4.1. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
Faktörler
1
2
3

Sosyal Etki. ve İlet.
Tanıma ve Tanınma
Eğitim Amaçlı
Toplam

N

!

s

Min

Max

159

67.82
54.88
74.78
67.04

14.43
18.83
12.71
11.48

20.00
20.00
20.00
20.00

100.00
86.67
100.00
94.29
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Düşük
f
%
11
6.9
60
37.7
3
1.9
4
2.5

Düzeyler
Orta
f
%
109
68.6
76
47.8
92
57.9
123
77.4

Yüksek
f
%
39
24.5
23
14.5
64
40.3
32
20.1

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına ilişkin
puanlarının ortalamaları X=67.04, “Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı kullanım” puanlarının ortalaması
X=67.82, “Tanıma ve Tanınma Amaçlı kullanım” puanlarının ortalaması X=54.88 ve “Eğitim Amaçlı kullanım”
puanlarının ortalaması ise X=74.78’dir. Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım amaçları incelendiğinde, öğretmen
adaylarının % 20.1’inin yüksek, % 77.4’ünün orta ve % 2.5’inin ise düşük düzeyde sosyal ağları Sosyal
Etkileşim ve İletişim, Tanıma ve Tanınma ve Eğitim Amaçlı kullanım düzeyine sahip olduğu görülmektedir.
Elde edilen bulgular doğrultusunca, Sosyal Etkileşim ve İletişim amaçlı kullanım düzeyleri incelendiğinde,
öğretmen adaylarının % 6.9’unun düşük, % 68.6’sının orta ve % 24.5’inin ise yüksek düzeyde kullandığı
görülmüştür. Bu verilere göre öğretmen adaylarının sosyal ağları, Sosyal Etkileşim ve İletişim amaçlı olarak orta
düzeyde kullandıkları söylenebilir. Tanıma ve Tanınma Amaçlı kullanım düzeyleri incelendiğinde, öğretmen
adaylarının % 37.7’sinin düşük, % 47.8’inin orta ve % 14.5’inin ise yüksek düzeyde kullandığı görülmüştür. Bu
verilere göre öğretmen adaylarının sosyal ağları Tanıma ve Tanınma amaçlı olarak orta düzeyde kullandıkları
söylenebilir. Eğitim Amaçlı kullanım düzeyleri incelendiğinde ise, öğretmen adaylarının % 1.9’unun düşük, %
57.9’unun orta ve % 40.3’ünün ise yüksek düzeyde kullandığı görülmüştür. Bu verilere göre öğretmen
adaylarının sosyal ağları Tanıma ve Tanınma amaçlı olarak orta düzeyde kullandıkları söylenebilir. Bu veriler
doğrultusunca öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçlarının orta düzeyde olduğu, bunun eğitim
amaçlı kullanımlarının daha yüksek olduğu (X=74.78) görülmüştür.
4. 2. Öğretmen Adaylarının Kullanım Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının Cinsiyete Göre
Değişimi
Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre sosyal
farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.

ağ

sitelerini

kullanım

amaçlarının

farklılaşıp

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi
Faktörler

1

Sosyal Etki. ve İlet.

2

Tanıma ve Tanınma

3

Eğitim Amaçlı

Toplam

Cinsiyet

N

x

s

Erkek

46

66.27

11.64

Kadın

113

68.45

15.42

Erkek

46

57.97

15.95

Kadın

113

53.63

19.81

Erkek

46

75.43

12.77

Kadın

113

74.51

12.73

Erkek

46

67.11

9.72

Kadın

113

67.00

12.17

t

sd

p

-.860

157

.391

1.322

157

.188

.414

157

.680

.054

157

.957

Tablo 4’e göre, sosyal ağ sitelerini kullanım amaç puanları incelendiğinde öğretmen adaylarının
cinsiyetlerinin, sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarını farklılaştırmadığı görülmektedir (t(2-157)= .957; p>0.05).
Buna göre, cinsiyetin Sosyal Etkileşim ve İletişim, Tanıma ve Tanınma ve Eğitim Amaçlı kullanım üzerinde
farklılık oluşturmadığı söylenebilir.
Sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının alt faktörleri incelendiğinde; cinsiyet, kullanım amaçları alt
faktörleri boyutunda da anlamlı bir farklılık oluşmamaktadır. Fakat, kadın öğretmen adayları, sosyal ağları
etkileşim ve iletişim amaçlı olarak erkek öğretmen adaylarından daha çok kullanmaktadırlar (t(2-157)= -.860;
p>0.05). Erkek öğretmen adayları ise sosyal ağları tanıma ve tanınma amaçlı olarak kadın öğretmen
adaylarından daha çok kullanmaktadırlar (t(2-157)= 1.322; p>0.05). Yine erkek öğretmen adayları sosyal ağları
kadın öğretmen adaylarından daha çok kullanmaktadırlar (t(2-157)= 1.322; p>0.05).
4. 3. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının Öğrenim Görülen Bölüme
Göre Değişimi
Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre sosyal ağ sitelerini kullanım amacı puan ortalamaları
Tablo 5’te sunulmuştur.
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Tablo 5. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin Betimsel
İstatistikler
Öğrenim Görülen Bölüm
N
s
!
1. BÖTE

77.00

68.13

11.38

2. Türkçe Öğrt.

44.00

66.07

12.11

3. İngilizce Öğrt.

38.00

65.94

11.03

Toplam

159.00

67.04

11.48

Tablo 5’de sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim, tanıma ve tanınma ve eğitim amaçlı kullanımları
açısından ortalamanın en yüksek olduğu bölümün BÖTE (X=68.13), en düşük bölümün ise İngilizce
Öğretmenliği (X=65.94) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüme göre
ortalamaları arasındaki farklılaşmaların anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan varyans analizi sonuçları Tablo
6’da özetlenmiştir.
Tablo 6. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin Varyans Analizi
Sonuçları
Varyansın
Kareler Toplamı sd
Kareler
F
p
Anlamlı
Kaynağı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
178.107
2
89.053
.673
.512 Yok
Gruplariçi
20656.780
156
132.415
Toplam
20834.886
158
Yapılan varyans analizi sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre sosyal ağ
sitelerini kullanım amaçları ortalama puanları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (F(2-156)= .673;
p>0.05).
4. 4. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarının İnternet Kullanım
Deneyimlerine Göre Değişimi
Öğretmen adaylarının internet kullanım deneyimlerine göre sosyal ağ sitelerini kullanım amacı puan
ortalamaları Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. İnternet Kullanım Deneyimlerine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin Betimsel
İstatistikler
İnternet Deneyimi
N
S
!
1

5-6 Yıl

45.00

67.05

14.82

7-8 Yıl

54.00

66.96

10.03

3

9-10 Yıl

33.00

67.75

9.01

4

10 Yıl ve daha fazla

27.00

66.30

11.12

Toplam

159.00

67.04

11.48

Tablo 7’de sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim, tanıma ve tanınma ve eğitim amaçlı kullanımları
açısından ortalamanın en yüksek olduğu grubun 9-10 yıl internet deneyimine (X=68.13), en düşük grubun 10 Yıl
ve daha fazla internet deneyimine sahip grup (X=66.30) olduğu görülmektedir.
Tablo 8. İnternet Kullanım Deneyimlerine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin Varyans
Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
sd
F
P
Anlamlı Fark
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası

31.883

3

10.628

Gruplariçi

20803.004

155

134.213

Toplam

20834.886

158

39

.079

.971

Yok

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğretmen adaylarının internet kullanım deneyimlerine göre sosyal ağ
sitelerini kullanım amaçları ortalama puanları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (F(3-155)= .971;
p>0.05).
4. 5. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları Günlük İnternet Kullanım
Sürelerine Göre Değişimi
Öğretmen adaylarının günlük internet kullanım sürelerine sosyal ağ sitelerini kullanım amacı puan
ortalamaları Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9. Günlük İnternet Kullanım Sürelerine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin
Betimsel İstatistikler
İnternet Deneyimi
N
S
!
1

1 saatten daha az

27.00

66.46

13.34

1-2

50.00

66.20

10.25

3-4

46.00

68.39

11.52

5-6

20.00

69.29

11.67

7 saatten daha fazla

16.00

63.93

11.87

Toplam

159.00

67.04

11.48

Tablo 9’da sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim ve iletişim, tanıma ve tanınma ve eğitim amaçlı kullanımları
açısından ortalamanın en yüksek olduğu grubun günlük 5-6 saat internet kullanan grup (X=69,29), en düşük
grubun ise günlük 1-2 saat internet kullanan grup (X=66.20) olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Günlük İnternet Kullanım Sürelerine Göre Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçlarına İlişkin
Varyans Analizi Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
sd
F
P
Anlamlı Fark
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası

383.502

4

95.876

Gruplariçi

20451.384

154

132.801

Toplam

20834.886

158

.722

.578

Yok

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğretmen adaylarının günlük ortalama internet kullanım sürelerine göre
sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları ortalama puanları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (F(3155)= .971; p>0.05).
4. 6. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya İlişkin Görüşleri Nedir?
Tablo 11’de öğretmen adaylarının sosyal medyaya ilişkin görüşleri verilmiştir. Tabloda öğretmen adaylarının
her bir maddeye ilişkin belirtmiş oldukları görüşlerin ortalamaları alınarak verilmiştir.
Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerine İlişkin Görüşleri
X
SS

S.N

Maddeler

1

Sosyal medya iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği bir ortamdır.

4.18

.96

Katılıyorum

2

Sosyal medya iletişimde sınırları ortadan kaldırmıştır.

3.79

1.07

Katılıyorum

3

Sosyal medyada kendimi gerçek hayattan daha iyi ifade edebiliyorum.

2.86

1.28

Kararsızım

4

Sosyal medya insanları gerçek hayattan soyutlamaktadır.

3.67

.99

Kararsızım

5

Sosyal medya güvenilir bir ortam değildir.

3.84

.99

Katılıyorum

6

Sosyal medya bilginin paylaşılmasını sağlar.

4.00

.99

Katılıyorum

7

Sosyal medya toplumsal hareketleri etkiler.

4.14

.93

Katılıyorum

8

Sosyal medya etkili bir iletişim ortamıdır.

4.00

.94

Katılıyorum

40

Durum

9

Sosyal medya kişisel itibarı etkiler.

3.68

1.06

Katılıyorum

10

Sosyal medya gündem oluşturabilir.

4.26

.84

Katılıyorum

11

Sosyal medya kurumsal itibarı etkiler.

3.81

1.01

Katılıyorum

12

Sosyal medya yeni bilgiler edinmemi sağlar.

4.19

.80

Katılıyorum

13

Sosyal medya kültürlerarası iletişimin gelişmesine yardım eder.

3.99

.94

Katılıyorum

Öğretmen adaylarının sosyal medya hakkındaki görüşleri genelde olumludur. Öğretmen adayları sadece
sosyal medya gündem oluşturabilir maddesine kesinlikle katıldıklarını (!= 4.26) ifade etmişlerdir. Sosyal medya
yeni bilgiler edinmemi sağlar ((!= 4.19), sosyal medya iletişimin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği bir ortamdır
(!= = 4.18), sosyal medya toplumsal hareketleri etkiler (!= = 4.14), sosyal medya bilginin paylaşılmasını sağlar
(!= 4.00), sosyal medya etkili bir iletişim ortamıdır (!= 4.00), sosyal medya kültürlerarası iletişimin gelişmesine
yardım eder (!= 3.99), sosyal medya güvenilir bir ortam değildir (!= 3.84), sosyal medya kurumsal itibarı etkiler
(!= 3.81), sosyal medya iletişimde sınırları ortadan kaldırmıştır (!= 3.79), sosyal medya kişisel itibarı etkiler (!=
3.68), sosyal medya insanları gerçek hayattan soyutlamaktadır (!= 3.68) maddelerine katıldıklarını
belirtmişlerdir. Sadece sosyal medyada kendimi gerçek hayattan daha iyi ifade edebiliyorum maddesine orta
derecede katıldıklarını (!= 2.86) ifade etmişlerdir.
5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini, sosyal etkileşim ve iletişim ve tanıma
ve tanınma amaçlı kullanımlarının orta düzeyde; eğitim amaçlı kullanımlarının ise üst düzeyde olduğu
görülmüştür. Aynı zamanda cinsiyetin, öğrenim görülen bölümün, internet kullanım deneyiminin ve internet
kullanım sürelerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları üzerinde farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Bunun
yanında araştırma sonuçları öğretmen adaylarının sosyal medyanın toplum ve bireyler üzerinde etkisinin
olduğunu, onların yapısını etkilediğini düşündüklerini göstermiştir. Öğretmen adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini
Kullanım Amaçlarına ilişkin puanlarının ortalamaları X=67.04, “Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı kullanım”
puanlarının ortalaması X=67.82, “Tanıma ve Tanınma Amaçlı kullanım” puanlarının ortalaması X=54.88 ve
“Eğitim Amaçlı kullanım” puanlarının ortalaması ise X=74.78’dir. Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım amaçları
incelendiğinde, öğretmen adaylarının % 20.1’inin yüksek, % 77.4’ünün orta ve % 2.5’inin ise düşük düzeyde
sosyal ağları Sosyal Etkileşim ve İletişim, Tanıma ve Tanınma ve Eğitim Amaçlı kullanım düzeyine sahip
olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunca, Sosyal Etkileşim ve İletişim amaçlı kullanım
düzeyleri incelendiğinde, öğretmen adaylarının % 6.9’unun düşük, % 68.6’sının orta ve % 24.5’inin ise yüksek
düzeyde kullandığı görülmüştür. Bu verilere göre öğretmen adaylarının sosyal ağları, Sosyal Etkileşim ve
İletişim amaçlı olarak orta düzeyde kullandıkları söylenebilir. Tanıma ve Tanınma Amaçlı kullanım düzeyleri
incelendiğinde, öğretmen adaylarının % 37.7’sinin düşük, % 47.8’inin orta ve % 14.5’inin ise yüksek düzeyde
kullandığı görülmüştür.
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OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT INTENDED USE OF SOCIAL NETWORKS AND
SOCIAL MEDIA
Information and communication Technologies are developing rapidly in contemporary World. Internet and
its applications have now different dimension with the advent of the concept of web 2.0 techonolgies which were
brought up by Tim O’Reilly for the very first time in a conference organized by Media Live International in
2004. One of these applications which stand out is Social Network application. The aim of this study to
determine the opinions of teacher candidates about Social Media and intended use of Social Networks which
take now more place in our lives. The study is carried out with 159 teacher candidates studying at Education
faculty of Sakarya University. The intended use of Social Network Scale which was developed by Karal and
Kokoç (2009) is used as the data collecting tool.
The intended use of social network scale consists of 14 items under the factors “for social communication
and interaction” and “ for acquaintance”. and “ for educational purpose” .There are 7 items under the factor
“social communication and interaction”, there are 3 items under the factor “for acquaintance, and there are 4
items under the factor “for educational purpose. The responses to the items are arranged as strongly disagree(1),
do not agree(2), slightly agree(3), agree(4) strongly agree(5). The Cronbach alpha reliability coeffcient of the
Intended use of social network scale is given as 0.830, and the Cronbach alpha reliability coefficient for this
research is calculated as 0.792. Social media opinion form which is developed by Dikme (2013) is used to
determine students’ opinions about social media. According to the results of this research, the means of teacher
candidates’ scores regarding their intended use of social network sites is x=67.04, the mean of their scores
regarding the use of Social Network Sites (SNS) for social communication and interaction is x=67.82, the mean
of their scores for acquaintance x=54.88, and their means regarding for educational purpose is x=74.78.
According to findings, Social Network Sites have mid-level use for different purposes. Besides, Social Network
Sites for educational purposes is used more often than it is used for other purposes. In addition to this, % 40.3 of
teacher candidates use Facebook for educational purposes intensely. According to the result of analysis made
with regard to gender, the intended use of Social Network Sites for the purpose of Social Communication and
Interaction, acquaintance and education doesn’t differ with respect to gender. According to analysis made in
order to determine whether the intended use of Facebook differs according to departments, there is no
meaningful difference found. However , students studying at the department of Computer Education and
Information Technology (CEIT) have the highest mean of intended use of Facebook whereas department of
English Education has the lowest mean. According to variance analysis made with regard to internet experience,
it doesn’t make any meaningful difference in intended use of Facebook. The group that has the highest mean has
9-10 year internet experience. According to analysis made with regard to daily time spent on internet, there is no
meaningful difference. The group that spend 5-6 hours a day on internet has the highest mean whereas the group
that spend 1-2 hours a day has the lowest mean. The opinions of teacher candidates are general in positive, and
their means are high. The only item that teacher candidates strongly agree is “Social media can determine the
agenda” and the items that they agree are “Social media provides me with new information”, “Social media is an
environment where interaction occurs very fast”, “Social media affects mass movements”, “Social media
provides diffusion of information”, “Social media is an effective communication environment”, “Social media
helps intercultural interaction”, “Social media affects reputations of organizations”, “Social media is not a
reliable environment”, “Social media removes the borders in communication”, “Social media affects personal
reputation”, “Social media isolates people from real life”. The only item that teacher candidates slightly agree is
“I express myself in Social media better than I do in real life”.
According to findings obtained, teacher candidates take advantage of Facebook for the purposes of social
communication and interaction, acquaintance and education moderately. This can conclude that teacher
candidates use Facebook intensely. These findings are also consistent with other researches in the literature. In
addition to these findings, teacher candidates don’t find social media reliable.
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EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİ VE PERSONELLERİN
TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMU
Halit Arslan1
Ahmet Oğuz Akçay2
Muhammed Serhat Semercioğlu3
1.

ÖZET

Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı’nda bağlı çalışan öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşlerine göre okullarda ve
derslerdeki teknoloji kullanım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel olarak desenlenen bu araştırma, 2013 – 2014 eğitim
öğretim yılında görev yapan 316 öğretmen ve idarecinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların teknoloji kullanım
durumlarının cinsiyete, yaşa, mezuniyet durumlarına ve görev türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar ttesti ile araştırılmıştır. Katılımcıların teknoloji kullanım durumlarının çalıştıkları kurumun türüne, mesleki branşlarına ve
kıdem yıllarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile araştırılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgulara göre; öğretmen ve yöneticilerin teknoloji kullanım durumlarının; cinsiyetlerine, yaşlarına, mezuniyet
durumlarına, çalıştıkları kurumun türüne, görev türlerine, branşlarına ve mesleki kıdem yıllarına göre anlamlı farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar incelendiğinde; erkek katılımcıların, genç katılımcıların, lisansüstü
katılımcıların, lisede görev yapan katılımcıların, görev türü öğretmen olan katılımcıların, branşı Bilişim Teknolojileri olan
katılımcıların ve kıdem yılı 10 senenin altında olan katılımcıların teknoloji kullanım algılarının diğerlerine oranla daha
yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmada elde edilen veriler analiz edilmiş, bulgular doğrultusunda tartışılmış ve öneriler
getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Öğretmen, Yönetici
2.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine teachers’ an administrators’ perception of the level of technology integration in
their classrooms. The participants in this study were 316 teachers and administrators in the 2013-2014 academic year. This
study follows a quantitative research design. An independent t-test was conducted to analyze participants’ level of using
technology based on gender, age, highest degree completed, and educational role (teacher or administrators). For instructional
level, content area, and years of experiences, a one-way analysis of variance (ANOVA) was conducted. The results indicate
that teachers’ and administrators’ perception of the level of technology integration was significantly different based on
gender, age, highest degree completed, instructional level, content area, and years of experience. Overall, males have a
higher level perception of technology integration than females, participants who have a graduate degree have a higher level
perception of technology integration than participants who have an undergraduate degree, participants who are younger than
30 years old have a higher level perception of technology integration than participants who are older than 30 years old,
participants who are working at the high school have a higher level perception of technology integration than participants
who are working at other institutions, information technology teachers have a higher level perception of technology
integration than others teachers, participants who have less than 10 years teaching experiences have a higher level perception
of technology integration than others, and teachers have a higher level perception of technology integration than
administrators.

Key words: Technology, Use of Technology in Education, Teachers and Administrators
3.

GİRİŞ

Teknoloji, günümüzde birçok insanın ve toplumların yaşantılarının bir parçası durumundadır. Teknoloji
terimi Yörükoğulları ve arkadaşlarına (2013) göre Yunanca “tekhne” (sanat, zanaat) ve “logos” (bilgi, sözcük,
söz) kelimelerinden oluştuğu ve Antik Yunan’da “bilgiden gelen zanaat” anlamında olduğu görülmektedir
(Vural & Sabuncuoğlu, 2008). Ayrıca teknoloji; makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve
kontrol mekanizmaları gibi çeşitli öğeleri kapsayarak, bu öğelerin belirli bir düzende bir araya getirilmesi ile
uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplin şeklinde ifade edilebilir (Kutlu & Aldağ, 2005). Zaman içinde
teknoloji kavramının anlamı değişerek, bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen somut ve yararlı sonuçları ve
bunlara yönelik araç, süreç ve yöntemlerin tümünün ifade eden bir kavram halini almıştır (Vural & Sabuncuoğlu,
2008). Teknolojik gelişmeler ise; insanoğlunun çeşitli amaçlarla yaptığı aletleri öylece bırakmayıp onları sürekli
geliştirme ve çeşitlendirme düşüncesi sonucunda kendisini göstermiştir. Teknoloji ve eğitim insanlık tarihi kadar
eski ve aynı zamanda birbirini etkileyen süreçlerdir.
Eğitim ve teknoloji, bireylerin yaşamlarını, ulusların arasındaki siyasal - ekonomik - kültürel ilişkileri ve
toplumların sosyal refah düzeylerini belirlemede en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle
teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler; eğitimi ve aynı zamanda toplumu etkilemektedir (Özkul & Girginer,
2001). Teknolojinin gelişmesi toplumlarda, bireylerde ve sistemlerde ciddi değişimlere neden olmaktadır. Geniş
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anlamda toplumun, özel olarak da bireyin ihtiyaçlarını karşılamak, okul çıktılarının seviyesini yükseltmek ve
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini artırmada bu teknolojik gereksinimleri karşılamak öğretmenlerin ve
okul yöneticilerinin önemsemesi gereken bir durumdur (Marulcu, 2010). Eğitim ve teknoloji ayrı kavramlar
olmasına rağmen, öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanılmaktadırlar. Her
ikisinin de kuramsal temelleri ve yöntemleri bulunmaktadır. Her ikisinin birlikte kullanılması yeni bir disiplini
yani eğitim teknolojisini ortaya çıkarmıştır. Bu yeni alanda eğitimin ve teknolojinin bilimsel kuramları ve
yöntemleri ise koşulmaktadır (İşman, 2005). Kaya’ya (2006) göre eğitim teknolojisi; problemlerin analizi ve bu
problemlere ilişkin çözümlerin bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için gerekli insanları,
fikirleri, donanımları ve organizasyonu içeren, insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan karmaşık ve
bütünleşik bir süreçtir. Bu süreç, öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri
kapsayan, sonucunda ise gelişim, öğrenme, öğretim, yönetim ve teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne
uyarlanmış bir bileşkesidir (Yılmaz, 2012). Eğitim teknolojisi kavramında yer alan temel öğeler ise şunlardır
(Özbilgin 1991);
! Öğrenci
: Özgeçmiş, yetenek, ihtiyaç
! Hedef
: Bilişsel, duyuşsal, psikomotor
! Kuram
: Eğitim teknolojisi ilkeleri, iletişim ilkeleri, sistem ilkeleri, öğretim ilkeleri,
fizik bilim ilkeleri, davranış bilim ilkeleri
! Yöntem –Teknik
: Çağdaş, geleneksel, bireysel, kitlesel
! Ortam
: Araç, gereç, donatım, fizik tesis
! İnsan Gücü
: Öğretmen, yönetici, uzman, görevli, hizmetli
! Öğrenme Durumu
: Öğrenme etkinlikleri, öğeler arası ilişkiler
! Değerlendirme
: Sınama aracı, sınama durumu, sonuçların yorumu
Bu öğeler tek tek incelendiğinde, eğitim teknolojisinin eğitim uygulamalarında ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır (Uşun, 2006).
Günümüzde okullarda bilgisayar ve internet gibi birçok teknolojik alet bulunmaktadır ve bu teknolojilerin
kullanımı öğretmenlere yeni öğretim teknikleri sağlamakla birlikte öğrencilere de yeni öğrenme yöntemleriyle
öğrenmeye olanak sunmaktadır. (Oigara & Keengwe, 2011). Okullarda teknolojik donanımın giderek daha
yaygın bir şekilde sunuluyor olması ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte öğretmenlerin de
teknolojiyi etkili olarak kullanmaları konusuna daha çok önem vermeleri gerekmektedir (Sert ve arkadaşları,
2012). Ülkemizde öğretmenlerimizin bir bölümü eğitim araç gereçlerini, teknolojinin çok hızlı değişmesi ve
eğitim sistemimizin buna ayak uyduramaması ve bu değişimleri öğretmenlere aktaracak hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin yetersiz kalması gibi nedenlerle tanıyamamış ve bu nedenle de eğitim ortamlarında etkili bir
şekilde kullanamamışlardır. Öğretmenlerin öncelikli olarak teknoloji kullanabilmelerinde ve daha sonra da
üretim alanlarında yetiştirilmesinde yarar vardır. Yapılacak çalışmalar sonucunda başarıya ulaşmak için
öğretmenlerde bulunması gerektiği düşünülen bazı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
! Öğretmenin özverili çalışarak kendisini eğitime adaması ve mesleğini sevmesi
! Mesleğinde, alanında uzman olması
! Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi
! Sahip olduğu teknolojiyi kullanabilmesi
! Teknolojinin kendi işlerini kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olduğuna inanan düşünceye sahip olması
(Yılmaz, 2012).
Aynı zamanda geleceğin dünyasında başarılı olmak isteyen okul yöneticileri yani yönetici öğretmenler,
değişimin pasif uygulayıcısı olmayıp değişimi etkin bir şekilde yönetebilen liderler olmalıdır. Bir okulun
bilgisayar uygulamalarına birkaç yıl geç başlaması bile bu okuldaki eğitim-öğretim aktivitelerini geriye itebilir.
Çünkü Seferoğlu’na (2009) göre birçok eğitimci teknolojiyi öğrenme ve öğretme süreçlerinin önemli bir ögesi
olarak görmektedir. Bu nedenle teknoloji çoğunlukla okulda etkili öğrenmeleri gerçekleştirmek için bir çözüm
olarak önerilmektedir. Cradler (2000) eğitimde teknoloji kullanımında başarılı olmanın yolunun belirli bir plan
ve programın sonucunda olacağını belirtmektedir. Bu yüzden geleceğin eğitim lideri, dönüşümü yöneten ve
oluşturan kişi olacaktır (Çelik, 2007 akt. Marulcu, 2010). Bu araştırma ile hedeflenen öğretmenlerin ve
yöneticilerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu kapsamda öğretmenlerin
eğitimde teknoloji kullanımına bakış açıları, teknoloji kullanımı konusunda kendilerini geliştirme durumları ve
derslerde teknolojik araç gereç kullanımı sırasında sınıf yönetiminde sorun oluşup oluşmadığını görmek son
derece önemlidir.
Ülkemizdeki teknoloji kullanımı sürecine bakılacak olursa; 1970’lerde, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile
yaygın eğitim için radyo ve televizyon kullanımından bahsedilmiş, ardından 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile
açık yükseköğretim ve yaygın eğitim için ikinci kanal televizyonun açılmasına karar verilmiştir. Bilgisayar
kullanımı ile ilgili kararlar ilk olarak 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile gündeme gelmiştir. Bu plana göre; yeni
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eğitim teknolojileri okullara göre yaygın bir şekilde kullanılacaktır. Özellikle Bilgisayar Destekli Eğitim’e
geçilerek, bu yeni eğitim teknolojileri için gerekli olan yazılım ve elemanların sağlanacağı belirtilmiştir
(Şıktunca, 2007). 1995 yılından sonra ise yeni ileri teknoloji ürünü bilgisayarlar ve internetin kullanımının
artması sonucu eğitim sisteminin içerisine de teknoloji hızla girmiştir. 1990’lı yılların sonunda ise MEB’in
ortaya koyduğu MLO, ILSIS ve MEBSIS çalışmaları eğitimde teknoloji kullanımında idari süreçlerin yapısını
değiştirmeye ve teknolojinin işlerliğinden ziyade sayısına odaklanmaya neden olmuştur (Aksoy, 2003). 7. Beş
Yıllık Kalkınma Planı kararlarınca 2000’li yılların başından itibaren eğitimin her kademesinde teknoloji ve
Bilgisayar Destekli Eğitime (BDE) geçileceği ve uzaktan öğretime önem verileceği belirtilmiştir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014). Uzaktan eğitimle ilgili alınan kararların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her şehre
en az bir ya da ilin büyüklüğüne göre daha fazla sayıda kurulumu yapılan Uzaktan Eğitim Merkezleri’nin
(UZEM) sayısı 2013 yılı itibariyle 110’u bulmuştur (Arslan & Şahin, 2013). Ülkemizde teknolojinin eğitimde
kullanılmasıyla ilgili çalışmalardan en sonuncusu ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının ortaklaşa
yürüttüğü FATİH (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi’dir. Eğitimde FATİH Projesi,
eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim
Teknolojileri araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde, derslerde
etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki okullara gereken teknolojik altyapıyı
sağlaması için tasarlanmıştır (FATİH Projesi, 2014). Projenin bileşenleri arasında bulunan öğretmenlerin
hizmetiçi eğitimlere alınması maddesi bulunmaktadır. Bu sayede öğretmenler kurulan teknolojik altyapıdan hem
en verimli şekilde faydalanacak hem de teknoloji kullanım seviyeleri yükselecektir.
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma ile MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin bilgisayar kullanım algıları;
cinsiyete, yaşa, mezuniyete, çalıştıkları kuruma, branşlarına, kıdemlerine, bilgisayar kullanım deneyimlerine ve
bilgisayar kullanmayı öğrenme yollarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç̧ doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
1) MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin bilgisayar kullanım algıları nasıldır?
2) MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin bilgisayar kullanım algları;
a) Cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
b) Yaşa göre farklılık göstermekte midir?
c) Mezuniyete göre farklılık göstermekte midir?
d) Çalıştığı kuruma göre farklılık göstermekte midir?
e) Mesleki görevlerine göre farklılık göstermekte midir?
f) Branşına göre farklılık göstermekte midir?
g) Kıdem yılına göre farklılık göstermekte midir?
4.

YÖNTEM

4.1.Araştırma Modeli
Öğretmenlerin ve yöneticilerin teknoloji kullanım durumlarının tespitinin hedeflendiği bu araştırmada nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemleri çalışmanın en güçlü değişkenlerini ayırmaya
çalışmak ve değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir yöntemdir (Çelik, 2012). Bu çalışmada
öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşleri anket yoluyla alınmıştır. Ayrıca araştırma grubunun
verdiği cevapların, onların demografik özelliklerine göre değişip değişmediği de incelenmiştir. Bu yönüyle
araştırmanın ilişkisel tarama modeli olduğu da söylenebilir. (Büyüköztürk & ark., 2010).
4.2.Katılımcılar
Araştırma; 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında görev yapan 316 öğretmen ve idarecinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları aşağıda sırasıyla verilmiştir.
Cinsiyete göre katılımcı sayısı Tablo 1’de belirtilmiştir.
Değişken

Tablo 1. Cinsiyete Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

46

f

%

Cinsiyet

Erkek

209

66,82

Kadın

107

34,18

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların çoğunluğunu (n=209) erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Tablo 2’de
katılımcıların yaş aralığı belirtilmiştir.
Değişken
Yaş

Tablo 2. Yaşa Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

f

%

20 – 30 Yaş

179

57,22

30+ Yaş

137

43,78

Tablo 2 incelenecek olursa; katılımcıların yaklaşık %57’sini 20 – 30 yaş eğitimci grubu oluşturmaktadır.
Tablo 3’te katılımcıların mezuniyet durumları belirtilmiştir.
Değişken
Mezuniyet

Tablo 3. Mezuniyete Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

f

%

Lisans

267

85,38

Lisansüstü

49

15,62

Tablo 3 incelenecek olursa; 267 kişi fakültesi mezunu, 49 kişi yüksek lisans veya doktora mezunudur. Tablo
4’te katılımcıların görev yaptıkları kurumların türleri belirtilmiştir.
Değişken

Yaş

Tablo 4. Kurum Türlerine Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

f

%

İlkokul

79

25,25

Ortaokul

148

47,33

Lise

63

20,13

Diğer

26

08,29

Tablo 4 incelenecek olursa; katılımcıların yaklaşık yarısı (n=148) ortaokulda çalışmaktadır. Milli Eğitim
Müdürlüğü, Üniversite, Halk Eğitim Merkezi, Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim Okulu’nda çalışan 26
katılımcı ise “Diğer” seçeneğini oluşturmaktadır. Tablo 5’te katılımcıların kıdem yılları belirtilmiştir. Tablo 5’te
katılımcıların mesleki görev türleri belirtilmiştir.
Değişken
Mesleki Görev

Tablo 5. Mesleki Görev Türüne Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar
f

%

Öğretmen

271

86,66

İdareci

45

14,34

Tablo 5 incelenecek olursa; katılımcıların çoğunluğunu (n=271) öğretmenler oluşturmaktadır. Tablo 6’da
katılımcıların branşlarına göre dağılımları listelenmektedir.
Değişken

Branş

Tablo 6. Branşa Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

f

%

BT Öğretmeni

112

35,81

Sınıf Öğretmeni

70

21,40

Diğer Öğretmenler

134

42,79

47

Tablo 6 incelenecek olursa; Bilişim Teknolojileri ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanların sayısı tüm
katılımcıların yarısından fazladır. Ankete katılan ve diğer branşlarda görev yapan öğretmenler (Beden Eğitimi,
Biyoloji, Coğrafya, Çocuk Gelişimi, Din Kültürü, Elektrik, Felsefe, Fen Bilgisi, Fizik, Görsel Sanatlar, Halkla
İlişkiler, İngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Okul Öncesi, Rehberlik, Sosyal Bilgiler, Teknoloji Tasarım, Türk
Dili Ve Edebiyatı, Türkçe, Zihin Engelliler) sayıları az olduğu için tamamı ayrı bir grup olarak
değerlendirilmiştir. Tablo 7’de katılımcıların mesleki kıdem yılları belirtilmiştir.
Değişken

Kıdem

Tablo 7. Kıdeme Göre Katılımcı Sayısı
Gruplar

f

%

1 – 5 Yıl

99

31,62

6 – 10 Yıl

133

42,56

11+ Yıl

84

25,82

Tablo 7 incelenecek olursa; katılımcıların yaklaşık %43’ünü 6 – 10 yıl arası kıdeme sahip oldukları
belirtilmiştir.
4.3.Verilerin Toplanması
Öğretmenlerin ve okullardaki yöneticilerin teknoloji kullanımlarını belirlemeyi hedefleyen bu araştırmada bir
adet anket kullanılmıştır. Anket sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara
bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile insan davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, tercihleri,
tutumları, inançları, duyguları gibi birçok farklı türde veri toplamak mümkündür (Houston, 2004). Seferoğlu
(2009) tarafından geliştirilen ve 23 sorudan oluşan ankette bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak 8’i demografik
soru olmak üzere 29 maddeden oluşan bir anket haline getirilmiştir. Demografik soruların haricindeki kısmı,
beşli likert tipinde derecelendirilmiş̧ olup; “Her Zaman” (5), “Sık Sık” (4), “Bazen” (3), “Nadiren” (2), “Hiçbir
Zaman” (1) şeklinde puanlanmıştır. 21 sorunun Cronbach alfa ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.89 olarak
belirlenmiştir. Testlerde hesaplanan güvenirlik katsayısının 0.70 ya da daha yüksek değere olması test
puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2010).
4.4.Verilerin Analizi
Veriler üzerinde, giriş bölümünün alt problemler başlığı altında sorulan sorulara cevap verecek şekilde analiz
işlemleri yapılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler, bilgisayar ortamında SPSS 21.0 (Statistical
Package for the Social Science) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin
teknoloji kullanımlarına yönelik görüşlerinin cinsiyete, yaşa, mezuniyete ve görev türüne göre değişim gösterip
göstermediğini incelerken verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi (Independent
Samples Test) kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen ve yöneticilerin teknoloji kullanımlarına yönelik görüşlerinin
branşına, kıdem yılına ve çalıştıkları kurum türüne göre değişim gösterip göstermediğini incelerken ise Tek
Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)ile Scheffe testi kullanılmıştır.
Katılımcı kişisel bilgilerine ait veriler aritmetik ortalama (X), yüzde (%) ve frekans (f) değerleri dikkate
alınarak yorumlanmıştır. Katılımcıların teknoloji kullanımı algılarına yönelik görüşleri ortalama puanları dikkate
alınarak betimsel analiz yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak α=0.05 seçilmiştir.
3.BULGULAR
Bu çalışmada çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin teknoloji kullanımlarına yönelik
görüşlerinin değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek maksadıyla aşağıdaki değişkenler
kullanılarak analiz yapılmıştır:
a) Cinsiyet
b) Yaş
c) Mezuniyet
d) Çalıştığı Kurum
e) Mesleki Görev
f) Branş
g) Kıdem Yılı
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Öğretmenlerin ve yöneticilerin teknoloji kullanımlarına yönelik aldığı puanların ortalamaları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 8. Teknoloji Kullanım Algısı Ortalama Değerleri
En
En
N
!
Düşük
Yüksek
1.32

4.38

2.8
0

316

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenlerin ve idarecilerin teknoloji kullanım algısı en düşük 1.32 (animasyon
program türlerininim kullanım sıklığı) ve en yüksek 4.38 (sözcük işlemci programlarının kullanım sıklığı)
olduğu görülmektedir. Bu çalışma grubunun teknoloji kullanım algı puanlarının ortalamaları ise 2.80’dir. Bu
değer bize öğretmenlerin ve idarecilerin teknoloji kullanım algılarının Nadiren ve Hiçbir Zaman seçeneğinin
arasında Nadiren seçeneğine daha yakın olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların cinsiyetlerine göre teknoloji kullanım algıları bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır.
Elde edilen bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların Cinsiyete Göre Teknoloji Kullanım Algısı
Cinsi
N
SS
t
p
!
yet
Erke
k

2
09

60,6
5

13,
37

Kadı
n

1
07

55,5
0

12,
09

3,3
5

,00
1

Tablo 9 incelendiğinde Bağımsız t-testi sonucuna bakılarak cinsiyete göre teknoloji kullanım algı puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 3,35, p < 0.05). Erkek katılımcıların algı
puanlarının ortalaması 60,65 iken, kadın katılımcıların algı puanlarının ortalaması 55,50’dir. Bu sonuca göre
erkek öğretmenlerin teknoloji kullanım algılarının daha yüksek oldukları görülmektedir. Katılımcıların yaşlarına
göre teknoloji kullanım algıları bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 10’da
gösterilmiştir.
Tablo 10. Katılımcıların Yaşa Göre Teknoloji Kullanım Algısı
Yaş

N

!

SS

20-30
Yaş

1
79

60,7
8

12,
48

31+
Yaş

1
37

56,4
5

13,
65

t

p

2,9
3

,00
4

Tablo 10 incelendiğinde yaşa göre teknoloji kullanım algı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmuştur (t = 2,93, p < 0.05). 20-30 yaş aralığındaki katılımcıların algı puanlarının ortalaması 60,78
iken, 31 yaş ve üzeri katılımcıların algı puanlarının ortalaması 56,45’tir. Bu sonuca göre 20-30 yaş aralığındaki
öğretmenlerin teknoloji kullanım algılarının daha yüksek oldukları görülmektedir. Katılımcıların mezuniyet
düzeylerine göre teknoloji kullanım algıları bağımsız örneklem t-testi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular
Tablo 11’da gösterilmiştir.
Tablo 11. Katılımcıların Mezuniyete Göre Teknoloji Kullanım Algısı
Mezuni
N
SS
t
p
!
yet
Lisans
Lisansü
stü

2
67

58,2
6

12,
91

4

62,4
3

14,
06

9

49

2,05

,04
1

Tablo 11 incelendiğinde mezuniyete göre teknoloji kullanım algı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur (t = -2,05, p < 0.05). Lisans mezunu katılımcıların algı puanlarının ortalaması 58,26 iken,
lisansüstü katılımcıların algı puanlarının ortalaması 62,43’tür. Bu sonuca göre lisansüstü öğretmenlerin teknoloji
kullanım algılarının daha yüksek oldukları görülmektedir. Katılımcıların görev yaptıkları kurumların türüne göre
teknoloji kullanım algılarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12. Katılımcıların Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Hizmetiçi Eğitim Algısı
Grup No
N
!
SS
1

İlkokul

7
9

2

Ortaoku
l

3

1
48

Lise

6
3

4

Diğer

2
6

54,37

10,9
0

58,57

12,5
3

64,27

15,0
9

61,62

13,3
0

Katılımcıların görev yaptıkları kurum türlerine göre teknoloji kullanımına yönelik algı puanları sırasıyla;
ilkokul (X = 54,37, SS=10.90), ortaokul (X = 58,57, SS=12,53), lise (X = 64,27, SS=15,09) ve diğer (X = 61,62,
SS=13,30) şeklindedir. Ortalama puanlar incelendiğinde liselerde görev yapan öğretmenlerin algıları daha
yüksek çıkmıştır. Katılımcıların görev yaptıkları kurumların türüne göre teknoloji kullanım algıları tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 13’de gösterilmiştir.
Kayn
ak
GA
Gİ
Topl
am

Tablo 13. Kurum Türüne Göre Scheffe Testi Sonuçları
Kareler
S
Kareler
F
Toplamı
d
Ortalaması
3647,907

3

1215,969

50887,245

3
12

163,100

54535,152

3
15

7,45
5

p

<.
01

Tablo 13 incelendiğinde katılımcıların görev yaptıkları kurumların türüne göre teknoloji kullanım algı
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F(3-312) = 7,455; p < 0.01). Kurum türüne
göre ortaya çıkan farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına
göre; ortalaması en düşük grup ilkokul kurumlarında çalışan öğretmenler, sonra ortaokul öğretmenleri ve diğer
kurumlarda çalışan öğretmenlerdir. En yüksek teknoloji kullanım algısı ortalamasında lisede çalışan
öğretmenlerde görülmüştür. Bilgisayar kullanma deneyimi arttıkça öğretmenlerin öz-yeterliliklerinin de arttığı
görülmektedir. Katılımcıların görevlerine göre teknoloji kullanım algıları bağımsız örneklem t-testi ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 14’de gösterilmiştir.
Tablo 14. Katılımcıların Görev Türüne Göre Teknoloji Kullanım Algısı
Görev
N
SS
t
p
!
Türü
Öğretme
n
İdareci

2
71

60,1
4

12,
74

4

51,4
7

13,
35

5

4,2
0

,00
0

Tablo 14 incelendiğinde görev türüne göre teknoloji kullanım algı puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 4,20, p < 0.05). Öğretmenlerin algı puanlarının ortalaması 60.14 iken,
idarecilerin algı puanlarının ortalaması 51.47’dir. Bu sonuca göre öğretmenlerin teknoloji kullanım algılarının

50

daha yüksek oldukları görülmektedir. Katılımcıların branşlarına göre teknoloji kullanım algılarına ilişkin
betimsel istatistikler Tablo 15’de gösterilmiştir.
Tablo 15. Katılımcıların Branşlarına Göre Hizmetiçi Eğitim Algısı
Grup No
N
!
SS
1
2

Bilişim
Teknolojileri

1
12

Sınıf Öğretmeni

7
0

3

Diğer Branşlar

1
34

68,55

11,6
22

53,91

11,3
87

53,45

10,4
18

Katılımcıların branşlarına göre teknoloji kullanımına yönelik algı puanları sırasıyla; Bilişim Teknolojileri
öğretmenleri (X = 68,55), Sınıf öğretmenleri (X = 53,91) ve diğer branş öğretmenleri (X = 53,45) şeklindedir.
Ortalama puanlar incelendiğinde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin algıları daha
yüksek çıkmıştır. Katılımcıların branşlarına göre teknoloji kullanım algıları tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 15. Branşa Göre Scheffe Testi Sonuçları
Kareler
S
Kareler
Toplamı
d
Ortalaması

Kayn
ak
GA
Gİ
Topl
am

16160,853

2

8080,427

38374,299

3
13

122,602

54535,152

3
15

F

p

65,9
08

<.
01

Tablo 16 incelendiğinde katılımcıların görev yaptıkları kurumların türüne göre teknoloji kullanım algı
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F(2-313) = 65,908; p > 0.01). Branşa göre
ortaya çıkan farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre;
bilişim teknoloji öğretmenlerinin teknoloji kullanım algı puanları ortalaması diğer branş öğretmenlerinden ve
sınıf öğretmenlerin teknoloji algı ortalamalarından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerin ve diğer
branş öğretmenlerinin teknoloji kullanım algı ortalamaları ise birbirlerine yakın değerler çıkmıştır. Katılımcıların
mesleki kıdem yıllarına göre teknoloji kullanım algılarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 17’da gösterilmiştir.
Tablo 17. Katılımcıların Kıdemlerine Göre Teknoloji Kullanım Algısı
Grup No
N
SS
!
1

1-5 Yıl

9
9

2

6-10 Yıl

1
33

3

11+ Yıl

8
4

59,17

12,3
72

61,41

12,9
73

54,62

13,4
13

Katılımcıların kıdemlerine göre teknoloji kullanımına yönelik algı puanları sırasıyla; 1-5 yıl kıdeme sahip
öğretmenler (X = 59,17), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler (X = 61,41), 11 ve üzeri yıl kıdeme sahip
öğretmenler ise (X = 54,62) şeklindedir. Ortalama puanlar incelendiğinde 6-10 kıdeme sahip öğretmenlerin algı
puanı daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların kıdemlerine göre teknoloji kullanım algıları tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 16’de gösterilmiştir.
Kaynak

Tablo 18. Kıdemlerine Göre Scheffe Testi Sonuçları
Kareler
Kareler
Sd
Toplamı
Ortalaması

51

F

p

GA

2387,006

2

1193,503

Gİ

52148,146

313

166,607

Toplam

54535,152

315

7,164

<.01

Tablo 18 incelendiğinde katılımcıların kıdemlerine göre teknoloji kullanım algı puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F(2-313) = 7,164; p > 0.01). Kıdeme göre ortaya çıkan farkın hangi
gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre. 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip
öğretmenlerin teknoloji kullanım algısı en düşük değer olarak belirlenmiştir. Ayrıca 1-5 yıl ve 6-10 yıllık kıdeme
sahip öğretmenlerinin teknoloji kullanım algı puanlarının ortalamaları birbirlerine yakın değerler çıkmıştır.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
5.1. Sonuç
Katılımcıların teknoloji kullanım algı puanlarının ortalamaları 2.80 olarak belirlenmiştir. Bu sonuca göre
öğretmenlerin ve idarecilerin teknoloji kullanım algısının orta düzeye yakın olduğu söylenebilir.
Katılımcıların teknoloji kullanım algısının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine bakılacak olursa;
erkek öğretmenlerin teknoloji kullanım algısının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu
sonucun Berkant (2013), Yılmaz (2012), Mayall (2008), Şıktunca (2007) ve Gilley’in (2002) elde ettiği
bulgularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Yılmaz (2012) araştırmasında, eğitimde teknoloji kullanımı
konusunda erkek öğretmenlerin lehine anlamlı fark bulmuştur. Bunun yanında Mayall (2008) yapmış olduğu
araştırmada, bayan öğretmenlerin sınıf içinde teknoloji kullanım yeterliliklerinin (yetkinliklerin) erkek
öğretmenlere nazaran daha düşük olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Şıktunca (2007) ise araştırmasında kadın
öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre teknolojiyi yeteri kadar takip etmedikleri sonucuna varmıştır. Aynı
şekilde Gilley (2002) bayan öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisi kapasitesinin erkek öğretmen
adaylarınkine yakın olmakla beraber, ilgisinin daha düşük olduğunu belirtmiştir. Berkant (2013) öğretmen
adayları üzerinde yapmış olduğu çalışmada erkek öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik olan tutumlarının,
bayan öğretmen adaylarına göre anlamlı şekilde yüksek bulmuştur. Bu bulguların yanı sıra Gorder (2008)
yapmış olduğu araştırmada bayan ve erkek öğretmenlerin teknoloji kullanma algıları arasında bir farklılık
görememiştir.
Katılımcıların teknoloji kullanım algısının yaşa göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında farklılık
olduğu görülmektedir. 20 ile 30 yaş arasında bulunan öğretmenlerin teknoloji kullanım algısı 31 yaş ve üzeri
öğretmenlere göre daha yüksektir. Bunun nedeni genç öğretmenlerin teknoloji kullanımına yatkın olmaları ve
teknolojiyi alanına entegre etmelerinden kaynaklanabilir. 10 yıl ve daha düşük kıdeme sahip öğretmenlerin
çoğunun 20 ila 30 yaş aralığında olması yaş ile ilgili bulguları destekler niteliktedir. Gorder (2008) ise 174
öğretmenin üzerinde yapmış olduğu teknoloji kullanımına yönelik çalışmasında yaşa göre fark
gözlemleyememiştir.
Katılımcıların teknoloji kullanım algısının aldıkları eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine
bakıldığında farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre lisansüstü mezunlarının teknoloji
kullanım algısının lisans mezunu öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yüksek lisans ve
doktora eğitimlerini tamamlarken teknolojik okuryazarlık seviyelerinin yükseldiği söylenebilir.
Kurum türüne göre teknoloji kullanım algısı sırasıyla en yüksek lise öğretmenlerinde sonra ortaokul, diğer
kurumlar ve en düşük ise ilkokulda görev yapan öğretmenlerde gözlenmiştir. Lisede görev yapmakta olan
öğretmenlerin teknoloji algısının ilkokul, ortaokul ve diğer kurumlarda görev yapan öğretmenlere göre daha
yüksek çıkmasının nedeni olarak FATİH Projesinin öncelikle lise kurumlarında uygulamaya geçmiş olması
gösterilebilir. Çünkü Türkiye genelinde çoğu liselerde etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır ve bir çok lise
öğretmeni etkileşimli tahtayı derslerinde kullanmaya başlamıştır. Gorder (2008) yapmış olduğu çalışmasında lise
öğretmenlerinin (9 - 12. Sınıf) teknoloji kullanma yetilerinin, ilkokul (anasınıfı - 5. Sınıf) ve ortaokul (6-8.sınıf)
öğretmenlerine göre daha fazla olduğunu belirtmiştir. Aktepe (2011) sınıf öğretmenlerinin derslerde bilgisayar
kullanımları ilişkin görüşlerini üzerine yaptığı çalışmasında, sınıf öğretmenlerinin daha çok elektronik posta, ofis
programları gibi teknoloji hizmetleri kullandıklarını saptamıştır. Adıgüzel (2010) ise yapmış olduğu araştırmada
sınıf öğretmenlerinin daha çok temel öğretim araçlarını (ders kitapları, tebeşirli kara tahta, gibi) tercih ettiklerini
saptamış ve sınıf öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerini hemen hemen hiç kullanmadıkları bulgusuna
ulaşmıştır.
Katılımcıların teknoloji kullanım algısının görev türüne göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında
farklılık olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin teknoloji kullanım algılarının
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idarecilere oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Swan ve Dixon (2006) yapmış oldukları çalışmada;
okul yöneticilerinin teknoloji algıları ve tutumlarının önemine dikkat çekerek, okul yöneticilerinin teknoloji
kullanımı tutumları ve algılarının öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanmalarını etkileyebildiği bulgusuna
ulaşmışlardır. Ayrıca Akpınar (2003) derslere teknoloji desteği konusunda okul idaresi ve diğer öğretmenlerin
eşgüdümlü olarak çalışabilmelerinin önemine değinerek her iki kesimin de teknoloji kullanımı konusunda
birbirlerinin eksiklerini kapatmaları gerekliliğinden bahsetmiştir. Buna karşın Can (2003) araştırmasında okul
yöneticilerinin teknolojiden daha çok yararlanma ortamları bulunduğu için, teknolojik liderlikte kendilerini
öğretmenlerden daha yeterli gördükleri bulgusuna ulaşmıştır.
Branşa göre öğretmenlerin teknoloji kullanım algısına bakıldığında Bilişim teknoloji öğretmenlerinin diğer
öğretmenlere göre daha yüksek teknoloji algıya sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojileri
öğretmenleri bölüm gereği diğer öğretmenlere nazaran daha çok teknoloji dersi almışlardır ve daha çok
uygulama yapma imkanı bulmaktadırlar. Teknoloji algılarının diğer öğretmenlere göre daha yüksek olması bu
sebepten kaynaklanabilir. Ayrıca bu bulgular Adıgüzel’in (2010) yapmış olduğu araştırmanın bulgularıyla
örtüşmektedir. Adıgüzel (2010) araştırmasında sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımında branşın
önemine değinirken ayrıca teknoloji kullanımını kısıtlayan faktörlerle dersliklerin düzeni ve okul yönetiminin
tutumunun da önemli olduğunu belirtmiştir. Gorder (2008) ise çalışmasında öğretmenlerinin de teknoloji
kullanım algılarının düşük olduğu bulgusuna ulaşarak, bu seviyeyi yükselmek için öğretmenlerin birbirleriyle
iletişim içinde olmalarının ve birbirlerine teknoloji kullanım konusunda yardımcı olmalarının öneminden
bahsetmiştir. Bu bulguların dışında Solak (2009) araştırmasında branşa göre öğretmenlerin teknoloji kullanım
algısını incelemiş ve anlamlı bir fark bulamamıştır.
Katılımcıların teknoloji kullanım algısının kıdeme göre farklılık gösterip göstermediğine bakılacak olursa; 10
yıl ve daha düşük kıdem yılına sahip öğretmenlerin, 11 yıl ve üzeri kıdem yılına sahip öğretmenlere oranla
teknoloji algısının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 20 ila 30 yaş aralığında bulunan öğretmenlerin
çoğunun 10 yıl ve daha düşük kıdeme sahip olması kıdem ile ilgili bulguları destekler niteliktedir. Yılmaz (2012)
ise yapmış olduğu araştırmasında mesleki kıdemin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda bir farklılık
oluşturmadığı bulgusuna ulaşmıştır.
Yıldırım (2007) yapmış olduğu çalışmada çeşitli faktörlerin öğretmenlerin teknoloji kullanımını engellediğini
belirtmiştir. Bunlar, sınıfların kalabalık olması, öğretmenlerin teknoloji kullanımına karşı düşük tutumları ve
yetersiz bilgi ve becerileri ve yetersiz teknik destek olarak belirtmiştir.
5.2. Öneriler
Öğretmen ve yöneticilerin teknoloji kullanımları ile ilgili elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki
önerilerde bulunulabilir:
! Tüm branşlardan yeterli katılım sağlanarak branşlar arası teknoloji kullanım algılarının karşılaştırıldığı
bir araştırma yapılabilir.
! Katılımcı sayısı artırılarak ve nitel araştırma yöntemi de kullanılarak karma (mixed method) bir çalışma
yapılabilir.
! Öğretmen ve yöneticilerin teknoloji algılarını yükseltmek için hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimler
esnasında bilişim teknoloji konusunda bilinçli ve faydalı eğitim almaları sağlanmalıdır.
! FATİH projesinin amacına uygun olması ve hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi için öğretmenlerin
kendilerini teknoloji kullanımı konusunda daha etkin yetiştirilmesi gerekmektedir.
! Katılımcıların mezuniyet düzeyinin artmasıyla teknoloji kullanım düzeyinin paralellik göstermesine
bağlı olarak, öğretmen ve yöneticilerin yüksek lisans, doktora gibi imkanları değerlendirmelerine olanak
sağlanabilir.
! Liselerde görev yapan öğretmenlerin teknoloji algılarının yüksek çıkması ve bunun da nedeninin
FATİH projesinin ilk ayağının liselerde uygulanmasından kaynaklanması olabileceği için projenin en kısa
zamanda tüm eğitim kurumlarında uygulanması için çalışmalar hızlandırılabilir.
! İdarecilerin okulda konumları gereği teknoloji kullanımına çok ihtiyaç duymaları nedeniyle,
yöneticilere özel ekstra teknoloji kullanımı içerikli eğitimler planlanabilir.
! Bilişim Teknolojileri öğretmenleri dışındaki branşların teknoloji algılarının genellikle düşük olması
nedeniyle, teknolojiyi branşlarıyla ilgili konulara entegre etmeye olanak sağlayacak uygulamalar geliştirilebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİ
Aydın Kiper1
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Emre Çam3
1.

ÖZET

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterliklerini belirlemek ve bazı değişkenlerin görsel
okuryazarlık düzeyi ile ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli
ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Amasya, Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Sakarya
Üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 231 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Görsel Okuryazarlık” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin genel
olarak görsel okuryazarlık yeterlik düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Görsel okuryazarlık, okuryazarlık, yeterlik, üniversite öğrencisi.
2.

ABSTRACT
DETERMİNATİON OF VİSUAL LİTERACY COMPETENCİES OF THE UNİVERSİTY
STUDENTS

The purpose of this paper is to determine competencies of visual literacy of the university students and to clarify
whether there is a relation between some variables and the level of visual literacy. In the study, general screening and
relational screening models have been utilized. 231 university students who study at Amasya University, Gazi Osman Paşa
University and Sakarya University have comprised the sample of the study. In the study, “Personal Information Form” and
the scale of “Visual Literacy” have been utilized as the data collection tool. According to the results of the study, it has
been revealed that the level of visual literacy competency of the students of faculty of education is high in general

Key Words: Visual literacy literacy, competency, university stutents.
3.

GİRİŞ

Günümüzde televizyon, web siteleri, gazete, dergi ve kitap gibi basılı ve görsel ortamlarda yer alan, kara
yolları, hava alanı, araba, okul gibi günlük yaşantımız içinde sıklıkla karşılaştığımız yerlerde karşımıza çıkan,
resim, grafik ve video gibi görsel nesneler artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumundadır. Gelişen yeni
teknolojiler ve iletişim yöntemleri ile birlikte bu görsellerin daha etkili olarak kullanılması amaçlanmaktadır.
İletişimde etkin rol oynayan görsellik, bireylerin ve özellikle de öğrencilerin okuduklarını hatırlamasında
önemli bir yer tutmaktadır.
“Okuryazar olma durumu” (TDK, 2011) olarak tanımlanan “okuryazarlık” sözcüğü günümüzde farklı
sözcüklerin sonuna bir tamlama olarak eklenerek fonksiyonel okuryazarlık anlamının dışında kullanılmaktadır.
“Okuryazarlık” sözcüğü, ilgili alanda temel bilgi ve becerilere sahip olmaktır. Bilgisayar okuryazarlığı, digital
okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık, web okuryazarlığı ve görsel
okuryazarlık gibi kavramlar bu konuda verilebilecek örnekler olarak dikkat çekmektedir.
Bilginin ve yeni iletişim teknolojilerin artmasıyla birlikte çoklu okuryazarlıklar gündeme gelmiştir. İçinde
yaşadığımız çağa uyum sağlayabilmek ve yaşam kalitesini yükseltebilmek için sözlü iletişimi içeren baskı ya
da yazı okuryazarlığı yeterli olmamaktadır. Medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, kültürel
okuryazarlık, sosyal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, işitsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık gibi yeni
okuryazarlıklara sahip olmak gerekmektedir (Kellner, 2001).
“Görsel okuryazarlık”; görsel mesajları anlamlandırma ve benzeri biçimde mesaj oluşturma gücü olarak
tanımlanmaktadır. Görsel okuryazarlık” anlaşılacağı üzere “okuma” ve “yazma” eylemlerini bünyesinde
barındırmaktadır. Diğer bir deyişle görsel okuryazarlık, anlama (okuma) ve anlatma (yazma) becerilerinden
oluşan bir süreçtir. Görsel okuryazarlık kavramı ilk defa 1960’lı yılların sonunda ortaya çıkmıştır.
Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği (IVLA), ilk olarak Debes’in (1969) yaptığı görsel okuryazarlık
tanımı kabul etmiş ve halen bu tanımı kullanmaktadır. Debes’e (1969) göre “Görsel okuryazarlık, insanın
görme duyusunu kullanarak geliştirdiği bir dizi görme yeterliliğine verilen isimdir. Bu yeterliliklerin gelişimi,
öğrenme için temel teşkil eder. Bu yeterliliklere sahip olan kişinin; görsel hareketleri, nesneleri, sembolleri ve
çevresindeki diğer şeyleri ayırt etme ve yorumlama becerileri geliştirmiştir. Bu yeterliliklerin yaratıcı bir
1-Aydın Kiper,
Sakarya Üniversitesi, akiper@gmail.com,
2-Ali Kırksekiz,
Sakarya Üniversitesi, alikirksekiz@sakarya.edu.tr
3-Emre Çam,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, emrecam@ymail.com
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şekilde kullanılması ile insan başkalarıyla daha etkili bir iletişim kurar ve görsel iletişimi daha iyi kullanır”
olarak tanımlamaktadır (IVLA, 2011).
Alan yazında görsel okuryazarlığa ait farklı tanımlar yapılmıştır. Görsel okuryazarlığa ait bu farklı bakış
açılarını pekiştirmek ve birleştirmek için Uluslararası Görsel Okuryazarlık Derneği(IVLA) dört resmi tanımı
açıklamıştır. (Pettersson, 1993).
a) Bir insanın görme yeteneğini, görme ve diğer duyu organları ile bütünleştirerek geliştirmesi,
b) Görsel imgelerle iletişimi yorumlama yeteneğinin öğrenilmesi ve görsel imgeler kullanarak mesaj
oluşturulması,
c) Sözlü dili görsel imgeye dönüştürme ve tam tersini yapabilme yeteneği,
d) Görsel ortamda görsel bilgiyi değerlendirmek için araştırma yapabilme yeteneği (Pettersson, 1993).
Günümüz bilgi toplumunda iletişimde görsel materyallerin/öğelerin kullanılması, bireyler açısından görsel
okur yazar olmayı gerekli hale getirmektedir. Görsel okuryazarlık bir takım görme ya da görüş yeterliğine
kaynaklık etmektedir. Bu yeterlik görerek ve aynı zamanda diğer duyusal yaşantılarla da bütünleştirilerek
geliştirilmektedir. Görsel okuryazarlığı gelişmiş bir kişi, çevresinde karşılaştığı görünen eylemleri, objeleri,
sembolleri doğal ya da yapay her şeyin ayrımına varabilmekte ve onları yorumlayabilmektedir (Bangir, 2008).
Görsel okuryazar insanlar görsel mesajları okuyabilmekte, görsel dil ifadelerini birleştirebilmekte ve görselden
sözele çeviri yapabilmektedir (Oklahama State Department of Education, 2007). Görsel okuryazar insanın
sahip olması gereken özellikler şöyle sıralamıştır (Bunmark 2002; Akt: KIRAN, 2008 ve (Roblyer, 1998) :
•

Görsel mesajların anlamını yorumlama, anlama ve beğenme

•

Görsel tasarımın temel ilkeleri ve kavramlarını uygulayarak daha etkili iletişim kurma

•

Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak görsel mesajlar üretme

•

Problem çözümlerini kavramsallaştırmak için görsel düşünmeyi kullanma

•
Görsel tasarım temel ilke ve kavramlarını hem uygulayarak hem de çözümleyerek daha etkili bir
iletişim gerçekleştirme,
•
Geleneksel yöntemler ile birlikte bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanarak etkili görsel
mesajlar üretme,
•
Karşılaşılan problemlere kavramsal çözümler üretebilmek için görsel düşünme biçimini kullanma
(İşler,2002)
•
Reklam ve diğer içeriklerde bulunan resimlerdeki gizlenmiş olan mesajları algılayabilir.
•
Görsel mesajların anlamlarını kavrar ve yorumlar.
•
Görsel tasarımın temel ilke ve kavramları uygulayarak daha etkili bir iletişim kurabilir
Bilgisayar ve diğer teknoloji kullanılarak görsel mesajları üretebilir.
Kavramsallaştırma sorunlarına çözüm olarak görsel düşünmeyi kullanabilir. Teknolojik gelişmelere paralel
olarak kapsam ve niteliği sürekli değişen görsel okur yazarlık, kendine özgü kural ve işleyişi olan bir dil
yaklaşımına sahiptir. Yazılı sözcüklerin ve yazılı metinlerin anlamını öğrenmenin gerekliliği nasıl zorunluysa
görsel dilin bileşenlerini okumayı ve anlamayı öğrenmek de zorunluluk haline gelmiştir (Parsa 2007).
Günümüzde, bireyi görselliğin egemen olduğu bir hayata hazırlamak üzere öğretilmesi gereken temel beceriler
arasında, görsel okuryazarlık becerisi önemli bir yer tutmaktadır (Akpınar, 2009). Bu açıdan görsel
okuryazarlık bir beceriler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Görsel objelerin tanımlanması, düzenlenmesi,
kullanılması, yorumlanmasının yanında; analitik düşünebilme, problem çözebilme, eleştirel ve yaratıcı
düşünebilme becerilerinin içselleştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, günlük yaşamımızda kullandığımız
görsel bilginin (tablolar, grafikler, resimler, haritalar, şekiller, simgeler) anlamlandırılması ve kullanılması
açısından görsel okuryazarlık kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde
özellikle ülkemizde görsel okuryazarlığın uygulama ve geliştirmeye yönelik çalışmalara çok fazla yer
verilmediği görülmektedir.
Araştırmanın amacı öğrencilerin görsel okuryazarlık yeterliliklerini ve görsel okuryazarlık hakkındaki
görüşlerini ölçmek amacıyla, okuryazarlık ve ilgili literatürün taranması sonucu elde edilen bilgiler ışığında,
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir.
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlerin
görsel okuryazarlık düzeyi ile ilişkisinin olup olamadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın
amacına uygun olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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üniversite öğrencilerinin
1.
2.
4.

görsel okuryazarlık yeterlikleri ne düzeydedir?
görsel okuryazarlık yeterlikleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
ARAŞTIRMANIN MODELİ

Bu araştırma genel tarama modeli ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok
sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü veya
ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. İlişkisel tarama
modelleri ise iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini
belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2007).
Örneklem: Araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi (22) ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi (20) ve
Sakarya Üniversitelerinde (189) öğrenim görmekte olan toplam 231 üniversite öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilerin 113 (%48,9)’ü kadın, 118 (%51,1)’ü erkek; 70’i (%30) 18-19 yaş aralığı, 119 ’u (%51,5) 2021 yaş arası , 26’sı (%11,3) 22-23 yaş arası ve 16’sı (6,9) 24 yaş ve yukarısıdır.
Veri Toplama Araçları: Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Görsel
Okuryazarlık” ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Bağımsız değişkenler ile ilgili gerekli bilgileri toplamak amacıyla oluşturulan kişisel
bilgi formunda sırasıyla; cinsiyet, eğitim bilgileri, dönem sonu not ortalaması ve son olarak yaşamın büyük
kısmının geçtiği yerleşim yeri türünü belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır.
Görsel Okuryazarlık Ölçeği: Bu araştırmada, üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin görsel
okuryazarlık alanındaki yeterliklerini belirlemek amacıyla Kiper, Aslan, Kıyıcı ve Akgün (2012) tarafından
geliştirilen “Görsel Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li likert tipi şeklinde hazırlanan bu ölçek 29 madde
ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan derecelendirme ifadeleri “Kesinlikle Yapamam”, “Yapamam”,
“Az Çok Yaparım”, “Yaparım” ve “Kolaylıkla Yaparım” şeklinde sıralanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
(Cronbach Alpha) α=.84 olarak bulunmuştur.
4.1. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde, Amasya Üniversitesi,
Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi, öğrenim görmekte olan birinci, öğrencilerine
araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.
4.2. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada kullanılan” Görsel Okuryazarlık” ölçeği 5’li Likert tipi olduğundan elde edilen veriler en az
yeterlikten (“Kesinlikle Yapamam”) en yüksek yeterliğe (“Kolaylıkla Yaparım”) doğru 1 ile 5 değerleri
arasında puanlandırılmıştır. Ölçeğin toplamından ve alt boyutlarından elde edilen ortalama değerlerinin
anlamlandırılabilmesi için, 5’li Likert tipine uygun olarak öğrencilerin görsel okuryazarlık yeterlik düzeylerini
gösteren değerlendirme aralıkları hesaplanmıştır. Buna göre; 1.00-1,80 aralığı “Kesinlikle Yapamam” (Çok
Düşük), 1,81-2,60 aralığı “Yapamam” (Düşük), 2,61-3,41 aralığı “Az Çok Yaparım” (Orta Düzey), 3,41-4,20
aralığı “Yaparım” (Yüksek) ve 4,21-5,00 aralığı “Kolaylıkla Yaparım” (Çok Yüksek) olarak
değerlendirilmiştir.
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan Görsel Okuryazarlık Yeterliği toplam puanlarına ilişkin aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Görsel Okuryazarlık yeterliği puanlarının araştırmanın
bağımsız değişkenleri olan cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla İlişkisiz
Örneklemler T-testinden (Independent Samples T-Test) yararlanılmıştır.
5. BULGULAR
5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi; “Üniversite öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterlikleri ne
düzeydedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin görsel okuryazarlık yeterliğinin hangi
düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla ölçek ve alt boyut puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapma
değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir
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Tablo 1: Görsel Okuryazarlık Yeterlik Puanlarını Gösteren Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Alt Boyutlar

N

X

S

Ofis Yazılımları Kullanarak Görselliğe Önem Verebilme

231

3,84

,70

Basılı görsel Materyalleri Tanımlayabilme

231

3,68

1.07

Görsel Yorumlayabilme

231

4.02

,68

Günlük Hayatta Karşılaşılan Görsel Mesajları Ayırt Edebilme

231

4.30

,88

Araç Kullanarak Görsel Üretebilme

231

4.11

,58

Görsellerdeki Mesajları Algılayabilme

231

3.91

,74

Ölçek Toplam

231

3,97

,54

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin görsel okuryazarlık ölçeği toplam puanın aritmetik ortalamasının (X)
=3.97 olduğu görülmektedir. Bu ortalama 3,41-4,20 aralığı olan “Yaparım” ifadesine denk gelmektedir. Bu
değer öğrencilerin görsel okuryazarlık yeterliğinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ölçek alt
boyutlarına ilişkin ortalama değerlerine bakıldığında en yüksek puanın X=4,30 ile “Günlük Hayatta
Karşılaşılan Görsel Mesajları Ayırt Edebilme” alt boyutuna ve en düşük puanın “Basılı görsel Materyalleri
Tanımlayabilme” alt boyutuna ait olduğu görülmektedir. Tüm alt boyutların ortalamaları X= 3,68 ile X=4,30
arasında yer almaktadır. Bu değerler ışığında, öğrencilerin tüm alt boyutlarda görsel okuryazarlık
yeterliklerinin yüksek olduğu söylenebilir.
5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci alt problemi; “Eğitim fakültesi öğrencilerinin görsel okuryazarlık yeterlikleri cinsiyete
göre farklılaşmakta mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre öğrencilerin görsel okuryazarlık ölçeği
puanları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için İlişkisiz Örneklemler T-testi
yapılmıştır. Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir
Tablo 2: Öğrencilerin Görsel Okuryazarlık Yeterliği Toplam ve Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre tTesti Sonuçları

ofisyazilimi
basiligorsel
gorselyorumlama
gunlukhayat
arackullanma
gorselmesaj
toplam_puan

Cinsiyet

N

X

SS

sd

t

p

Kız

113

4,1395

,65619

229

6,937

,000*

Erkek

118

3,5521

,63089

Kız

113

3,8518

1,36997

229

2,431

,016*

Erkek

118

3,5099

,66222

Kız

113

4,2973

,57515

229

6,572

,000*

Erkek

118

3,7559

,67083

Kız

113

4,2549

,55243

229

-,810

,419*

Erkek

118

4,3492

1,11346

Kız

113

4,2295

,50155

229

2,873

,004*

Erkek

118

4,0130

,63301

Kız

113

4,1239

,65948

229

4,270

,000*

Erkek

118

3,7175

,77915

Kız

113

4,1440

,50936

229

5,040

,000*

Erkek

118

3,8020

,52149

* p<.05
Tablo 2 incelendiğinde erkek ve kız öğrencilerin görsel okuryazarlık ölçeği toplam puanlarının (Erkeklerin
ortalaması: X=3, 80; Kızların ortalaması: X=4,14) kız öğrencilerin lehini olduğu görülmektedir. Yapılan
İlişkisiz Örneklemler T-testi sonucunda erkek ve kız öğrencilerin ortalamaları arasındaki bu farkın istatistiksel
kızlar lehine anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır *t(229)=5,04, p<,01.
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Erkek ve kız öğrencilerin görsel okuryazarlık alt boyut puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına
ilişkin yapılan İlişkisiz Örneklemler T-testi sonucunda Ofis Yazılımlarını Kullanarak Görselliğe Önem
Verebilme [t(229)=6,94, p<,01], Basılı görsel Materyalleri Tanımlayabilme [t(229)=2,43, p<,05], Görsel
Yorumlayabilme [t(229)=6,57, p<,01],
Araç Kullanarak Görsel Üretebilme [t(229)=2,87, p<,01] ,
Görsellerdeki Mesajları Algılayabilme [t(229)=5,04, p<,01] alt boyutlarında kızların lehine, Günlük Hayatta
Karşılaşılan Görsel Mesajları Ayırt Edebilme [t(229)=0,810, p<,05] alt boyutunda ise erkeklerin lehine olmak
üzere istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.
6.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Araştırma bulgularına göre; üniversite öğrencilerinin genel olarak görsel okuryazarlık yeterlik düzeyinin
yüksek olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre görsel okuryazarlık seviyelerinin daha yüksek olduğu,
erkek öğrencilerin, günlük hayatta karşılaşılan görsel mesajları ayırt etmede, kız öğrencilerin ise erkeklerin
daha fazla yeterliğe sahip olduğu, ofis yazılımları kullanarak görselliğe önem verebilme, basılı görsel
materyalleri tanımlayabilme, görsel yorumlayabilme, araç kullanarak görsel üretebilme, görsellerdeki mesajları
algılayabilme alt boyutlarında daha fazla yeterliliğe sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin genel olarak görsel okuryazarlık yeterlik düzeyinin yüksek
olduğu ortaya çıkmıştır. Şahin ve Kıran (2011) öğretmen ve öğrencilerin görsel okuryazarlıkları üzerine
yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin çoğu, görsel okuryazarlığa, görsel öğrenmeye, görsel dile
yönelik yeterli olduklarını ifade etmiştir. Özsevgeç, Akbulut ve Özsevgeç (2010) öğretmen adaylarının görsel
okuryazarlık seviyelerinin; Şahin ve Kıran’ın (2009) yaptığı betimsel çalışmada da araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının görsel okuryazarlık (görsel öğrenme, görsel ayırt etme, görsel dil ve renk ipuçları)
yeterliklerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir (Akt. Kocaarslan ve Çeliktürk, 2013). Araştırma sonucunun
ilgili alanyazın benzerlik gösterdiği söylenebilir.
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FATİH PROJESİNDE KULLANILAN TABLET BİLGİSAYARLARIN EĞİTSEL
AÇIDAN KABUL EDİLME DURUMLARININ İNCELENMESİ
Barış Çukurbaşı1
Onur İşbulan2
Mübin Kıyıcı3
1.

ÖZET:

Araştırmada FATİH Projesi kapsamında ortaöğretimde kullanılan tablet bilgisayarların öğrenciler tarafından eğitsel
açıdan kabul edilme durumlarının teknoloji kabul modeline göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen alan yazın taraması
sonucunda Tablet Bilgisayarların Eğitsel Açıdan Kabulü Anketi hazırlanmıştır. Bu anket 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
Sakarya İlinde bulunan FATİH Projesi kapsamında düzenlenen ve öğrencilerine tablet bilgisayar verilen ortaöğretim
kurumları belirlenerek bu kurumlardaki öğrencilere uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarları eğitsel açıdan benimsedikleri
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: FATİH Projesi, Tablet Bilgisayar, Teknoloji Kabul Modeli.

2.

GİRİŞ

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte eğitim-öğretim ortamları etkilenmiş ve
eğitim-öğretim süreçlerine teknolojiler dahil edilmeye başlanmıştır. Teknolojinin eğitime dahil edilmesi
sonucunda eğitim-öğretim süreçlerinde pozitif yönde değişimlerin olması beklenmekte ve okulun etkililiğinin
artacağı düşünülmektedir (Karataş ve Sözcü, 2013). Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi yürütülmeye başlanmıştır. Eğitimde FATİH
Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojileri iyileştirmek amacıyla bilgi
ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecinde birden fazla duyu organına hitap edilecek şekilde,
derslerde etkin kullanımı için; okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullardaki dersliklerde
etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlamak; tüm öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar vermek üzere
yürütülen bir projedir (MEB, 2012). Proje kapsamında Türkiye’deki bütün dersliklerin eğitim standartlarının
değişmesi ve geleneksel defterli-kitaplı eğitim-öğretim ortamı yerine, öğretim programlarının teknolojilerden
faydalanan yeni bir şekilde verilmesi beklenmekte ve bu projede öğretmenlerin teknolojiyi hayatlarının bir
parçasına adapte etmesini istiyor (Güven, 2012). Ayrıca bu proje ile birlikte Türk Milli Eğitim Sistemi’nin
teknolojiyle daha nitelikli hale getirileceği ifade edilmektedir (Baştuğ ve Keskin, 2012).
FATİH Projesi’nin dayanağı olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı Bilişim Teknolojilerinin
Eğitim Sisteminde kullanımıyla ilgili “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri
olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi gösterilmektedir
(MEB, 2012). FATİH Projesi’nin sağlıklı bir şekilde yürümesi, hedeflere ulaşılabilmesi ve devamlılığının
sağlanması için projenin içerisinde aktif olarak yer alan öğretmenlerin ve öğrencilerin söz konusu projeye
yönelik yaklaşımları önemli görülmektedir (Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013(a)). Proje
kapsamında öğretmenlere hemen hemen her konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitimler
verilmektedir. Fakat öğrencilere yönelik herhangi bir eğitim-öğretim faaliyeti ya da çalışması yapılmamaktadır
(Salman, 2013). Dolayısıyla öğrencilerin projeye yönelik yaklaşımlarının ve proje kapsamında kullanmaları
için verilen tablet bilgisayarların eğitsel açıdan benimsenme durumlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.
Öğrencilerin derslerde aktif olması için tablet bilgisayar gibi teknolojilerin eğitim ortamlarında nasıl
kullanıldıkları ve bu teknolojileri kabullenmeleri önemlidir (Tekerek, Altan ve Gündüz, 2012).
Öğrencilerin davranışlarına derinlemesine bir açıklık getirmek için yeterli olan ve teknolojinin kabulünün
belirleyici faktörleri için teorik bir açıklama getiren Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model,
TAM) öğrencilerin proje kapsamında verilen tablet bilgisayarları eğitsel açıdan benimseme durumlarını
incelemek için uygun modellerden biridir (Turan, 2011). TAM, öğrenenlerin teknoloji kabulünü etkileyen
faktörleri belirlemeyi ve bu doğrultudaki kararları ortaya koymayı amaçlayan bir modeldir (Çakıroğlu, 2013).
Model, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik niyet
olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır. Modelde teknolojiye yönelik inançlar, ilgili teknolojinin kullanımının
kolay ve faydalı olması halinde öğrencilerin olumlu yönde tutumunu etkileyecektir ve öğrenciler teknoloji
kullanımını benimseyeceklerdir (Ilgaz, 2008).
1-Res. Asst. Barış Çukurbaşı,
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bartın/Türkiye, bariscukurbasi@gmail.com
2-Res. Asst. Onur İşbulan,
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sakarya/Türkiye, onurisbulan@gmail.com
3-Asst. Prof. Mübin Kıyıcı,
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sakarya/Türkiye, mkiyici@gmail.com
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Tablet bilgisayarların eğitsel açısından öğrenciler üzerinde ne gibi etkilerin olduğunun ve öğrenciöğretmen-içerik etkileşimlerinin ne düzeyde olacağının belirlenmesi FATİH Projesi’nin etkililiğini ortaya
koyması bakımından da önem arz etmektedir (Işık ve Çukurbaşı, 2012). Alan yazında tablet bilgisayarların
TAM’a göre benimsenme durumlarına ilişkin yapılmış çalışmalar oldukça azdır (Ducey, 2013). Ancak FATİH
Projesi kapsamında kullanılan tablet bilgisayarların öğrenciler tarafından eğitsel olarak benimsenme
durumlarının incelendiği çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın bu açıdan ilgili alan yazına katkı
sağlayacağına inanılmaktadır. Ayrıca FATİH Projesi’nin öğretmen boyutu ile ilgili alan yazında birçok çalışma
bulunmasına rağmen (Keleş, Dündar Öksüz ve Bahçekapılı, 2012; Kayaduman, Sarıkaya ve Seferoğlu, 2011;
Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013(b); Uzoğlu ve Bozdoğan, 2012; Turan, 2011; Aytaç ve Sezgül,
2012) öğrenci boyutu ile ilgili çok fazla çalışmaya rastlanılmamıştır (Kırali, 2013; Salman, 2013; Tekerek,
Altan ve Gündüz, 2012). Bu bağlamda araştırmada FATİH Projesi kapsamında ortaöğretimde kullanılan tablet
bilgisayarların öğrenciler tarafından eğitsel açıdan kabul edilme durumlarının teknoloji kabul modeline göre
incelenmesi amaçlanmıştır.
3.

YÖNTEM

3.1.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde uygun örnekleme yapılmıştır. Dolayısıyla Sakarya ili Hendek
ilçesinde bulunan ortaöğretim okullarında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 300
öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin 162’si kız (%54), 138’i erkek (%46) erkek
öğrencilerden oluşmakta; 198 öğrenci (%66) 10. sınıf, 47 öğrenci (%15,7) 11. sınıf ve 55 öğrenci (%18,3) 12.
sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan 83 öğrenciye (%27,7) FATİH Projesi kapsamında tablet
bilgisayar verilmiş, 217 öğrenciye (%72,3) henüz tablet bilgisayar verilmemiştir.
3.2.

Araştırma Modeli

Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması yapılmıştır.
3.3.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan
alan yazın taramaları ışığında geliştirilen “FATİH Projesi’nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Eğitsel Açıdan
Kabulü” anketi geliştirilmiştir. Anket Teknoloji Kabul Modeli bileşenlerine bağlı olarak geliştirilmiştir ve
alınan uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, son hali verilmiştir. 28 maddeden oluşan
anketin Cronbach’s Alpha değeri ,93 olarak hesaplanmıştır. Anket verilerinin analizinde betimsel analiz
yapılmıştır. Anket maddelerinin ortalama puanları yorumlanırken kısmen katılıyorum/kısmen katılmıyorum
seçeneği için değerlendirme aralığı 2,61-3,41 olarak belirlenmiştir.
4.

BULGULAR

Öğrencilerin FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel açıdan kabulü anketine verdikleri
yanıtların frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

1.
2.

Tablet kullanmak işlerimi
kısa zamanda yapmamı
sağlar.
Tablet kullanmak
derslerdeki verimliliğimi

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum/Kısmen
Katılmıyorum

FATİH Projesi’nde Kullanılan
Tablet Bilgisayarların Eğitsel
Açıdan Kabulü Anketi
Maddeleri

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 1. Anket Maddelerine Verilen Yanıtların Frekans ve Yüzde Değerleri
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6,7
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4,14
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arttırır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tablet kullanmak
derslerdeki performansımı
arttırır.
Tablet kullanmak
derslerdeki etkinliğimi
arttırır.
Tablet kullanmayı okul
yaşantım ile ilgili işlerde
yararlı buluyorum.
Tablet kullanarak
derslerimin zevkli
geçeceğini düşünüyorum.
Tablet kullanarak ders
konularını rahatça
öğrenebilirim.
Tablet kullanarak derslerde
ilgili farklı içeriklere
ulaşabilirim.
Tablet kullanarak aradığım
bir bilgiye kolayca
ulaşabilirim.
Tablet kullanarak tüm ders
kitaplarıma kolayca
ulaşabilirim.
Tablet kullanımını
öğrenmek benim için
kolaydır.
Tablet kullanarak günlük
işlerimi kolay yaparım.
Herhangi bir tableti
kullanmak için yapmam
gerekenler net ve
anlaşılırdır.
Tablet kullanımında
ustalaşmak benim için
kolaydır.
Genel olarak tablet
kullanımı benim için
kolaydır.
Derslerimde tablet
kullanmak oldukça iyi bir
fikirdir.
Derslerimde tablet
kullanmak benim için
eğlenceli olabilir.
Derslerimde tablet
kullanmak hoşuma gider.
Derslerimde tablet
kullanmak beni mutlu eder.
Tablet kullanımının sınıf
içindeki iletişimimi
azaltacağını düşünüyorum.
Derslerimde tablet
kullanmak derse olan ilgimi
arttırır.
Derslerimde tablet
kullanmak istiyorum.
Tablet kullanmanın sınıf
içerisindeki etkililiğimi
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azaltacağını düşünüyorum.
Gelecekte derslerimde tablet
kullanmayı isterim.
Tabletleri günlük
yaşantımda kullanmayı
düşünüyorum.
Arkadaşlarımı da tablet
kullanmaya teşvik
edeceğim.
Öğrenim hayatımda kitapla
beraber tablete de yer
vereceğim.
Ödevlerimi tablet kullanarak
yapacağım.
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Tablo 1’de anket maddelerine verilen yanıtların frekans dağılımları incelendiğinde, yanıtların genel olarak
olumlu yöne doğru dağıldığı görülmektedir. Maddelerin ortalamaları ile standart sapmaları incelendiğinde
standart sapmaların yüksek olduğu ve ortalamalardan uzak noktalarda değer aldıkları görülmektedir. Madde
madde incelendiğinde tüm maddelerin olumlu yönde dağıldığı görülmektedir. Anket maddelerin ortalama
puanları değer aralığına göre değerlendirildiğinde sadece bir madde (23. Madde) dışındaki tüm maddelerin
olumlu yönde değerler aldığı görülmektedir. Yani değerlerin büyük bir kısmı ortalama değer etrafında değil
olumlu uca doğru dağılmaktadır.
5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma kapsamında FATİH Projesi kapsamında kullanılan tablet bilgisayarların öğrenciler tarafından
eğitsel açıdan kabul edilme durumlarının teknoloji kabul modeline göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
araştırmacılar tarafından anket geliştirilmiş ve veriler toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yapılarak
incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları TAM’ın öğelerine göre incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
"

"

"

"

FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarlar öğrenciler tarafından faydalı olarak algılanmaktadır.
Bu doğrultuda öğrenciler:
#

Tablet bilgisayar kullanarak işlerini daha çabuk ve kolay yapacaklarını; bilgiye daha kolay bir
şekilde ulaşacaklarını belirtmektedirler.

#

Tablet bilgisayar kullandıklarında derslerdeki verimliliklerinin artacağı, derslerde daha aktif
olacakları ve derslerin daha zevkli geçeceğini düşünmektedirler.

Öğrenciler tarafından FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarların kullanımının kolay olduğu
düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler:
#

Tablet bilgisayarların kullanımını öğrenmenin ve tablet bilgisayar kullanımında ustalaşmanın
kendileri için kolay olduğunu düşünmektedirler.

#

Herhangi bir tableti kullanmak için yapmaları gerekenlerin net ve anlaşılır olduğunu
düşünmektedirler.

FATİH Projesi’nde kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel olarak kullanımına yönelik öğrencilerin
tutumlarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler:
#

Derslerinde tablet bilgisayarları kullanmanın eğlenceli olabileceğini, bunu iyi fikir olduğunu ve
tablet bilgisayarı derslerinde kullanmalarından dolayı mutlu olacaklarını belirtmişlerdir.

#

Derslerde tablet bilgisayar kullanmak istediklerini ve böylece derse olan ilgilerinin artacağını
belirtmişlerdir.

Öğrencilerin FATİH Projesi’ndeki tablet bilgisayarları eğitsel olarak kullanmaya yönelik niyetlerinin
olumlu yönde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler:
#

Tablet bilgisayarları günlük yaşantılarında daha sık ve gelecekte derslerinde de kullanmak
istediklerini belirtmişlerdir.

#

Ödevlerini tablet bilgisayarı kullanarak yapacaklarını ve bunu arkadaşlarına da tavsiye
edeceklerini belirtmişlerdir.
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TAM’a göre öğrenciler tablet bilgisayarları eğitsel açıdan faydalı olarak görmekte ve bu bilgisayarların
kullanımının kolay olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla tablet bilgisayarların eğitsel amaçla kullanımına
yönelik olumlu tutuma sahip olmaktadırlar. Bu durum öğrencilerin tablet bilgisayarları eğitsel açıdan
kullanmaya niyetli oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin tablet
bilgisayar kullanımına yönelik tutumları açısından benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir(Tekerek, Altan ve
Gündüz, 2012; Balcı, 2013; Kırali, (2013); Dündar ve Akçayır, 2014; Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas,
2013(b)). Kırali (2013) çalışmasında, öğrencilerin derslerde tablet bilgisayar kullanılmasının derslere karşı
motivasyonlarını arttırdıklarını, tablet bilgisayarların etkili bir öğretim aracı olduğunu düşündüklerini ve bu
öğrenciler tablet bilgisayarları derslerde isteyerek, severek kullandıklarını ifade ettiklerini belirmiştir.
Günümüz ortaöğretim öğrencilerinin tamamı doğdukları günden itibaren teknoloji ile etkileşim
içerisindedirler. Prensky (2001) tarafından günümüzdeki dijital dilin yerli konuşmacıları şeklinde ifade edilen
“Dijital Yerli” özelliklerine sahiptirler. Dolayısıyla öğrencilerin derslerinde tablet bilgisayarlar gibi teknolojik
araçların kullanılmasına yönelik olumlu tutuma sahip ve bu araçları kullanmaya niyetli olmalarında dijital yerli
özelliklerinin etkili olduğu düşünülebilir.
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1.

ÖZET

Geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olacağı düşünülen bulut teknolojisi, her geçen gün popülaritesini
artırmaktadır. Bulut teknolojisinin eğitim, iletişim, haberleşme gibi farklı alanlarda kullanıcılara alternatif sağladığı
görülmektedir. Bulut teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması ve sıkça duyulan bir kavram haline gelmesi ile bulut
bilişimin nasıl, ne şekilde ve ne kadar kullanıldığı gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Araştırma bu sorulardan yola çıkarak
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin bulut bilişim konusundaki farkındalık düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi; uygun örneklem seçme mantığıyla Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü, Mühendislik Fakültesi Yazılım ve Makine Mühendisliği
bölümü öğrencileridir. Araştırmanın modeli nicel olup deneysel olmayan tarama yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmanın
veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen Bulut Bilişim Anketi’dir (2014). Anket genel bilgiler, bulut
kullanımı, bulut bilişimde veri güvenliği ve ulaşılabilirlik, bulut bilişim kullanım alanları, bulut bilişimin özellikleri, bulut
bilişimin eğitimde kullanımı gibi kısımlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin genel itibariyle bulut bilişimi
duymadıkları, bulut bilişimi kullananların ise bulut bilişimle tam olarak neler yapılabileceğini bilmedikleri görülmüştür.
BÖTE ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin bulut bilişimi Makine Mühendisliği öğrencilerine göre daha çok kullandığı
bununla beraber bulut teknolojisinin genelde özel olmayan verileri depolamak için kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca
erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bulut teknolojisini daha çok kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bulut teknolojisinin
yaygınlaşmasıyla, bilinçli bir şekilde bulut teknolojisi kullanımının artacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, bulut teknolojisi, üniversite öğrencisi, eğitim
2.

EXTENDED ABSTRACT

DETERMINATION OF UNIVERSITY STUDENTS AWARENESS LEVEL REGARDING THE
CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY
Cloud technology is considered as one of the most important technologies of the future, its popularity is
increasing with each passing day. It is observed that Cloud technology provides an alternative to users in
different areas such as education, data storage, software service and communication. However, widespread use
of cloud computing there’s been lots of question such as “How much cloud computing is used? ” and “What
are the most popular ways to utilize cloud computing?” about using cloud computing. To answer this
questions the research was conducted. In this study it is intended to determine the level of university students’
awareness about cloud computing. The study group consisting of the students from Faculty of Education
Department of Computer Education and Instructional Technologies, Faculty of Engineering Department of
Software Engineering and Department of Mechanical Engineering at Firat University. Non-experimental
survey method, which is among quantitative approaches, was used in the research. A total of 332 students
participated in this study with 101 females and 231 males. The distribution of students according to
departments are that Computer Education and Instructional Technologies, 116; Software Engineering, 104;
Mechanical Engineering, 112.
The research data collection tool developed by the researchers is that the Cloud Computing Survey (2014).
Survey is composed of parts such as general information, using the cloud, cloud computing data security and
accessibility, usage areas of cloud computing, features of cloud computing, cloud computing for educational
use. There are total 32 questions in the survey. There are 7 questions in general information section, 4
questions in using the cloud section, 6 questions in cloud computing data security and accessibility section, 3
questions in cloud computing usage areas section, 4 questions in cloud computing features section, 8 questions
in cloud computing for educational use section. Outside the 7 questions contained in the General Information
section, in the other 25 questions five-point likert-type scale questions were used. The third question in the
survey is like that “Have you ever heard cloud computing or cloud technology concept?”. The participants
were asked to continue the survey if they would say yes to the third question. 185 students participated in the
research stating ever heard of the concept of cloud computing have completed the survey. 147 students didn’t
continue the survey as they hadn’t heard of the concept of the cloud computing. Cronbach’s alpha value of the
1-Mehmet Fatih Bozkaplan,
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survey was calculated as 0,864. Data analysis was based on the responses of 185 students. In the study, SPSS
21 data analysis program was used for data analysis.
The level of use of cloud technology is not at the expected level among university students, but it is seen
that the students who use cloud generally use cloud technology only to store data. It was seen that the students
who use cloud technology thought cloud providers would share their personal information or data and these
students thought that the level of information security was inadequate. It has been observed that the majority of
university students don’t have enough information about cloud computing technology and how to use cloud
computing. However, it has been seen that they are aware of the importance of cloud technology and they think
the importance of cloud technologies will increase in the future. Students considering this case thought that
cloud computing technology should be included in departments in universities, course or in the content.
3.

GİRİŞ

Günümüz teknolojisi baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve 21. Yüzyıl bilgi toplumunu oluşturan bireyler
ise bu teknolojiye ayak uydurmakta çoğu zaman zorlanmaktadır. Bu zorlanma ise tahmin edilenin aksine
insanlarda teknolojiye karşı bir doyum değil doyumsuzluk meydana getirmektedir. Teknoloji ise bu
doyumsuzluktan tekrar güç alarak hamleler yapmakta ve bizlere yepyeni teknolojik gelişmeler sunmaktadır.
Bu gelişmelerden birisi ise son yıllarda ülkemizde adını sık duymaya başladığımız ama toplumumuzun
çoğu için gizemini hala koruyan Bulut Bilişim (Cloud Computing) teknolojisidir. Bulut Bilişimin NIST(ABD
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) tarafından yapılan tanımı şu şekildedir; "Bulut bilişim, düşük
yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının
paylaşılır havuzuna, istendiğinde ve uygun bir şekilde ağ erişimi sağlayan bir modeldir” (Tübitak). Bu
tanımdaki en önemli husus Bulut bilişim teknolojisinin insanların her zaman ihtiyaç duyduğu düşük çaba,
yüksek hız ve istenilen zaman noktalarına dikkat çekiyor olmasıdır. İnsanlardaki bu beklentilere cevap
verebilen bir teknolojinin gelecekte popüler olacağı açıktır.
Bulut bilişim bir ürün değil, hizmettir. Bulut bilişim, kullanıcıların yerel konumlarında; herhangi bir işlem,
yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin; alınacak hizmetin sağlanabilmesini konu alan bilişim
servisidir (Wikipedia). Bulut bilişim sayesinde kullanıcılar Bulut sağlayıcılarının işletim sistemlerini, veri
tabanlarını, web sunucularını kullanabilirler. Aynı zamanda lisansını satın alamadıkları programları
kullanabilir, verilerini depolayabilir ve bu hizmetlere internet bağlantısı olan herhangi bir yerden her hangi bir
zamanda rahatça ulaşabilirler.
Her ne kadar bu teknoloji popüler olsa da bulut bilişim çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bulut
bilişimin avantajlarını; ölçeklenebilirlik, kolay kurulum, servis kalitesi, düşük maliyet, yüksek hareketlilik
olarak sıralamak mümkündür. Dezavantajlarını ise; kullanıcı kontrol düzeyi, internet bağlantı hızının yavaş
olması, güvenlik ve mahremiyet problemi olarak sıralayabiliriz. Bu avantajlar bir yandan Bulut bilişimin
popülaritesini arttırırken dezavantajlar ise ters yönde etki yapmaktadır. Bu açıdan bulut servis sağlayıcılarının
kullanıcıların kaygılarını giderecek adımlar atmaları isabetli olacaktır.
Bulut bilişim çoğu alan gibi eğitim alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Gerek eğitim kurumlarının
teknik altyapı eksikliklerinin gerekse yazılım ihtiyacı sorunlarının ortadan kalkması adına Bulut bilişim
çözümleri gelecekte önemli rol oynayacaktır. Eğitimle Bulut bilişim arasındaki bu etkileşim ise eğitim alanında
çalışan kadroları da yakından ilgilendirmektedir. Yöneticiler, öğretmenlerden oluşan bu kadroda özellikle
öğretmenlerin Bulut bilişim konusunda farkındalığının yüksek olması önemlidir. Bu farkındalık Bulut bilişimin
eğitim sahasına uygulanması eğitimde büyük faydalar sağlayacaktır.
Bilgi toplumunun üyesi olmak aynı zamanda çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Gelişen
teknolojilerin farkına varmak, bu teknolojileri kullanmak ve etrafına yaymak bu sorumluluklarındandır. Bilgi
alışverişinin en açık ve yüksek düzeyde yapıldığı ortamların eğitim kurumları, özellikle de üniversitelerin
olduğu görülmektedir. Bu açıdan yukarıda sayılan teknoloji farkındalığı, kullanımı ve yayımı konusunda
üniversite öğrencilerinin büyük bir role sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu onların toplum hayatına kısa bir
süre sonra adım atacakları ve sahip oldukları bilgileri başkalarına aktaracakları gerçeğinden ileri gelmektedir.
Fakat ülkemizde üniversite öğrencilerinin bu rolü ne derce iyi oynadıkları ise tartışmalıdır. Burada öğrencilerin
yeni çıkan teknolojileri ne kadar takip ettikleri ve bu teknolojileri ne kadar aktif ve bilinçli kullandıkları
araştırılması gereken konulan olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada yukarıda belirtilen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çeşitli bölümlerde eğitim hayatını
sürdüren üniversite öğrencilerinin Bulut bilişim konusundaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik
bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının geleceğin mimarları olan üniversite öğrencilerinin teknolojik
altyapılarının daha sağlam oluşturulması adına yararlı olması ümit edilmektedir.
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4.

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bulut bilişim konusundaki farkındalık düzeylerinin
belirlenmesidir. Araştırmanın modeli nicel olup deneysel olmayan tarama yöntemiyle desenlenmiştir.
Araştırmanın veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilen Bulut Bilişim Anketi’dir(2014). Anket
genel bilgiler, bulut kullanımı, bulut bilişimde veri güvenliği ve ulaşılabilirlik, bulut bilişim kullanım alanları,
bulut bilişimin özellikleri, bulut bilişimin eğitimde kullanımı gibi bölümlerden oluşmaktadır. Ankette toplam
32 soru bulunmaktadır. Genel bilgiler bölümü 7, bulut kullanımı bölümü 4, bulut bilişimde veri güvenliği ve
ulaşılabilirlik bölümü 6, bulut bilişim kullanım alanları bölümü 3, bulut bilişimin özellikleri bölümü 4, bulut
bilişimin eğitimde kullanımı bölümünde ise 8 soru bulunmaktadır. Genel bilgiler bölümünde bulunan 7 soru
dışında kalan 25 soruda beşli likert tipi ölçek soruları kullanılmıştır. Anketin 3. sorusu “Bulut Bilişim ya da
Bulut Teknolojisi kavramlarını daha önce duydunuz mu?” şeklinde sorulup katılımcıların bu soruya evet
demeleri halinde ankete devam etmeleri istenmiştir. Anket için yapılan güvenirlik testinin Cronbach Alfa
değeri 0,864 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE
bölümü, Mühendislik Fakültesi Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümü öğrencileridir. Araştırmaya 101 kız,
231 erkek öğrenci toplamda 332 üniversite öğrencisi katılmıştır. 332 öğrencinin bölümlere göre dağılımına
bakıldığında: BÖTE 116, Yazılım Mühendisliğinden 104, Makine Mühendisliğinden 112 öğrencinin
araştırmaya katıldığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin 185’i bulut bilişim kavramını duyduğunu
belirtip anketi tamamlamıştır. Araştırmaya katılan 147 öğrenci ise bulut bilişim kavramını duymadığı için
ankete devam etmemiştir. Verilerin analizi 185 öğrencinin cevapları üzerinden yapılmıştır. Araştırmada
verilerin analizi için SPSS 21 veri analizi programı kullanılmıştır.
5.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ve bölümlerine göre sayıları ile anketin 3. sorusu “Bulut
Bilişim ya da Bulut Teknolojisi kavramlarını daha önce duydunuz mu?” şeklinde sorulan soruyu evet şeklinde
cevaplandırıp anketi tamamlayan öğrenci sayıları tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Cinsiyetlerine göre ankete katılan ve anketi tamamlayan öğrenci sayıları
Anketi
Ankete katılan
Ankete katılan
Tamamlayan
Anketi Tamamlayan
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Yüzdesi
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Yüzdesi
ERKEK
231
70,0
126
68,1
KIZ
101
30,0
59
31,9
TOPLAM
332
100,0
185
100,0
Tablo 2. Bölümlerine göre ankete katılan ve anketi tamamlayan öğrenci sayıları
Ankete katılan
Ankete katılan
Anketi Tamamlayan Anketi Tamamlayan
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Yüzdesi
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Yüzdesi
BÖTE

116

35,0

74

63.7

YAZILIM MÜH.

104

31,0

79

75,9

MAKİNE MÜH.

112

34,0

32

28,5

TOPLAM

332

100,0

185

100,0

Ankete katılan 332 öğrencinin 185 (%55,7)’inin anketi tamamladığı belirlenmiştir. Tablo 2’ye göre 116
BÖTE öğrencisinden 74 (%63,7)’ü, 104 Yazılım Mühendisliği öğrencisinin 79 (%75,9)’u ve 112 Makine
Mühendisliği öğrencisinin 32 (%28,5)’si anketi tamamlamıştır. Bu sonuç Makine Mühendisliği öğrencilerinin
BÖTE ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerine göre bilişim teknolojileriyle daha az etkileşimde bulundukları
için bulut teknolojisi kavramını duymadıkları veya kullanmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Bulut bilişimle
ilgili 185 öğrencinin 130’u yani %70’i bulut bilişim hakkında yeteri kadar bilgi ve yeterliğe sahip olmadığını
belirtmiştir. Anketi tamamlayan 185 öğrencinin 146’si yani %78,9’unun bulut teknolojisini aktif olarak
kullandığı, 39 öğrencinin yani %21,1’inin ise sadece bulut bilişimi duyduğu görülmüştür. Ankete katılan
toplamda 332 öğrencini 146’sinin yani %43,9’unun bulut teknolojisinden faydalandığı görülmektedir.
Katılımcılar bulut bilişimi en fazla internetten duyduğunu belirtmiştir. En çok kullanılan bulut sağlayıcısının
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Tablo 3’de görüldüğü gibi GoogleDrive olduğu ve katılımcıların çoğunun birden fazla bulut sağlayıcısı
kullandıkları tespit edilmiştir.
Tablo 3. Kullanılan bulut sağlayıcılarına ait bulgular
BULUT SAĞLAYICILARI

f

%

GoogleDrive

121

30

Microsoft SkyDrive

60

15

Dropbox

82

21

Yandex. Disk

67

17

Amazon CloudDrive

6

2

Box

4

1

iCloud

13

3

Ubuntu One

16

4

Diğer

30

8

Tablo 4’e göre anketin 3. bölümünün 3. maddesi olan “Bulut sağlayıcısına özel verilerimi yüklemem”
maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (p:,002;
t:,34). Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bulut sağlayıcılarına özel verilerini daha az yükledikleri
görülmektedir (X: 2,52> X:2,45). Bulut sağlayıcılarına erkek öğrencilerin daha az güvendiği ifade edilebilir.
Tablo 4’e göre anketin 5. bölümünün 4. maddesi olan “Bulut teknolojisiyle kullanıcılar, kullandıkları
bilgisayarların hızını artırabilir” maddesiyle ilgili analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir(p:,000; t:,31). Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bulut teknolojisiyle bilgisayar hızlarını
artırabileceklerini düşündükleri görülmüştür (X:2,54> X:2,49). Erkek öğrencilerin bulut teknolojisinin
özellikleriyle kız öğrencilere göre daha ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 4. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları

Tablo 4’e göre anketin 6. bölümünün 1. maddesi olan “Bulut bilişimle ilgili üniversitelerde bölümler
açılmalıdır” maddesiyle ilgili analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir(p:,041;
t:,53). Kız öğrenciler bulut teknolojisiyle ilgili üniversitede bölümler açılmasına erkek öğrencilere göre daha
olumu yaklaşmaktadır. (X: 2,50> X:2,41). 6. bölümünün 2. maddesi olan “Bulut bilişime Eğitim Fakültelerinin
B.Ö.T.E bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir ” maddesiyle ilgili analiz sonucunda da
gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p:,000; t:2,3). Erkek öğrenciler bulut bilişimin eğitim
fakültesinin BÖTE bölümlerinde ders veya konu olarak üniversitelerde işlenmesine kız öğrencilere göre daha
olumlu bakmaktadır (X:2,42> X:2,01). 6. bölümünün 3. maddesi olan “Bulut bilişime Mühendislik
Fakültelerinin Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir”
maddesiyle ilgili analiz sonucunda da gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir(p:,012; t:,26).
Erkek öğrenciler bulut bilişimin mühendislik fakültesinde ders veya konu olarak üniversitelerde işlenmesine
kız öğrencilere göre daha olumlu bakmaktadır (X:2,42> X:2,01). Kız öğrenciler üniversitelerde bulut
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teknolojisiyle ilgili başlı başına bir bölüm açılmasını isterken, erkek öğrenciler bulut teknolojisiyle ilgili ders
veya konuların bölüm müfredatlarına dahil edilmesinin yeterli olacağını düşünmektedir.
Tablo 4’e göre anketin 6. bölümünün 6. maddesi olan “Bulut bilişimin eğitim sürecinde kullanılmasıyla
öğrenci bilgiye istediği zaman istediği yerden ulaşabilir” maddesiyle ilgili analiz sonucunda gruplar arasında
anlamlı farklılık olduğu görülmektedir(p:,025; t:1,2). Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre bulut bilişimle
öğrencilerin bilgiye istedikleri zaman ulaşabileceklerine dair olumlu görüş belirtmişlerdir. (X: 1,84> X:1,68).
6. bölümünün 7. maddesi olan “Bulut bilişimle yapılan eğitimlerle daha büyük kitlelere ulaşılabilir”
maddesiyle ilgili analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir(p:,010; t:,38). Kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre bulut bilişimle yapılacak eğitimlerin daha fazla kitlelere ulaşabileceğine
dair görüş bildirdikleri görülmüştür. (X: 1,81> X:1,76). Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre bulut bilişimin
eğitimde daha fazla kullanılması gerektiğini düşündüğü görülmüştür.
Tablo 5’e göre anketin 2. bölümünün 2. maddesi olan “Bulut bilişimi yazılım hizmetlerinden faydalanmak
için kullanırım” maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu
görülmektedir (p:,032; t:,62). Bulut bilişim kullanmayan öğrencilerin bulut bilişimin yazılım hizmetlerinde
kullanılabileceğini düşündüğü, kullanan öğrencilerin ise bulut bilişimde yazılım hizmeti almak için
faydalanmadıkları görülmüştür (X: 2,61> X:2,50).
Tablo 5’e göre anketin 3.bölümünün 2.maddesi olan “Bulut sağlayıcıların kişisel bilgilerimi
kullanabileceğini düşünüyorum” maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı
farklılığın olduğu görülmüştür (p:,016; t:2,10). Bulut kullanan kişilerin bulut sağlayıcılarının kişisel bilgilerini
kullanabileceğine dair endişeleri olduğu görülmüştür (X:2,86> X:2,46).
Tablo 5’e göre anketin 5.bölümünün 4.maddesi olan “Bulut teknolojisiyle kullanıcılar, kullandıkları
bilgisayarların hızını artırabilir” maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık
görülmüştür (p:,016 t:1,02). Bulut teknolojisini kullanmayan öğrencilerin bulut teknolojisini kullandıklarında
bilgisayarlarının hızının artacağını düşündüğü, kullanan öğrencilerin ise bulut teknolojisinin bilgisayarlarının
hızına etki etmediğine dair görüş bildirdikleri ortaya çıkmıştır (X:2,69>2,48).
Tablo 5’e göre 6. bölümün 1. maddesi ve 6. bölümün 2. Maddesinde gruplar arasında anlamlı farklılık
görülmüştür (p:,002 t:,68) (p:,001 t:,1,86). Bu maddelerden biri “Bulut bilişimle ilgili üniversitelerde bölümler
açılmalıdır” diğeri ise “Bulut bilişime Eğitim Fakültelerinin B.Ö.T.E bölümlerinde ders veya konu olarak yer
verilmesi gerekir ” şeklindedir. Bulut kullanan öğrenciler her iki madde için de olumlu bir tutum göstermiş ve
üniversitelerde bulut bilişim kavramının bölüm veya ders olarak verilmesini istemişlerdir (X:2,47> X:2,33)
(X:2,37> X:2,00).
Tablo 5. Bulut Teknolojisini kullanan öğrenciler ile kullanmayan öğrencilere göre t testi sonuçları
Madde
2.bölüm
2.madde
3.bölüm
2.madde
5.bölüm
4.madde
6.bölüm
1.madde
6.bölüm
2.madde

Bulut Kullanımı
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum

N
146
39
146
39
146
39
146
39
146
39

X
2,50
2,61
2,86
2,46
2,48
2,69
2,47
2,33
2,37
2,00

Ss
1,01
,78
1,12
,75
1,17
,86
1,20
,80
1,19
,79

sd
183

t
,62

p
,032

183

2,10

,016

183

1,02

,016

183

,68

,002

183

1,86

,001

Tablo 6. Bulut bilişim hakkında yeterince bilgi sahibi olan öğrenciler ile yeterince bilgi sahibi olmayan
öğrencilere göre t testi sonuçları
Madde
2.bölüm
1.madde
2.bölüm
3.madde
2.bölüm
4.madde
3.bölüm
3.madde

Bulut
Bilgisi
Bilgiliyim
Değilim
Bilgiliyim
Değilim
Bilgiliyim
Değilim
Bilgiliyim
Değilim

N
55
130
55
130
55
130
55
130

X
2,32
2,40
1,81
2,89
3,65
2,84
2,80
2,37

Ss
1,24
,92
,98
1,08
1,27
,99
1,39
1,08

74

sd
183

t
,48

p
,006

183

6,34

,025

183

4,61

,036

183

2,21

,001

6.bölüm
1.madde

Bilgiliyim
Değilim

55
130

2,47
2,43

1,35
1,02

183

,23

,001

Tablo 6’ya göre anketin 2. Bölümünün 1. maddesi olan “Bulut bilişimi sadece veri depolamak için
kullanırım” maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu
görülmektedir (p:,006; t:,48). Bulut bilişim hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan öğrencilerin bulut bilişimi
sadece veri depolamak için kullandığı görülmektedir (X: 2,40> X:2,32).
Tablo 6’ya göre anketin 2. Bölümünün 3. maddesi olan “Bulut hizmetini sık sık kullanırım” maddesine
ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (p:,036; t:6,34).
Bulut bilişim hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan öğrencilerin bulut bilişimi daha sık kullandığı
görülmüştür, bu durumun bulut bilişimle yeni tanışmış olmaları ve özelliklerini keşfetmeye çalışmaları ile ilgili
olduğu düşünülmektedir (X: 2,89> X:1,81).
Tablo 6’ya göre anketin 2. Bölümünün 4. maddesi olan “Bulut bilişimle tam olarak neler yapılabileceğini
bilmiyorum” maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu
görülmektedir (p:,036; t:4,61). Bulut bilişim hakkında yeterince bilgi sahibi olan öğrencilerin bulut bilişimi
yeterince bilgi sahibi olmayan öğrencilere göre daha etkili kullandıkları görülmüştür (X: 3,65> X:2,84).
Tablo 6’ya göre anketin 3. Bölümünün 3. maddesi olan “Bulut sağlayıcısına özel verilerimi yüklemem”
maddesine ilişkin yapılan analiz sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir (p:,001;
t:2,21). Bulut bilişim hakkında yeterince bilgi sahibi olan öğrencilerin bulut sağlayıcısına özel verilerini
yüklemedikleri, yeterince bilgi sahibi olmayan öğrencilerin ise bulut sağlayıcısına özel verilerini yükledikleri
görülmüştür (X: 2,80> X:2,37). Bulut teknolojisi hakkında yeterince bilgi sahibi olan öğrencilerin bulut
sağlayıcıları ile ilgili güvensizlik yaşadıkları görülmüştür.
Tablo 6’ya göre anketin 6. Bölümünün 1,2 ve 3. maddelerinde anlamlı farklılık bulut teknolojisi hakkında
yeterince bilgi sahibi olanlar lehine çıkmıştır (p:,001 t:,23) (p:,005 t:,1,37) (p:,012 t:1,26). Bu maddeler “Bulut
bilişimle ilgili üniversitelerde bölümler açılmalıdır”,“Bulut bilişime Eğitim Fakültelerinin B.Ö.T.E
bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir ” ve “Bulut bilişime Mühendislik Fakültelerinin
Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir” şeklindedir. Bulut
teknolojisi hakkında yeterince bilgi sahibi olan öğrenciler üniversitelerde bulut teknolojisiyle ilgili bölümlerin
açılması veya ders olarak okutulmasına dair olumlu tutum geliştirmişlerdir (X:2,47> X:2,43) (X:2,47> X:2,22)
(X:2,32> X:2,10). Bu öğrencilerin bulut teknolojisiyle ilgili yeterince bilgiye ve yeterliliğe sahip olmaları;
bulut teknolojisini önemini kavradıkların ve yakın zaman içerisinde yaygınlaşıp, kullanım alanlarının
artacağını düşündükleri için bu şekilde bir tutum geliştirdikleri düşünülmektedir.
Tablo 7. Bölümlere göre anova sonuçları
Madde

BÖTE(A)
X
Ss

Yazılım Müh.(B)
X
Ss

Makine Müh.(C)
X
Ss

Varyans
F
p

Fark olan
Gruplar
(LSD)

2.Bölüm
2.Madde

2,81

,96

2,30

,95

2,43

,87

5,705

,004

A-B

2.Bölüm
3.Madde

2,89

1,21

2,25

1,06

2,62

1,07

6,167

,003

A-B

2,13

, 76

1,92

,84

1,62

,70

4,771

,010

A-C

1,81

,84

2,72

1,14

2,37

1,28

14,330

,000

B-A, C-A

5.Bölüm
2.Madde
6.Bölüm
2.Madde

Tablo 7’ye göre anketin 2. bölümünün 2. maddesi olan “Bulut bilişimi yazılım hizmetlerinden faydalanmak
için kullanırım” maddesiyle ilgili BÖTE öğrencileri ile Yazılım Mühendisliği öğrencileri arasında anlamlı
farklılık görülmüştür (F:5,705 p:,004). BÖTE öğrencilerinin Yazılım Mühendisliği öğrencilerine göre bulut
bilişimi yazılım hizmetlerinde daha çok kullanmaya çalıştığı ortaya çıkmıştır (X:2,81>X:2,30). Bu durumun
Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin daha kapsamlı yazılımlar kullanmaları ve bulut sağlayıcılarının
kullanıcılara verdiği limitli depolama alanlıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 7’ye göre anketin 2. bölümünün 3. maddesi olan “Bulut hizmetini sık sık kullanırım” maddesiyle
ilgili BÖTE öğrencileri ile Yazılım Mühendisliği öğrencileri arasında anlamlı farklılık görülmüştür (F:6,167
p:,003). BÖTE öğrencilerinin Yazılım Mühendisliği öğrencilerine göre bulut bilişimi daha sık kullandıkları
görülmüştür (X:2,89>X:2,25).
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Tablo 7’ye göre anketin 5. bölümünün 2. maddesi olan “Bulut teknolojisiyle kullanıcılar bulut sağlayıcısı
üzerinden yazılım hizmetleri alabilir.” maddesiyle ilgili BÖTE öğrencileri ile Makine Mühendisliği öğrencileri
arasında anlamlı farklılık görülmüştür (F:4,771 p:,010). BÖTE öğrencilerinin Makine Mühendisliği
öğrencilerine göre bulut bilişim hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu ve bulut teknolojisinin yazılım
hizmetlerinde kullanılabileceğine dair fikir belirttikleri görülmüştür (X:2,13>X:1,62). BÖTE öğrencilerinin
Makine Mühendisliği öğrencilerine göre gelişen yeni teknolojileri daha yakından takip etmesi ve ilgi duyması
bu durumun nedeni olarak gösterilebilir.
Tablo 7’ye göre anketin 6. bölümünün 2. maddesi olan “Bulut bilişime Eğitim Fakültelerinin B.Ö.T.E
bölümlerinde ders veya konu olarak yer verilmesi gerekir” maddesiyle ilgili Yazılım Mühendisliği öğrencileri
ile BÖTE öğrencileri arasında ve Makine Mühendisliği öğrencileri ile Yazılım Mühendisliği öğrencileri
arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (F:14,330 p:,000). Yazılım Mühendisliği ve Makine
Mühendisliği öğrencilerinin BÖTE öğrencilerine göre eğitim fakültelerinde bulut teknolojisine yer verilmesi
ile ilgili olumlu görüş belirttikleri görülmüştür (X:2,72>X:1,81, X:2,37>X:1,81). BÖTE öğrencilerinin
kendilerini bulut teknolojisiyle ilgili yeterli görüyor olabileceklerinden veya ders yüklerinin artmaması ile ilgili
bu durumun ortaya çıktığı düşünülmektedir.

6.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Araştırma sonucunda bulut teknolojisinin kullanım seviyesinin üniversite öğrencileri arasında beklenen
düzeyde olmadığı, bulut kullanan öğrencilerin ise bulut teknolojisini genel itibariyle sadece veri depolamak
için kullandıkları görülmüştür. Bu sonuç bulut teknolojisiyle ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olunmaması veya
bulut teknolojisiyle ilgili birtakım problemlerin olması şeklinde yorumlanabilir. Kullanıcıların her yeni
teknolojide olduğu gibi bu teknoloji konusunda da bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise bulut teknolojisini kullanan öğrencilerin bulut sağlayıcılarının
kişisel bilgilerini veya verilerini paylaşacağını düşündüğü, bilgi güvenliğinin yeterli seviyede olmadığı
inancıdır. Ülkemizde kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda hukuksal
temellerin oluşmadığı ve kullanıcıların sanal ortamda bulunan bilgi ve verilerini korumalarının kendilerine
bırakıldığı görülmektedir. Bu durumla ilgili devlet kurumları tarafından bir çalışma yapılmalı ve bilgi
güvenliği ilgili hukuksal dayanaklar oluşturulmalıdır. Bulut sağlayıcıları ile kullanıcılar arasında, kullanıcıların
haklarını koruyan protokoller imzalanmalıdır. Bulut sağlayıcılarının hukuksal düzenlemeler sonucunda
belirlenen kriterlere göre denetimi yapılmalıdır. Özel(hassas) verilerin neler olduğunun açıkça belirlenmesi ve
verilerin kriptolanmasında bilgi güvenliğinin arttırılması açısından önemlidir.
Üniversite öğrencilerinin çoğunun bulut bilişim teknolojisiyle ilgili yeteri kadar bilgiye sahip olmadıkları
ve bulut bilişimi nasıl kullanacaklarına dair bilgili olmadıkları mevcut araştırmadan elde edilen sonuçlardan
biridir. Bununla beraber bulut teknolojisinin öneminin farkında oldukları ve gelecekte bulut teknolojisinin
öneminin artacağını düşündükleri görülmüştür. Öğrenciler bu durumları göz önünde bulundurarak bulut bilişim
teknolojisine üniversitelerde bölüm, ders veya içerik olarak yer verilmesi gerektiği yönünde görüş
bildirmişlerdir. Bulut teknolojisinin getirdiği fırsatlar ve sunduğu avantajlar nedeniyle, veri depolama, yazılım
hizmetleri, haberleşme, iletişim, eğitim gibi hızla büyüyen ve bu alanlarda artan ihtiyaçları karşılamaya yönelik
bir teknoloji olduğu düşünüldüğünde bulut teknolojisiyle ilgili eğitimli personel ihtiyacının doğacağı ve
istihdamın bu şekilde sağlanmasının daha yararlı olacağı ön görülen bir durumdur. Yüksek Öğretim
Kurumunun da bulut teknolojisiyle ilgili gerekli altyapı oluşturulduktan sonra uygun üniversitelerde bulut
bilişim teknolojisinin en azından ders veya içerik olarak verilmesini sağlaması gerekmektedir. Üniversitelerde
açılacak bulut bilişim dersleri veya ders içeriklerinin öğrencilerin bulut bilişim teknolojisiyle ilgili daha bilinçli
olmasını sağlayacağı, eğitimli personel ihtiyacını gidereceği ve bulut teknolojisinin daha etkin kullanılmasını
sağlayacaktır.
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EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI: GOOGLE GLASS
ÖRNEĞİ
Çağdaş Erbaş1
Veysel Demirer2
1.

ÖZET

Eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanımına yönelik beklentiler teknolojinin gelişimine paralel olarak
artmaktadır. Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde eğitim ortamlarında iletişim ve etkileşimi
arttıran birçok yeni uygulama ortaya çıkmıştır. Özellikle, ilerleyen teknoloji ile ortaya çıkan artırılmış gerçeklik
teknolojilerinin eğitimde kullanım alanları yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerin kullanımı kolaylaşmaktadır. Son yıllarda
eğitsel olarak kullanılabileceği düşünülen artırılmış gerçeklik teknolojilerinden biride Google firmasının ürettiği “Google
Glass” teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla, kullanıcılarına hizmet etmeye
çalışan Google Glass’ın farklı birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da kullanılmasına yönelik tartışmalar ve
araştırmalar artmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde henüz satışa sunulmayan Google Glass artırılmış gerçeklik
teknolojisinin eğitimde kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenerek, bu teknolojinin eğitimde kullanımı
konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Artırılmış Geçeklik, Google Glass.
2.

EXTENDED ABSTRACT

Expectations regarding the use of new technologies in educational environments are increasing with to the
development of technology. Many new applications that enhance communication and interaction have
emerged in educational environments through the development of computer, internet and mobile technologies.
In particular, the widespread use of augmented reality technologies in the areas of education is increasing and
use of these technologies are getting easier. Augmented reality technologies are expected to contribute to
experience-based learning in the learning environments. Wearable technologies as a widespread use of this
technology will further increase the importance in the educational settings. Thus, it is important to recognition
of these technologies by educators. Wearable augmented reality technologies may be various products such as
hats, sunglasses, t-shirts, watches, shoes or accessories. In recent years, Google produced "Google Glass"
technology and introduced. This technology considered as an educational wearable augmented reality
technology. The Google Glass which looks like classical glasses has a technology of camera, system of
reflecting, voice communication and using without hands. Also, it is movable that has increased reality
technology using different scopes. Researches increasing to using Google Glass in education like some
technologies. Some of the researches is academic researches that is continuing, some of them is occurring that
the winner of the Google’s competition. The most known is Andrew Vanden Jeuvell, American physics
teacher, went to CERN with supporting of Google and he showed his trip lively. Also, there are lots of
incident of experience of the Googles’ competitions winner. Google Glass still is not selling in some shops.
However, a lot of lecturer wants to try it. Due to this research, increased reality technology of Google Glass
that still not sell in our country examine to the using in education. Researchers advised to the using in
education.
Keywords: Education, Augmented reality, Google Glass.
3.

GİRİŞ

Günümüzde bilim ve teknolojide gerçekleşen hızlı ilerlemeler, yaşam biçimimizi etkilemekte ve
değiştirmektedir (Akkoyunlu, 1998). Bireylerin yaşamı bu değişim ve dönüşümden etkilenirken, özellikle
eğitim sürecinin içerisinde yer alan öğrencilerin eğitim sürecinin bu değişiminden etkilenmemesi mümkün
değildir. Geçmişten günümüze eğitim ortamlarında kullanılan teknolojiler incelendiğinde kara tahta ve
tebeşirden, bilgisayar ve internet dünyasına hatta yapay zekâya sahip akıllı teknolojilere doğru bir dönüşüm
olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda bilgisayar ve internet teknolojileri hayatımızda o denli geniş
kullanım alanına sahip oldu ki, eğitim hizmetlerinin o alanın dışında kalması düşünülemezdi (Bulun, Gülnar
& Güran, 2004). Eğitim ortamlarında kullanılabilecek teknolojilerin artması ve çeşitlenmesi, eğitimcilere bu
teknolojileri tanıma ve etkili bir şekilde kullanma konusunda önemli roller yüklemektedir. Bu nedenle
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eğitimcilerin teknolojik gelişmeleri takip ederek alanlarına en uygun araçları kullanmaya gayret etmeleri
gerekmektedir (Akkoyunlu, 2002).
Son yıllarda ilerleyen teknoloji ile ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanım
alanları yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerinin kullanımı kolaylaşmaktadır. Öğrenme ortamlarında deneyime
dayalı öğrenmeye katkı sağlayacağı düşünülen arttırılmış gerçeklik teknolojileri ve bu teknolojilerin yaygın
kullanım yöntemi olan giyilebilir teknolojilerin öneminin daha da artacağı ortadır. Bu anlamda bu
teknolojilerin eğitimciler tarafından tanınması önem arz etmektedir. Son yıllarda eğitsel olarak
kullanılabileceği düşünülen giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojilerinden biride Google firmasının ürettiği
“Google Glass” teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla,
kullanıcılarına hizmet etmeye çalışan Google Glass’ın farklı birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da
kullanılmasına yönelik tartışmalar ve araştırmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışma ile ilk olarak
arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin ve ülkemizde henüz satışa sunulmayan Google Glass teknolojisinin
tanıtımı yapılarak, bu teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve önerilerde
bulunulmuştur.
3.1. Artırılmış Gerçeklik
Artırılmış gerçeklik alanında yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda artmasına rağmen bu alanda yapılan
tanım ve terimler teknolojideki gelişmelere paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Literatürü
incelediğimizde, Milgram ve Kishino’nun (1994) yaptığı artırılmış gerçeklik tanımı, “gerçek dünya nesneleri
yerine dijital ortam ürünlerinin kullanıldığı gerçeklik ortamıdır” en genel tanım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Artırılmış gerçeklik gerçek dünyanın sanal dünya ile gerçek zamanlı olarak bir araya geldiği ve aynı duyusal
alanda kullanıcıya ulaştığı ortamlardır (Özarslan, 2011). Azuma’ya (1997) göre artırılmış gerçeklik sanal
gerçekliğin bir türevidir. Bu tanıma göre artırılmış gerçeklik gerçekliğin baştan oluşturulduğu değil, var olan
gerçekliğin desteklendiği sanal ortamlardır. Artırılmış gerçeklik ortamlarında sanal ve gerçek nesneler
kullanıcılara uyum içerisinde sunulmaktadır. Bir başka deyişle artırılmış gerçeklik gerçek dünyanın
etkilenmesine sebep olacak bir uygulama olmadan, kullanıcıların gerçek dünya ile etkileşim halinde olduğu,
gerçek dünyadaki sanal nesnelerle etkileşime girdiği bir sanal gerçeklik uygulamasıdır (Zhu, Owen Li,& Lee,
2004). Sanal ve gerçek dünya arasındaki etkileşimli ortamı artırılmış gerçeklik oluşturur. Bunun sağlanması
için artırılmış ve genişletilmiş gerçeklik kullanılır (Bronack, 2011; Klopfer & Squire, 2008).
Literatürdeki tanımlar incelendiğinde arttırılmış gerçeklik, sanal nesneleri kullanılarak zenginleştirilmiş
gerçek dünyalar olarak tanımlanabilir. Buna göre artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ortamı üzerine
deneyimsel amaçlarla yerleştirilmiş sanal nesnelerle oluşturulan gerçek ve sanal nesnelerin bütününden oluşan
ortamlardır. Günümüzde arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin yaygın kullanımı olarak giyilebilir teknolojiler
öne çıkmaktadır. Bu anlamda birçok firmanın gözlükler, başlık ya da kask, saat, t-shirt, ayakkabı hatta takı
şeklinde üretilmiş giyilebilir teknolojileri geliştirdiği ve bazılarını insanların hizmetine sunduğu
görülmektedir.
3.2. Giyilebilir Teknolojiler
Çeşitli algılayıcılar ve çeşitli yansıtıcı çıkış aygıtları ile bireylerin o an etraflarında olmayan nesneleri
varmış gibi algılamalarını sağlayan ve insan bedenini saran teknolojilerdir. Artırılmış gerçekliğin temelinde
olduğu gibi giyilebilir teknolojilerin temelinde de ne kadar çok duyuya aynı durum yaşatılırsa kişinin
durumun gerçekliğini anlama ve deneyimleme şansı artacaktır düşüncesi ortaya çıkmaktadır.
Giyilebilir teknolojiler temelde birbiri ile uyumlu çalışması için bilgisayar yazılımlarını kullanan ve üretim
amacına yönelik olarak kişiye çeşitli duyuları yaşatan teknolojilerdir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan giyilebilir
teknolojilerin günümüzde birçok örneği bulunmasına rağmen, bu ürünlerin büyük kısmı ticari amaçlarla
kullanılmakta küçük bir kısmı ise eğitim kurumlarınca test edilip, değerlendirilerek kullanılmaktadır
(Johnson, Adams, Cummins, Estrada, Freeman, & Ludgate, 2013). İlk örnekleri incelendiğinde bir insan
bedeni tarafından tek başına taşınması zor olacak ağırlıkta ve sabit bilgisayarlara bağımlı olan sistemlerin
günümüzde küçülerek herhangi bir aksesuarın yerine geçebilecek şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Giyilebilir teknolojilerin temel üç boyutu vardır bunlar; bilgisayar, kullanıcı insan ve
kişiselleştirilebilmedir (Drugge, 2006). Bu üçlü yapının teknoloji ayağını oluşturan bilgisayarlar sebebiyle bu
teknoloji, giyilebilir bilgisayarlar olarak da adlandırılmaktadır. Baş ve Toker (2011) “Giyilebilir bilgisayarlar,
insan vücuduna giyilerek kullanılan bilgisayar çeşididir” diyerek giyilebilir teknolojileri bilgisayarlarla
özdeşleştirerek tanımlamıştır. Bilgisayar teknolojisinin değişimi ve sonrasında öncelikle kişisel alanlarda
kullanılabilir bilgisayarların ortaya çıkması ve bunu takiben mobil bilgisayarların ortaya çıkması bilgisayar
teknolojisinin yayıldığı alanları genişletmiştir. Bilgisayar teknolojileri ile birlikte gelişen diğer donanım
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aygıtlarının gelişimi ise özellikle arttırılmış gerçeklik sistemlerinin kullanılabilirliğini etkilemiştir. Gelişen
bilgisayar ve donanım teknolojilerinden faydalanılarak daha verimli kullanılabilir giyilebilir teknolojilerin
üretilmesini sağlamıştır (Johnson vd., 2013). Teknolojik gelişmeler sadece kullanılabilirlikteki rahatlamayı
artırmakla kalmamış, teknolojinin daha ulaşılabilir bir hal almasını da sağlamıştır. Ulaşılabilir hale gelen
giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojileri eğitim, sağlık, eğlence alanlarında kullanılmaya başlanmış ve
günlük hayat içerisinde rahat kullanım imkânlarıyla beraber sunduğu deneyime dayalı etkileşimli dünya ile
insanlara yeni bir ufuk açmıştır.
4.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTİMDE KULLANIMI

Gerçek bir öğrenme deneyimi her zaman gereklidir, daha fazla duyunun dâhil edildiği öğrenmeler daha
güçlü olmaktadır. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik eğitim için gelişmekte olan teknoloji olarak var
olmaktadır (Lai & Hsu, 2011; Luckin & Fraser, 2011). Artırılmış gerçeklik teknolojisi sanal gerçeklik
teknolojisinin yeterli olmadığı ve de gerçek dünya ortamında gerçekleştirilmesi başta maliyet ve güvenlik gibi
sebeplerle mümkün olmayan durumların deneyimlenmesi için imkân tanıyan bir ortam olarak görülmektedir.
Artırılmış gerçekliğin öğrenme ve öğretim için sunduğu yeni olanaklar eğitimciler tarafından zaman
içerisinde kabul edilmiştir. Sanal nesneler ve gerçek ortamların birlikteliği öğrencilerin karmaşık mekânsal
ilişkiler ve soyut kavramları anlamalarına yardımcı olmaktadır (Arvanitis vd., 2007). Artırılmış gerçeklik,
öğrencilerin yaşadıkları gerçek dünya ile öğrenme ortamlarını birleştirerek sorunsuz bir şekilde öğrenilen bilgi
ve becerinin uygulanmasına izin vermektedir. Öğrenen öğrencilerin kolayca gurup içerisinde kendi bilgi ve
tecrübelerini paylaşabiliyor olmasından dolayı artırılmış gerçeklik ortamlarında bilginin aktarımını hedefleyen
yüz yüze etkileşim imkânı bulunmaktadır (Lave & Wenger, 1991).
Artırılmış gerçeklik ve geleneksel sınıf uygulamaları arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar artırılmış
gerçeklik teknolojisinin öğrencilerin öğrenmelerini artırdığını ortaya koymuştur (Freitas & Campos, 2008;
Kerawalla, Luckin, Seljeflot, & Woolard, 2006). Bazı yazarlar, eğitim materyali ile doğrudan etkileşim
sağlaması nedeniyle artırılmış gerçekliğin vücut hareketleri ve duyuları da içerikle içselleştirerek kinestetik
öğrenmeyi gerçekleştirdiğini iddia etmektedir (Seo, Kim & Kim, 2006). Kinestetik öğrenme diğer öğrenme
türlerine göre daha uzun zamanda gerçekleşmesine rağmen daha kalıcı ve uzun süreli öğrenmeyi
sağlamaktadır.
Artırılmış gerçekliğin eğitimde kullanılması üzerine yapılan çalışmalar bu teknolojinin sadece öğrenme
üzerindeki etkisini incelemeyip öğrenmeyi destekleyen diğer unsurlara etkisini de incelemiştir. Örneğin; Di
Serio, Ibáñez ve Kloos’un (2013) İspanya’da ortaokul seviyesindeki öğrencilerle yaptığı artırılmış gerçekliğin
öğrencilerin motivasyonuna etkisi çalışmasında, öğrencilerin derse karşı sahip dikkat, ilgi, güven ve
memnuniyetlerinin arttığı gözlemlenmiştir.
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sınıf ortamında kullanılabilirliği üzerine çalışma yapan Cuendet,
Bonnard, Do-Lenh ve Dillenbourg (2013) yaptıkları çalışmayla artırılmış gerçeklik çalışmalarının sadece
laboratuvar ortamında değil, sınıf ortamında yapılacak düzenlemelerle de gerçekleştirilebileceğini göstermeye
çalışmıştır. Çalışmaları kapsamında İsviçre’de meslek eğitimi veren lise düzeyindeki bir okuldaki sınıflarda
düzenlemeler yaparak artırılmış gerçeklik uygulamalarının sınıf ortamında kullanılabilirliğini test etmişlerdir.
Yapılan çalışma artırılmış gerçeklik teknolojisi ürünlerinin, sınıfı diğer derslerde de kişileri kısıtlamadan ve
ders işlenişini engellemeden kullanılabileceğini göstermiştir.
Sonuç olarak artırılmış gerçekliğin eğitim ortamlarında kullanımının fiziksel etkileşimi yaşatarak
öğrenmeyi destekleyeceği düşünülmektedir. Bu anlamda Google Glass teknolojisinin artırılmış gerçeklik
teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla, birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da etkili bir şekilde
kullanılabileceği düşünülmektedir. Bundan sonraki bölümde Google Glass teknolojisinin tanıtımı yapılarak,
bu teknolojinin eğitimde kullanımı tartışılmıştır.
4.1. Google Glass Örneği
Google Glass, arama motoru olarak tanıdığımız Google firması tarafından 2012 yılında tanıtılan bir
giyilebilir, artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Google Glass bir gözlük çerçevesini andıran yapısıyla, kullanımı
sırasında gözlük kullanıyor hissi uyandırabilecek bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1). Henüz ticari
satışları başlamayan ürün 2013 yılı Şubat ayından itibaren uygulama geliştiriciler ve kullanım alanları
konusunda araştırma yapmak isteyenlere Google firması tarafından kullanıma sunulmaktadır. 2014 yılı
içerisinde ticari satışlarının başlaması planlanan ürün giyilebilir teknolojilerin teknolojik ürün olarak
kullanılma oranını arttıracağı düşünülmektedir.
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Şekil 1. Google Glass (https://www.google.com/glass/start/how-it-looks/)
Google Glass, 5 megapiksellik çözünürlükte fotoğraf çekebilen, 720p çözünürlükte video çekebilen bir
kameraya sahiptir. Google Glass kullanıcının sağ gözünün üst kısmına denk gelen 640x360 piksellik
çözünürlükte video çıkışı sağlayan cam görünümlü bir video çıkış cihazına sahiptir. Video çıkışından
oluşturulan görüntüler kullanıcının 2,5 metre önünde, 25 inç’lik ekran büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü
olarak görüntülenmektedir. Cihaz kullanıcının yönlendirmede kullanabilmesi için mikrofon ve sağ şakak
hizasına denk gelen bir touchpade sahip olup, kullanıcı yönlendirmeleri touchpadle yapabildiği gibi mikrofon
aracılığıyla sesli olarak da gerçekleştirebilmektedir. Kullanıcı fotoğraf çekmek için göz kırpma hareketini
kullanabilmekte ancak cihaz esneme gibi hareketlerle oluşan istem dışı göz kırpmalar sonucu da fotoğraf
çektiği için bu özelliği tavsiye edilmemektedir (Öztürk, 2014). Google Glass kablosuz internet bağlantısı
özelliğine sahip olduğu gibi ara birim ile bilgisayar arasında bağlantı kurabilmekte ayrıca Bluetooth bağlantı
sayesinde telefonlar ile de bağlantı kurabilmektedir. Google Glass internet bağlantısı üzerinden çoklu video
görüşmelerine, internet aramaları yapmaya, haritada yer sorgulamaya imkân tanıyan çeşitli uygulamalara
sahip olup, bu uygulamalar dışında yeni uygulamalar sürekli geliştirilmekte ve kullanıcılar tarafından
denenebilmektedir. Google firması, Google Glass ürünü için akıllı telefonlarda kullanılan Android işletim
sistemini kullanmakta ve Google Play adını verdiği Android uygulamaları mağazasından Google Glass
kullanıcılarının da faydalanmasını sağlamaktadır.
Google Glass’ın kullanımı üzerine yapılan çalışmaları Google firması destekleyerek, ticari satışlar
öncesinde çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına ulaştırmıştır. Google’ın Google Glass’ı denemeleri için
ulaştırdığı bilim insanları arasında Türk bilim insanı Yrd. Doç. Dr. Erol Özdalga’nında bulunduğu Stanford
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de bulunuyor. Özdalga, Google Glass’ı hem öğrencilerin eğitimi
hem de akademisyenlerin gelişimi için kullanılabilecek bir teknoloji olarak değerlendirmektedir (Steakley,
2013). Google Glass’ı deneyimleme şansına sadece üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ulaşmakla
kalmamış, Google, Twitter üzerinden başlattığı #ifihadglass hashtag uygulaması ile de Google Glass’a sahip
olduğunda yapacaklarını belirten kişiler arasından da seçim yaparak bazı insanların bu deneyimi yaşamalarını
sağlamıştır. Google’un Twitter uygulamasının kazananları arasında Andrew Vanden Heuvell isimli Amerikalı
lise öğretmeni de bulunmaktadır. Heuvell, Google Glass’a sahip olması durumunda yapacağını söylediği
hayalini, Google’ın desteği ile gerçekleştirmiş ve Cenevre, İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırmalar
Merkezi’ne (CERN) bir gezi düzenlemiştir. CERN’de gerçekleştirdiği gezi sırasında Google Glass kullanan
Heuvell bu sayede ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan öğrencileri ile Google Hangout bağlantısı kurarak
tüm geziyi kendi gözünden canlı olarak öğrencilerine aktarma fırsatı yakalamıştır (Google Glass Used, 2013).
Google’ın Twitter üzerinden düzenlediği yarışmayı kazanan kişilerden biriside Cynthia Johnston Turner’dır.
Turner çalışmasında Google Glass’ın elleri kullanmadan da yönlendirilebilir bir ürün olması özelliğini
kullanarak bir çalışma yapmıştır. Turner çalışması için ders öncesinde dersi destekleyici videolar hazırlayarak,
öğrencilerin ders sırasında ihtiyaç duymaları halinde bu videolara ulaşmasını sağlamaya çalışmıştır. Turner’ın
çalışması sayesinde öğrenciler Google + üzerinden videolara ulaşarak ders içerisinde hızlı tekrar yapma
olanağına ve daha özgün sınıf deneyimleri elde etmişlerdir (Hicks, 2013)
Google Glass’ın eğitimde kullanımına yönelik yürütülen tüm çalışmalar sadece ürünü deneyerek
gerçekleştirilen deneyim çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmemektedir. Avustralya’daki Open Colleges
Google Glass’ın eğitim ortamlarında kullanımı konusunda otuz maddelik bir afiş hazırlamıştır. Afişte bulunan
kullanım alanlarını Google Glass üzerinde deneyimleyerek belirlemeyen Open Colleges, ürünün sahip olduğu
açıklanan özelliklerinden faydalanarak afişi hazırlamıştır (Pinantoan, 2013). Afişte bulunan maddeleri
incelendiğinde maddelerin gerçek zamanlı olarak iletişim imkânı, dosya paylaşım imkânı, video ve fotoğraf
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ile görüntülü kayıt imkânları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Örnek verilecek olursa, işitme, görme ya
da fiziksel bir engeli bulunan bireyler için eğitime erişimin sağlanması, öğretmen ve öğrencilerin zaman ve
mekândan bağımsız olarak iletişime geçerek çalışmalar yürütebilmesi gibi eğitimin devamlılığının sağlanması
için Google Glass’ın kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Google Glass kullanılarak öğrencilerin yaptığı
çalışmalar incelenerek farklı alan uzmanlarının da görüşlerinin alındığı değerlendirmeler içinde
kullanılabileceği belirtilmiştir. Farklı ortamlarda çalışan araştırmacıların ise Google Glass kullanarak devamlı
görsel iletişime sahip bir şekilde çalışabilmelerinin mümkün olduğu belirlenen özellikler arasındadır.
Google Glass üzerine yapılan çalışmalar sadece eğitimde teknoloji kullanımı üzerine çalışmalar yapan
akademisyenler tarafından yürütülmemektedir. Özellikle sağlık alanında çalışan akademisyenler Google
Glass’ın bu alanda hem eğitim amaçlı hem de eğitim dışı kullanımı üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
Hindistan’da yaşayan ortopedi doktoru V. Ravichandra, Google Glass’ın doktorlar tarafından ameliyatlarda
kullanılması ile operasyonların doktorların gözünden izleme amaçlı oluşturulacak salonlarda bulunacak diğer
doktorlar ya da doktor adayı öğrencilere izletilmesi ile operasyonun değerlendirilmesi veya operasyonun
öğretilmesi amacıyla kullanılabileceğini söylemektedir (Pradesh, 2013).
5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Google Glass henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen üzerinde yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler
sayesinde yüksek bilinirliğe ulaşmış bir giyilebilir artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Google Glass aslında bir
yazılım firması olan Google tarafından üretilen bir donanım ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Google bu
ürünü tasarlayıp üreterek piyasadaki diğer donanım üreticisi firmalara rakip olmamış aksine onların da dahil
olabileceği yeni bir ürün alanı ortaya çıkarmıştır. Bir yazılım firması olarak Google’un ürettiği ve desteklediği
programlarda donanımsal kısıtlamalara gitmiyor olması ürettiği ve desteklediği ürünlerin pek çok ürün ile
birlikte çalışmasını sağlamaktadır. Bu politika sayesinde Google’un başlattığı giyilebilir teknoloji atağına
dahil olacak diğer firmaların yazılım konusunda Google Glass ile aynı yazılımları kullanabilme avantajına
sahip olmaları sayesinde piyasaya yeni çıkacak ürünlerin yazılım desteği problemi yaşamayacağı tahmin
edilmektedir. Bu durumun sonucu olarak bazı firmalar şimdiden Google Glass’ın alternatifi ürünleri
hazırlamaya başladıklarını duyurmuştur.
Google Glass’ın eğitimde kullanılması konusunda yapılan çalışmalar ürünün ticari satışının tam olarak
başlamaması ve çalışmayı yapan gurupların sınırlılıkları nedeniyle dar bir çerçevede yürütülmektedir. Ancak
ürünün ticari satışının tam olarak başlaması ve yaygınlaşması sonrasında daha büyük öğrenci ve araştırmacı
kitlelerinin bu ürüne ulaşması mümkün olacaktır. Google Glass’ın eğitimde kullanımı üzerine yapılan
çalışmalar, eğitim ortamlarında bu yeni teknolojinin kullanılabilirliği üzerine yoğunlaşmıştır. Bu sebeple
yapılacak yeni çalışmalarda denenmiş kullanım alanlarının dışına çıkılması ürünün eğitim ortamlarında
kullanım alanlarının gelişimini sağlayacaktır.
Ticari olarak piyasaya çıkış tarihi net olarak açıklanmayan Google Glass’ın bu tarihe kadar özelliklerinde
yeni gelişmelerin olması beklendiğinden geleceğe dönük olarak eğitimde Google Glass kullanımı
çalışmalarında daha yüksek kabiliyetli bir ürün ile çalışılacağı göz önüne alınarak planlamalar yapılmalıdır.
Ülkemizde de Google Glass’ın eğitimde kullanımı konusunda yapılacak çalışmalara ihtiyaç olacaktır. Google
Glass’ın mevcut haliyle eğitim sistemimiz içerisinde özellikle orta öğretim ve yükseköğretimde
kullanılabileceği düşünülmektedir. Özellikle ülkemizdeki eğitim teknolojisi uzmanları ve öğretim
tasarımcılarının çalışmaları ile Google Glass’ın eğitimde etkili ve verimli kullanılması için çalışmalar
yürütülebilir. Ayrıca ülkemizde okullarda teknoloji entegrasyonuna yönelik uygulanan FATİH projesi
kapsamında da kullanılabileceği düşünülen Google Glass teknolojisi öğretmenlerin özellikle gösterip yaptırma
etkinliklerinde veya dikkat çekilmek istenen önemli noktaların sınıftaki akıllı tahtalara yansıtılması amacıyla
kullanılabilir. Google Glass ortaöğretim kurumlarındakine benzer amaçlarla yükseköğretim kurumlarında da
kullanılabileceği gibi özellikle uygulamaya dayalı derslerde deneyim kazanılması, sanal alan gezilerinin
yapılması, arazi gezilerinde değerlendirme görüntülerinin hazırlanması ya da farklı üniversitelerdeki öğretim
üyeleriyle eş zamanlı olarak ders işlenmesi gibi amaçlarla kullanılabilir.
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AUGMENTED REALITY BOOKS (AR-BOOKS): SIMPLE ILLUMINATIONS IN
THE PAGES OR NEW PEDAGOGICAL TOOLS FOR LEARNING?
Çelebi Uluyol1
Augmented reality (AR) is a term describing technologies that allow the real-time mixture between
computer-generated digital and real objects (Haller, Thomas, & Billinghurst, 2007). AR allows the user to see
the reality with digital objects at the same time, rather than completely replacing the reality as with traditional
virtual reality. To illustrate: We see cars, trees, people and other objects on the street every day which likewise
can be seen through a camera. Figure 1 shows an example of what a typical scene might look like. The scene is
then augmented with computer-generated digital content. It shows reality with digital supports, such as text,
graphics and pictures.

Fig. 1. An example of what AR might look like. It shows the reality with such digital supports, such as text,
graphics and pictures.
Augmented reality applications are being applied very extensively in areas such as education, engineering,
medicine, entertainment, maintenance and repair, robotics, advertising and marketing, architecture and
construction, and the list goes on (Azuma, 1997; Azuma et al., 2001). For research using augmented reality,
special glasses called head mounted displays (HMDs) were initially used (Johnson et al., 2010). HMDs allow for
the viewing of the local environment to be overlaid with digital content. HMDs were necessarily connected to a
computer via cables. This prevented the augmented reality application from working outside of
the laboratory. With current wireless and mobile computing capabilities, it is time for AR to emerge from the
laboratory and be utilized systematically in common classroom environments.
As mentioned previously, AR requires viewing the real environment through a camera lens. So, does
everyone have a camera in their pocket? For most, the answer is “yes”. A large portion of the population carries
a mobile technology equipped with built in cameras and appropriately powerful software, such as a personal
digital assistant (PDA), a wireless laptop PC, a tablet computer or a smart phone. Amazing technological
advances in electronic systems have produced similar advances in the use of mobile devices, and consequently
increased the popularity of portable platforms such as iOS and Android. AR has the potential to be both
affordable and accessible from anywhere at anytime in educational settings. In addition, mobile devices possess
novel attributes that can enhance the AR experience, such as portability, social interactivity, connectivity and
context sensibility. Therefore, the convergence of AR for use with mobile devices creates an opportunity for
increasingly innovative experiences applicable to a wide range of learning practices. Consideration of these
attributes with the technological infrastructure is enough to bring augmented reality out of the laboratory.
From a theoretical point of view, mobile AR has the potential to open new opportunities for increased
engagement within constructivist learning environments. Researchers recognize the educational value of AR
used as a pedagogical tool that can be used to promote learning in various environments (e.g., Hanson &
Shelton, 2008). As Azuma (1997) observes, augmented reality enhances perception and interaction of a person
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with the real world. AR has potential to: (a) encourage students to investigate materials (Kerawalla, Luckin,
Selijefot, & Woolard, 2006; Yuen, Yaoyuneyong, & Johnson, 2011); (b) help learners who could not gain real
world experience (Shelton & Hedley, 2002); (c) increase cooperation in class (Billinghurst, 2002); (d) foster
productivity and imagination of students (Klopfer & Yoon, 2004); (e) help students take their own control on
learning (Hamilton & Olenewa, 2010), and (f) create suitable environment to different learning styles
(Classroom Learning with AR, 2010). While certainly AR is not an appropriate means for all topics in all
situations, Yuen, Yaoyuneyong and Johnson’s study (2011) noted that a significant educational AR application
with implications to be considered is within literature a category called AR Books.
1. Augmented Reality Books (AR-Books)
Within a primary review of research literature, many AR books stand out. For example, an AR book entitled
AR-Jam made by BBC (Hornecker & Dünser, 2008) featured two separate augmented interactive books as a
integration of booklets and computer interaction for children up to age 7. The MagicBook (Billinghurst, Kato, &
PoupYrev, 2001) was a very early instance of AR books that included a vision-based tracking method used to
overlay virtual models in real book pages. An AR book named, “The Future is Wild: The Living Book,” was
created by Meatio company and was displayed at the Frankfurt Book Fair in 2011. The book had 42 augmented
reality cases and demonstrated augmented reality potential to engage readers to build emotional connections to
narrative content (Yuen, 2010). Shelton and Hedley (2002) described using AR for teaching Earth–Sun
relationships to undergraduate geography students. While that application ws not specifically a “book”, it used
AR technology in place of traditional textbooks in order to alleviate misconceptions about orientation and
distance often caused by viewing diagrams on 2D book pages. Another AR application is offered by Digilog
Books which is developed by the Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) in South Korea, their AR
application can display 3D objects that spring from different pages when readers wear AR-equipped glasses
(Yuen et al., 2011).
2. The Contribution of the AR Book into Education
A consensus of research using multimedia for learning offers the point that humans learn better from a
combination of image and text than they learn from text alone (e.g., Mayer, 2001). Similarly, according to
Paivio’s Dual-Coding Theory (1986), learning through multiple sensory inputs that technology-based new media
can offer may enhance student learning and enrich the learning process. Dual-Coding Theory describes two
kinds of systems dealing with different cognitive messages in the human processing procedure. One system is
Logogens, which copes with linguistic explanation; the other system is Imagens, which specializes in tacking the
visual information. Moreover, when a person wishes to present a notion, it is better to use both systems rather
than just one of them. Other research has explored why AR can be especially useful for learning relative sizes
and spaces, implying a better method for teaching and learning in subjects that are heavy in these components
(see Shelton & Hedley, 2003, for an overview of related literature).
Even though text-only books result in a relatively poor retention, transfer and problem-solving performance,
they are still one of the primary learning resources in educational environments. Students still prefer textbooks
rather than e-books (Woody, Daniel, & Baker, 2010). Given this preference, textbooks can be made more
powerfully with AR and take a new form called the AR-Book. The contribution of the AR-Book in educational
environments can be summarized as follows:
•

Students continue to read from textbooks, but the AR-Book eliminates the disadvantages of text
only (combination text and image) books. Poor retention and transfer performance learning from
text-only books are likely to decrease.

•

Students can use the AR-Book from anywhere and at anytime if they have a portable device built in
camera such as PDA, tablet computer or smart phone.

•

Reducing the spatial distance between disparate information sources can reduce cognitive load, thus
leading to an enhanced learning (Tang, Owen, Biocca, & Mou, 2003; Rogers & Price, 2008; Zhang
et al., 2010).

•

PDAs, tablet computers, and smart phones would be considered integrated educational equipment.
Assuaging an often-used complaint, using these devices is a good example of a meaningful use of
technology in education.

•

The AR-Book provides learning support (scaffolds) featuring enriched real objects with virtual
additions.

•

Teaching materials can be designed to be more interesting and enjoyable.

•

The AR-Book can support kinesthetic learning (Dunleavy et al., 2009; Chien, Chen, & Jeng, 2010;
Henderson & Feiner, 2011).
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•

The AR-Book can make learning materials adaptive in accordance with the learning situation.

•

The AR-Book can support individual learning and increase student-content interaction.

The concept of AR-Book for learning is exciting, and recent hardware and software innovations are making
augmented reality learning systems more available, easier to use, and less costly. Additional research is required
to examine these potential benefits at much larger scales.
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MATEMATİK ÖĞRETİMİ DERSİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ
KAVRAM HARİTALARINA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
GÖRÜŞLERİ
Ebru Güveli1
Hasan Güveli2

1.

ÖZET

Kavram haritası, anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için kişinin sahip olduğu bilgiyi, yeni bilgilerle ilişkilendirerek
kavramlar arasındaki bağın kurulmasını sağlayan şematik göstergelerdir. Matematiğin yapısına uygun bir öğretimin
amaçlarından biri de, kavramlar ve işlemler arasındaki bağın kurulmasına yardımcı olmaktır. Bu bakımdan matematik
öğretiminde kavram haritalarının kullanılması büyük önem taşımaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte matematik eğitiminde
teknoloji kullanılmasının gerekliliğine binaen bazı bilgisayar yazılımları geliştirilmiş ve gittikçe önem kazanmıştır. Bilginin
görsel olarak sunumunu sağlayan kavram haritaları için de bilgisayarda bazı yazılımlar geliştirilmiş ve kullanıma
sunulmuştur. Bu yazılımlardan biri de inspiration programıdır. Bu çalışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören toplam 113 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, 38
sorudan oluşan bir BDKH görüş anketi hazırlanmış geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Daha sonra, öğretmen
adaylarına kavram haritaları ile ilgili bilgiler verilmiş ve bilgisayarda inspiration programı kullanarak kavram haritaları
oluşturmaları istenmiştir. Son olarak, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli kavram haritalarına yönelik görüşlerini ortaya
çıkarmak amacıyla görüş anketi uygulanmış ve anketin cinsiyete ve bilgisayar kullanma düzeylerine göre karşılaştırması
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli kavram haritası, inspiration programı, matematik öğretimi
2.

EXTENDED ABSTRACT

PROSPECTIVE TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS COMPUTER AIDED CONCEPT MAPS IS
USED FOR MATHEMATICS LESSON
Concept map is a schematic distribution that enables to forge a link between conceptions by associating an
individual’s existing knowledge with new knowledge in order to realize meaningful learning. One of the aims of
a teaching which is appropriate for the structure of mathematics is helping to associate concepts with operations.
Associating concepts with operations in mathematics demonstrates that conceptions and associations are
comprehended. When conceptions and associations are used on their own in mathematics they carry no
mathematical meanings. CMs are the tools that help to establish relations between concepts and operations and
to make sense of the relations. It is also possible that CM is used with the aim of evaluating the mathematical
knowledge organization. With this regard, it is very important to use concept maps in mathematics. In Turkish
republic in which constructivist teaching approach has been applied since 2004 all around the country, it is
intended to establish relations between concepts and to comprehend the subjects entirely in our day in which
students centered learning method and techniques are common. It is observed that while CM which facilitates
learning by being used with this aim is commonly used in course books in science and social areas, its use in
mathematics course books is very little.
With the developing technology, in regard to the necessity of using technology in mathematics certain
computer software was developed and they have gained importance day by day. Some software programs were
also developed for concept maps that enable to demonstrate knowledge visually and they were brought into use.
One of these software programs is Inspiration program. Inspiration is a strong and useful program which enables
concept mapping. This program has a practical usage developing creativity in addition to concept mapping. In
the program concepts and the relations between concepts can be seen as indexed list or listed concepts can be
seen as schemas. If necessary, explanatory notes can be added to each figure and symbol. Computer Aided
Concept Map (CACM) have some facilities such as being able to register, being able to be modified, being able
to create bigger maps, being able to combine, being able to zoom, and more refer to make research. Computer
programs are very relevant for mathematics teaching, at the same time it is also important since it create different
possibilities for mathematics learning. Mathematics software can develop problem solving skills and learning
algebraic and geometric circumference, and traditional mathematics content. Mathematics teaching techniques
can be enriched and mathematics learning can be developed by using software on concept maps on the computer.
The aim of this study is to determine prospective classroom teachers’ opinions related to CACM. For this
reason a CACM opinion questionnaire including 38 questions was prepared for totally 113 students who study at
Classroom Teaching Department in Educational Faculty of Recep Tayyip Erdoğan University, and its validity
and reliability tests were done. Later on, prospective teachers were informed about concept maps and they were
1-Yrd.Doç.Dr.Ebru Güveli
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çayeli Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Bölümü, Rize/Türkiye, ebru.guveli@erdogan.edu.tr
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asked to form concept maps on computer with using inspiration program. Lastly, an opinion questionnaire was
administered in order to establish prospective teachers’ opinions towards computer aided concept maps and the
questionnaire was compared according to gender and the level of computer use. In this study, it was analyzed
whether there is a difference between the averages of opinion points in terms of prospective teachers’ gender
variable and it was concluded that there isn’t a significant difference. Besides, it was established that the
opinions of the prospective teachers who can use computer better, towards CACM are more positive compared
to those who can not use computer well. In our day, on which computer aided education becomes popular and
gains importance, it should be raised the awareness of teachers on CACM and they should be encouraged to
practice it in their own classes. Students are also taught to use CACM. Prospective teachers are willing to use
CACM. This desire will increase the quality of education, the skill of using computer and concept maps and it
will add a new dimension to the education.
Key Words: Computer Aided Concept Map, Inspiration Program, Mathematics Teaching
3. GİRİŞ
KH (Kavram Haritaları), insanların bilgiyi nasıl edindiklerini ve nasıl anlamlandırdıklarını gösteren bir
öğrenme-öğretme tekniği veya öğretimin herhangi bir aşamasında kullanılabilecek bir araç olarak tanımlanabilir.
Şematize olarak hiyerarşik bir yapıya sahip olan kavram haritasında bilgiler birbiriyle ilişkilendirilerek
yapılandırılırlar. Bu yapılanan bilgiler ise anlamlandırılarak uzun süreli hafızaya yerleştirilmektedir. Bu açıdan
KH anlamlı öğrenmeyi desteklemektedir (Novak ve Gowin, 1984).
Barenholz ve Tamir (1992), Trowbridge ve Wandersee (1994), kavram haritasını fen öğretiminin
değerlendirmesinde, Hegarty-Hazel ve Prosser (1991) ise daha çok kavramsal öğrenmeler ile çalışma yöntemleri
arasındaki ilişkileri değerlendirmede kullanmışlardır. Bu araştırmalarda KH’nın bir öğretim metodu olarak
geçerliliği, güvenilirliği ve uygulanabilirliği kanıtlanmıştır ( Gürdal ve Duru, 2002).
Klymkowsky ve arkadaşları (2003), yaptıkları çalışmada kavramsal öğrenmelerin öğrenciler için öğretici
derslerden daha aktif birer yol gösterici olduğunu kanıtlamıştır. Pearsall ve arkadaşları (1996), kavram haritaları
üzerine yaptıkları çalışmada, bir dönem boyunca kavram haritalarıyla ders işleyen öğrencilerin, mevcut
bilgilerinin yeniden yapılandırılmasında artış olduğunu gözlemlemişlerdir. Gözlemlenen bu yapısal
değişikliklerin %75’inin “gelişme” ve “değişme” gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Novak (1990), yaptığı
çalışmada fen öğretiminde kavram haritalarının geçerli ve yararlı bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Jegede ve
arkadaşları (1990) ise, yaptıkları çalışmada kavram haritalarıyla öğretim yönteminin, geleneksel öğretim
yöntemlerine göre; çok etkili bir öğretim aracı olduğu sonucuna varmışlardır.
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 2004 yılından itibaren ülke çapında uygulandığı Türkiye
Cumhuriyetinde, öğrenci merkezli, öğrenme yöntem ve tekniklerinin yaygın olduğu günümüzde, kavramlar arası
ilişkilerin kurulması ve konuların bir bütünlük içinde algılanması hedeflenmektedir. Bu amaçla kullanılarak
öğrenmeyi kolaylaştıran KH’nın, ilköğretime yönelik fen ve sosyal alandaki ders kitaplarında yaygın olarak
kullanılırken, matematik ders kitaplarında kullanımının çok az olduğu görülmektedir.
Matematiğin yapısına uygun bir öğretimin amaçlarından biri de, kavramlar ve işlemler arasındaki bağın
kurulmasına yardımcı olmaktır. Bu amaç ilişkisel anlama olarak adlandırılmaktadır (Van de Wella, 1989).
İlişkisel anlama, matematikteki yapıları anlama, sembollerle ifade etme ve bunun kolaylıklarından yararlanma,
matematikteki işlemlerin metotlarını anlama ve bunları sembollerle ifade etme, metotlar, semboller ve kavramlar
arasındaki bağıntıları veya ilişkileri kurma olarak açıklanabilir (Baykul, 1995). Matematikteki kavramların
kazanılması için çocuğun zihninde bu ilişkileri oluşturması gerekir. İnsan zihninde yeni kavramlar oluştukça
bunlar önce oluşmuş kavramlarla ilişkilendirilir (Van de Wella, 1989).
Matematikte kavramlar ve işlemler arasında ilişkinin kurulması, kavramların ve ilişkilerin kavrandığını
gösterir. Matematikte kavramlar ve ilişkiler tek başlarına kullanıldıklarında matematiksel olarak bir anlam
içermezler. KH, matematiksel kavram ve işlemler arasındaki ilişkinin kurulmasına, bu kavram ve ilişkilerin
anlamlaştırılmasına yardımcı olan araçlardır. KH’nın matematiksel bilgi organizasyonunun değerlendirilmesi
amacıyla da kullanımı söz konusudur. Nitekim Hiebert ve Carpenter’ın (1992) anlamlı matematik öğrenme ve
öğretme etkinliklerinin analizi için geliştirdikleri bir model, buna bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel alandaki
bilgi yapıları çalışmalarından ileri gelen bu model, bilginin içsel sunumlarının bazı faydalı yollarla bağlantılı
olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, matematiksel bilginin anlamlaştırılmasında veya bilgi
organizasyonunun değerlendirilmesinde KH’ndan yararlanma yoluna gidilmelidir.
Mwakapenda (2003), yaptığı çalışmada öğrencilerin oran-orantı, fonksiyonlar, fonksiyonun tersi, denklemler,
limit, süreklilik, açılar ve değişkenler gibi kavramlar arasında nasıl ve ne kadar ilişki kurabildiklerini tespit
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etmek için kavram haritası kullanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin sadece okullarında bu kavramları öğrenip
kullandıklarında kavramlar arası ilişkileri anlayabildikleri ortaya çıkmıştır.
Matematiksel kavramlar matematiksel bilginin yapı taşlarıdır. Kavram öğretimi gerçekleştirilmeksizin üst
düzey öğrenmeler gerçekleştirilemez. Bunun için okullarda matematik derslerinde KH, öğrencilere
kullandırılmalıdır.
3.1. Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları
Bilginin görsel olarak sunumunu sağlayan kavram haritası tekniği bilgisayar ortamına taşınarak, çeşitli
yazılımlar geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. En yaygın olarak kullanılan yazılımlardan biri de “inspiration”
programıdır.
İnspiration, kavram haritalamaya izin veren güçlü ve kullanışlı programlardan biridir (Kommers, 2002). Bu
program kavram haritası oluşturmaya ek olarak, yaratıcılığı da geliştiren kolay bir kullanıma sahiptir.
Programda, kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkiler, sıralanmış liste halinde ya da listelenen kavramlar bir
şema halinde görülebilmektedir. Şemada yer alan her şekle ve sembole gerekirse açıklayıcı notlar eklenebilir.
Bilgisayar Destekli Kavram Haritası (BDKH)’nın kaydedilebilir olma, istenildiğinde yazdırılabilme, değişiklik
yapabilme, çok büyük haritalar oluşturabilme, birleştirilebilme, zumlanabilme ve daha fazla araştırmaya sevk
edici olma gibi faydaları vardır(Anderson-Inman and Zeitz, 1993).
Bilgisayar teknolojisi ve onun pedagojik faydaları KH için büyük önem oluşturur (Conlon, 2004). Akkaya,
Karakırık ve Durmuş (2002) çalışmalarında BDKH’nın matematikte etkili bir değerlendirme aracı olarak
kullanılabileceğini göstermişlerdir. Baki ve Mandacı (2004) kümeler konusunda hazırlamış oldukları BDKH’nı
öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmede kullanmışlardır. Karmaşık bir olguyu görselleştirmek,
ilişkilendirmek ve anlamlandırmak için de BDKH’ndan yararlanılabilir.
Akçay (2002), yaptığı çalışmada B.D.Ö yönteminin öğrenci başarıları üzerine olumlu yönde etki ettiği
sonucuna ulaşmıştır. Arıkan (2003), yaptığı çalışmada B.D.Ö yönteminin öğrenci başarısını arttırdığını ve
kalıcılığı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Chang ve arkadaşlarının (2001) yaptıkları çalışmada,
bilgisayar destekli kavram haritalarının bölümleri olan “kendi kendine yapılandırma” ve “bölümsel
yapılandırma” ile kağıt kalemle kavram haritalarını yapılandırma karşılaştırılmış ve biyoloji dersi için bir iskelet
üzerinde bilgisayar destekli kavram haritasının bir bölümü olan bölümsel yapılandırmanın en iyi yöntem olduğu
sonucuna varılmıştır. Simone ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada kavram haritalarıyla teknolojiyi birlikte
kullanmanın, öğrencilerin gelişimini destekleyip arttırdığını ortaya koymuşlardır. McGroarty ve arkadaşları
(2003), yaptıkları çalışmada, bilgisayar destekli kavram öğretiminin öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aykanat ve arkadaşlarının (2005), ilköğretim 6.sınıf Fen Bilgisi öğrencilerinin
hücre konusuyla ilgili başarıları üzerine yapılan bir araştırmada, BDKH ile eğitim gören deney grubunun,
geleneksel öğretim metodu ile eğitim gören kontrol grubuna göre daha başarılı oldukları sonucu ortaya çıkmıştır.
Güveli ve Karabacak (2007), el yapımı kavram haritalarıyla BDKH karşılaştıran bir çalışma yapmış, bu
çalışmanın sonucunda öğretmenler BDK haritalarını kullanışlılık, görsellik ve öğrenim açısından daha etkili
bulmuşlardır.
Bilgisayar programları matematik öğretimi için çok yaralı olduğu kadar aynı zamanda matematiği öğrenmek
için değişik olasılıklar yaratması nedeniyle önemlidir. Matematik yazılımları problem çözme becerileri cebirsel
ve geometrik çevreler ile geleneksel matematik içeriğinin öğrenilmesi geliştirilebilir (Alkan ve Ertem, 1999).
Bilgisayarda kavram haritası ile ilgili yazılımlar kullanılarak, matematik öğretiminin teknikleri
zenginleştirilebilir ve matematik öğrenilmesi geliştirilebilir. Bunun için geleceğin öğretmenlerinin görüşleri,
kendi sınıflarında uygulama yapmalarına karar vermeleri açısından ve eğitim araştırmalarına yön vermesi
açısından önemlidir. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının BDKH’na yönelik
görüşlerini belirlemektir.
3.2. Araştırmanın Problemi
Bu çalışmanın problemi, sınıf öğretmeni adaylarının BDKH’na yönelik görüşlerinin ne olduğu ve
görüşlerinin bilgisayar kullanma düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğidir.
Alt problemler:
Sınıf öğretmeni adaylarının BDKH’na yönelik görüşleri nedir?
Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerinde bilgisayar kullanma düzeylerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?
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4.

YÖNTEM

Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümünde yürütülen
Matematik Öğretimi dersinde yapılmıştır. Araştırmacılar, araştırmasını yürütürken eyleme katıldığı ve
uygulamanın değerlendirmesini araştırma ortamında yaptıkları için bu çalışma bir eylem araştırması
çalışmasıdır. Eylem araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf
olanların da katılmasıyla, varolan uygulamanın eleştirel bir değerlendirmesini yaparak, durumu iyileştirmek için
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır (Karasar, 1999, 27).
Matematik öğretimi dersinde öğretim yöntemlerinden kavram haritası yöntemi anlatılırken gerekli bilgiler
verildikten sonra öğrencilere bilgisayar laboratuvarında BDKH tanıtılmıştır. Bunun için ilköğretim matematik 5.
sınıf konularından çokgenler ve ölçüler kavramları kullanılarak inspiration programında KH hazırlanmıştır. Daha
sonraki hafta ders saati içinde öğrencilerden kavram haritaları oluşturmaları istenmiştir. Son olarak 38 maddeden
oluşan BDKH görüş anketi öğrencilere uygulanmıştır.
4.1. Evren Ve Örneklem
Bu çalışmanın örneklemini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümü
3. sınıfta okuyan toplam 113 öğrenci oluşturmaktadır.
4.2. Verilerin Analizi
Anket, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümü 3. sınıfta okuyan
toplam 113öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programları ile kodlanarak
analizleri yapılmıştır.
Anket beş dereceli Likert tipinde olup, olumlu ve olumsuz toplam 38 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde
“Kesinlikle katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” şeklindeki
seçeneklerden oluşmuştur. Olumlu maddelerdeki seçenekler 5-4-3-2-1 şeklinde ve olumsuz maddelerdeki
seçenekler 1-2-3-4-5 şeklinde puanlanmıştır. Ayrıca bu seçenekler yüzde ve frekanslara dönüştürülerek analiz
edilmiştir. Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonucunda ölçeği oluşturan maddeler tek boyutta olduğu ortaya
çıkmıştır.
Anketteki puanların ortalamaları arasındaki farklar için α = .05 düzeyinde bağımsız t testi ile tek yönlü
ANOVA uygulanmıştır. Farklı bilgisayar kullanım düzeyleri açısından anlamlı bulunan puanlarda, farklılığın
nereden ileri geldiğini araştırmak için Scheffe testi uygulanmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı 0,919 dur.
5.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın alt problemleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Öğretmen adaylarının BDKH’na
yönelik görüş anketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

maddeler

F

%

F

%

F

%

F

%

Kesinlikle
katılmıyorum

katılmıyorum

kararsızım

katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 1.Öğretmen Adaylarının BDKH’na Yönelik Görüşleri

F

X

%

1.Kullandığım BDKH’ndan faydalanarak, öğrencilerden de
46
BDKH hazırlamasını isterim.

40.7 41 36.28 19 16.81 5

4.42 2

1.76

4.09

2.BDKH sınıf içinde zaman kazandırır.

46

40.7 47 41.59 15 13.27 3

2.65 2

1.76

4.16

3.BDKH bilginin değişik açılardan sunulmasını sağlar.

48

42.4743 38.05 17 15.04 4

3.53 1

0.88

4.17

37.1650 44.24 16 14.15 4

3.53 1

0.88

4.13

28.3142 37.16 30 26.54 9

7.96 -

0

3.85

4.BDKH’ndan yararlanılarak eğitim-öğretim faaliyetleri daha
düzenli hala gelir.
42
5.BDKH ile farklı zeka alanlarına yönelik etkinlikler kolaylıkla
uygulanır.
32
6.BDKH’nı kendim hazırlamam, var olanı kullanmayı tercih
ederim.
17

95

15.0422 19.46 25 22.12 38 33.62 11 9.73

3.03

7.BDKH’nda kavram ve alt kavramlar etkili bir şekilde öğretilir.

40

35.3952 46.01 15 13.27 6

5.3 -

0

4.11

8.BDKH’nı kendim hazırlayabilirim.

33

29.2054 47.78 17 15.04 5

4.42 4

3.53

3.94

9.BDKH öğrencinin o gün sınıfta işlenen konuyu tekrarlamasına
ve hatırlamasına yardımcı olur.
46

40.7053 46.90 10 8.84 4

3.53 -

0

4.24

10.BDKH ekonomik yönden oldukça tasarrufludur.

29

25.6635 30.97 31 27.43 14 12.38 4

3.53

3.62

11.BDKH hazırlarken bir sorun çıkarsa kendim halledebilirim.

15

13.2731 27.43 44 38.93 17 15.04 6

5.3

3.28

12.BDKH’nın sınıfta kullanımı kolaydır.

30

26.5447 41.59 27 23.89 9

7.96 -

0

3.86

13.BDKH kullanarak ders işlemeyi isterim.

38

33.6257 50.44 13 11.50 4

3.53 1

0.88

4.12

14.BDKH’nda konu anlatımları anlaşılır ve akıcıdır.

40

35.3944 38.93 20 17.69 7

6.19 2

1.76

4

15.BDKH öğrenciler için dikkat çekicidir.

54

47.7836 31.85 16 14.15 7

6.19 -

0

4.21

16.BDKH matematik öğretimini görsel olarak zenginleştirir.

49

43.3636 31.85 23 20.35 3

2.65 2

1.76

4.12

17.BDKH estetik düzeyde bilgiyi aktarabilir.

40

35.3947 41.59 23 20.35 3

2.65 -

0

4.09

18.BDKH öğrencide düşünme ve yorumlama gücü geliştirir.

33

29.2039 34.51 28 24.77 11 9.73 2

1.76

3.79

19.BDKH öğrencileri yaratıcılığa sevk eder.

29

25.6637 32.74 29 25.66 13 11.50 5

4.42

3.63

20.BDKH öğrencilerin araştırmacılığını artırır.

29

25.6637 32.74 28 24.77 15 13.27 4

3.53

3.63

21.BDKH bireysel öğrenmeye katkı sağlar.

40

35.3947 41.59 19 16.81 5

4.42 2

1.76

4.04

22.BDKH öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar.

52

46.0138 33.62 18 15.92 4

3.53 1

0.88

4.20

23.BDKH grupla çalışmaya uygundur.

24

21.2335 30.97 36 31.85 14 12.38 4

3.53

3.53

24.BDKH öğretim faaliyetlerinde öğrenciyi güdüler.

35

30.9753 46.90 17 15.04 7

15.04 1

0.88

4

25.BDKH öğrencinin heyecan duygusunu güçlendirir.

30

26.5444 38.93 21 18.58 15 13.27 3

2.65

3.73

26.BDKH öğretmene öğrenciyi değerlendirme fırsatı verir.
27.BDKH’na dayalı öğretim öğrenme-öğretme sürecine çeşitlilik
ve canlılık sağlar.
28.BDKH öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine
ortam hazırlar.
29.BDKH öğrencileri bilgiyi yapılandırma amacına uygun olarak
yönlendirir.

19

16.8145 39.82 34 30.08 14 12.38 1

0.88

3.59

41

36.2854 47.78 12 10.61 6

5.3 -

0

4.15

32

28.3152 46.01 25 2.12 3

2.65 1

0.88

3.98

32

28.3149 43.36 22 19.46 10 8.84 -

0

3.91

30.BDKH öğrenciye öğrendiklerini değerlendirme fırsatı verir.

27

3.89 54 47.78 21 18.58 9

7.96 2

1.76

3.84

31.BDKH öğrencinin daha önce öğrendiği bilgilerle yeni bilgiler
arasında bağ kurmasını sağlar.
33

29.2051 45.13 22 19.46 5

4.42 2

1.76

3.95

32.BDKH’nı gerekli bulmuyorum

2.65 10 8.84 11 9.73 45 39.82 44 38.93 4.03

3

33.BDKH bir angarya olarak görüyorum.
2
34.Sınıfta BDKH kullanmanın getireceği sorumluluğa hazır
değilim
5

1.76 8

7.07 19 16.81 44 38.93 40 35.39 3.99

4.42 9

7.96 31 27.43 40 5.39 28 24.77 3.68

35.BDKH ile matematik öğretilemez.

5.3 8

.07 18 15.92 37 32.74 44 38.93 3.92

6

96

36.BDKH ile ders işlemeyi sıkıcı buluyorum.

4

3.53 8

7.07 16 14.15 44 38.93 41 36.28 3.97

37.BDKH matematik eğitiminin kalitesini düşürecektir.

5

4.42 9

7.96 15 13.27 44 38.93 40 35.39 3.92

38.BDKH öğrenci başarısını düşürecektir.

6

5.3 6

5.3 11 9.73 41 36.28 49 43.36 4.07

Tablo1’e göre öğretmen adaylarının X 9=4.24 olan en yüksek ortalamayla 9.maddeye yönelik olumlu görüş
bildirdikleri görülmektedir. Yine öğretmen adaylarının %50.44 si 13. maddeye katıldıklarını belirterek en yüksek
katılım yüzdesi sergiledikleri görülmektedir. X
en düşük olduğu maddeler olarak belirlenmiştir.

6 =3.03

ve

X 11=3.28 ortalamayla 6. ve 11. maddeler katılımın

Öğretmen adaylarının BDKH’na yönelik görüşlerinin cinsiyete ve bilgisayar bilme derecesine göre farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre, BDKH’na
yönelik görüş puanlarına bakıldığında, bayan ve erkek öğretmen adaylarının görüşleri arasında görülen bu farkın
anlamlı olup olmadığını belirlemek için bağımsız t-testi uygulanmıştır. Bu uygulamaya ilişkin bulgular Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2. Cinsiyet Değişkeni Açısından BDKH Görüş Puanlarının Çıkarımlı İstatistik Değerleri
Grup
N
Ss
sd
T
p

X

Erkek

55

3,84

,56

Bayan

58

3,97

,40

111

1,40
*

0,16

Tablo 2, cinsiyet değişkeni açısından katılımcıların görüşleri ile ilgili tanımlayıcı ve çıkarımlı istatistik
değerlerini göstermektedir. Tablodan da görüldüğü gibi, cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında, öğretmen
adaylarının cinsiyet değişkeni açısından görüş puanları ortalamaları arasında bir fark yoktur (p>0,05).
Katılımcıların görüş puanları ortalamaları birbirine oldukça yakındır.
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanmasını bilme derecesine göre, BDKH’na yönelik görüş puanlarına
bakıldığında, öğretmen adaylarının görüşleri arasında görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için
Anova uygulanmıştır. Bu uygulamaya ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Görüş puanlarının Bilgisayarı Düşük, Orta ve Yüksek Düzeyli Kullanma değişkeni açısından
ANOVA sonuçları
Varyansın
Kareler
Sd
Kareler
F
p
Anlamlı Fark
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplarara

1,822

2

0,911

Gruplariçi

24,840

110

0,226

Toplam

26,662

112

sı

4,034

,02

X iyi> X

orta

X iyi> X

zayıf

Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının görüş puanlarının bilgisayarı kullanma düzeylerine göre anlamlı
farklılık göstermektedir [F(2-110)=4,034, p<.02]. Scheffe sonuçlarına göre, bilgisayarı iyi düzeyde ( X =4,22)
kullananların orta düzeydeki ( X =3,88) ve düşük düzeyde ( X =3,74) kullananların ortalamalarından yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
6.

SONUÇLAR, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışma ile, öğretmen adaylarının BDKH’na karşı olumlu görüş içinde oldukları görülmüştür. Öğretmen
adaylarının BDKH na karşı olumlu görüş içinde olmaları, öğretmen olduklarında kendi sınıflarında BDKH
kullanabilecekleri ve öğrencilerine kullandırabilecekleri inancını güçlendirmektedir.
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Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bilgisayar ile çalışmanın bilgisayara
yönelik tutumları olumlu yönde etkilediği görülmüştür (Ertepınar vd., 1998; Tuluk ve Baki, 1999; Güler ve
Saglam, 2002; Yenice, 2003; Akçay vd., 2005; Çepni, Tas & Köse, 2006). Dolayısıyla BDKH’na karşı
görüşlerin olumlu olması öğrencilerin bilgisayara karşı tutumlarının da olumlu olması ile açıklanabilir.
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının cinsiyet değişkeni açısından görüş puanları ortalamaları arasında fark
olup olmadığına bakılmış ve sonuçta anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır ( X erkek=3,84, X bayan=3,97,
t=1,40, p>0,05). Bilgisayara yönelik tutumları belirlemek ve çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemek için yapılan
birçok çalışmada, bilgisayar tutum puan ortalamalarına göre, bayan öğretmen adaylarının olumlu tutum
puanlarının erkek öğretmen adaylarının olumlu tutum puanlarına göre daha yüksek olduğu, ancak tutum puan
ortalamaları arasında görülen bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Literatürde buna
benzer sonuçlara rastlanmaktadır (Hunt and Bohlin, 1993; Deniz, 1994, 2005; Zayim vd., 2002, Harmandar ve
Samancı, 2000; Ray vd., 1999, Çekbas vd., 2003). Sonuç olarak bu çalışma ile, BDKH’na yönelik görüşlerin
cinsiyet durumu ile bir ilişkisi olmadığı söylenebilir.
Öğretmen adaylarının BDKH’na yönelik görüşleri bilgisayar kullanmayı bilme durumları açısından
değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının görüş puanlarının bilgisayarı kullanma düzeylerine göre anlamlı
farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre bilgisayarı iyi düzeyde kullananların tutum puanı ortalaması, orta
düzeydeki ve düşük düzeyde kullananların ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır ( X

X

orta=3,88,

X

düşük=3,74,

iyi=4,22,

F(2-110)=4,034, p<.02).

Bu sonuca göre, bilgisayar kullanmayı bildiğini belirten öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili görüşleri
bilgisayar kullanmayı bilmediğini belirten öğretmen adaylarına oranla anlamlı seviyede olumlu olduğu
anlaşılmaktadır. Bilgisayar kullanmayı iyi bilen öğretmen adaylarının BDKH’na karşı görüşleri, daha olumludur.
Bu sonuçlar öğretmenlerin algıladıkları bilgisayar kullanmayı bilme yeterlilikleri ile tutumları arasındaki
farklılıkları sorgulayan araştırma sonuçlarıyla da tam bir uyum göstermektedir (Deniz, 2000; Deniz ve Köse,
2003, Deniz, 2005). Yenice (2003), bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar
tutumlarına etkisini inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının daha yüksek
olmasını lisede aldıkları yoğun bilgisayar eğitimi ile açıklamıştır. Dolayısıyla bilgisayarı iyi bilen öğrencilerin
BDKH’na karşı görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada öğrencilerin hazırlamış oldukları kavram haritalarından biri tartışmaya yol açmıştır. Bu
tartışma, yamuğun literatürde verilen farklı iki tanımından dolayı ortaya çıkmıştır. Bu tanımlara göre öğretmen
adayları iki farklı kavram haritası oluşturmuşlardır (şekil1 ve şekil2).

Şekil1. Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu tanımına göre BDKH

98

Şekil2. Yamuğun yalnız iki kenarı paralel olduğu tanımına göre BDKH
Usiskin ve Griffin (2008)’de yamuğun iki farklı tanımına göre iki farklı sınıflandırma oluşturmuştur
(Zembat vd., 2013). Bu ifadeler öğrencilerin paralelkenarı yamuk olarak mı yoksa ayrı bir dörtgen olarak mı ele
alacakları konusunda düşündürmüş ve tartışmaya yol açmıştır. Bu konu başka bir çalışmada derinlemesine
araştırılmalıdır. Bunun yanında kavram haritaları öğrencilerin eleştirel düşüncelerini ve analitik düşünerek
sebep-sonuç ilişkisini içinde bir kavramı irdelemelerine de olanak sağladığını söyleyebiliriz.
BDKH’nın matematik öğretiminde kullanılması, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine ve konularla ilgili
kavramlar, ilkeler, genellemeler arasında bağ kurabilmelerine destekçi olur, bu yüzden matematik konularında
mümkün olduğunca KH kullanılmasına ve KH ile ilgili materyaller hazırlanmasına özen gösterilmelidir.
Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştığı ve önem kazandığı günümüzde BDKH, öğretmenler bu konuda
bilinçlendirilmeli ve kendi sınıflarında uygulama yapmaya teşvik edilmelidirler. Ayrıca öğrencilere bu araçları
hazırlamaları ve kullanmaları öğretilmelidir.
Grup çalışması olarak BDKH çizdirilirse, karşılıklı iletişimle kavramların daha iyi öğrenilmesi yanında grup
çalışmasının diğer avantajlarından da faydalanılmış olur
Öğretmen adayları BDKH kullanmaya heveslidir. Bu heves eğitimin kalitesini arttıracak bilgisayar kullanma
becerisini, kavram haritalarını kullanma becerisini arttıracak ve eğitime yeni bir boyut kazandıracaktır.
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FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Eray Yılmaz1
1.

ÖZET

Türkiye’nin fen okuryazarlığı alanında artmakta olan başarısını devam ettirerek PISA sıralamasında üst sıralara
yükselebilmesinde, devlet tarafından yapılan eğitim yatırımlarının ve FATİH projesinin amacına ulaşabilmesinde
özellikle lise kademesindeki fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, lise
fizik öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin
görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Balıkesir İli Karesi
İlçesinde aynı eğitim bölgesinde yer alan bir Fen Lisesi, bir Anadolu Lisesi ve bir Meslek Lisesi fizik öğretmeni ile
görüşmeler yapılmıştır. Verilerin toplanmasında standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin
analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Fatih projesinin henüz tamamlanmamış
olması nedeniyle sınıf ortamındaki teknolojik imkânlar arasında farklılıklar olduğu, fizik öğretmenlerinin etkileşimli
tahta, bilgisayar ve projeksiyon cihazı gibi teknolojileri, özellikle laboratuvar ortamında gerçekleştiremedikleri
deneylerin gösteriminde kullandıkları, öğrencilerin kullandıkları tablet bilgisayarların etkileşimli tahtalarla bağlantısının
olmaması nedeniyle öğretim amaçlı kullanılamadığı, öğretimde teknoloji kullanımına yönelik düzenlenen hizmetiçi
eğitimlerin ve Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yer alan fizik branşındaki içeriğin geliştirilmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Fizik öğretimi, Öğretimde teknoloji kullanımı.
2.

EXTENDED ABSTRACT
PHYSİCS TEACHERS’ OPİNİONS REGARDİNG THE USE OF TECHNOLOGY İN
TEACHİNG

2.1. Introduction
Science teachers especially the ones who serve in high schools have great responsibilities to sustain the
success of Turkey in the area of science literacy and to raise the level of the country to higher position on the
PISA ranking and to achieve the goals of FATİH project and investments made by the government.
Physics that is a branch of science teachers normally try to teach in an environment that students can
create positive attitude and behavior towards it because it is a branch that students have trouble with. In
today’s educational system teachers have multiple roles which have to use new technology and also have to
teach students how to use technology on how to make it educational. This is why the thoughts of physics
teachers about using technology in education are important.
2.2. Purpose of the Study
The main point of this research is getting thoughts of physics teachers about using technology with
education. For this purpose, we looked for the answer this question “what are the thoughts of the physics
teachers about technology in education?”
2.3. Method
In this research, one of qualitative data collecting methods is the interview technique which was used.
Within Karesi district of Balıkesir province, we have made interviews with a Science high school physics
teacher, an Anatolian high school physics teacher and a vocational high school physics teacher. Data
collection tool was used as a standardized open-ended interview form. In the interviews, conducting face to
face questions to the teachers were asked in the same manner and with the same words. Interviews were
recorded with a voice recorder and were transferred to electronic media. Obtaining the responses was
analyzed by the researcher. Descriptive analysis was used to analyze the data. Records of interviews and the
findings were confirmed to present to the participants.
2.4. Findings
Science and Anatolian high school physics teachers participated in the research while teaching are taking
advantage of the interactive board in the classroom, but Internet access is occasionally troublesome, and they
stated that they use the software of Power Point and Starboard. Vocational high school physics teacher use
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desktop computers and projection device in the physics laboratory, physics teachers use their laptops in other
classrooms while.
Science and Anatolian high school physics teachers expressed that especially in the representation of the
experiments of the interactive board is quite helpful, but due to the lack of tablet computers to interact with
the board can not be used efficiently. Vocational high school physics teacher indicated that it is beneficial to
use projection device and the Internet in the representation of the experiments. Participants think that in the
use of technology for teaching in-service training should be based on the voluntary basis, they would be
appropriate planning according to teachers in terms of duration and timing. Physiscs teachers stated that
Education Information Network (EBA) is easy to access, but the content in this branch of physics is
insufficient, so it has to be developed. For this purpose, they recommended content development courses can
be opened, teachers’ and students’ working in the classroom can be uploaded into the system and physics
teachers in Science high schools can collaborate with ICT teachers.
When teachers were asked for advice on the use of technology in instruction of the school day, they stated
that they complain about lack and scarcity of education programs, and students must also raise awareness of
the use of technology.
2.5. Conclusion
FATİH project implementation is concerned that there is a lack of opportunity between starting from
Science and Anatolian high schools and vocational high schools. However, it is expected in the future of the
project that similar findings won’t emerge to cover more schools in future research. Teachers can use
interactive boards, computers and projection devices in the classroom but they cannot benefit from all the
features. The principles of the adult education aren’t taken into account in compulsory in-service training to
all teachers. Duration and timing are not planned according to the teachers. Teachers cannot use efficiently in
Education Information Network (EBA) due to missing content in physics. There is more content on any other
website. It is not allocated enough time to use technology in teaching because of lack of class hours and the
intensity of the curriculum.
These suggestions have been made in accordance with physics teachers’ opinions regarding the use of
technology in teaching:
• FATİH project should be planned that the equipment will deliver to the schools so as to not cause
inequality of opportunity.
• The provision of training should be done regarding the use of interactive board, computer and projection
device.
• Internet connection concerning infrastructure for efficient the use of interactive boards and tablet
computers should be improved.
• In-service training regarding the use of technology in instruction should be based on a voluntary basis
and principles of adult education should be considered.
• In-service training to teachers in terms of their duration and timing should be organized in the most
appropriate manner.
• Education Information Network (EBA) should be developed content for physics.
• The content development courses for teachers can be provided in order to upload to EBA and physics
teachers in Science high school can cooperate with ICT teachers.
• Physics teachers’ opinions regarding the use of technology in teaching emerged in the context of
evaluating these results, especially the expansion of the scope of the FATİH project with quantitative and
qualitative research should be reconsidered to investigate.
Keywords: Physics teaching, technology use in education.
3.

GİRİŞ

Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte teknolojideki sürekli gelişim, hayatın hemen her alanına yansımıştır.
Dijital okur-yazarlık, dijital vatandaşlık, dijital yerlilik ve dijital göçmenlik gibi kavramlar günlük yaşantılarla
bütünleşmiştir.
Bir toplumu oluşturan bireylerin, bilgi çağının üretken üyeleri arasına katılmaları ve ülkelerin eğitim
politikaları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmesi bilim ve teknolojinin bütünleştirilmesinden
geçmektedir. Bu durum, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini ve kendilerine uyarlamalarını
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zorunlu hale getirerek eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin
eğitim kurumlarına girmesini de beraberinde getirmiştir (Uşun, 2003:368).
Bilgisayar, internet, sosyal ağlar gibi teknolojilerin örgün eğitim kurumlarında kullanılması, öğrencilerin
motivasyonlarını ve akademik başarılarını artırma, öğrenme ortamlarını zenginleştirerek dikkat çekme, yeni
bilgilerin öğretilmesi sürecine destek olma noktasında olumlu katkılar sağlamaktadır.
Teknolojinin eğitim öğretim ortamlarında kullanılması bağlamında ülkemizde de makro ölçekli bir proje
başlatılmıştır. 22.11.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan bir
protokolle “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (FATİH) isimli proje hayata geçirilmiştir.
Projenin temel hedefi; eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullardaki teknolojik altyapının
iyileştirilerek, bilişim teknolojileri araçlarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması olarak
belirlenmiştir. FATİH projesi ile kırk bin okulda, altı yüz bine yakın dersliğin akıllı sınıf formuna
dönüştürülmesi planlanmaktadır (MEB, 2010).
Uygulamada ortaöğretimden ilköğretime ve okul öncesine doğru aşamalı bir süreç planlanmaktadır. Proje
kapsamında etkileşimli tahtaların kurulumuna Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinden başlanmıştır. Tablet
bilgisayarların dağıtımında ise lise 9. sınıf öğrencilerine öncelik verilmiştir. Böylelikle öğrenciler dört yıllık
lise yaşantıları boyunca tablet bilgisayar kullanabilecektir. Aynı zamanda uluslararası öğrenci başarısının
değerlendirildiği PISA sonuçlarında Türkiye’nin üst sıralara çıkması hedeflenmektedir.
Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin; matematik
okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendiren
bir araştırma projesidir (PISA Türkiye, 2014a).
2006-2012 yılları arasında fen performansındaki yıllık artış incelendiğinde, Türkiye’nin istatistiksel olarak
anlamlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Türkiye’nin PISA 2006’da fen ortalama puanı 424 iken, üç yıl
sonra gerçekleştirilen PISA 2009’daki ortalama puanı 454 ve 2012’deki ortalama puanı 463 olmuştur. OECD
ülkeleri arasında Türkiye yıllık 6 puanlık artışla ilk sırada yer almaktadır (PISA Türkiye, 2014b).
Türkiye’nin fen okuryazarlığı alanında artmakta olan başarısını devam ettirerek PISA sıralamasında üst
sıralara yükselebilmesinde, devlet tarafından yapılan eğitim yatırımlarının ve FATİH projesinin amacına
ulaşabilmesinde özellikle lise kademesindeki fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.
Fen bilimlerindeki yeniliklerin ve buluşların hem ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sağladığı, hem de
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel dayanağı olduğu bilinmektedir. Bu durum fen bilimlerinin ve onun
eğitiminin öneminin gün geçtikçe artmasına ve bütün ulusların fen bilimlerinin geliştirilmesine önem
vermesine yol açmaktadır. Bu amaçla ülkeler fen eğitimi programlarını geliştirmeye, öğretmenlerin niteliğini
yükseltmeye ve eğitim kurumlarını araç-gereçlerle donatmaya çalışmaktadır (Ayas vd., 1993:433).
Fen bilimlerinin önemli dallarından biri de doğayı anlama çabamızın bir sonucu olan fiziktir. Çepni ve
diğerlerine göre (1997:2.3) insanların, hayatın her seferini etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp
yorumlayabilmesi için temel bir fizik genel kültürü eğitiminden geçirilmesi gereklidir. Böylece bireyler
bilimin değerini anlar ve ona karşı pozitif bir tutum geliştirir, teknolojinin toplumsal yaşantı üzerindeki
etkisini anlar ve en önemlisi bilim-teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerini
merakla izler.
Fizik dersinin genellikle öğrencilerin endişe duydukları ve anlamakta zorlandıkları dersler arasında yer
almasından dolayı fiziğe karşı olumlu tutum ve davranış geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini olumlu
yönde geliştirebilecekleri öğrenme ortamları sağlanmalıdır. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan
öğretmenin hem yeni teknolojileri kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını
öğrenciye öğretmesi bağlamında lise fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri
önem kazanmaktadır.
3.1. Amaç
Bu araştırmanın amacı, lise fizik öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların
öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu bildirinin sonuçları, liselerde görev
yapan fizik öğretmenlerinin ders içi öğretim etkinliklerini planlarken teknolojiden yararlanma süreçlerine ışık
tutabilir. Öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı dersin niteliğini ve öğrenci başarısını etkileyecektir. Bu
amaç doğrultusunda fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri nelerdir?
sorusuna yanıt aranmıştır.

104

4.

YÖNTEM

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim ve nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Balıkesir İli Karesi ilçesinde aynı eğitim bölgesinde yer alan bir
Fen Lisesi, bir Anadolu Lisesi ve bir Meslek Lisesi fizik öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin
mesleki deneyimleri 16 ile 26 yıl arasında değişmektedir.
Araştırma sorusuna yönelik detaylı bilgi edinebilmek için birden fazla görüşmeci nedeniyle
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır. Patton’a göre (1987) bu yaklaşım, dikkatlice
yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda
sorulur (akt. Yıldırım & Şimşek, 2013:151).
Veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun
hazırlanması sürecinde alanyazın taraması yapılmış ve iki fizik öğretmeni ile bir nitel araştırma uzmanının
görüşleri alınmıştır.
Öğretmenlere sunulan görüşme onay formu ile izinleri alınmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde
sorular öğretmenlere aynı sözcüklerle ve aynı biçimde sorulmuştur. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla
kaydedilmiştir ve elektonik ortama aktarılmıştır. Elde edilen yanıtlar araştırmacı tarafından analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşme kayıtları ve bulgular katılımcılara
sunularak teyit edilmiştir.
Görüşmelerde fizik öğretmenlerine aşağıdaki sorular sorulmuştur:
1.

Sınıfınızda fizik dersinin işlenmesi için ne gibi teknolojik imkânlara sahipsiniz?

2.

Bu teknolojilerin kullanımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

3.

Hizmetiçi eğitimleri bu teknolojilerin kullanımı bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?

4.

EBA hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

5.

EBA’daki içeriğin geliştirilmesinde fizik öğretmenleri nasıl katkı sağlayabilir?

5.

BULGULAR

Bu bölümde araştırma kapsamında fizik öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgulara
ve sunulan çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Görüşme formundaki ilk soru, fizik öğretmenlerinin sınıflarında hangi teknolojik imkânlara sahip
olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Buna göre görüşme yapılan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi fizik
öğretmenleri öğretim sırasında sınıflarında Fatih Projesi ile sağlanan etkileşimli tahtalardan faydalandıklarını,
İnternet erişiminin zaman zaman sıkıntılı olduğunu, Power Point ve Starboard yazılımlarını kullandıklarını
belirtmişlerdir. Meslek lisesinde görevli fizik öğretmeni ise yalnızca fizik laboratuarında var olan masaüstü
bilgisayarı ve projeksiyon cihazını, diğer dersliklerde ise kendi dizüstü bilgisayarını kullanmaktadır.
“Akıllı tahtalar mesleğimizi daha iyi anlatma yönünde bize büyük bir imkân sağladı. Gerek
Power Point’te hazırladığımız programlar, gerekse starboard içerisinde hazırladığımız
çalışmalar güzelce anlatılabiliyor ve kullanılabiliyor. Kablosuz bağlantılar kurulmaya
çalışıyor ama her sınıfta bu %100 verimli olmuyor. Zaman zaman kesiliyor.” (Görüşmeci-1).
“Bütün sınıflarımızda akıllı tahtamız var. Genelde akıllı tahtalarda paket programları
kullanıyoruz. Yıldırım, şimşek, plazma olayı gibi gösterimlerde akıllı tahtalardan
faydalanıyoruz. Bütün sınıflarımızda internet erişimimiz var.” (Görüşmeci-2).
“Diğer sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı olmadığı için kendi bilgisayarımı
getiriyorum. Daha çok bilgisayar ve projeksiyon ile ders işlemeye çalışıyoruz. Okulumuzda
internet bağlantısı var.” (Görüşmeci-3).
Araştırmaya katılan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi fizik öğretmenleri, sınıf ortamında sahip oldukları
teknolojilerin kullanımı noktasında, özellikle deneylerin gösteriminde etkileşimli tahtaların oldukça faydalı
olduğunu ancak tablet bilgisayarların tahtalarla etkileşimli olmaması nedeniyle verimli biçimde
kullanılamadığını ifade etmişlerdir. Meslek lisesi fizik öğretmeni ise deneylerin gösteriminde projeksiyon ve
internetten faydalandığını belirtmiştir.
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“Öğrenciler de tabletleri henüz aktif olarak kullanamıyor. Eğer onları da belki ders içerisine
aktif hale getirebilirsek daha da dersimizin kalitesini ve görselliğini artıracağı şansımız
olacağını inanıyorum.” (Görüşmeci-1).
“Bizde laboratuar imkânları el vermeyen deneyleri, laboratuar ortamında yapacağımız
deneyleri, ya da yaptığımızda çok zamanımızı alan deneyleri internet üzerinden bilgisayar
veya akıllı tahta sayesinde öğrencilere gösterimi bizim için müthiş bir zaman kazanımı oluyor.
Bu konuda akıllı tahtalar çok faydalı, internet erişim de olduğu zaman işimize yarıyor.”
(Görüşmeci-2).
“Yapamayacağımız deneyleri internet üzerinden projeksiyonla öğrencilerimize
gösteriyorum.” (Görüşmeci-3).
Görüşme yapılan fizik öğretmenleri, öğretimde teknoloji kullanımına yönelik hizmetiçi eğitimlerin
gönüllülük esasına dayanması gerektiğini, daha uzun sürelerle ve öğretim yapılmayan zaman dilimlerinde
planlanmasının daha uygun olacağını düşünmektedir.
“Birazcık daha zamanlama konusunda sıkıntı vardı. Gün bitip günün arkasına konuyor. Zaten
ders içerisinde yoruluyorsunuz, 8 saat dersten sonra yoruluyorsunuz.” (Görüşmeci-1).
“Hizmetiçi eğitimlerde gönüllülük şartı esas olmalı. Bu hizmet içi eğitimlerin biraz daha uzun
soluklu ve uygulayarak daha kalıcı olmasında fayda olur kanaatindeyim.” (Görüşmeci-2).
“Süre biraz daha uzun tutulabilir. İki üç günlük yapılan seminerlerin çok yeterli olduğunu
düşünmüyorum.” (Görüşmeci-3).
Fizik öğretmenleri, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişimin kolay olduğunu ancak fizik branşındaki içeriğin
yetersiz olup geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
“EBA’daki içerik güzel fakat daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yüklendikçe,
paylaşımlar arttıkça, herkes bilgisini, görgüsünü buraya aktardıkça daha kaliteli bir
yansıması olacaktır diye düşünüyorum.” (Görüşmeci-1).
“EBA’ya paket programlar konursa öğrenciyle paylaşma adına güzel bir program olacağını,
verimli olacağını düşünüyoruz. EBA’nın zenginleştirilmiş konuların olmadığını gördüm.”
(Görüşmeci-2).
“EBA’yı kullanmak için erişim kolay. EBA’nın fizik branşında eksik olduğunu düşünüyorum.
İçerik biraz daha geliştirilebilir. İnternette EBA’dan daha fazla ders içerikleri var.”
(Görüşmeci-3).
Araştırma kapsamındaki bir diğer soru ise EBA’daki içeriğin geliştirilmesinde lise fizik öğretmenlerinin
nasıl katkı sağlayabileceğidir. Buna göre katılımcılar; içerik geliştirme kursları açılabileceği, öğretmenlerin ve
öğrencilerin sınıf ortamındaki çalışmalarının sisteme yüklenebileceği ve Fen liselerindeki fizik öğretmenleri
ile bilgisayar öğretmenlerinin işbirliği yapabileceği şeklinde öneriler getirmişlerdir.
“Animasyon ve flash programlarını yapmasını bilmiyorum. Belki onların kursunu görsem o
konuda katkılarım olabilir. Yapılmış olan flash üzerinde oynamalar yapma şansını belki
bilsem değişiklikler yapmayı düşünebilirim ve onu yüklemeyi isterim arkadaşlarım da
kullansın diye.” (Görüşmeci-1).
“Gerek bakanlık gerekse Fen Liselerindeki arkadaşlarımız sayesinde içeriğinin doldurulması
sağlandığında paylaşım olarak bize de faydası olacağını sanıyorum.” (Görüşmeci-2).
“Lise öğretmeni arkadaşlar bir deney yaptıkları zaman bu deneylerin videolarını ve
sonuçlarını koyabilir diye düşünüyorum. Öğrenciler yapmış oldukları etkileşimleri EBA’nın
içine koyup bizde buradan elde edebiliriz diye düşünüyorum. Animasyonlar olabilir. Bu
animasyonlar için fizik öğretmenleri ile birlikte bilgisayar öğretmenleri de destek vermesi
gerekir.” (Görüşmeci-3).
Görüşmenin sonunda fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına ilişkin önerileri sorulmuştur.
Ders saatlerinin azlığından ve öğretim programının yoğun olmasından yakınan öğretmenler, öğrencilerin de
teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.
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“Anadolu liselerimizde ders saatimiz önceki yıllara göre azaltıldı. Konuları yetiştirebilmek
için özetin özetini vererek çocukları deneylerden soyutlama noktasına geldik. Ağır konuların
müfredattan çıkarılması konusunda biz görüş bildirdik çalıştayda.” (Görüşmeci-2).
“Öğrenciler de EBA ve bilgisayar seminerinden, kursundan geçirilmesi gerekiyor diye
düşünüyorum.” (Görüşmeci-3).
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmanın amacı, lise fizik öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların
öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonrasında, Fen Lisesinde ve Anadolu Lisesinde görev yapan
fizik öğretmenleri ile Meslek Lisesinde görev yapan fizik öğretmenlerinin sınıf ortamında sahip oldukları
teknolojik imkânlar arasında farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Ancak ilerleyen zamanlarda projenin daha
fazla okulu kapsaması ile ileride yapılacak araştırmalarda benzer bir bulgunun ortaya çıkmayacağı
düşünülmektedir.
Katılımcılar, sınıf ortamındaki etkileşimli tahta, bilgisayar ve projeksiyon cihazı gibi teknolojileri,
özellikle laboratuvar ortamında gerçekleştiremedikleri deneylerin gösteriminde kullandıklarını belirtmişlerdir.
Kurt ve diğerleri de (2013:15) çalışmalarında, öğretmenlerin Fatih projesinin bileşenlerinden olan etkileşimli
tahtayı ders süresi boyunca etkin olarak kendi hazırladıkları materyallerin yanı sıra internetten araştırarak
buldukları materyalleri de öğrencilerle paylaşma, görselleri kullanma ve soru çözme amaçlı kullandıkları
bulgusuna ulaşmışlardır. Buna göre, araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin
olumlu bir tutum içinde oldukları söylenebilir.
Başka bir çalışmada ise 19 okuldaki dört branştan 155 lise fen grubu öğretmenin genel olarak teknolojiye
ilişkin olumlu bir tutum içinde olmadıkları görülmüştür. Ayrıca günlük işlerinde teknolojiyi kullanmaktan
kaçındıkları, çevresindekileri teknolojiye karşı ilgilerini arttırma gayreti içinde olmadıkları anlaşılmıştır (İspir
vd., 2007:71).
Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler öğrencilerin kullandıkları tablet bilgisayarların
etkileşimli tahtalarla bağlantısının olmaması nedeniyle hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından öğretim
amaçlı kullanılamadığını söylemiştir. Kurt ve diğerleri de (2013:16) çalışmalarında, tablet bilgisayarların
öğretmenler tarafından kullanılmadığını belirlemiştir.
Tüm öğretmenlere zorunlu olarak verilen hizmetiçi eğitimlerde yetişkin eğitimi ilkeleri dikkate
alınmamaktadır. Süre ve zamanlama öğretmenlere uygun olarak planlanmamaktadır.
Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) fizik branşındaki içeriğin eksikleri nedeniyle öğretmenler tarafından
verimli olarak kullanılamamaktadır. Diğer İnternet sitelerinde daha fazla içerik bulunmaktadır. Ders
saatlerinin azlığı ve öğretim programının yoğunluğu nedeniyle öğretimde teknoloji kullanımına yeterince
zaman ayrılamamaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, lise fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji
kullanımlarına yönelik şu öneriler getirilmiştir:
• Fatih projesi kapsamındaki donanımların okullara ulaştırılmasında fırsat eşitsizliğine sebep olmayacak
şekilde planlama yapılmalıdır.
• Etkileşimli tahtaların, bilgisayar ve projeksiyon cihazının ötesinde kullanımlarının sağlanmasına yönelik
eğitimler verilmelidir.
• Etkileşimli tahtaların ve tablet bilgisayarların etkin kullanımı için İnternet bağlantısına yönelik alt yapı
iyileştirilmelidir.
• Öğretimde teknoloji kullanımına yönelik hizmetiçi eğitimlerde gönüllülük esasına dayanmalıdır ve
yetişkin eğitimi ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
• Hizmet içi eğitimler süre ve zamanlama bakımından öğretmenlere en uygun şekilde düzenlenmelidir.
• Eğitim Bilişim Ağı’ndaki (EBA) fizik branşına yönelik içerik geliştirilmelidir.
• EBA’ya içerik sağlama noktasında öğretmenlere yönelik içerik geliştirme kursları açılabilir ve Fen
liselerindeki fizik öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenleri arasında işbirliği sağlanabilir.
• Teknoloji kullanımı konusunda öğrenciler de bilinçlendirilmelidir.
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• Fizik dersi öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
bağlamında ortaya çıkan bu sonuçlar özellikle Fatih projesinin kapsamının zaman içerisinde genişlemesi ile
nicel ve nitel araştırmalar yoluyla sorgulanarak yeniden ele alınmalıdır.
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TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN
EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMALARDAKİ EĞİLİMİN
BELİRLENMESİ
Fatih Türkan1
Abdullah Kuzu2
1. ÖZET
Günümüzde web ortamı Web 2.0 teknolojileri sayesinde daha fonksiyonel bir hale gelmiş, özellikle kullanıcılar
arasındaki etkileşimin artmasını ve bilgiye daha kolay erişilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Web 2.0 teknolojilerinin
bireyin hayatını kolaylaştırdığı söylenebilir. Benzer durum eğitim alanında da görülmektedir. Eğitim alanında Web 2.0
teknolojileri ile ilgili yapılan araştırmalar arttıkça bu teknolojilerin gerek sınıf içine, gerekse de okul dışında öğrencilere
sağladığı olanaklar da daha açık bir şekilde görülebilecektir. Bu bağlamda Web 2.0 teknolojilerinin eğitimde kullanımına
yönelik yapılan araştırmalarda ortaya çıkan güncel eğiliminin belirlenmesi, bu teknolojilerinin öğretme-öğrenme
sürecinde kullanımına yönelik yeni çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayın
yapan dergilerde, eğitimde Web 2.0 kullanımına ilişkin yapılan araştırmaların eğiliminin belirlenmesidir. Tekil tarama
modeliyle gerçekleştirilen bu çalışmada 101 araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan yayınlar, yayınlanan dergi, yayın yılı,
kullanılan Web 2.0 teknolojisi, araştırma yöntemi, çalışma grubu, örnekleme türü, kullanılan veri toplama aracı ve veri
analiz tekniğine göre incelenmiştir. Çalışma sonunda Web 2.0 teknolojileriyle ilgili en çok yayının çevrimiçi dergilerde
yapıldığı, blogların daha popüler olduğu, en çok araştırmanın yükseköğretim öğrencileriyle gerçekleştirildiği ve anketin
popüler bir veri toplama aracı olduğu gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Web 2.0 Teknolojileri, Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı, Akademik
Dergiler, Araştırmalardaki Eğilim.
2. GİRİŞ
Web 2.0 kavramı ilk defa 2004 yılında Tim O’Reilly tarafından internet iletişimi konferansında
kullanılmıştır (O’Reilly, 2005). Web 2.0, web ortamına yeni teknolojik destekler veya uygulamalar katmaktan
ziyade var olan web teknolojisini daha kolay kullanılabilir veya daha fonksiyonel hale getirebilmek için
ortaya konulan eğilimleri ifade eder (Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). Bu bağlamda Web 2.0
teknolojileri, kullanıcı ve web uygulamaları arası etkileşimi, kullanıcılar arası etkileşimi, işbirlikçi çalışmaları
ve bilgiye erişimi internet ortamında oldukça kolay bir hale getirmektedir (Deperlioğlu ve Köse, 2010).
Birçok alanda etkili bir şekilde kullanılabilen Web 2.0 teknolojileri, eğitim alanında da öğretme ve öğrenme
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Eğitim alanında kullanılan Web 2.0 teknolojilerinden bazıları şunlardır:
•

Blog

•

Livemocha

•

Webquest

•

Skype

•

Viki

•

Podcast

•

Forum

•

Prezi

•

Twitter

•

Google Uygulamalar

•

Facebook

•

Video Konferans

•

Ning

•

Second Life

•

Elgg

•

Alive3XD

Web 2.0 teknolojileri birbirleriyle etkileşim halinde olup her bir teknolojinin de farklı kullanım amaçları
bulunmaktadır. Bu teknolojilerden biri olan blog, Ward (2004) tarafından düzenli olarak güncellenen,
kronolojik olarak tarihe göre sıralanmış ve son konudan ilk konuya doğru sırası olan bir internet sitesi olarak
tanımlanmıştır. Blog öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini, yaratıcılıklarını, dil kullanım becerilerini ve
tasarım becerilerini geliştirmektedir (Duffy ve Bruns, 2008). Webquest, Dodge (1995) tarafından bilginin
tamamının ya da bir kısmının öğrenci tarafından internetten edinildiği araştırma ve sorgulamaya dayalı bir
etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Bu etkinliği gerçekleştiren bir öğrenci analiz edebilme, sentez yapabilme,
değerlendirme ve sonuç çıkarabilme gibi becerilerini geliştirmektedir (Halat, 2007). Viki teknolojisi, üyelik
gerektirmeden ziyaretçilere bazı içerikleri ekleme, düzeltme, silme ve değiştirmeye izin veren bir çeşit web
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sitesi olarak tanımlanmaktadır (Karaman, Yıldırım ve Kaban, 2008). Vikilere örnek olarak birçok dil desteği
mevcut olan vikipediyi verebiliriz. Vikinin eğitimde kullanımının getirileri ise öğrenci çalışma dosyaları,
mesleki gelişim, ders ve sınıf içi iletişim ortamı, topluluk ilişkileri ve sanal topluluklar oluşturma ve bilgi
yönetimidir (Altun, 2005). Forumlar, fikirleri tartışmak, öneriler almak isteyen kişiler için değerli bir kaynak
olarak tanımlanmıştır (Arnt ve Zilberstein, 2003). Forumlar eğitimde kullanıldığında ise öğrencilerin
birbiriyle etkileşimini artırabilmektedir. Mikrobloglar, kişisel bloglardan farklı olarak kullanıcıların kısa
bildirim ve paylaşımlarda bulunması olarak tanımlanmaktadır (Köse ve Çal, 2012). Mikroblog teknolojisinin
en popüler servislerinden biri twitter’dır. Twitter eğitim süreçlerinde içerik oluşturma ve bilgi paylaşımı,
iletişim ve sosyal bağ kurma, işbirlikli ve katılımcı ortam oluşturma amacıyla kullanılabilmektedir (Odabaşı
ve diğerleri, 2012).
Facebook, kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla
kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını, gruplara katılmasını ve diğerleri ile kaynakların paylaşılmasını
sağlayan çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır (Gonzales ve Vodicka, 2010). Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin
milyonlarca öğrencinin yaşamları üzerinde oldukça güçlü etkileri vardır (Schroeder ve Greenbowe, 2009). Bu
sayede facebook aracılığıyla öğrencilere sınıf ortamı dışında rahat ulaşabilir ve oluşturulan grup aracılığı ile
de dersle ilgili paylaşımlarda bulunabiliriz. Facebook’a benzer şekilde ning, elgg ve live mocha gibi
ortamlarda sosyal ağlara örnek olarak verilebilir. Skype anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü çağrı hizmetleri
bulunan çevrimiçi bir hizmettir (Skype, 2014). Skype ile öğrenciler birbirlerinden bilgi alışverişinde
bulunabilir, canlı gösterimler izleyebilir ve dünyanın diğer bir ucundaki uzmanların çevrimiçi seminerlerine
katılabilirler (Hargis ve Wilcox, 2008). Podcast servisleri, video veya sesin, uyumlu herhangi bir aygıt için
internet üzerinden paylaşılması ilkesine dayanan, bir yayın türüdür (Deperlioğlu ve Köse, 2010). Bu yayının
video tabanlı olanına videocast de denilmektedir. Podcast yayını bir başka Web 2.0 teknolojisi olan RSS
desteğiyle gerçekleşmektedir. Bu da internet ortamında güncelleme olduğunda podcast uyumlu aygıtın
uyarılmasıyla sağlanmaktadır. Podcast’i eğitimde ders öncesi hazırlık, kaçırılan derslerin konularını telafi
etme ve bir konu hakkında kaynak sahibi olma gibi amaçlarla kullanmak mümkündür (Karaman, Yıldırım ve
Kaban, 2008). Prezi teknolojisi, Perron ve Stearns (2011) tarafından çeşitli yapılarda dijital sunum oluşturma
fırsatı sunan ve üyelik hesabına göre farklı saklama kapasitesi seçeneği olan çevrimiçi sunum servis
sağlayıcısı olarak tanımlanmıştır. Öğretim süreçlerinde kullanıldığında ise öğrencilerin kavram haritası
oluşturma ve beyin fırtınası yapma becerilerini geliştirebilmektedir (Yee ve Hargis, 2010).
Google uygulamaları arasında gmail, takvim, google drive, google dokümanlar gibi birçok araç
bulunmaktadır. Google uygulamaların eğitim sürümünü kullanan okullar genellikle, öğrencilerin öğrenme
ortamına aktif şekilde katılımının sağlandığını belirtmişlerdir (Google, 2014). Video konferans iki veya daha
fazla noktada bulunan insanların çeşitli cihazları kullanarak sesli ve görüntülü olarak, gerçek zamanlı
haberleşme yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Semerci ve Bektaş, 2005). Öğrenciler farklı bölgelerdeki
eğiticilerden ders alabilirler. Buna rağmen yaşanan teknik aksaklıklar ve yüz yüze iletişimin eksikliği gibi
sebepler öğretim sürecini olumsuz etkileyebilmektedir (Birişçi, 2013). Second life parametrik model yapımı
imkanı sağlayan üç boyutlu sanal bir dünyadır (Gül, 2011). Eğitim açısından second life’da sanal öğrenme
ortamları da oluşturulabilmektedir. Benzer ortamlar bir başka Web 2.0 teknolojisi olan alivex3d sanal
dünyasında da tasarlanabilmektedir. Bu ortamlar öğrenciler tarafından değişik, merak uyandırıcı, eğlenceli,
etkili, gerçekçi, verimli, yararlı ve ders için motive edici gibi kavramlarla yorumlanabilirken, yaşanan teknik
sorunlar da öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir (Bulu ve İşler, 2011).
Karaman, Yıldırım ve Kaban (2008) yaptıkları çalışmada Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına
ilişkin araştırmaları incelemişlerdir. Çalışmayı, Eric (www.eric.ed.gov) isimli veri tabanında, viki, blog,
podcast, RSS, folksonomi ve açık video paylaşımı uygulamalarına yönelik çalışmaların taranmasıyla
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonunda ise blog ile ilgili 207 yayına, viki ile ilgili 34 yayına, podcast ile ilgili
32 yayına, RSS ile ilgili 28 yayına, açık video paylaşımı uygulamaları ile ilgili 26 yayına ve folksonomi ile
ilgili 7 yayına ulaşmışlardır. Yıllar bazında, 2001-2003 yıllarına ait 8 yayın, 2004 yılına ait 8 yayın, 2005
yılına ait 37 yayın, 2006 yılına ait 65 yayın, 2007 yılına ait 118 yayın ve 2008 yılına ait 98 yayın tespit
etmişlerdir. Örneklem bazında ise lisans seviyesinde 36 yayın, genel seviyede 22 yayın, lise seviyesinde 6
yayın, ilköğretim seviyesinde 6 yayın, lisansüstü seviyesinde 2 yayın ve öğretmenlerle ilgili 2 yayın olduğunu
gözlemlemişlerdir.
Web 2.0 teknolojilerinin en önemli yanı eğitim ve öğretimde kolaylıklar sunmasıdır. Bu kolaylıklar ise
Web 2.0 teknolojilerinin öğretim süreçlerinde kullanılmasıyla sağlanacaktır. Bundan dolayı Web 2.0
teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılmasıyla ilgili yapılan araştırmalar önemli olmaktadır. Alanyazına
bakıldığında ise bu araştırmaları da inceleyen çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yapılan
çalışmada, Türkiye’deki akademik dergilerde yayınlanan eğitimde Web 2.0 teknolojileri kullanımıyla ilgili
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araştırmalarda yayınlanan dergiye, yayın yılına, kullanılan Web 2.0 teknolojisine, araştırma yöntemine,
çalışma grubuna, örnekleme türüne, kullanılan veri toplama aracına ve veri analiz tekniğine göre gözlenen
eğilim belirlenmeye çalışılmıştır.
3.

YÖNTEM

Bu çalışmada tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modelleri,
değişkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma
modelleridir (Kuzu, 2011). Bu kapsamda taranan araştırmalar da doküman incelemesi ile çözümlenmiştir.
Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma kapsamında “Web 2.0” ve Web 2.0 teknolojilerinin
adlarını içeren anahtar kelimelerle yapılan taramalar sonucunda 101 yayına ulaşılmıştır. Ulaşılan yayınlar,
yayınlanan dergi, yayın yılı, kullanılan Web 2.0 teknolojisi, araştırma yöntemi, çalışma grubu, örnekleme
türü, kullanılan veri toplama aracı ve veri analiz tekniği başlıkları kapsamında ele alınarak bulgular
oluşturulmuştur. Belirlenen başlıkların içerikleri konusunda da uzman görüşüne başvurulmuştur.
4.

BULGULAR

Çalışmada yapılan alanyazın taraması ve doküman analizi sonucunda ulaşılan araştırmalar, yöntem
bölümünde belirtilen başlıklar altında yapılan araştırma sayılarıyla incelenerek bulgular oluşturulmuştur.
İncelenen bazı araştırmalarda birden fazla Web 2.0 teknolojisi, veri toplama aracı, örneklem veya veri analiz
tekniğinin ele alındığı görülmüştür. Buna karşın alanyazın çalışmalarında veri toplama aracı, örneklem veya
veri analiz tekniği bulunmamaktadır. Bu bağlamda belirtilen başlıklardaki toplam sayı araştırma sayısından
eksik veya fazla olabilmektedir.
4.1.

Yayınlanan Dergiye Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda Türkiye’de yayın yapan 36 dergiye ulaşılmıştır. Ulaşılan
dergilerin araştırma sayıları Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Yayınlanan Dergiye Göre Araştırma Sayıları
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Şekil 2’de görüldüğü büyük bir farkla en fazla araştırmanın Turkish Online Journal of Distance Education
(TOJDE) (f=36) ve The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) (f=23) dergilerinde
yapıldığı görülmektedir. Geri kalan dergilerdeki yayın sayısının ise düşük olduğu gözlenmektedir. Diğer
dergiler (f=30) kategorisinde bulunan her bir dergi de ise 1’er adet araştırma bulunmaktadır.
4.2.

Yayınlanan Yıla Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 2006-2013 yılları arası araştırmalara ulaşılmıştır. Ulaşılan
yıllara göre yapılan araştırmalar Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Yayınlanan Yıla Göre Araştırma Sayıları
Şekil 3 incelendiğinde en fazla araştırmanın yapıldığı yıl olarak 2013 yılı (f=29) görülmektedir. Araştırma
sayıları yıllara göre ortalama olarak artış göstermiştir diyebiliriz.
4.3.

Kullanılan Web 2.0 Teknolojisine Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 16 adet Web 2.0 teknolojisine rastlanılmıştır. Ayrıca Web 2.0
teknolojisinin kullanılmadığı ve eğitimle ile Web 2.0 alanlarının irdelendiği araştırmalara da ulaşılmıştır. Bu
bağlamda 4 adet Web 2.0 alanı da çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ulaşılan araştırma
sayıları Şekil 4’te verilmiştir.
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Şekil 4. Kullanılan Web 2.0 Teknolojisine Göre Araştırma Sayıları
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Şekil 4 incelendiğinde blogla (f=24) ilgi araştırmaların en fazla olduğunu görülmektedir. Blog’u ise
facebook (f=17), webquest (f=13), secondlife (f=10) ve ile ilgili araştırmalar takip etmektedir. Diğer
teknolojiler (f=6) başlığı altında bulunan Web 2.0 teknolojileriyle ilgili ise 1’er araştırmaya ulaşılmıştır.
Eğitim ile Web 2.0 alanlarının irdelendiği araştırmaların içinden ise en fazla “Web 2.0” başlığı (f=8) ele
alınmıştır.
4.4.

Araştırma Yöntemine Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 4 farklı yönteme ulaşılmıştır. Araştırmalarda kullanılan
yönteme göre araştırma sayıları ise Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Araştırma Yöntemine Göre Araştırma Sayıları
Şekil 5 incelendiğinde karma yöntemin (f=14) ele alınan araştırmalarda çok az kullanıldığı söylenebilir.
Diğer yöntemlerin ise ele alınan çalışmalarda eşit düzeyde kullanıldığı görülmektedir.
4.5.

Çalışma Grubuna Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 7 çeşit çalışma grubuna rastlanılmıştır. Çalışma grubuna göre
araştırma sayıları Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Çalışma Grubuna Göre Araştırma Sayıları
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Şekil 6 incelendiğinde en fazla araştırma yapılan çalışma grubunun yükseköğretim öğrencileri (f=54)
olduğu görülmektedir. Diğer çalışma gruplarının ise ortalama olarak aynı düzeyde araştırmalarda yer aldığı
söylenebilir.
4.6.

Örnekleme Türüne Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 4 örnekleme türü belirlenmiştir. Belirlenen örnekleme türüne
göre araştırma sayıları ise Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7. Örnekleme Türüne Göre Araştırma Sayıları
Şekil 7 incelendiğinde araştırmalarda en çok kullanılan örnekleme türünün kolayda örnekleme (f=46)
olduğu görülmektedir. Rassal örnekleme (f=15) ve amaçlı örnekleme (f=13) ise tabakalı örneklemeye (f=1)
göre daha fazla tercih edilmiştir.
4.7.

Veri Toplama Aracına Göre Araştırma Sayıları

Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 8 veri toplama aracına ulaşılmıştır. Ulaşılan veri toplama
aracına göre araştırma sayıları Şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 8. Veri Toplama Aracına Göre Araştırma Sayıları
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Şekil 8 incelendiğinde araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama aracının anket (f=46) olduğu
görülmektedir. En az kullanılan veri toplama aracı ise değerlendirme formudur (f=1).
4.8. Veri Analiz Tekniğine Göre Araştırma Sayıları
Çalışmada yapılan incelemeler sonucunda 4 veri analiz tekniğine rastlanılmıştır. Veri analiz tekniğine göre
araştırma sayıları Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 9. Veri Analiz Tekniğine Göre Araştırma Sayıları
Şekil 9 incelendiğinde araştırmalarda nicel – tanımlayıcı veri analizinin (f=30) en çok kullanıldığı, nitel –
içerik analizinin (f=18) ise en az kullanıldığı görülmektedir.
5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Web 2.0 teknolojilerinin yaygınlaşabilmesi için bu alanda yapılan çalışmaların duyurulması
gerekmektedir. Bu duyuru kanallarından biri de dergilerdir. Türkiye’de yayın yapan dergilere bakıldığında
Web 2.0’ın eğitimde kullanılmasıyla ilgili en çok araştırmayı TOJDE ve TOJET yapmıştır. Bunun sebebi
olarak bu dergilerin çevrimiçi olması ve teknolojiye dayalı bir içeriğe sahip olması söylenebilir.
Araştırmaların yıllar geçtikçe artış göstermesi de Web 2.0 teknolojilerinin eğitimde yaygınlaştığını
göstermektedir. Buna rağmen Web 2.0 teknolojilerinin arasındaki popülerlik farkı da dikkat çekicidir.
Türkiye’de yayın yapan dergilerde eğitim amaçlı en çok kullanılan Web 2.0 teknolojisi blog iken, en az
kullanılan Web 2.0 teknolojileri ning, elgg ve livemocha gibi teknolojiler olmuştur. Bunun nedeni olarak
araştırmacıların popüler olan Web 2.0 teknolojisi ile çalışmaya daha istekli oldukları söylenebilir. Bu çalışma
kapsamında incelenen araştırmalarda yöntem olarak en az karma yöntem kullanılmıştır. Bunun nedeni ise
karma yöntemin diğer yöntemlere göre daha az çeşitlerinin olması yani içerik açısından kapsamının daha dar
olması denilebilir. İncelenen araştırmaların çalışma gruplarına baktığımızda ise yükseköğretim öğrencilerinin
yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Bu durumun da araştırmaların genellikle üniversite ortamında olmasından
ve araştırmacıların da kolayda örnekleme türünü daha fazla kullanmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.
İncelenen araştırmalarda veri toplama araçlarına baktığımızda anketin fazla kullanıldığını görmekteyiz. Bu
durum anketin birçok araştırma yöntemlerine uygun bir veri toplama aracı olmasından kaynaklanabilir. Veri
analiz tekniklerine baktığımızda ise nicel analiz tekniklerinin, nitel veri analiz tekniklerine göre biraz daha
fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu durumun nicel veri analizindeki tanımlayıcı istatistiklerin, bazı nitel
çalışmalarda kısmen kullanılabilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Karaman, Yıldırım ve Kaban (2008)
tarafından yapılan çalışmaya baktığımızda ise benzer şekilde araştırma sayılarının yıllar ilerledikçe artış
gösterdiğini, en çok blog kullanılarak araştırma yapıldığını ve araştırmalarda örneklem olarak en çok
yükseköğretim öğrencilerinin seçilmiş olduğunu görebilmekteyiz.
Genel olarak baktığımızda ise eğitimde Web 2.0 teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasına yönelik
teknolojiye dayalı yeni dergiler çıkartılabilir. Her arzın kendi talebini yaratması bağlamında düşündüğümüzde
bu etkili bir yol olabilir. Popüler olanların yanı sıra, popüler olmayan Web 2.0 teknolojileriyle ilgili
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araştırmalar çoğaltılabilir. Böylece Web 2.0 teknolojilerine daha bütüncül bir bakış açısı sağlanabilir. Kolayda
olmayan farklı örneklem grupları seçilebilir. Bu sayede daha farklı bölgelerdeki bireylere ulaşabilir ve birçok
araştırma aracılığıyla çalışma evrenine yaklaşabiliriz.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE MESLEKİ KAYGILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Fatma Akgün1
Hasan Özgür2
1.

ÖZET

Çalışma bilgi çağının en önemli eğiticilerinden biri olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen
adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleğe yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesidir.
Çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kaygı düzeylerinin cinsiyet, sınıf, mesleği asıl
tercih etme nedeni ve ailede öğretmen olup olmaması değişkenlerine göre incelenmesi ve öğretmenlik mesleğine yönelik
tutum ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 20132014 Bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde
öğrenim gören 152 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada verilerin toplanması için “Öğretmenliğe İlişkin Tutum
Ölçeği” ve “Mesleki Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde betimsel istatistikler ile bağımsız gruplar t-testi
ve one-way ANOVA testleri kullanılırken, iki ölçek arasındaki ilişki ise Pearson testi ile incelenmiştir. Çalışmadan elde
edilen bulgular doğrultusunda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarının olumlu ve orta seviyenin üstünde, mesleki kaygı düzeylerinin ise orta seviyenin biraz daha altında
olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretmenlik mesleğini asıl tercih
etme nedenleri arasında anlamlı bir fark bulunurken, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile cinsiyet, sınıf ve ailede
öğretmenlik mesleğine sahip birinin olup olmaması ile ilgili anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öte yandan, öğretmen
adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuş iken, öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri sınıf, öğretmenlik mesleğini asıl tercih etme nedeni ve ailede öğretmenlik mesleğine sahip birinin olup
olmaması değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmada ayrıca, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile
öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Mesleki Kaygı
2.

ABSTRACT

This study is perhaps the most important educators of the information age is one of the Department of Computer
Education and Instructional Technologies Education was carried out with teachers. For this purpose, this study was carried
out with the Department of Computer Education and Instructional Technologies Education teachers who is perhaps the most
important educators of the information age. The purpose of the study, determine the level of anxiety and attitudes towards
the teaching profession of the teacher candidates who is studying in the Department of Computer and Instructional
Technology. Also in this study, teachers' attitudes and anxiety levels towards the teaching profession has examined in the
sense of gender, class, the main reasons for choosing the profession and whether or not the teacher in the family and intended
to reveal relationship between attitudes and anxiety level towards the profession. The study group is comprised of 152
undergraduate students who are continuing their education in the Trakya University Faculty of Education Department of
Computer Education and Instructional Technologies. The data has been acquired through the use of the Scales for Teacher
Attitude and Occupational Anxiety The data was analyzed by using descriptive statistics, independent samples t-test and oneway ANOVA tests, the relationship between the two scales were analyzed with the Pearson test. As a result of research
findings, Computer Education and Instructional Technology students have a positive and slightly above the middle level
attitude towards the teaching profession and slightly below the middle level professional anxiety. As a result of research
findings, there is no difference towards the teaching profession attitude in sense of gender, class and whether or not the
teacher in the family but between the attitude towards the teaching profession and the main reason to prefer the teaching
profession is a significant difference has emerged. On the other hand, anxiety level of teacher candidates with the class, the
main reason to prefer the teaching profession and whether or not the teacher in the family no significant difference between
the variables, but significant difference according to gender was observed. Also in this study, there is no significant
relationship between the anxiety level of the teaching profession and the attitude towards teaching profession.

Key Words: Teacher Candidates, The Attitude Towards The Teaching Profession, Professional Concerns
3.

GİRİŞ

Bir toplumun çağın gerektirdiği bilgi ve birikime sahip olup, ileri medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi, bilgi
çağını yaşayıp bilgi toplumu olabilmesi ancak başarılı ve yenilikçi bir eğitim sistemi ile sağlanabilir. Bu eğitim
sisteminin de en önemli unsuru öğretmenlerdir. Eğitim ve öğretim sisteminin merkezinde yer alan öğretmenin
nitelikli, girişken, mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, anlayış ve yansıtıcı olma eğilimlerine sahip olmanın
yanında, mesleğiyle ilgili olumlu davranışlara sahip olan ve mesleği ile ilgili herhangi bir kaygı veya olumsuz
tutum sergilemeyen bireyler olması beklenir. Aslan ve Yalçın (2013)’ın ifade ettiği gibi öğretmenin sadece
1-Yrd. Doç. Dr. Fatma Akgün
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne/Türkiye, fatmaa@trakya.edu.tr
2-Yrd.Doç.Dr. Hasan Özgür
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne/Türkiye, hasanozgur@trakya.edu.tr
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genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi niteliklerine sahip olmasının yanında mesleğine karşı
geliştirdiği tutumda oldukça önemlidir. Sahip olunan tutum bireyin duygularını etkilediği kadar düşünce ve
davranışlarını da etkileyebilmektedir (Recepoğlu, 2013). Üstüner (2006)’in ifade ettiği gibi tutumlar, bir yandan
sosyal algımızı etkilerken diğer yandan davranışlarımızı da etkileyebilmektedir. Tutum, bir bireye atfedilen ve
onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan eğilimdir
(Kağıtçıbaşı, 1999). Papanastasiou (2002) tutumu, bir bireyin herhangi bir nesneye, insanlara, yerlere, olaylara
ve fikirlere karşı olumlu veya olumsuz gerçekleşen duygusal eğilimi olarak ifade ederken, Semerci ve Semerci
(2004)’ye göre ise tutum, kişilerin kendisi, başkaları, nesne veya olgular hakkındaki sorunlara yönelik
değerlendirmelerini içeren karmaşık bir yapı olarak ifade edilmiştir. Bireylerin davranışlarının incelenmesinde
davranışın belirleyicilerinden birisi olan tutumlar araştırmaya ve incelenmeye değer görülmektedir (Üstüner,
2006).
Genel olarak tanımlar dikkate alındığında, tutum kavramı için, bireyin herhangi bir duruma, olaya, fikir veya
nesneye karşı sahip olduğu olumlu ya da olumsuz tavrı veya tepki eğilimi ifadesi kullanılabilir. Özkan (2012)
tutumu, bir nesne, bir olay, bir durum, bir birey veya bir grup olabileceği gibi, bir meslek olarak ta ifade etmiştir.
Bireyin mesleğine ilişkin olumlu ya da olumsuz tutumu, o mesleği icra etmedeki başarı ya da başarısızlığına
neden olabilmektedir. Özellikle toplumun can damarı olan eğitim sisteminin işleyişinden sorumlu olan
öğretmenlik mesleğinde bu durum çok daha önemlidir. Öğretmenlik mesleğine eğitsel bir değer kazandırabilmek
için, öğretmenlerin ders anlatmalarının yanı sıra öğrenci başarısına olumlu katkı sağlayacak bilgi, beceri ve
olumlu tutum gibi her türlü öğretmen davranışlarına sahip olmaları gerekir (Özkan, 2012). Öğretmenlerin
mesleklerine yönelik tutumları, mesleği algılayış biçimlerini, mesleğini sahiplenmesini ve mesleğini severek
uygulamasını, kısacası öğretmenlik mesleğine yönelik anlayışını yansıtır. Bu nedenle gelecekte eğitim
sistemimizin işleyişinde yer alacak öğretmen adaylarının mesleğe karşı tutumlarının ne durumda olduğunun
belirlenmesi, öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinde onlara ne tür bir tutum kazandırılması konusunda
bizlere yol gösterecektir (Üstüner, 2006). Öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin tutumlarını belirlemek
üzere birçok çalışma (Özder, Konedralı ve Zeki, 2010; Tekerek ve Polat, 2011; Aslan ve Yalçın, 2013; Açışlı ve
Kolomuç, 2012; Can, 2010; Fadlelmula, 2013; Tural ve Kabadayı, 2014; Taşkın ve Ömeroğlu, 2010; Semerci ve
Semerci, 2004; Akkaya, 2009; Dikici ve Sağnak, 2010) yapılmıştır.
Yaşamın her evresinde bireylerin sebepli veya sebepsiz yere merak ettiği ve bu merakından dolayı endişe
duyduğu durumlar vardır (Temiz, 2011). Bu endişe durumları kişilerin herhangi bir nesne, durum ya da olaya
karşı kaygı yaşamasına neden olabilmektedir. Atmaca (2013), kaygıyı, genel anlamda üzüntü, endişe duyulan
düşünce ya da tasa olarak ifade ederken, Işık (1996) ise bireyin herhangi bir tehdit edici durum karşısında
hissettiği huzursuzluk ve endişe durumu olarak tanımlamaktadır. Eğitim sistemi içerisinde yapılan yenilikler ve
değişimler, bunun yanı sıra eğitim sistemi içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, öğretmen adayları üzerinde
kaygı durumunun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Öğretmen adaylarının mesleği ile ilgili kaygılarının
neler olduğunu bilmek ve bu anlamda çalışmalarda bulunmak eğitimin kalitesi ve nitelikli öğretmen
yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Saracoğlu, Kumral ve Kanmaz (2009), öğretmen adaylarının hizmet
öncesi eğitimlerinde mesleklerine yönelik kaygılarının ortaya çıkarılması ve bu anlamda kaygılarının
giderilmesine yönelik eğitimlerin verilmesinin etkili ve önemli olabileceğini vurgulamıştır. Öğretmen adaylarını
mesleki kaygılarını belirlemek amacıyla yapılmış çalışmalar (Cabı ve Yalçınalp, 2013; Dursun ve Karagün,
2012; Smith ve Hofer, 2003; Çubukçu ve Dönmez, 2011; Ünaldı ve Alaz, 2008; Doughney, 2008) mevcuttur.
Alan yazın çalışmalardan da görüldüğü gibi öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin olumlu tutumlara
sahip olması ve mesleklerine ilişkin herhangi bir kaygı yaşamamaları onları mesleklerini icra ederken başarıya
götürmede, önemli etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik
kaygılarını belirlemek amacıyla yapılmış çalışmalar (Doğan ve Çoban, 2009; Tekneci, 2010) olmakla beraber
sayıları çok fazla değildir. Bu nedenle öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin tutumlarını ve kaygılarını
belirlemek ve gerekirse hizmet öncesi eğitimde gerekli önlemler almak oldukça önemlidir (Doğan ve Çoban,
2009). Bu amaçla araştırmamız bilgi çağının en önemli eğiticilerinden olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının tümü üzerinde uygulanmıştır. Çalışma öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarını ve mesleki kaygılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş ve bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının;
1-) Öğretmenliğe ilişkin tutumları, mesleki kaygıları ve mesleki kaygının alt faktörleri açısından durumları
ne düzeydedir?
2-) Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanları ve mesleki kaygı puanları cinsiyet değişkenine
göre değişmekte midir?
3-) Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanları ve mesleki kaygı puanları sınıf değişkenine
göre değişmekte midir?
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4-) Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanları ve mesleki kaygı puanları ailede öğretmenlik
mesleğine sahip birilerinin olup olmaması değişkenine göre değişmekte midir?
5-) Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanları ve mesleki kaygı puanları mesleği asıl tercih
etme sebebi değişkenine göre değişmekte midir?
6-) Öğretmenliğe ilişkin tutumları ile kaygı düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?
4. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Bu araştırmada, öğretmen
adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumları ve mesleki kaygı düzeyleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki
ortaya konulmaktadır.
4.1. Araştırma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi BÖTE bölümünde öğrenim gören 65’i kadın (%42.8) ve 87’si erkek (%57.2) olmak üzere toplam 152
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 37’si birinci sınıf (%24), 45’i ikinci
sınıf (%30), 37’si üçüncü sınıf (%24) ve 33’ü dördüncü sınıf (%22)’ta öğrenim görmektedir.
4.2. Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri “Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ)” ve “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir.
Ayrıca çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek amacıyla ise
araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır.
Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ), Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından öğretmen adaylarının mesleki kaygısını
ölçmeye yönelik geliştirilmiş 45 madde ve “Görev Merkezli Kaygı”, “Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı”,
“Öğrenci / İletişim Merkezli Kaygı”, “Meslektaş ve Veli Merkezli Kaygı”, “Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı”,
“Atanma Merkezli Kaygı”, “Uyum Merkezli Kaygı” ve “Okul Yönetimi Merkezli Kaygı” olmak üzere sekiz
faktörlü bir ölçektir. Ölçek, 5- Kaygılanmıyorum, 4- Çok az Kaygılanıyorum, 3- Kısmen Kaygılanıyorum, 2Oldukça Kaygılanıyorum, 1- Çok Kaygılanıyorum olmak üzere beşli derecelendirme ile yanıtlanmaktadır.
Ölçeğin bütününden kestirilen toplam güvenirlik katsayısı 0.95 olarak belirlenmiştir (Cabı ve Yalçınalp, 2013).
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 45, en yüksek puan 225 olup, yüksek puanlar öğrencilerin mesleğe yönelik
kaygılarının daha az olduğunu göstermektedir (Cabı ve Yalçınalp, 2013).
Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği, Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmen adaylarının
mesleğe ilişkin kaygılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş 22 madde ve tek faktörlü bir ölçektir. Ölçeğin 10
maddesi olumlu, 12 maddesi olumsuzdur. Ölçek, 5- Tamamen Uygun, 4- Uygun, 3- Kararsızım, 2- Uygun
Değil, 1- Hiç Uygun Değil olmak üzere beşli derecelendirme ile yanıtlanmaktadır. Olumsuz maddelerde ise tam
tersi bir puanlama yapılmaktadır. Ölçeğin toplamına ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0.99 olarak
belirlenmiştir (Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven, 2000). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 22, en yüksek puan
110’dur ve puanların yüksek olması, öğrencilerin mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir
(Erkuş, vd. 2000).
4.3. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, istatistiksel çözümlemeleri gerçekleştirmek üzere araştırmacılar tarafından
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin çözümlemesinde betimsel istatistikler ile bağımsız gruplar t-testi
ve one-way ANOVA testleri kullanılırken, iki ölçek arasındaki ilişki ise Pearson testi ile incelenmiştir.
5.

BULGULAR

Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ile öğretmenliğe ilişkin tutumlarının demografik değişkenlere
göre değişip değişmediğini ortaya koymayı amaçlayan araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarının mesleki
kaygı düzeyleri ve öğretmenliğe ilişkin tutumlarına ait betimsel istatistik değerleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen
analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeyleri Ve Öğretmenliğe İlişkin Tutumlarının Ortalama
Değerleri
Değişken
Puan Aralığı
Madde Sayısı (m)
n
!/m
Görev Merkezli Kaygı

14-70

14

122

152

3.57

ss
13.56

Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı

7-35

7

152

3.24

6.46

Öğrenci / İletişim Merkezli Kaygı

6-30

6

152

3.42

6.93

Meslektaş ve Veli Merkezli Kaygı

5-25

5

152

3.78

5.28

Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı

4-20

4

152

3.48

4.81

Atanma Merkezli Kaygı

3-15

3

152

2.47

3.65

Uyum Merkezli Kaygı

3-15

3

152

3.57

3.22

Okul Yönetimi Merkezli Kaygı

3-15

3

152

3.28

2.85

Mesleki Kaygı Düzeyi

45-225

45

152

3.18

34.45

Öğretmenliğe İlişkin Tutum

22-110

22

152

3.51

5.51

Tablo 1’de sunulan bulgular, öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri ve öğretmenliğe ilişkin
tutumlarının ortalama değerin üzerinde olduğunu göstermektedir. Tablo 1’de yer alan bulgulara göre öğretmen
adaylarının öğretmenliğe ilişkin ortalama tutum puanları (!/m=3.51, max=5.0 ) orta seviyenin biraz daha
üstündedir. Bu durum öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğunu
ve bu sayede mesleklerini severek icra edebileceklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı
düzeyine göre bulgularına bakıldığında ise (!/m=3.18, Max=5.0) ortalamanın üst düzeyde olduğu ve puanların
yüksek olması mesleki anlamda kaygının azaldığını ifade etmesinden dolayı, kaygı düzeyinin ortalama üstü
bulunması öğretmenlik mesleğine yönelik çok fazla kaygı yaşamadıklarını göstermektedir. Mesleki kaygının alt
boyutlarına bakıldığında ise, yine aynı şekilde puanların yüksek olması mesleki kaygının azaldığını ifade
etmesinden dolayı öğretmen adayları en az meslektaş ve veli merkezli kaygı (!/m=3.78) yaşadıklarını ve en
fazla ise atanma merkezli (!/m=2.47) kaygı yaşadıklarını işaret etmektedir. Elde edilen bu bulgular, öğretmen
adaylarının kişilerle ilişkilerinde kaygılarının olmadığını fakat atanabilme konusunda kaygılarının olduğunu
göstermektedir.
Öğretmen adaylarının mesleki kaygı ve öğretmenliğe ilişkin tutum düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığın belirlenmesi için araştırmada bağımsız gruplar için t testinden yararlanılmıştır.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Öğretmen adaylarının mesleki kaygı ve öğretmenliğe ilişkin tutum puanlarının cinsiyet değişkenine
göre karşılaştırılması
Değişken
Grup
n
t
sd
p<
Ss
!
148.82
Erkek
87
32.83
Mesleki kaygı
2.36
150
.020
135.71
Kadın
65
35.39
77.51
87
5.46
Öğretmenliğe
ilişkin Erkek
-.26
150
.798
tutum
77.74
Kadın
65
5.62
Tablo 2’de yer alan bulgulara göre öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyet değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (t=2.36, p<.05) ortaya çıkmıştır. Erkek öğretmen adaylarının mesleki kaygı
ortalamasının (!=148.82), kadın öğretmen adaylarının mesleki kaygı ortalamasından (!=135.71) daha yüksek
çıkmıştır. Ortaya çıkan bu bulgu erkek öğretmen adaylarının daha az kaygılı olduğunu göstermektedir. Öte
yandan, öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark
göstermediği Tablo 2’den anlaşılmaktadır (t=.26, p>.05).
Araştırmada öğretmen adaylarının mesleki kaygı ve öğretmenliğe ilişkin tutum düzeylerinin öğrenim görülen
sınıf değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA testi ile incelenmiş ve gerçekleştirilen analiz sonucu
elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Ve Öğretmenliğe İlişkin Tutum Puanlarının Öğrenim Görülen
Sınıf Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Varyansın
Kareler
Kareler
Değişken
sd
F
p<
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
1176.87
3
392.29
.33
.807
Mesleki kaygı
Gruplariçi
178062.40
148
1203.12
Toplam
179239.27
151
Öğretmenliğe
Gruplararası
64.61
3
21.54
.71
.550
ilişkin tutum
Gruplariçi
4519.71
148
30.54

123

Toplam

4584.32

151

Tablo 3’te yer alan analiz sonuçları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf değişkeni ile mesleki
kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (F(3,148) =.33, p>.05). Tablo 3’te yer alan
bulgular ayrıca, örneklem katılımcılarının öğretmenliğe ilişkin tutum düzeylerinin öğrenim görülen sınıf
değişkenine göre de anlamlı bir fark göstermediğini ortaya koymuştur (F(3,148) =.71, p>.05).
Öğretmen adaylarının mesleki kaygı ve öğretmenliğe ilişkin tutum düzeylerinin ailede öğretmen olup
olmaması değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Ve Öğretmenliğe İlişkin Tutum Puanlarının Ailede Öğretmen
Olup Olmamasına Göre Karşılaştırılması
Değişken
Grup
n
t
sd
p<
Ss
!
143.68
Var
53
35.89
Mesleki kaygı
.12
150
.903
142.96
Yok
99
33.84
77.94
53
4.46
Öğretmenliğe
ilişkin Var
.55
150
.582
tutum
77.42
Yok
99
6.01
Tablo 4’te yer alan bulgulara göre öğretmen adaylarının mesleki kaygı (t=.12, p>.05) ve öğretmenliğe
ilişkin tutum düzeylerinin (t=.55, p>.05) ailede öğretmen olup olmaması değişkenin göre anlamlı bir farklılık
göstermediği ortaya çıkmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının mesleki kaygı ve öğretmenliğe ilişkin tutum düzeylerinin mesleği asıl
tercih etme sebebi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın ANOVA testi ile incelenmiş bulgular Tablo 5’te
sunulmuştur.
Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Ve Öğretmenliğe İlişkin Tutum Puanlarının Mesleği Asıl Tercih
Etme Sebebi Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Değişken
Mesleki kaygı
Öğretmenliğe
ilişkin tutum

Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

A: Çalışma saatleri ve koşulları

Kareler
Toplamı
5067.70
174171.56
179239.26
379.99
4204.32
4584.32

sd
4
147
151
4
147
151

B: Öğretmenlik mesleğini sevme

Kareler
Ortalaması
1266.93
1184.84
94.99
28.60

F

p<

1.07

.374

3.32

.012

Anlamlı
Fark

A-C, A-C

C: İş garantisi

Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının mesleki kaygı ölçeğinden elde edilen puanları ile mesleği asıl tercih
etme sebebi değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığını (F(4,147)=1.07, p>.05) göstermektedir. Öte
yandan, Tablo 5’te yer alan analiz sonuçları, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin
tutum ölçeğinden elde edilen puanları ile mesleği asıl tercih etme sebebi değişkeni arasında anlamlı bir fark
bulunduğu (F(4,147)=3.32, p<.05) göstermektedir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla
yapılan LSD testinin sonuçları, öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeğinin geneline ilişkin değerlendirmede, öğretmen
adaylarının çalışma saatlerinin ve koşullarının uygun olmasına ilişkin tutum ölçeği ortalama puanının (!=80.25),
öğretmenlik mesleğini sevme değişkeninin tutum ölçeğine ilişkin ortalama puanı (!=75.88) ile iş garantisinin
olması değişkeninin tutum ölçeğine ilişkin ortalama puanından (!=76.87) anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Gerçekleştirilen korelasyon analizinden elde edilen bulgular, mesleki kaygı ile öğretmenliğe ilişkin tutum
arasında bir ilişki olmadığını (r=.125; p>.05) ortaya koymuştur. Bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Ve Öğretmenliğe İlişkin Tutum Arasındaki İlişki
Mesleki kaygı
Öğretmenliğe ilişkin
tutum
Mesleki kaygı
125
Öğretmenliğe ilişkin tutum
125
-

124

6.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumları ve mesleki kaygılarını belirlemek üzere
yapılan çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu ve orta
seviyenin üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada elde edilen bu bulgu bazı alan yazın
araştırmalarının sonuçları ile tutarlılık göstermektedir ( Doğan ve Çoban, 2009; Özkan, 2012; Bulut, 2009; Açışlı
ve Kolomuç, 2012; Can, 2010; Fadlelmula, 2013; Semerci ve Semerci, 2004; Akkaya, 2009). Bu bulguya
dayanarak, Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleklerine ilgi duydukları, mesleklerini sevdikleri ve
benimsedikleri söylenebilir.
Mesleki kaygı konusunda elde edilen bulgular bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki kaygı
konusunda çok fazla problem yaşamadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulguya benzer şekilde Doğan ve Çoban
(2009)’ın Eğitim Fakültesi öğrencileriyle yaptığı çalışmada ve Yıldırım (2011)’ın sınıf öğretmeni adaylarıyla
yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında, öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Köse (2006)’nin müzik öğretmeni adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, öğrencilerin ben merkezli, görev
merkezli ve öğrenci merkezli kaygı olmak üzere her üç boyut içinde kaygı düzeylerinin düşük olduğunu
sonucuna ulaşırken, Bozdam (2008) öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi isimli yüksek lisans tez çalışmasında öğretmen adaylarının ben merkezli, görev merkezli ve öğrenci
merkezli kaygılarının orta seviyede olduğu sonucuna ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı
düzeylerinin düşük olması, meslekleri ile ilgili herhangi bir kaygı, korku veya sorun yaşamadıklarını ve
mesleklerini icra etmede de kendilerine güven duydukları şeklinde ifade edilebilir. Çalışmamız içerisinde
mesleki kaygının alt boyutları incelendiğinde, öğretmen adaylarının en az meslektaş ve veli merkezli kaygı, en
fazla ise atanma merkezli kaygı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu bulgular, öğretmen adaylarının
kişilerle ilişkilerinde kaygılarının olmadığını fakat mesleklerine atanabilme konusunda kaygılarının olduğunu
göstermektedir.
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki kaygılarının
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığı incelendiğinde, cinsiyetin öğretmenlik
mesleğine yönelik tutum üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu alan yazında yer alan
bazı araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir (Özder, Konedralı, Zeki, 2010; Bulut, 2009; Açışlı ve
Kolomuç, 2012; Can, 2010; Semerci ve Semerci, 2004; Taşkın ve Ömeroğlu, 2010). Öte yandan, bazı alan yazın
araştırmalarında ise öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde
farklılaştığı, hatta kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek tutuma sahip olduğunu gösteren
çalışmalar (Üstüner, Demirtaş ve Cömert, 2009; Tekerek ve Polat, 2011; Doğan ve Çoban, 2009; Fadlelmula,
2013) mevcuttur. Araştırmamızda mesleğe yönelik tutum ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın
ortaya çıkmamasında, hem erkek hem de kadın bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleklerine benzer
oranda bağlı olmaları ve bu mesleğe gönül vermelerinin bu bulgunun ortaya çıkmasında etkili olabileceğine
inanılmaktadır.
Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının cinsiyet değişkeni açısından değerlendirmesinde elde edilen
bulgular, bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına kıyasla biraz daha fazla kaygı yaşadığını
göstermektedir. Çubukçu ve Dönmez (2011), bayan öğretmen adaylarının ben merkezli, görev merkezli ve
öğrenci merkezli kaygı olmak üzere her üç boyut içinde kaygı düzeylerinin erkek öğretmen adaylarına oranla
daha yüksek olduğunu belirttiği çalışması bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Öte yandan
araştırmamızın bu bulgusu, Ünaldı ve Alaz (2008) ve Dursun ve Karagün (2012) çalışmalarında görev merkezli,
ben merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere her üç kaygı durumuna göre bayan öğretmen adayların kaygı
düzeylerinin daha yüksek olmasına rağmen istatiksel anlamda manidar olmadığını ifade eden çalışma sonuçları
ile kısmen benzerlik gösterirken bazı alan yazın araştırmaların sonuçları ile benzerlik göstermemektedir
(Atmaca, 2013; Temiz, 2011; Yıldırım, 2011; Bozdam, 2008; Saracaloğlu, Kumral ve Kanmaz, 2009). Bu
bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için cinsiyet ile mesleki kaygı arasındaki ilişkiyi inceleyen nitel ve nicel
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bilişim teknoloji öğretmen adaylarının sınıf değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve
mesleki kaygı durumları incelenmiş ve her iki durum için de farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Öğretmen
adaylarının mesleğe yönelik tutumları birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmelerine göre
herhangi bir farklılık göstermemiştir. Alan yazın incelemesinde araştırmamızın bu bulgusunu destekleyen
araştırma sonuçlarına (Özder, Konedralı ve Zeki, 2010; Tekerek ve Polat, 2011; Açışlı ve Kolomuç, 2012)
rastlanmıştır. Öte yandan Tekneci (2010)’nin yaptığı tez çalışmasında ise dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının, birinci sınıfta okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum puanlarından daha yüksek olduğu sonucu araştırmamızın bu bulgusu ile örtüşmemektedir.
Araştırmada ortaya çıkan bu bulgu, tüm öğretmen adaylarının ilk sınıftan itibaren mesleğe yönelik olumlu ve
benzer tutum sergilemeleri, öğretmen olma bilinci ile öğrenimlerine başlamaları ve bu durumu eğitim süreçleri
boyunca sürdürebilmelerinin etkisi olduğu şeklinde açıklanabilir.
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Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin sınıf değişkene göre incelenmesinde anlamlı bir farkın
olmadığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Tekneci (2010)’nin çalışmasında, zihin engelliler öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin sınıf değişkenine göre
farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Öte yandan Şaban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004)’nın öğretmen adaylarının
mesleki kaygılarını inceledikleri bir diğer çalışmada ise birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
mesleki kaygılarının daha çok görev merkezli olduğu dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının ise
daha çok görev merkezli kaygılar taşıdıkları ve benzer şekilde Yıldırım (2011)’ın çalışmasında ikinci sınıfta
öğrenim gören öğretmen adaylarının dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarına kıyasla mesleki kaygı
düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Alan yazın ile ortaya çıkan bu benzerlik ya da farklılığın
örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının branşlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu bulgunun daha
iyi anlaşılabilmesi için sınıf değişkeni ile mesleki kaygı arasındaki ilişkiyi inceleyen nitel ve nicel çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulguya göre ailesinde öğretmen olup olmaması değişkeni ile öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Gür (2010)’ün
çalışmasında da ailesinde öğretmen olanlarla olmayanların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını
incelenmiş; istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma ayrıca adı geçen değişken
ile öğretmen adaylarının mesleki kaygıları arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan Saracaloğlu,
Kumral ve Kanmaz (2009)’ın çalışmalarında ise ailesinde öğretmen olan öğrencilerin, bulunmayan öğrencilere
göre öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Alan yazın
çalışmaları ile ortaya çıkan bu farkın daha iyi anlaşılabilmesi için aynı değişkenin farklı örneklemlerle
incelendiği araştırmalara ihtiyaç vardır.
Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının mesleği asıl tercih etme sebebi
değişkenine göre yapılan incelemede farklılığın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada çalışma saatleri
ve koşullarının uygunluğunun öğretmenliğe yönelik tutumu en fazla arttıran etmen olduğu görülmüştür. Özder,
Konedralı ve Zeki (2010) çalışmalarında ise öğretmen adaylarının %95’inin öğretmenlik mesleğini sevdiğinden,
%68’inin is garantisi ve çalışma koşullarından ve %45’inin de aile isteğinden dolayı öğretmenlik mesleğini
tercih ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğretmenlik mesleğinin mesai saatlerinin
düzenli olması, saygın bir meslek olarak görülmesi ve ortam koşullarının diğer birçok mesleğe oranla daha
uygun olması ile açıklanabilir.
Araştırma da elde edilen bir diğer bulgu öğretmen adaylarının mesleki kaygıları ile mesleği asıl tercih etme
sebebi arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya çıkarmıştır. Alan yazın incelemesinde bu değişkenin mesleki
kaygı ile ilişkisini inceleyen başka bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu sonucun daha iyi anlaşılabilmesi için
benzer çalışmalara ihtiyaç vardır.
Mesleğe ilişkin tutum ve mesleki kaygı düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan istatistiksel
analizler bu iki değişken arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığını ortaya çıkarmıştır. Öte yandan Doğan ve
Çoban (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise tutum ile kaygı arasıda düşük düzeyde negatif ve
anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Alan yazın araştırmaları ile ortaya çıkan farklılığın daha iyi
anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğretmen adaylarına verilen pedagojik eğitimlerde öğretmenlik mesleğinin önemi ve ayrıcalıkları daha fazla
işlenerek, bilgi çağının gerektirdiği nitelikli öğretmen adaylarının yetiştirilmesi açısından, öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum seviyelerinin daha da fazla arttırılması sağlanabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının mesleklerine
yönelik olumlu tutumlara sahip olması ve mesleki kaygı yaşamamaları onları mesleklerini icra ederken başarıya
götüreceğinden, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde, mesleğe yönelik olumlu tutum kazandırıcı
davranışlarda bulunulmalı, mesleklerinin önemini anlatıcı seminerler verilmeli ve öğretmen adaylarının bu
konuda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
A society of the age required to have knowledge and experience and to be information society by living
information age but can be achieved with a modern and innovative education system. Teachers are the most
important element of the education system. These teachers who has located in the center of education and
training systems must be qualified, energetic, required professional knowledge, skills, besides being researcher
and universal features, also expected to be the profession about the positive behavior and attitude, any concerns
or fears of living individuals. Owned attitudes affect an individual's feelings as well as thoughts and behaviors
can also affect (Recepoğlu, 2013). On the other hand, attitude affects our perception of the social can also affect
our behavior (Üstüner, 2006). Overall, considering definitions, for the attitude concept, of the individual in any
situation, event, idea or object is immune reaction, positive or negative attitude or expression tends to be used.
Attitude, an object, an event, a situation, may be an individual or as a group, can be expressed as a profession
(Özkan, 2012). In particular, in the teaching profession this situation is much more important who is
responsible about the functioning of the education system and the lifeblood of the community. On the other
hand, innovations in the educational system and changes, as well as the negative developments in the educational
system, teacher candidates may lead to the emergence of anxiety over the situation. In general, concerns,
sadness, concern is being expressed as the thought or sense (Atmaca, 2013), the individual feels any threatening
situation is defined as a state of restlessness and anxiety (Işık, 1996). It is very important that determine the
teacher candidate’s attitudes and concern and if necessary take the measures in pre-service training. For this
purpose, this study is perhaps the most important educators of the information age is one of the Department of
Computer Education and Instructional Technologies Education was carried out with teachers. For this purpose,
this study was carried out with the Department of Computer Education and Instructional Technologies
Education teachers who is perhaps the most important educators of the information age. The purpose of the
study, determine the level of anxiety and attitudes towards the teaching profession of the teacher candidates who
is studying in the Department of Computer and Instructional Technology. Also in this study, teachers' attitudes
and anxiety levels towards the teaching profession has examined in the sense of gender, class, the main reasons
for choosing the profession and whether or not the teacher in the family and intended to reveal relationship
between attitudes and anxiety level towards the profession. The study group is comprised of 152 undergraduate
students who are continuing their education in the Trakya University Faculty of Education Department of
Computer Education and Instructional Technologies. The data has been acquired through the use of the Scales
for Teacher Attitude and Occupational Anxiety The data was analyzed by using descriptive statistics,
independent samples t-test and one-way ANOVA tests, the relationship between the two scales were analyzed
with the Pearson test. As a result of research findings, Computer Education and Instructional Technology
students have a positive and slightly above the middle level attitude towards the teaching profession and slightly
below the middle level professional anxiety. As a result of research findings, there is no difference towards the
teaching profession attitude in sense of gender, class and whether or not the teacher in the family but between
the attitude towards the teaching profession and the main reason to prefer the teaching profession is a significant
difference has emerged. On the other hand, anxiety level of teacher candidates with the class, the main reason
to prefer the teaching profession and whether or not the teacher in the family no significant difference between
the variables, but significant difference according to gender was observed. Also in this study, there is no
significant relationship between the anxiety level of the teaching profession and the attitude towards teaching
profession. According to the results obtained from the study, in the information age, as required by the terms of
the cultivation of qualified teachers, at the pedagogical training given to teachers in the teaching profession and
the importance of privileges can be further processed and more positive attitude towards the teaching profession
to increase the levels achieved. In addition, teachers have positive attitudes towards the profession and
professional concerns them not to live while practicing their profession will lead to success and in the pre-service
and in-service training, a positive attitude towards the profession should be made in saving behavior and should
be given seminars about the importance of the profession and should be aware of this issue.
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YETİŞKİN EĞİTİMİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
KIRKPARTRICK MODELİNİN KULLANILMASI
Figen Demirel Uzun1
Hasan Çakir2
1.

ÖZET

Gelişen teknolojiler ve bilgi çağında olmanın bir gereği olarak kişinin sürekli kendini geliştirme ve yeniliklere ayak
uydurma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de varolan yetişkin eğitimleri bu amaca hizmet amacıyla geliştirilmekte ve
uygulanmaya devam etmektedir. Çalışmada devam eden yetişkin eğitimi programı program değerlendirme modellerinden biri
olan Kirkpatrick modeli ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda Kirkpatrick modelinin programın bileşenleri için
yeterli olmadığı saptanarak diğer değerlendirme modelleri ile eklektik şekilde değerlendirme yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, program değerlendirme, Kirkpatrick modeli, eklektik model
2.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE ADULT EDUCATION PROGRAM USING KIRKPATRICK MODEL
The developing technologies and requirements of being in information age are required people’s selfimprovement. Adult education in Turkey is implemented and developed to meet these needs. The aim of this
study is to evaluate the adult education program in Turkey according to Kirkpatrick model and provide
suggestions to improve shortcomings of programs. Document review was conducted in that study. The report
prepared by Yayla (2009), content of courses of adult education and the web sites of courses were examined and
analyze according to steps of Kirkpatrick model
In Turkey, adult education started after the proclamation of the republic in 1923 years and adult education is
called “Public Education” (Yayla, 2009). The purposes of adult education are teaching reading and writing to
illiterate people, making studies about protecting national unity and supporting democratic life, developing skills
of people who want to realize their career plans or unemployed, giving education to resolve compliance issues of
people who migrate from rural areas, making activities for leisure time, supplying educational content to
people’s need (Yayla, 2009). Everyone can benefit adult education regardless of age. According to the data of
Turkey Statistical Agency (TÜİK-2013), the most active participants in adult education with the rate of 60% are
people who graduate any universities and with the rate of 26,7% are people who 18-24 year old.
Model used in that study were developed by Donald Kirkpatrick and the model contains four level which are
reaction, learning, behavior and results (1998). There is no hierarchical order between levels (Kirkpatrick, 1998).
According to Kirkpatrick (1998), in the reaction level, to create more effective and efficient program, the level of
learners’ satisfaction about program is determined. In learning level, knowledge, attitudes or skills of learners is
checked if learning is occurred or not with tests. In behavior level, after the education, learners are observed
what extent they apply their new knowledge, skill or attitudes on their real life with real situations. In results
level, that applying the program achieve the goals or not is evaluated depending on a cost- benefit analysis.
The adult education program is evaluated according to the levels of Kirkpatrick model. The adult education
programs are evaluated according to regulations of 2010 Ministry of Education. Kirkpatrick model is a targetbased approach so the focal point is whether reached the aim or not. However, when the factors affecting
learning readiness analyze, motivation, attention, learning environment and something like that are also affect
the learning. Thus, there can be a level which are analyzed and evaluated these learning elements in the program.
Another point about the program is that there is no information or findings about reaction, behavior and results
level of Kirkpatrick model when the adult program is evaluated. So, there is confusion whether the program is
effective and efficient or not.
In conclusion, although the program of adult education offer limited data to evaluate the program,
Kirkpatrick model has been limited to evaluate the program. Model is focused on goals and ignored the learning
process. Therefore, other program evaluation models are examined, related parts come together according to the
purpose of evaluation and an eclectic program evaluation model are created. So the new model can be more
efficient, effective and flexible to evaluate the programs.
Keywords: Adult Education, Program Evaluation, Kirkpatrick Model, Eclectic Model

1-Figen Demirel Uzun
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ankara/Türkiye figendemirel@gazi.edu.tr
2-Yrd. Doç. Dr. Hasan Çakır
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ankara/Türkiye hasanc@gazi.edu.tr

130

3.

GİRİŞ

Bilgi çağında olma ile birlikte sürekli gelişen teknolojiler yediden yetmişe herkesin kendisini ve bilgilerini
sürekli güncel tutma ve açığa çıkan ihtiyaçlara göre eğitimler alarak kendilerini geliştirmeye ve yeniliklere ayak
uydurma zorunluluğu da ortaya çıkarmıştır. Bilgiye ulaşma ve onu ihtiyaçlar dâhilinde kullanma ve yeni bilgi
üretebilmenin yolu ise eğitimdir (Miser, 2002). Varolan ihtiyaçlar göz önüne alındığında kişi her yaşta eğitime
gereksinim duymaktadır. Bu da hayat boyu öğrenme kavramını açığa çıkarmaktadır. Hayat boyu öğrenme kişisel
gelişimi desteklediği gibi bir milletin gelişimini desteklemektedir. Hayat boyu öğrenme ülkemizde yaygın
(yetişkin) eğitim faaliyetleri olarak bilinmekte ve sürdürülmektedir. Çalışmanın amacı devam eden yetişkin
eğitimi programının program değerlendirme modellerinden biri olan Kirkpatrick modeli ile değerlendirmektir.
Çalışmada doküman incelemesi yöntemiyle Yayla (2009)’un hazırlamış olduğu rapor ve halkeğitim
kurslarının içerikleri ve varolan web siteleri incelenmiştir. Elde edilen dokümanlar Kirkpatrick değerlendirme
modelinin basamaklarına göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sürekli karşılaştırmalı veri analizi
ile çözümlenmiş ve modelin dört temel basamağı olan tepki, öğrenme, davranış ve sonuçlar adı altında
toplanmıştır. Çalışmada kategorilendirilen veriler basamaklara ve eksik yanlarına göre değerlendirilmiştir.
3.1. Türkiye’de Yetişkin Eğitimi
Genel Özellikleri
Cumhuriyetin ilanından itibaren yetişkin eğitimi çalışmaları varolup “Halk Eğitimi” adı altında
yürütülmektedir (Yayla, 2009). Türk eğitim sisteminde yetişkin eğitimler yaygın eğitim kapsamında olup yaş
sınırı gözetmeksizin herkese hitap etmektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda kişilerin eğitim hakları yasalarla
sağlanmıştır. Buna göre 42. madde gereği “hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” yasası ile yetişkin
eğitimi bir hak ve devletin sorumluluğu olarak belirlenmiştir (Yayla, 2009). Devlet, ileri yaştaki kişilere temel
eğitimlerini tamamlamaları adına açık lise ve benzeri diğer öğretimleri sağlaması, işsizler için eğitim programları
hazırlanarak meslek kazandırılması ve devlet ve özel kurumlarda yapılan hizmet içi eğitimleri sağlayarak bu
sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır.
Yetişkin eğitimin amaçları okuma-yazma bilmeyen kişilere okuma ve yazma öğretme, milli birlik ve
beraberliği koruyucu ve demokratik yaşamı destekleyici çalışmalar yapma, işsizlerin ya da kariyer planlarını
gerçekleştirmek isteyenlerin becerilerini geliştirme, kırsal kesimden göç eden kişilerin uyum sorunlarını çözme
amaçlı eğitimler verme, boş vakitleri değerlendirebilecek çalışmalar yapma ve her türlü kişinin çağın gereklerine
göre gereksinim duyduğu eğitsel içeriği tedarik etme olarak sıralanabilir (Yayla,2009).
Yetişkin eğitimi ile ilgili temel ilkeler ise her kişiye verilen hizmetlerin açık olması, çağın gereksinimlerine
ve kişi gereksinimlerine uyma, sürekli olma, gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurma, her yerde eğitim olasılığı,
mesleki ve teknik eğitim bütünlüğünü (örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi arası bütünlük) sağlama olarak
sayılabilir (Yayla,2009).
Yetişkin eğitiminin hedef kitlesinden bahsetmek gerekirse herkes yetişkin eğitimine dahil olabilir. Diğer bir
deyişle, hala öğrenci olan ya da bir eğitim düzeyinden mezun olan iş sahibi ya da işsiz kişiler, ilgi ve ihtiyaçları
doğrultusunda yaş sınırı gözetmeksizin herkes yetişkin eğitiminin hedef kitlesini oluşturmaktadır (Yayla,2009).
Türkiye’de yetişkin eğitimi ile ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler ile 1979 yılında
kabul edilen yaygın eğitim düzenlemeleri iptal edilmiş ve yetişkin eğitimi ile ilgili yeni yaklaşımlar önerilmiştir.
Bunlardan bilgisayar destekli öğrenmeler sayesinde yeni fırsatlar açığa çıkmıştır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme
düşüncesini destekleyici ve teşvik edici uzun vadeli hedefler önerilmiştir. Tüm bu değişiklikler MEB yaygın
eğitim kurumları yönetmeliği ile gerçekleştirilmiştir (Yayla,2009).
Bütçe
Yayla (2009) hazırladığı çalışmada yetişkin eğitiminin finansal desteği ile ilgili olarak yetişkin eğitiminin
temel sermayesini toplum sermayesinden oluştuğunu belirtmiştir. Toplum sermayesini ise devlet bütçesi ve İl
Özel İdare bütçesi tarafından yetişkin eğitimi için ayrılan bütçe olarak açıklamıştır. Ayrıca bunun yanı sıra
yetişkin eğitiminin finansal olarak döner sermayeler kapsamında düzenlenen kurs ve gönüllü destekçilerin
bağışları ile elde edilen gelirler ve belediye, vakıf ve derneklerde yetişkin eğitimi ile ilgili kurslar açarak yaygın
eğitime destek vermektedirler.
Organizasyon
Yaygın eğitim veren kurumlar,
•

Halk eğitim merkezleri

•

Pratik kız sanat okulları
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•

METEM olgunlaşma enstitüsü

•

Yetişkinler teknik eğitim merkezi

•

MEB uzaktan eğitim kurumları (Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik
Açık Öğretim Lisesi)

•

Özel eğitim kurumlarının verdiği kurslardır (Yayla, 2009).

Yayla (2009) yaygın eğitim programlarının ülkemizde ikiye ayrıldığını bildirmiştir: Genel eğitim ve Mesleki
ve teknik eğitim programları. Genel eğitim programları; sosyal ve günlük yaşam becerileri olan sağlık, aile
hayatı, anne-çocuk eğitimi, kendini geliştirme, sosyal gelişim, vb. programları içermektedir. Meslek ve teknik
eğitim programları ise mesleki gelişim ile ilgili olan meslek edindirme, temel beceri geliştirme ve teknoloji
kullanımı, vb. programları içermektedir.
Türkiye’de Yaygın Eğitime Katılım
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılında yapmış olduğu araştırma verilerine göre Türkiye genelinde
yaygın eğitime katılım oranı %15,4 olarak belirlenmiştir. Kentsel ve kırsal alan olarak ayrıldığında ise, %17,8
oranında kentsel alanlarda, %10,1 oranında ise kırsal alanlarda varolduğu belirtilmiştir. Tablo 1’de 2007 ile
2012 yıllarında çalışmada elde edilen yerleşim yeri, cinsiyet ve yaş grubuna göre yaygın eğitime katılım verileri
paylaşılmıştır.
Tablo 1. Yerleşim yeri, cinsiyet ve yaş grubuna göre yaygın eğitime katılım, 2012
Yaygın Eğitime Katılım
2007
2012
Toplam
13,9
15,4
Yerleşim Yeri
Kent
15,0
17,8
Kır
11,2
10,1
Cinsiyet
Erkek
17,3
17,5
Kadın
10,5
13,4
Yaş Grubu
18- 24
26,0
26,7
25- 34
18,0
20,9
35- 54
11,6
14,4
55- 64
4,4
5,4
65+
1,2
1,4
Kaynak: TÜİK Haber Bülteni (2013)
TÜİK (2013) verilerine göre Türkiye’de yaygın eğitime katılma nedenleri ile ilgili yapılan araştırma
sonuçlarına göre 18 ve yukarı yaştaki nüfusun yaygın eğitime katılanlarının %60,9’u işini daha iyi yapmak,
%34’ü günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak, %33,4’ü ilgi alanı hakkında bilgi edinmek
ve %27,5’i ise sertifika almak olarak belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye genelinde, yaygın eğitim faaliyetlerine en
aktif katılımcı olarak %40 oranı ile yükseköğretim mezunları ve %26,7 ile 18-24 yaş grubundadır. Şekil 1’de
eğitim durumu, işgücü durumu ve yaş grubuna göre yaygın eğitime katılım oranları verilmiştir.
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Şekil 1. Eğitim durumu, işgücü durumu ve yaş grubuna göre yaygın eğitime katılım, 2012

Kaynak: TÜİK Haber Bülteni (2013)
3.2. Kirkpatrick Program Değerlendirme Modeli
Model, Donald Kirkpatrick tarafından geliştirilmiş olup dört düzeyi içermektedir (1998) . Düzeyler arasında
hiyerarşik bir düzen olmayıp (1)tepki, (2) öğrenme, (3) davranış ya da transfer ve (4) sonuç ya da etki
değerlendirmesi olarak bilinmektedir (Kirkpatrick, 1998; Altıntaş & Alimoğlu, 2013). Tepki ve öğrenme
düzeylerinin değerlendirilmesi eğitim ortamlarında, davranış ve sonuç düzeylerinin değerlendirilmesi ise çalışma
ortamında gerçekleştirilir (Altıntaş & Alimoğlu, 2013).
Tepki değerlendirme Kirkpatrick (1998)’in belirlediği dört seviyeden birincisidir. Bu aşamada veriler
uygulanan programın sonunda elde edilir. Tepki değerlendirmesi program hakkında kullanıcıların hoşuna giden
ya da gitmeyen, ilgilerini çeken ya da çekmeyen, ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ve buna benzer birçok
sorunun cevabını içeren değerlendirmelerdir. Amacı ise program hakkındaki memnuniyet düzeyinin belirlenerek
daha iyi ve etkili program oluşturabilmek için önlemlerin alınması çalışmalarıdır. Bu amaç doğrultusunda
programın tüm bileşenleri (içerik, etkinlik, yöntem, öğrenme ortamı, eğitici performansı, vb.) genellikle likert
tipi anketlerle veya odak grup görüşmeleri ile toplanabilir (Altıntaş & Alimoğlu, 2013).
İkinci seviye olan öğrenmenin değerlendirilmesi aşamasında programda yer alan bilgi, tutum ve becerilerin
öğrenilip öğrenilmediği kontrol edilir (Kirkpatrick, 1998). Öğrenme değerlendirilmesi genellikle aşina
olduğumuz kağıt-kalem testlerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra değerlendirmeler için performans testleri
veya tutum ölçekleri de kullanılabilir (Altıntaş & Alimoğlu, 2013).
Üçüncü seviye olan davranış değerlendirilmesi katılımcıların eğitimi bitirdikten sonra işbaşı yaptıklarında
eğitimde aldıkları bilgi beceri ve tutumları ne derece uyguladıkları ya da davranış haline getirebildikleri ile
ilgilidir (Kirkpatrick, 1998). Bu aşamada değerlendirmeler eğitimin hemen arkasından yapılmaz ve eğitim
bitirildikten bir süre sonra yapılır. Ayrıca değerlendirme yöntemi olarak anket, görüşme ya da doğrudan gözlem
kullanılabilir. Doğrudan gözlem bazen zaman açısından sıkıntı oluşturabilmektedir. Böyle durumlarda daha hızlı
değerlendirmeler gerçekleştirilebilmek için simüle ortamlar hazırlanabilir. Diğer bir deyişle, davranış
değerlendirmesi kişinin aldığı eğitimi doğal ortamında bilgi, beceri ve davranış olarak ne kadar transfer
edebildiği hakkında bilgi vermektedir. Davranış değerlendirmesi birinci ve ikinci seviyeye göre daha zor bir
süreci gerektirmektedir. Değerlendirme yapılmadan önce ne zaman yapılacağı, ne kadar sıklıkla ve nasıl
değerlendirileceği karar verilmelidir. Burada önemli bir nokta ise Kirkpatrick (1998)’in belirlemiş olduğu
seviyeler hiyerarşik bir düzen izlemeyi gerektirmezken davranış değerlendirmelerinde bir ve ikinci seviyelerin
atlanmaması önerilmektedir.
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Dördüncü seviye olan sonuç değerlendirmesi Kirkpatrick (1998)’in belirlediği seviyelerden sonuncusu ve en
zor olanıdır. Eğitim programı katılımcılarının izlenebildiği ve kontrol altında olduğu durumlarda bu düzey
değerlendirmeler gerçekleştirilebilir (Altıntaş & Alimoğlu, 2013). Burada eğitimin verilmesindeki amaca
ulaşılıp ulaşmadığı bir kar-zarar analizine bağlı olarak değerlendirilir. Üretimin artması, iş kalitesinin
yükselmesi, maliyetlerin düşmesi giderlerin azalması, iş kazalarının azalması, kar oranlarındaki artış, vb.
unsurlar değerlendirilerek karara varılır.
3.3. Kirkpatrick’ in Modeli ile Yetişkin Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi
Genel olarak basit ve kolay kullanım açısından tercih edilen bir modeldir. Kirkpatrick’in belirlemiş olduğu
aşamalar dikkate alındığında yapılan çalışmalar değerlendirmelerin %88,9’unun tepki değerlendirmelerini
içerdiğini belirtirken % 27,9’unun öğrenme, %13,7’sinin davranış ve % 4,3’ünün ise sonuç değerlendirmelerin
den oluştuğu bildirilmiştir (American Society for Training and Development, 1996 akt. Lee & Pershing, 1999).
Kirkpatrick modeli hedef temelli bir yaklaşımdır (Rajeev, Madan ve Jayarajan, 2009 akt. Özaydın ve ark.,
2012). Bu yüzden değerlendirmeler hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgilidir. Program içinde var olan
girdiler (zaman, maddi, fiziksel ve insan kaynakları, vb.) hakkında herhangi bir değerlendirme ya da öneri
sunulmamaktadır. Bu açıdan Kirkpatrick modeli program değerlendirme konusunda dezavantaja sebep
olmaktadır. Bu dezavantaj ise Logic modelin değerlendirme basamaklarından bir olan girdi kısmında veya
Stuflebeam’ın CIPP modelinde var olan bağlam ve girdi basamaklarını kapsamaktadır. Bu modellerin
basamakları entegre edilerek kullanıldığında Kirkpatrick modelinde varolan bu eksiklik giderilebilir.
Kirkpatrick modelinde sadece öğrenen değerlendirilir. Öğretim elemanı ya da çevresel faktörler göz ardı
edilmektedir. Genele bakıldığında öğrenmenin gerçekleşmesi ve transfer edilebilmesi için öğrenmeye etki eden
tüm faktör ve bileşenlerin değerlendirilerek öğrenmeleri nelerin olumlu ya da olumsuz etkilediği tespit edilerek
sonraki aşamalarda gerekli görülen değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu açıdan incelendiğinde özellikle
logic modelde girdi basamağı ve Stuflebeam modelinde ise bağlam ve girdi basamakları ile programda var olan
bileşenler tespit edilerek bu bileşenlerin de değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kirkpatrick modelinde eksik
olarak görülen bu kısım bu şekilde giderilebilir.
Kirkpatrick (1998) öğrenme seviyesindeki değerlendirmeler yapılırken bilgi, beceri ve tutumların program
öncesinde ve sonrasında yapılan testlerle ölçülmesini önermiştir. Bu şekilde öntest- sontest arasında açığa çıkan
farkın bilgi veya tutum arasındaki değişimi ortaya koyduğu bildirilmiştir (Kirkpatrick, 1998). Yetişkin eğitimi
programında katılımcılara genellikle herhangi bir öntest uygulanmamaktadır. Fakat bazı programlar önkoşul
içermektedir. Bunun içinde sadece önkoşulun sağlanması yeterlidir. Yetişkin eğitim programında bu şekilde bir
uygulama söz konusu değilken gerekli olmadığı düşünülmektedir.
Yetişkin eğitimi programının değerlendirmesinde Kirkpatrick modelinin tepki basamağı süreç
değerlendirmenin başlangıcı olup süreçle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yetişkin eğitiminde programların
oluşturulması MEB tarafından gerçekleştirilir, eğitim-öğretim süreci içerisinde yer alan etkinlikler, öğretme
yöntemleri ve teknikleri önceden planlı ve programlı şekilde hazırlanıp öğretim gerçekleştirilmektedir. Kurs
içinde kullanılacak kaynaklar, geziler, atölye uygulamaları planlı şekilde hazırlanıp gerçekleştirilmektedir. Fakat
yetişkin eğitimi programı bilgi beceri ve tutum açısından gelişimlerini nasıl etkilediği ya da etkilemediği,
programda neleri sevip sevmediği, vb. gibi reaksiyon olabilecek bilgileri katılımcılardan toplanmamaktadırlar.
Program ile ilgili katılımcıların memnuniyet seviyelerine özgü bilgi bulunmamaktadır. Uygulanan yetişkin
eğitimi hakkında 2007 ve 2012 olmak üzere TÜİK tarafından yapılmış istatistiki araştırma bulunurken 2009
yılında Yayla tarafından yapılmış bir araştırma var olmaktadır. Yetişkin eğitiminden elde edilen veriler bunlarla
sınırlıdır. Ayrıca yaygın eğitim ile ilgili MEB mevzuatı (2010) incelendiğinde tepki değerlendirmeleri ile ilgili
bir bilginin var olmadığı görülmüştür. Buna göre program detaylı ve kapsamlı bir program olmasına rağmen
tepki değerlendirmesinden yoksun olması süreç hakkında bilgi eksikliği oluşturabilir. Bu yüzden program
sürecinin işleyişi ve katılımcıların bundan memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi kısaca süreç hakkında geri
dönüt sağlanması programın sürekliliği, etkililiği ve etkinliği açısından önemli bir basamak olduğu
bilinmektedir.
Yetişkin eğitimi katılımcıları program sonunda objektif testler ile değerlendirilerek başarılı olan kişilere
program kapsamında sertifika ya da diploma verilmektedir. Kirkpatrick modeline göre incelendiğinde bu kısım
ikinci seviye olan öğrenme aşamasıdır. Genel olarak programda bu kısma önem ve ağırlık verildiği gözden
kaçmamaktadır. Bu değerlendirmeleri kısa vadede başarı durumu olarak değerlendirmek mümkündür.
Yetişkin eğitimi programlarının orta vadedeki sonuçları yani katılımcıların kursta elde ettikleri kazanımları
kendi yaşamlarına ya da işlerine transfer edebilme dereceleri olarak belirtilebilir. Kirkpatrick modeline göre
davranış aşaması olarak bilinmektedir. Yetişkin eğitimi programı incelendiğinde ve MEB’in yaygın eğitim ile
ilgili 2010 mevzuatına bakıldığında orta vadedeki değerlendirmelerin var olmadığı görülmüştür. Bu seviyedeki
değerlendirmelerin diğer iki seviyeye göre zor olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat bu seviyede bir değerlendirme
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programın uzun vadede işlerliği hakkında program yapıcılara bilgi vereceği düşünüldüğünde var olması ve
program değerlendirmelerinde kapsamlı şekilde incelenmesi gereken bir aşamadır. Diğer program değerlendirme
modelleri incelendiğinde (Altıntaş & Alimoğlu, 2013) Logic model ve Stuflebeam modellerinde bu aşamanın
sırası ile sonuçlar (orta vadede) ve ürün aşaması olarak gösterilmiştir.
Yetişkin eğitimi programı milli birlik ve beraberliği koruyucu ve demokratik yaşamı destekleyici çalışmalar
yapma veya işsizlerin ya da kariyer planlarını gerçekleştirmek isteyenlerin becerilerini geliştirme (Yayla, 2009)
gibi amaçları bulunmakta ve uzun vadede katılımcılara verdiği eğitimler ile ulusal yapıya katkı amacı
görülmektedir. Kirkpatrick modelinde sonuç değerlendirmeleri kar-zarar ilişkisine bakarak programın değerini
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Fakat yetişkin eğitimi programı bu amaçları gütmesine rağmen programda bu
çıktıları değerlendirebileceği bir ortam ya da materyalin olmadığı görülmüştür. Yine MEB mevzuatında da bu
konu ile ilgili bilgiler yer almamaktadır.
4.

SONUÇLAR

Yetişkin eğitimi programı Kirkpatrick modeline göre değerlendirilmiş olup Kirkpatrick modelinin
değerlendirmede bazı eksiklerinin olduğu belirtilmiştir. Bu eksikliklerin giderilmesi için diğer program
değerlendirme modellerinden faydalanabilir. Kullanılan farklı değerlendirme modelleri programların farklı
öğelerine odaklandığı için bir program değerlendirilirken birden fazla değerlendirme modeli bir arada
kullanılması gerekliliği doğabilir (Altıntaş & Alimoğlu, 2013).
Kirkpatrick modeli hedef temelli bir yaklaşım olduğu için odak noktasını hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı
oluşturmaktadır. Fakat öğrenmeye ye etki eden faktörler incelendiğinde hazırbulunuşluk, motivasyon, dikkat,
öğrenme ortamı, vb. gibi unsurlarında varlığı göze çarpmaktadır. Model incelendiğinde bu kısımların eksik
olduğu fakat bu şekilde bir basamağın varlığının ise gerekli görülmüştür. Özellikle Logic model ya da
Stuflebeam’in CIPP modelleri incelendiğinde Logic modelde girdi kısmı veya Stufflebeam CIPP modelde ise
girdi- bağlam basamakları ihtiyaçların gözden geçirilerek mevcut durum ile istenen durum arasındaki farkların
incelemesi gerçekleştirilebilir.
Yetişkin eğitimi programı verileri incelendiğinde modelin tepki, davranış ve sonuçlar kısmı hakkında
bilgilere erişilememiş ya da bu konu ile ilgili çalışmaların var olmadığı görülmüştür. Kirkpatrick modelinin
sadece öğrenme aşaması için değerlendirmelerin varlığı söz konusudur. Kirkpatrick modelinde var olan tepki,
davranış ve sonuçlar basamakları program değerlendirmeleri için uygun adımlar olarak görülürken yine diğer
program değerlendirme modellerinden Logic modeller için çıktılar (kısa, orta ve uzun vadede) kısmı ya da
Stuflebeam CIPP modelindeki ürün değerlendirme aşamaları dikkate alınarak eklektik bir yapı izlenerek
değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.
Genel olarak basit ve kolay kullanım açısından tercih edilen bir model olan Kirkpatrick modeli diğer
değerlendirme modellerinden alıntılamalar ile daha detaylı ve amaca uygun bir değerlendirme planı hazırlamakta
yardımcı olabileceği düşünülmüştür. Bu açıdan incelendiğinde Kirkpatrick modelinin programın bileşenleri için
yeterli olmadığı kısımlarda diğer değerlendirme modelleri ile eklektik şekilde değerlendirme yapılması
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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KAMU SPOTUNUN YAŞAM BOYU EĞİTİME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Gaye Topa Çiftçi1
Candan Koçak2
1.

ÖZET

1980’li yıllarda bilgilendirme reklamları olarak yayınlanmaya başlayan kamu spotları 1995 yılından sonra durgunlaşmış
2000’li yılların başlarında yeniden yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle 2011 yılında “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) Kamu Spotu Yönergesi’nin” çıkartılması ile yaygınlaşan kamu spotları, günümüzde halkı eğitme ve bilgilendirme
işlevi de görmektedir. RTÜK yönergesine göre zorunlu kamu spotları, bilgilendirme kamu spotları ve serbest kamu spotları
olarak üçe ayrılan kamu spotları televizyon kanalları, radyo kanalları ve internette isteğe bağlı olarak yayınlanmaktadır.
Sadece zorunlu kamu spotlarının her kanalda belirli sayılarda gösterilme zorunluluğu vardır. Genelde bakanlıklar tarafından
yaptırılan kamu spotlarının konusunun belirlenmesinde herhangi bir sınırlama veya zorunluluk bulunmamaktadır.
Bu çalışma, bireylerin günlük hayatlarında en çok kullandıkları iletişim ortamlarından biri olan televizyon ile sunulan
kamu spotlarının yaşam boyu nonformal eğitime etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, kamu spotlarının
yayınlanması ile izleyici kitleye ne kadar ulaşılabildiği ne kadar etkili olduğu amacına ulaşıp ulaşmadığının ve varsa olumlu
etkisini güçlendirmenin yollarının ortaya konması açısından önem taşımaktadır.
Çalışma nicel yöntem ile yapılmıştır. Araştırma için soba kullanımı ile ilgili eğitim vermeyi hedefleyen bir kamu spotu
seçilmiştir. Evren ve örneklem grubu reklamların hedef kitlesi dikkate alınarak ve ulaşılabilirlik kolaylığından dolayı Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Antalya’daki soba kullanım alanlarından seçilmiştir. Veriler anket çalışması
ile toplanarak ve SPSS 18.00 yöntemi ile incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda kamu spotlarının etkisini olumlu yönde arttırabilmek için yapılabilecek çalışmalara öneriler
getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Spotu, Yaşam Boyu Öğrenme, Uzaktan Eğitim, İletişim Teknolojileri İle Öğrenme
2.

GİRİŞ

Bilgi akışının hiç durmadığı 21. Yüzyılda yaşam boyu eğitim bir tercih olmaktan çıkıp bir gereklilik haline
gelmiştir. Yaşam boyu eğitim etkinlikleri için gerek özel gerekse kamu kuruluşları tarafından nonformal,
informal ve formal eğitim olanakları sunulmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Bu konuda iletişim teknolojileri ve
kitle iletişim araçları hem planlı olarak yapılan uzaktan eğitim etkinliklerinde informal eğitim aracı olarak hem
de bilinçdışı oluşan nonformal eğitim etkinliklerinde bir eğitim aracı olarak sıkça kullanılmaktadır. Bu
bağlamda, kolay ulaşılabilirliğinden ve geniş kitlelere hitap etmesinden dolayı televizyon yayınları yaşam boyu
eğitim etkinlikleri içinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle eğitim fırsatı yakalayamayan kişiler için televizyon
alternatif bir nonformal eğitim aracı olarak uzun yıllardan beri değerlendirilmektedir. Gerek bilgilendirme amaçlı
programlar gerekse eğlenme amaçlı programlarda ve reklamlarda bu unsurun göz önüne alınarak hazırlanması
gerekliliği televizyon yayıncılığının temel bir unsurudur. Başka bir deyişle eğitim başlığı altında toplumlarda
görülen eksiklikler ve sınırlılıkları aşmada, kötü alışkanlıkları değiştirmede sosyal sorumluluk algısını
geliştirmede televizyonların etkisi alt bölümlerde ayrıntılı olarak verilmiş olan çalışmalarla da desteklenmiştir.
Bu sebeplerden yola çıkarak toplumlarda farklı isimlerle adlandırılan kısa süreli eğitim programları
hazırlanmaktadır. Ülkemizde kamu spotu olarak adlandırılan bu programlar 2011 yılında RTÜK’ün hazırladığı
bir yönerge ile belli kriterlere bağlanmıştır.
Bu çalışmada, davranış değiştirmeye yönelik hazırlanan kamu spotlarının izleyiciler üzerindeki etkisi
araştırılarak amacına ulaşıp ulaşmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır.
2.1. Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Televizyon
Bunun yanında her an her yerde bilinç dışı şekilde meydana gelen öğrenme, 20. yy.’da bilginin kültür üzerine
yapılanma yolunda değişmesi ile düzenli bilgi akışı ve sürekli gelişim gereksinimini beraberinde getirmiştir. İlk
olarak 1931 yılında Alfred North Whitehead:
“Artık insanların gençliklerinde öğrendikleri şeyleri yaşamları boyunca kullanacakları savı geçersiz hâle
gelmiştir.” sözü ile dikkat çekerek ortaya çıkan bilgi paylaşımının ömür boyu devam etme fikri de yaşam boyu
öğrenme gereksiniminin geçmiş tarihlerden beri var olduğunu göstermektedir (Aktaran Oktay, 2002: 155).”
Yeaxlee’nin 1929'da ortaya koyduğu yaşam boyu eğitim anlayışı bugünkü yaşam boyu öğrenme kavramı ile
çok farklıdır. Yeaxlee’ye göre, eğitim yalnızca planlanmış etkinlikleri kapsar, buna karşın öğrenme öğrenen
kişiyle ilgili olup içsel bir bilişsel süreçtir. Tesadüfî ya da planlanmış eğitim etkinlikleri de öğrenme etkinliğinin
içindedir. Bunlara ek olarak gelişen süreçte, bireylerin günlük hayatlarında dışarıdan gelen verileri işlenmiş
1-Gaye Topa Çiftçi,
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Ana Bilim Dalı, Antalya/Türkiye, gayetopa@gmail.com
2-Candan Koçak,
Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Ana Bilim Dalı, Antalya/Türkiye, candankocak@hotmail.com
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enformasyon olarak almak istemeleri ve çok sayıda yüzeysel veri yerine gereksinimler doğrultusundaki belirli
konular hakkında derinlemesine bilgi ihtiyacı doğması ile yaşam boyu öğrenme hakkında farkındalıklar ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Bu sebeplerden dolayı eğitim etkinliklerinin sunulmasının yanı sıra öğrenme
etkinliklerinin de daha sistemli verilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar özellikle UNESCO ve
OECD tarafından yapılmıştır. Faure, UNESCO tarafından (1972: 120) yayınlanan ve öğrenen topluma nasıl
ulaşılabileceği konusunu ele aldığı Learning To Be adlı kitabında, yaşam boyu öğrenmenin gerek gelişmiş
gerekse gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikasının ana kavramı olması gerektiğini öne sürmüştür.
Yeaxlee'den Faure'ye geçişte önemli bir kavram değişimi söz konusudur. Faure’ye göre eğitim için (2002);
“Eğer öğrenme, süre ve çeşitlilik anlamında kişinin, toplumsal, ekonomik ve aynı zamanda eğitsel
kaynakları ile bir toplumun tüm yaşam süresini kapsıyorsa, bu demektir ki, biz öğrenen toplum aşamasına
gelene dek eğitim sistemlerimizi gözden geçirmekten de ötesini yapmak durumundayız.”
Bunlardan dolayı, sistemli öğrenme sadece eğitim verilen örgün eğitim kurumlarının tekelinden çıkartılmış,
yaşam boyu öğrenme etkinlikleri içinde bilginin sistemli ve düzenli olarak verilebilmesi açısından belirlenmiş
amaçlara göre hazırlanan yaygın öğrenme programları oluşturulmuştur. Öğrenme etkinlikleri konusunda devam
eden farkındalık verimli ve etkili öğrenme için araştırmaların yapılmasına yol açmıştır.
Bu bağlamda, ortaya çıktığı günden bugüne en yaygın kitle iletişim teknolojisi olarak kullanılan televizyon
çeşitli sosyo-kültürel tabakadan birçok insana hitap edebilmektedir ayrıca ekonomik olma, geniş kitlelere
ulaşabilme nedenlerinden dolayı her toplumda ilgi çekici bir araç olarak kullanılmaktadır.
Günümüzün en yaygın kitle iletişim araçlarından olan radyo, televizyon ve internet, insanlara bir yandan
görsel ve işitsel uyaranları aynı anda sunarken, bir yandan da gerçek dünyadan sanal dünyaya kadar birçok
durumu göstermektedir. Bunların sonucu olarak da dünyaya açılan bir çeşit pencere görevi üstlenmektedir.
Moore’un (1995: 150) tanımlaması ile
“Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireyler, kurumlar ve ulus devletler üzerinde çok derin etkileri var. Bu
teknoloji çalışma, öğrenme ve eğlenme alışkanlıklarımızı; bireyle devlet arasındaki ilişkileri; eğitim dünyasının
karakteristiklerini değiştiriyor ve uzun süreçlerde yüzyıllardır süre gelmiş olan kültürlerimizin özelliklerini de
değiştirecek.”
Bireyler üzerinde bu kadar derin etkilere sahip olan televizyonun işlevlerinden biri olan eğitme fonksiyonu
(Aziz, 1982: 2), televizyonun yaşam boyu öğrenmenin de en iyi destekçisi olduğunun göstergesidir. Öğrenme
açısından ele alındığında, Özkul ve Kesim’in de belirttiği gibi, yaygın bir öğrenme aracı olan televizyon öğrenim
içi (formal learning) ve öğrenim dışı (informal learning) yayınları ile izleyenlere sosyalleşmiş bir öğrenme
ortamı sağlamaktadır (1999: 94). Benzer şekilde, Zhao, Wang, Liu, Wang, ve Li’ ye (2006) göre doğrudan
iletim, sunum özellikleri ve karakteristik kontrollerinden dolayı sosyal iletişim araçlarından biri olan televizyon,
öğrenim içi ve dışı eğitimde önemli bir rol oynamaktadır.
Diğer kitle iletişim araçlarının özellikleriyle karşılaştırıldığında, televizyonun eğitim açısından dikkat çekici
bir yere ve öneme sahip olmasının nedeni olarak bireyin birden fazla duyusunu uyararak algılama, hafızada
tutma ve öğrenmede kolaylık sağladığı ve bireyde öğrenme isteği uyandırması sayılabilir (Aziz, 1975: 98).
Televizyonla eğitim, değişik ölçütlere göre, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflamalar açısından,
televizyonun haber ve bilgi vermeye yönelik programları, “tamamlayıcı eğitim” grubunda yer almaktadır. Aziz
(1982: 98) tamamlayıcı eğitimi şu şekilde açıklamaktadır:
“Televizyon programları arasında, mesleklerle ilgili bilgi ve becerileri aktaran, bireyi belirli alanlara
yöneltmeyi amaçlayan, teknolojik gelişmelere ve gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan duruma uyum göstermeye
yardımcı olan, bireyin ufkunu genişletmeyi amaçlayan, bireyin demokratik yaşayışta yerini almasını sağlayan,
temel bilgileri aktaran ve bireyleri çeşitli konularda aydınlatan programlar, “ tamamlayıcı eğitim” kapsamına
girmektedirler.”
Ayrıca Özgen’in (1985: 21) tanımlaması ile; izleyicide bilgi, beceri, duygu, düşünme, öngörü ve tutumlar
açısından, var olanı pekiştirmeyi veya değiştirmeyi, yenilerini kazandırmayı amaçlayan programlara “eğitim
işlevlerini yerine getiren” veya “eğitici” programlar denilebilir. Bu programlar, çocuk, genç ve yetişkin olmak
üzere değişik yaş gruplarında, farklı cinslere, farklı meslek gruplarına, farklı yerleşim birimlerindeki izleyici
kümelerine yönelik olabilir.
Televizyonu bir eğitim aracı olarak kullanmaya olana sağlayan ve işlevsel eğitim sınıflamasına gire birbaşka
eğitim türünde ise, temel olarak, bireylerin, hayatın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları
kazanmalarına yardımcı olacak ve örgün eğitimle sağlanamayan temel eğitimi gerçekleştirecek şekilde
kullanılmasıdır. İşlevsel eğitim ile ilgili uygulamalar, okuma-yazma eğitiminden mesleklerle ilgili eğitime,
sağlık ile ilgili eğitimden toplum kalkınmasına ve üretime yönelik eğitime varıncaya kadar, çok çeşitli konu ve
alanlarda gerçekleştirilmiştir (Aziz, 1982: 2).
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Kısacası, televizyon yayınları, genel yayın programı içerisindeki eğitici yayınlar veya okul programlarına
paralel, okuldaki öğretimi destekleyici, tamamlayıcı ve doğrudan eğitime yönelik yayınlar olabilir. Tüm bu
yayınlar temelde davranış değiştirmeye ve izleyici açısından öğrenmeye, televizyon açısından öğretmeye
dayanmaktadırlar; çünkü asıl olan televizyon sadece eğitilmek istenen hedef kitleye değil tüm izleyenlere doğal
bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.
2.2. Davranış Değiştirmeye Yönelik Televizyon Yayınları
2.2.1.Televizyon Reklamları
Televizyonun eğitim televizyonu olarak kullanılması yönünde, değişik ülkelerde çeşitli uygulamalar
yapılmıştır. Bu uygulamalar, ülkelerin politik, sosyal ve eğitim ile ilgili koşullarına ve özelliklerine, televizyon
sisteminin yönetimine ve olanaklarına bağlı olmaktadır. Söz konusu uygulamalarda, televizyonun sınırlılıklarını
ve olumsuz yönlerini tamamlayıcı yöntemlerden yararlanılmakta ve televizyonla eğitim bu şekilde
desteklenmektedir. Televizyonla öğrenme, çeşitli öğretim kademelerine yönelik olabildiği gibi, okul öğretim
programlarının tamamına veya belirli bilim dallarına, ders konularına yardımcı bir nitelikte olabilmekte; okuldan
ayrı bir sistem olarak diploma veya sertifika verebilmektedir (Berwanger, 1979: 148). Bu noktadan hareketle
televizyonlardaki her unsur gerek haber, gerek bilgilendirme, gerek eğlence programları gerekse asıl amacı
pazarlama olan reklamlar bile izleyicide davranış değiştirmeye neden olmaktadır.
1972 yılında TRT’de ticari yayınlara başlanması ve ardından renkli yayına geçişle birlikte reklamcılıkta
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde ise özel TV ve radyo kanallarının yayın hayatına başlaması,
kablolu TV ve teletex gibi hizmetlerin yaygınlaşması, Türkiye’de reklamcılık sektörüne katkı sağlayan
gelişmeler olmuştur (Avşar ve Elden, 2004: 16).
İletişim araçlarının her birinde etkin bir şekilde yer alan reklamın, tek bir tanımı bulunmamaktadır. Çünkü
yapılan her tanım reklamın farklı bir yönüne vurgu yapmaktadır. Bu tanımlar içerisinde en genel haliyle;
Mutlu’nun, “İletişim Sözlüğü”ndeki “bir ürün veya hizmeti satmak üzere tasarımlanan ikna edici mesajlar”
tanımı (1998: 286) oldukça nettir. “Reklam Terimleri ve Kavramaları Sözlüğü”nde ise reklam, daha kapsamlı bir
şekilde ifade edilmiştir: Reklam, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir
düşünceye yöneltmek, dikkatlerini, bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi
vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak
amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde
çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurulardır (Gülsoy, 1999: 9). Bu
tanımların içerisinde aslında reklamın amaçları da belirtilmektedir.
Reklam en genel şekliyle; satış ve iletişim amacı taşımaktadır. Bunun yanı sıra reklamın amaçları (Elden,
2009: 178-183);
-

Bilgilendirme
İkna etme
Hatırlatma
Değer katma
Örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Bu tanımlar bağlamında reklamında televizyonlardaki eğitim unsurlarından biri olduğunu söylemek yanlış
sayılmamaktadır. Çünkü eğitimin de temel amacı istendik davranış değişikliğini gerçekleştirmektir.
Diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla daha geniş kitleye ulaşma özelliğine sahip olan ve bu nedenle
etkin bir bilinçdışı öğrenme aracı olan televizyon, reklamlar için de en etkin araç olmaktadır. Ancak
televizyonun reklamın etkileme gücünü bu kadar desteklemesi, reklam yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır
tartışmasını beraberinde getirmiştir. Bu konuyu Kocabaş ve Elden, “reklam yararlıdır ya da zararlıdır diye kesin
bir yargıya varmanın yanlış olduğu şeklindedir. Çünkü bu durum adam öldürdü diye katili değil, silahı
yargılamaya benzer. Çünkü reklam bir araçtır ve onu iyiye ya da kötüye kullanmak bizlerin elindedir.
Uyuşturucuyla mücadele, aile planlaması, trafik eğitimi, çevre temizliği gibi pek çok sosyal kampanyanın
başarıya ulaşmasında reklam büyük bir rol oynamaktadır. O halde reklamcı, ekonomik sorumluluğunun yanı sıra
toplumsal sorumluluğunun da bilincine varmak zorundadır (2005: 27) şeklinde yorumlamaktadır.
Bu nedenle tüm diğer televizyon yayınları gibi reklamlarında televizyonla eğitim açısından bir sorumluluğu
olduğunu ve sabit kriterleri olan belirli kategorilere ayrılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda en
önemli reklam kategorilerinden biri ülkemizde 1984 yılında yayınlanmaya başlanan bilgilendirme reklamlarıdır.
İlk olarak “Bir alışveriş bir fiş” kampanyası hakkında bilgilendirme reklamı yayınlanmaya başlanmış bundan
sonrasında farklı tarihlerde aşı ve trafik kuralları gibi tüm toplumu ilgilendiren konularda halkı bilinçlendirmeyi
amaçlayan farklı bilgilendirme reklamları dikkat çekici olmuştur.
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2000’li yıllara gelindiğinde ise gelişen ve hayatın her kademesinde etkili olan iletişim teknolojileri sayesinde
kulaktan kulağa gerçekleşen fısıltı gazetesi ve güvenilirliği sorgulanan internet bilgileri, gelişen teknoloji ve
değişen toplum yapısında geçerliliğini yitiren ya da hatırlatılması gereken olgular, bilinçli ve doğru
bilgilendirmeyi gerekli kılmıştır. Bu nedenle en geniş kitlelere, güvenilir bilginin en hızlı şekilde ulaştırılması
zorunlu hale gelmiştir. Bununla ilgili olarak RTÜK, 2009 yılında “Kişiler iletişim teknolojilerini kullanarak
bilgiyi paylaşırken bilinçli ya da bilinç dışı olarak hayat boyu süren bir öğrenme etkinliği içinde de
bulunmaktadırlar bunun düzenli ve etki şekilde gerçekleştirilmesi devletlerin güvencesi altında olmalıdır
şeklindeki açıklaması bilgi akışının doğru ve sistemli olması gerekliliğini vurgulayan bir açıklamadır.
Ayrıca Türkiye’de özellikle 2000 yılından sonra, medyada sosyal sorunların sıklıkla dile getirildiği
görülmektedir. Bu sorunlar, eğitim, sağlık, toplum güvenliği, çevrenin korunması gibi çeşitli alanlarda karşımıza
çıkmaktadır. Başta devlet kuruluşları olmak üzere kar amacı güden veya gütmeyen pek çok işletme, bu tür
sorunlara dikkat çekerek çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır (Öztürk, 2009: 217). Bu tür projelerin
duyurulması için ise genellikle görsel ögelerin sesle desteklendiği böylece hem göze hem kulağa hitap edebilen
televizyon, aracılığıyla olmaktadır. Televizyon bu özelliği ile mesajın etkinliğini artırmakta ve daha geniş
kitlelere hitap etmektedir. Bu nedenle yayın kuruluşları, yayınlarında kamu yararına yayınlara yer vererek kamu
hizmeti vermektedir.
Kamu hizmeti kavramı, toplumda ortak ve genel bir ihtiyacın belirmesi, bu ihtiyacın süreklilik taşıması yani
giderilmekle tükenmemesi, her gün yenilenmesi ve tatmin edilmemesi halinde de toplumda bir huzursuzluk
doğacağı, dirlik ve birliğin bozulacağı varsayımından hareketle, devletin ya o zamana kadar var olan ya da bu iş
için özel yasayla kurulacak bir idare aracılığıyla kamu hizmeti dediğimiz bir etkinliğe girişmesi şeklinde
tanımlanmaktadır (Özay, 2004: 227). Burada üzerinde durulması gereken nokta, kamu hizmetinin özel bir
ihtiyaçtan çok, kamusal bir ihtiyacı gidermesi yani kamu yararını hedeflemesidir. Toplumsal ihtiyaçların
duyulduğu her alan, sağlıktan eğitime ekonomiden haberleşmeye kadar pek çok faaliyet kamu hizmetinin
konusuna girmektedir (Uslu, 2011:37).
Tüm bu sebeplerden dolayı ülkemizde daha önce bilgilendirme reklamları şeklinde yayınlanan programlar,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kamu hizmeti sayılan kısa filmler olarak revize edilmiş ve kamu spotu
adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Kamu spotunun diğer reklamlardan farkı; RTÜK tarafından reklam sürelerin
içerisinde sayılmayan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanmasıdır.
2.2.2.

Televizyon Kamu Spotları

Bir çeşit kamu hizmeti olan kamu spotu 2012 yılında RTÜK tarafından hazırlanan Kamu Spotu Yönergesiyle
kamu spotlarını yasal bir dayanağa ve tarafsız belirli kriterlere bağlamıştır.
İlgili yönergede “Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan
veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve
eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” şeklinde tanımlanmaktadır. Ücretsiz yayınlanan ve Üst Kurul
tarafından tavsiye edilen kamu spotları, yayınlanma biçimleri bakımından isteğe bağlı (yayın kuruluşunun isteği)
ve zorunlu spotlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (www.rtuk.gov.tr).
Kamu spotu kavramı ilk olarak 15 Şubat 2011 tarihinde yayınlanan 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unda kullanılmıştır ancak kamu spotlarına gösterilen yoğun ilgi
nedeniyle RTÜK, 8 Ağustos 2012 tarihinde Kamu Spotları Yönergesini yayınlamıştır.
Yönergenin ikinci bölümünde yer alan ilkeler kısmında kamu spotlarının ancak toplumu ilgilendiren ve
yayınlanmasında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere ilişkin konularda hazırlanabileceği ifade edilmektedir
(www.rtuk.gov.tr).
2.3. Kamu Spotu ve Eğitim
Reklam mesajlarının tekrarlanma oranları mesajların etkisini artırmaktadır. Televizyon reklam mesajlarının
gün içinde değişik reklam kuşaklarında tekrarlanmasıyla izleyicinin hatırlama olasılığı ve farkındalığı artırılabilir
(Elden ve Yeygel, 2006: 34). Bu açıdan bakıldığında kamu spotlarının da tıpkı reklamlar gibi akılda kalması,
istenen mesajın etkili bir şekilde izleyiciye ulaşması ve kalıcı olabilmesi için televizyonda sıklıkla gösterilmesi
gerekmektedir.
Kamu spotları RTÜK yönergesine göre isteğe bağlı spotlar ve zorunlu spotlar olmak üzere 2 kategoriye
ayrılmaktadır. Gerek isteğe bağlı spotlar gerekse zorunlu spotlar izleyiciyi bilgilendirme ve bilinçlendirme
unsurunu içermektedir. Bu sınıflandırma çerçevesinde hazırlanması ve yayınlanması konusunda da bazı
farklılıklar ve kriterler yönergede düzenlenmiştir.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un, 10. maddesinin
beşinci fıkrasına göre;
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- Üst Kurul, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’ların isteği üzerine, kendilerince radyo ve/veya
televizyonlarda yayınlanmak üzere hazırlanan bilgilendirici ve eğitici “kamu spotları” niteliğindeki görüntü ve
sesleri, ilgili Yasa hükümleri doğrultusunda inceleyerek yayın ilkelerine uygun olanlar için yayınlanmasında
kamu yararı bulunduğuna dair karar ihdas etmektedir. Kamu spotlarının yayınlanması yayın kuruluşlarının kendi
insiyatiflerinde bulunmaktadır.
- Ayrıca, Üst Kurul dışında bazı Bakanlıkların teşkilat yasaları ile çeşitli konularda yayın kuruluşlarının
yayınlamakla yükümlü oldukları zorunlu kamu spotu niteliğindeki görüntü ve sesler de, Üst Kurul tarafından
ilgili Yasa hükümleri doğrultusunda incelenerek yayın ilkelerine uygun olanlar için, yayın kuruluşlarında
“zorunlu yayın” olarak yayınlanmasına dair karar ihdas edilmektedir. Üst Kurula yapılacak başvurularda,
hazırlanan filmin “zorunlu yayın” kapsamında olduğunun ilgili Yasaya atıf yapılarak belirtilmesi gerekmektedir.
“Zorunlu Yayınlar” kapsamındaki görüntü ve seslerin ilgili Yasalarda yer alan süre ve saatlerde yayınlanması
zorunluluğu bulunmaktadır (www.rtuk.gov.tr).
Bu bağlamda, özellikle eğitimi gerekli görülen konulardaki spotlar zorunlu spotlar olarak sınıflandırılmıştır.
RTÜK’ün yayınladığı, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”nin, “Zorunlu Yayınlar” ile ilgili 53.
Maddesinde; “Her bir yayın kuruluşu tarafından söz konusu programlar ayda doksan dakikadan az olmamak
üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanır. Bu yayınların asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında
yapılır” (www.rtuk.gov.tr) hükmü spotların eğitim işlevini gerçekleştirebilmesi için getirilen kriterlerden biridir.
3. YÖNTEM
3.1. Amaç
Bu çalışmada kamu spotlarının eğitim işlevini ne kadar gerçekleştirdiğini ve yaşam boyu nonformal eğitime
etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaktadır:
•
•
•
3.2.

“Kamu Spotu hedef kitleye ulaşıyor mu?”
“Kamu spotu dikkat çekiyor mu?”
“Kamu spotları olumlu yönde davranış değişikliğine sebep oluyor mu?”
Önem

Araştırma kamu spotlarının temel hedefi olan, izleyicilerin gerçek hayatlarında yarattığı davranış değişimine
olan etkisinin araştırılıp davranış değişimine olumlu etkisini güçlendirmenin yollarını ortaya çıkarmak açısından
önem taşımaktadır.
3.3. Sınırlılıklar
Soba Kullanımı Kamu Spotu çalışmanın yapıldığı 2013-2014 yıllarında yayınlanan tek zorunlu kamu spotu
olmasından dolayı seçilmiştir. Bu sebeple tek bir spot seçilmesi bu araştırmanın temel kısıtını oluşturmaktadır.
3.4. Veri Toplama ve Değerlendirme
Bu araştırma, Kamu spotları olumlu yönde davranış değişikliğine sebep olup olmadığını ortaya koymaya
yönelik betimsel bir araştırmadır.
Araştırma için zorunlu kamu spotu statüsüne giren ve bu sebeple RTÜK yönergesinde kış aylarında her
televizyon kanalında günün en çok izlenen saatlerinde yayınlanması zorunlu olan Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “soba kullanımı kamu spotu” seçilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu seçilen kamu spotunda
öğrenilmesi amaçlanan unsurlar temelinde soru oluşturulması ile düzenlenmiştir. Geliştirilen anket formu 2
bölüm ve 35 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özelliklere yönelik 8 soru; ikinci bölümde ise,
18’i ilgili kamu spotundaki soba kullanımı ile ilgili öğrenme öğelerini içeren, 9’u direk olarak kamu spotunun
etkisini ölçmeye yönelik toplam 27 soru yer almaktadır.
Araştırmada veri işleme ve değerlendirme aracı olarak SPSS 18 programı kullanılmıştır. Veriler frekans ve
ortalama analizleri kullanılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
3.5. Evren ve Örneklem
Ilıman ikliminden dolayı köklü, sabit ve geniş bir ısıtma sistemi olmamasından dolayı soba kullanımının sık
görüldüğü Antalya ili araştırmanın evreni olarak seçilmiştir. Örneklem oluşturulurken yargısal örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan verilere dayanarak Antalya’da en çok soba
kullanılan 76 bin nüfuslu Kepez bölgesinde 230 anket uygulanmıştır. Anketin uygulandığı bölgenin nüfusu göz
önüne alınarak bu örneklem sayısı %85 güven aralığında uygundur (Kurtuluş, 1992). Anketler yazarlar
tarafından bizzat yapılmıştır.
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4. BULGULAR
4.1. Demografik Özelliklere Göre Bulgular
•
Ankete katılanların %53’ü kadın %47’si erkektir.
•
Ankete katılanlar 14 -68 yaş aralığında değişmektedir ve ortalama yaş 41’dir.
•
Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili %48 lise, %21 ortaokul, %19 ilkokul mezunu, %6’sı okuma
yazma bilmeyen ve %5 üniversite mezunudur.
•
Anket uygulanan kişiler en fazla 6 en az 2 kişilik ailelerdir. %75’lik dilimde sobayı anne %21’lik
kesimde baba yakmakta, %4’lük bir kesimde ise yaşı 14 ile 18 arasında değişen çocuklar yakmaktadır.
•
Katılımcıların % 46’lık kısmını esnaflar, %42’lik kısmını ev hanımları oluşturmaktadır. Geriye kalan
dilimde ise mavi yakalı farklı meslekler yer almıştır.
•
Hane geliri en az 520 TL en fazla 6000 TL olmak üzere ortalama hane geliri 2663 TL’dir.
4.2. Soba Kullanımı İle İlgili Bulgular
•
Anketin uygulandığı kişilerin tamamı soba yakmayı ailelerinden öğrendiklerini belirtmişlerdir.
•
Katılımcıların %56’sı odun sobası, %40’ı kömür sobası, %4’ü kuzine kullanmaktadır.
•
Kullanılan yakıt türü olarak %57 odun, %43 kömür sonucuna ulaşılmıştır. Yakıt doldurulması sorusuna
bu veri ile doğru orantılı olarak odun sobasında sobanın tamamının yakıt doldurulması gerektiğinden %57’lik bir
dilim sobanın tamamına yakıt doldurarak yaktıklarını belirtmiş; %29’luk bir dilim sobaya yarıya kadar yakıt
doldururken %14 ise üçte bir oranında yakıt dolumu yapmaktadır.
•
Katılımcıların %94’ü sobayı üstten yakmakta, %6’sı arasına yanıcı madde koyarak sobayı yaktıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcıların tümünün en son yakıt eklemesini yatmadan 1 saat ve daha önce yaptıkları
sonucuna ulaşılmıştır.
•
Sobanın yerleşim yeri ile ilgili olan soruda katılımcıların %85’i sobasını gereği kadar uzaklıkta, %11’i
duvara gereğinden yakın (5cm ve altı -1 karış-), %4’ü duvardan gereğinden uzak (20 cm ve üzeri -3 karış ve
üzeri-) olarak konumlandırdıklarını belirtmişlerdir.
•
Boru yerleşimi ile ilgili katılımcıların tamamı, spotta belirtildiği gibi boruyu dirseğin içine geçirdiğini
ifade etmiştir.
•
Sobanın konumlandırılması ile ilişkili olan dirsek kullanımı sorusunda katılımcıların %64’lük bir
dilimin 2 dirsek, %25’lik bir dilimin 1 dirsek, %11’lik bir dilimin ise 3 dirsek kullandığı tespit edilmiştir.
•
Baca ölçüsünün bacanın uygunluğu açısından önemli bir unsur olduğu soba kullanımında anketi
uygulayan kişilerin %56’sı tarafından bilinmemesi veya dikkat edilmemesi önemli bir bulgudur. Buna bağlı
olarak baca uygunluğu hakkında bilgi sahibi olmayan %56’lık bir kesim çıkmış, katılımcılardan
%39’ukendisinin kontrol ettiğini,%5’i ise uzman tarafından kontrol edildiğini belirtmiştir.
•
Baca temizliği yapan %91’lik kesimden; %55’i yılda 1 kez, %19’u kirlendiğini düşündükçe, %17’si
yılda 2 kez yapmaktadır. %9’luk bir kesimin ise baca temizliği yapmadığı dikkat çekmiştir.
•
Katılımcıların %63’ü sobayla ilgili hiç tehlike atlatmadıklarını, %19’u is sorunu yaşadığını, %10’u
yanık kazası atlattıklarını, %4’ü zehirlenme yaşadıklarını, %4 yangın kazası atlattıklarını belirtmiştir.
•
Katılımcılar gaza maruz kalınırsa %62 oranında baş dönmesi, %20 oranında hareketlerde yavaşlama,
%18 oranında mide bulantısı sorunu ile karşı karşıya kalınacağına dair bir kanıya sahiptir. Böyle bir durumda
%90’ı ortamın havalandırılması ve temiz hava alınması gerektiğini, %6’sı sağlık kuruluşunun aranması
gerektiğini, %3’ü yüzün yıkanması gerektiğini, % 1’i ise yoğurt yenmesi gerektiğini düşünmektedir.
4.3. Kamu Spotu İle İlgili Bulgular
•
Kamu spotunun “Soba değil ihmal öldürür.” sloganı katılımcılara %46 oranında kamu spotunu, %30
oranında eğitim programlarını, %14 oranında ise reklamları anımsatmıştır. %10’luk bir dilim fikri olmadığını
belirtmiştir.
•
Soba Zehirlenmeleri Kamu spotu hatırlatıldığında, katılımcılarda %64 eğitim, %10 soba kullanmanın
zorluğunu çağrıştırmıştır. Fikri olmayan %23’lük dilime kamu spotu ile ilgili soruların sorulduğu anketin devamı
uygulanmamıştır.
•
Kamu spotunun katılımcıların dikkatini en çok çektiği unsurları %45 bilinçlendirme, %35
bilgilendirme, %11 anlatım, %6ölüm haberleri, %3 slogan şeklinde bir dağılım göstermiştir.
•
Bu spotta verilen bilgilerle ilgili katılımcıların aklında %29 temizlik, %28 baca, %16 yerleşim, %12
dikkat konularının kaldığı görülmüştür.
•
İlgili spotta belirtilen unsurlar ile kendi soba kullanımları arasında farklılıkların ve bilgilenme oranının
incelendiği sorularda katılımcıların %28’i temizlik teknikleri, %15’i yakma teknikleri, %14’ü baca kullanımı, %
10’u sağlık bilgileri, %9’u yerleşim yeri, %4’ü dirsek kullanımı, %4’ü yakıt kullanımı, konularında farklı
kullanım alışkanlıkları ortaya çıkmış ve bu konularda bilgilendiklerini belirtmişlerdir. % 19’luk bir kesim ise
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kendi kullanımları ile tavsiye edilenler arasında hiçbir farklılık görmediklerini belirterek ek bir bilgilenmenin
olmadığını vurgulamışlardır.
•
Buna bağlı olarak yapılan katılımcıların kullanım alışkanlıklarında gerçekleşen değişiklik oranları ise
şöyledir; %27 temizlik teknikleri, %14 baca kullanımı, %13 yerleşim yeri, % 11 yakma teknikleri, %8 yakıt
kullanımı, %6 dirsek kullanımı. Farklılık gören katılımcıların %21’i ise hiçbir değişiklik yapmamışlardır.
•
Katılımcılar kamu spotunu referans göstererek çevrelerine soba kullanımı konusunda tavsiyede
bulunduklarını belirtmişlerdir. Tavsiyede bulundukları konuların dağılımları ise, %19 yakma teknikleri, %18
temizlik teknikleri, %13 baca kullanımı %11 yerleşim yeri olarak ortaya çıkmıştır.
5.

SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRMELER

Kamu spotlarının amaçlarından biri olan, kişilerde istenilen davranış değişikliğine sebep olup olmadığının,
zorunlu kamu spotu olan “Soba Zehirlenmeleri Kamu Spotu” çerçevesinde araştırıldığı çalışmada edinilen
bulgulara göre ulaşılabilen sonuçlar aşağıdadır:
Spotta verilen doğru bilgilerle soba kullanım alışkanlıkları karşılaştırıldığında yerleşim yeri, baca, boru ve
dirsek kullanımı, yakma teknikleri ve temizlik teknikleri gibi soba konusunda önemli unsurların büyük bir
oranda dikkate alınmadığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada soba kullanımının öğrenilmesi genelde ailede
gerçekleştiği ve alışkanlık haline geldiği için, eğer bir tehlike atlatılmadıysa yapılanın doğru veya yanlış
olduğunun sorgulanmadığı görülmüştür. Bu sonuca varılırken yanlış yapılması önemli ve büyük tehlikelere
sebep olabilecek boru yerleşiminin sorgulandığı soruda katılımcıların tamamının doğru seçenek olan boruyu
dirseğin içine geçiriyorum seçeneğini işaretlemiş olmaları önemli bir bulgu olmuştur.
Spotta verilen yakıt unsurunun kömür olmasından dolayı odun sobası kullanan katılımcıların bu bilgiye
dayanarak algılamanın sınırlandığı ve kamu spotuna yeterince önem vermeyerek diğer önemli unsurları göz ardı
ettiği görülmüştür.
Aynı aileden farklı kişilerle yapılan anketlerde belirtilen bir kişinin hatırladığı tehlikeyi bir başkasının
hatırlamaması soba ile ilgili atlatılan kazaların ve yaşanılan tehlikelerin büyük çaplı olmadığı sürece ciddiye
alınmadığını ve sağlık önlemlerinin yeterince bilinmediğini göstermektedir. Ayrıca ciddi tehlikelerin yaşandığı
evlerde sobayı genelde 14-18 yaş arası çocukların yaktığı tespit edilmiş bu katılımcıların kamu spotu hakkında
daha derinlemesine bilgi sahibi olduğu sonucuna varılmıştır.
Spotta kullanılan “Soba değil ihmal öldürür.” sloganı katılımcıların yarısından fazlasında kamu spotu ve
reklam algısı oluşturmakla birlikte, azımsanmayacak bir katılımcıya da eğitim programlarını anımsatmaktadır.
Bu veriler neticesinde sloganın amaca uygun olduğu ancak farklı ve ilginç olmadığı için belli bir kesim tarafında
da spotla bağdaştırılmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Seçilen spotun bilinçlendirme ve bilgilendirme işlevini fark edenlerin spotta verilmek istenen, kullanım
kontrolünün yapılması ve gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi konusunda daha dikkatli davrandıklarını ve
bu bağlamda spotun amacına ulaştığını göstermektedir.
Bu çalışmada, kamu spotlarının vermek istediği konusunda farkındalığın olması davranış değişikliğinde
temel rol oynamaktadır sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, spotta verilen bilgilerin ve ihtiyaçlara hitap etmesi,
farklılığını ispatlayabilmesi ve verilen unsurların iyi ve genel seçilerek algının çerçevesinin genişletilmesi
gerekliliği görülmüştür.
Bundan sonraki çalışmalarda kamu spotları ile ilgili içerik analizi ile davranış değişikliğine içeriğin
katkısının araştırılması önerilmektedir.
Bu nedenle, söz konusu bu yayınların hazırlanması ve sunulmasında, öğrenme-öğretme kuramlarının ve bu
kuramlar doğrultusunda yapılan araştırmaların sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, hedefizleyici grubunun çeşitli yönleriyle tanınması ve bu yönde yapılmış psikolojik ve sosyolojik araştırma
sonuçlarından haberdar olunması gerekmektedir. Ulaşılmak istenen hedeflere en uygun yöntemlerin, araç ve
gereçlerin seçilip kullanılmasına ilişkin bilgi ve beceriler de gerekli olmaktadır. Böylece, hedef-izleyici
gruplarının yaş, cinsiyet, meslek, istek ve gereksinimleri ile ilgili özelliklerine uygun, belirlenen hedefleri
gerçekleştirecek yöntem, araç ve gereçlerin kullanıldığı programlar hazırlanıp sunulabilecektir. Bütün bu
gereklilikler, yapımcıların bir takım bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olması ve eğitim ekibi ile ortak çalışması
gerekliliğini beraberinde getirmektedir (Aziz, 1982: 2).
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA DERSLERİ İLE ÖĞRETİM KALİTESİ
YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Güntay Taşçi1
Zafer Çepni2
1.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının uygulama dersleri ile öğretim kalitesi yeterlikleri arasındaki ilişkinin
araştırılmasıdır. Bunun için iki farklı devlet üniversitesinden yedi farklı programda okuyan 388 son sınıf öğretmen adayı ile
çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan Staj Deneyimi Değerlendirme (SDD) ve Öğretim Kalitesi Yeterlik (ÖKY) ölçekleri
araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri literatüre göre tanımlanan boyutlara göre yazılmış 5’li Likert
tipindedir. Bu maddeler bir ölçme iki alan eğitimcisi üç farklı uzman tarafından incelenmiştir. İki boyutlu SDD ve tek
boyutlu ÖKY ölçeklerinin faktör yapıları faktör analizi yardımıyla incelenmiştir. Faktör analizlerinde ağırlıklandırılmamış en
küçük kareler kestirme yöntemi, faktör yapılarının yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıyla promax eğik döndürme yöntemi
kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen puanların güvenirliği Cronbach α katsayısı ile incelenmiştir. SDD ölçeğinin olumlu staj
deneyimi ve olumsuz staj deneyimi olarak iki ayrı boyuttan oluştuğu ve alt boyutları için Cronbach α katsayılarının 0,89 ve
0,83; tek boyutlu ÖKY için ise 0,82 olduğu görülmüştür. SDD olumlu staj deneyimi boyutu ile ÖKY arasında aynı yönlü ve
güçlü (r = 0,738) bir ilişki görülürken, SDD olumsuz staj deneyimi ile ÖKY arasındaki ilişkinin ise negatif yönlü (r = -0,18)
olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Öğretim Kalitesi, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmenlik Uygulaması
2.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the relationship between internship classes and teaching quality competencies. 388
last year undergraduate students from seven programs of faculties of education at two state universities participated in the
study. Internship Classes Assessment Scale and Teaching Quality Competencies Scale are developed by the authors for this
study. Items of the 5 point Likert scales were written according to the dimensions of the constructs with respect to the related
literature. The items were reviewed by two experts, one of which is in the educational measurement and two of which are in
the science and biology education departments. Dimensionalities of the two-dimension Internship Classes Assessment Scale
and one-dimension Teaching Quality Competencies Scale were analyzed using factor analyses. Unweighted least squares
estimation method and promax rotation were used in the factor analyses procedures. Cronbach α coefficients were .89 and .83
for the two dimensions of Internship Classes Assessment Scale and .82 for the Teaching Quality Competencies Scale. There
is a significant relationship between positive internship experiences dimension of the Internship Classes Assessment Scale
and Teaching Quality Competencies Scale (r = .738) whereas a significant and negative relationship is found between the
negative experiences dimension of the Internship Classes Assessment Scale and Teaching Quality Competencies Scale (r = .18).

Keywords: Teaching Quality, Teacher Education, Internship Classes
3.

GİRİŞ

Eğitim araştırmalarında, öğretim kalitesi ile ilgili çalışmalarda önemli bir yer tutan öğretmen özellikleri
önemini hep korumuştur. Öyle ki bu alanda yapılan öğretim kalitesi araştırmaları “İyi Öğretmen Arayışı” olarak
sloganlaştırılmaktadır. Helmke’ye (2002) göre de “iyi bir öğretmeni hangi özellikleri ile tanımlayabiliriz?”
sorusu öğretim araştırmalarının ilgi alanını oluşturmaktadır. Öğretim kalitesi araştırmalarında araştırma geleneği
haline gelmiş öğretmen kişisel özellikleri paradigması, süreç-ürün paradigması ve uzmanlık paradigması olarak
üç çalışma alanı oluşmuştur (Doyle, 1978). Bunlardan günümüzde de üzerinde durulan uzmanlık paradigması
öğretmenlerin mesleki bilgi, becerilerini inceleyerek, bunları tanımlamaya çalışmaktadır. Öğretmenlerin mesleki
bilgilerinin kavramsallaştırılması ile ilgili Shulman (1986) tarafından yapılan sınıflama birçok araştırmacı
tarafından kullanılmaktadır. Bu sınıflama öncelikle; alan bilgisi, alan öğretim bilgisi ve genel eğitim bilgisi
olmak üzere üç temel boyuttan oluşmaktadır (Bromme, 1995; Baummert & Kunter, 2006). Alan bilgisi, içeriğin
öğretimi için şarttır. Öğretmenler ders konusunu tam olarak biliyorlarsa, öğrencilerin bilimsel hatalarına tepki
verebilir, gerekli açıklamaları yapar ve içeriği uygun olarak iletebilir. Shulman (1986) tarafından genel eğitim
bilimleri bilgisinin sınıf yönetimi, disiplin bozukluları gibi alanlar ile tanımlandığı ve bunların öğretmenlik
eğitimi sırasında kazandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Geers, Alfs ve Hössle (2009) alan öğretim bilgisini
bir konudaki bilimsel içeriği öğrenciler için anlaşılabilir yapma ve içeriği öğretim için hazırlayabilme olarak
tanımlamaktadır. Literatürde öğretim kalitesi ile ilgili yapılan araştırmalarda çok sayıda değişken
tanımlanmaktadır. Meta analizi çalışmaları ile bu değişkenler üst boyutlarda bir araya getirilmekte ve kaliteli
öğretim özellikleri belirlenmeye ve tanımlanmaya çalışılmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde; sınıf yönetimi,
öğretimin yapılandırılması, içeriksel açıklık, geri bildirim, alıştırma ve tekrar, biliş aktivasyonu, destekleyici
1-Güntay Taşçi,
Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye, gtasci06@gmail.com
2-Zafer Çepni,
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye, cepni@gmail.com
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öğretim atmosferi temel öğretim kalite ölçütleri olarak tanımlanmaktadır (akt. Neuhaus, 2007; Brophy, 1999).
Bu alanda merkezi değişkenlerden biri sınıf yönetimidir. Sınıf yönetimini rahatsızlıklar ile başa çıkma ve
rahatsızlıkları engelleme olarak ele alan araştırmalarda bu kavram sınıfta düzenli bir yapının üretilmesi ve
sürdürülmesi olarak anlaşılmaktadır. Etkili sınıf yönetimi belirli bir kurallar sistemini ders akışına yerleştirme
olarak kendini göstermektedir (Lipowsky, 2009). Helmke (2007) etkili bir sınıf yönetimini şu üç boyutla ele
almaktadır: zaman kaybı ve rahatsızlıkları önleyici amaçlarla kurallar koyma; başarılı öğretime yönelik zaman
yönetimi; rahatsızlıklarla etkili olarak başa çıkma. Sınıf yönetiminde huzurlu sosyal etkileşim, güven, öğrenci
davranışlarını sistematik gözleme, geri dönüt verme, belirli ölçüde esneklik, öğrencilerin bilişsel aktivitelerinin
yoğunluğu, olumlu duyuşsal deneyimler, pozitif değişkenler olarak sunulmaktadır (Emmer, Evertson ve
Anderson, 1980; Schönbacher, 2006; Neuenschwander, 2006; Rakoczy, 2007). Öğretim araştırmalarında sınıf
yönetimi ile yakından ilişkili atmosfer kavramını öğretmen öğrenci etkileşiminin temel duyuşsal vurgusu ve
diğer taraftan öğrenenlerin öğrenme ortamı algısı olarak düşünülmektedir (Eder, 2001). İyi bir öğretim atmosferi
etkili öğrenme için koşul olduğuna işaret edilmektedir. Bilişsel psikolojik yaklaşımla yapılandırma, öğrenenlerin
yeni bilgileri ile önbilgileri arasında bağlantı kurmak ve öğrenenlerde karmaşık düzenlenmiş bir bilişsel yapıyı
oluşturmak olarak anlaşılmaktadır. Helmke (2007) dersin öğrenme hedeflerinin, genel bir sunuşun, özetlemenin
veya dikkati yönlendirici öğrenmeyi kolaylaştırıcı önerileri yapılandırmanın ölçütleri olarak görmektedir. Bu
anlamda öğretimin didaktik yapılandırılması ya da bölümlenmesi ve sıralanması titizlikle planlanmış dersi
gerektirmektedir. Burada vurgulanan özel boyut içeriksel açıklık öğrenme nesnesinin dilsel olarak doğru ve
anlaşılır, bilimsel olarak düzeltilmiş ve ön bilgiler ile uyumlu geliştirilmiş içerik olma şeklinde
tanımlanmaktadır. Bunun için önemli içeriksel parçaları resimler, grafikler, örnekler kullanarak özetlenmesi ve
farklı temsil şekillerini bağlantılı kullanma, açıklamaların çeşitlendirilmesi önerilmektedir. Bu anlamda farklı
temsil formlarının kullanılması olarak ta görülen öğretim stratejileri öğretimin içeriksel açıklığına katkı
sağlamaktadır (Lipowsky, 2009 ; Helmke, 2007). Geri dönüt öğrenenlerin aktiviteleri hakkında bilgi işleme
süreçlerinde gerekli bilgilendirici, içeriksel ya da stratejik bütün geri bildirimler olarak tanımlanmaktadır
(Lipowsky, 2009). Bu süreç ile yakından ilişkili olarak bilişsel yapılandırmacılıkta, biliş aktivasyonu ve tekrarı
bilgi kazanma sürecinde önemli görülmektedir. Bu süreçler işlemsel ve sözel bilginin depolanmasına,
sağlamlaşmasına ve derinleşmesine hizmet etmektedir.
Türkiye’de öğretim kalitesini uluslararası normlara ulaştırma çabası içerisindedir. Literatürde vurgulandığı
gibi öğretim kalitesi araştırmaları öğretmen özelliklerini her zaman ön planda tutmaktadır. Buna paralel olarak
öğretmen nitelikleri öncelikle YÖK ve MEB işbirliği ile nitelikli öğretmen yetiştirme kapsamında ele alınarak
1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına gidilmiş bu kapsamda, orta öğretim bölümlerinin
öğretim süreleri 5 yıla çıkarılarak tezsiz yüksek lisans uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulamanın önemli bir
sonucu, öğretmen yetiştirmedeki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ağırlığının artırılmış, okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında öğretmen adaylarının okulda uygulama ve deneyim kazanmalarının
sağlanmış olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından ise yürütülen
geniş ve kapsamlı çalışmalar ile genel öğretmen yeterlikleri belirlenerek yayımlanmıştır (MEB, 2008). Genel
öğretmen yeterlikleri 6 temel alandan oluşmaktadır. Bu alanlar alt boyutlar ve her boyuta yönelik performans
göstergelerinden oluşmaktadır. Temel alanlar olarak; kişisel ve mesleki gelişim, öğrenciyi tanıma, öğrenme
öğretme süreci, öğrenmeyi ve gelişimi izleme ve değerlendirme, okul aile toplum ilişkileri, program ve içerik
bilgisi olarak ele alınmaktadır. Bu yeterliklere paralel olarak özel alan öğretmen yeterlikleri yayımlanmıştır
(MEB, 2011). Bu çalışmada özel alan yeterlikleri, öğretmenlik mesleğini etkili bir biçimde gerçekleştirmek için
tüm öğretmenlerin kendi alanlarına özgü sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar olarak
tanımlanmaktadır. Yeterlik kavramı ise Şahin’e (2004) göre; bir işi ya da görevi etkili bir şekilde yerine
getirebilmek için sahip olunması gereken özellikler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmalar incelendiğinde
öğretmen yeterliklerinin Shulman (1986) tarafından yapılan öğretmenlik meslek bilgisi sınıflamaları esas
alınarak literatürle uyumlu olarak yapılandırıldığı görülmektedir.
Bu kapsamda Türkiye’de öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ile ilgili öğretmen adaylarının algıları ve
kendileri ile ilgili görüşlerinin araştırıldığı görülmektedir (Çakmak, 2009; Ubuz & Sarı, 2009). Bu çalışmalar
belirlenen genel öğretmen yeterliklerine ilişkin öğretmen adaylarının durumlarını betimlemektedir. Diğer
taraftan öğretmen yetiştirmede başlanan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin etkililiği,
aksaklıklar ve beklentileri belirlemeye yönelik farklı program öğrencilerini kapsayan çalışmalar yapıldığı
görülmektedir. Bu çalışmalara göre, bu dersler öğretmen adayları tarafından olumlu ve mesleki yeterlikleri
artırıcı olarak görülmektedir. Ancak öğretmen adaylarının süreçte uygulama öğretmeni, öğretim üyesi, raporlara
dönütlerin yetersizliği konularında görüşleri de farklı çalışmalarda bildirilmektedir (Yapıcı & Yapıcı, 2004;
Kalkan, İdil & Cansaran, 2006; Sarıtaş, 2007; Özmen, 2008; Oğuz, 2004; Büyükgöze Kavas & Bugay, 2009;
Eraslan, 2009; Ünver, 2003; Şişman & Acat, 2003; Çaycı, 2011). Şahin, Erdoğan ve Aktürk (2007) yaptıkları
çalışmada öğretmen adaylarının okul uygulamalarından doyumlarını yordamada; uygulama öğretmeni, öğretim
elemanı, okul müdürü ve teknoloji kullanımının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde faktörler olduğunu
bildirmektedir. Soylu (2012) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmenlik uygulaması derslerinin matematik
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öğretimine ettkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada öğretmen adaylarına bu konuda yeterlik kazandırmada
öğretmenlik uygulamalarının etkili olmadığı görüşü bildirilmektedir. Öğretmenlik uygulamasından bağımsız
olarak yapılan öğretim araştırmalarında ele alınan, yeterlik, nitelik, etkili öğretim, öğretimin sorunları gibi
kavramlar öğretim kalitesi araştırmaları olarak kavramsallaştırılabilir. Bu çalışmalarda, daha kaliteli öğretim için
öğretmen yeterlikleri ve öğretmen yeterliklerinin kazandırılmasında öğretmen yetiştirmeye dikkat çekilmektedir
(Hacıömeroğlu & Şahin, 2011; Arslan & Özpınar, 2008; Gürbüz & Sülün 2004; Atıcı & Bora, 2004; Temelli &
Kurt, 2011).
Türkiye’de kurumsal ve akademik araştırmalar yoluyla öğretim kalitesi ve öğretmen yetiştirmenin farklı
düzeylerde araştırıldığı, öğretmenlik uygulaması derslerinin farklı değişkenler ile incelendiği görülmektedir.
Yapılan bu çalışmada ise literatürdeki araştırmalardan farklı olarak öğretmen yetiştirmede kullanılan okul
uygulama derslerini uluslararası normlardaki öğretim kalitesi yeterliliğine dayalı olarak ele alınmaktadır. Bu
yönü ile öğretmen yetiştirmede kullanılan uygulama etkinliklerinin aksaklıkları değil, doğrudan uluslararası
boyuttaki öğretim kalitesini kazandırma ile ilişkileri ortaya konulmaktadır. Bunun için öğretmen yetiştirme
sürecinde öğretmen adaylarının öğretim kalitesi yeterliği konusundaki durumu ve uygulama dersleri kendi
değerlendirmeleriyle incelenmektedir. Buna dayalı olarak öğretmen yetiştirmede kullanılan uygulama dersleri ile
öğretmen adaylarının öğretim kalitesini sağlama konusundaki yeterlikleri ilişkisel olarak araştırılmaktadır.
Bu amaçla öğretmen adaylarının uygulama süreci değerlendirmelerine ve öğretim kalitesini sağlama
yeterliklerine yönelik algılarını ölçmek için veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve bu yolla iki değişken
arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Öğretmen adaylarının (Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulaması) staj deneyimi ve öğretim kalite yeterlik algıları arasında bir ilişki var mıdır?
3. YÖNTEM
Çalışma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilen ilişkisel bir araştırmadır.
3.1. Örneklem
Çalışma 2012- 2013 Eğitim ve öğretim yılında iki ilde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara
ve Erzincan illerindeki ilköğretim ve orta öğretim bölümlerinin farklı programlarında okuyan öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Tablo 1’de örneklemin özellikleri verilmektedir.
Tablo 1. Örnekleme Ait Tanımlayıcı Bilgiler
f
Üniversite
Erzincan Üniversitesi
345
Hacettepe Üniversitesi
43
Program
Sınıf Öğretmenliği
129
İlköğretim Matematik
44
Sosyal Bilgiler
18
Fen ve Teknoloji
51
Biyoloji Öğretmenliği
4
Kimya Öğretmenliği
21
Matematik Öğretmenliği
19
Sınıf
4
289
5
43
Cinsiyet
Kadın
152
Erkek
228
Staj Okulunun
İl veya ilçe merkezi
79
Yeri
Semt veya Belde
32
Köy
175
Staj Okulunun
İlkokul
124
Türü
Ortaokul
38
Anadolu Lisesi

%
88,9
11,1
33,3
11,4
4,7
13,2
1,1
5,4
4,9
74,7
11,1
39,3
58,9
20,4
8,3
45,2
32,0
9,8

Buna göre çalışma iki farklı devlet üniversitesinden 7 farklı programdan, 388 öğretmen adayını içermektedir.
Bunların % 60’ı kadın, % 40’ı ise erkek öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Öğretmen adayları okul deneyimi
ve öğretmenlik uygulaması derslerini almış 4 ve 5. sınıfa devam etmektedir. Öğretmen adaylarının uygulama
okulları önemli oranda merkezdeki ve tüm kademelerden okulları kapsamaktadır.
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3.2.Veri toplama Araçları
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen Staj Deneyimi Değerlendirme (SDD) Ölçeği ve
Öğretim Kalitesi Yeterliği Algısı (ÖKY) ölçekleri ile toplanmıştır. Bu ölçeklere ait detaylı bilgiler, bulgular
bölümünde verilmektedir.
3.3. İşlem
Öncelikle araştırma sorusunun cevaplandırılabilmesi için öğretim kalitesi ve öğretmenlik uygulaması ve okul
deneyimi dersleri ile ilgili öğretmen adaylarının algıları ile ilgili veri toplama araçları geliştirilmiştir. Veri
toplama araçlarının geliştirilmesi için literatür incelenmiş ve ölçekler için madde havuzları oluşturulmuştur.
ÖKY ölçeği literatürde öğretim kalitesi ile ilgili araştırma paradigmaları, metaanalizi çalışmaları ve modeller
incelenmiş ve faktörler oluşturulmuştur. Bu faktörler sınıf yönetimi, öğretimin yapılandırılması, içeriksel açıklık,
geri dönüt, biliş aktivasyonu ve tekrar, destekleyici öğretim atmosferi, alana uygun öğretim olarak belirlenmiş
ve her bir boyut Helmke’ye (2009) göre tanımlanarak ve ölçmeye yönelik yeterli sayıda madde yazılmıştır.
SDD ölçeği ise Mayr (1997) tarafından geliştirilen Staj Deneyimleri ölçeğindeki maddelerden yararlanılmış
ortak ve Türkiye’deki duruma uygun yeni maddeler yazılmıştır. Uzman kanılarıyla şekillendirilen maddeler iki
üniversitede ilgili programlardaki öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı
faktör analizleri ve uzman kanıları kullanılarak ölçeklerde hangi maddelerin yer alacağına, maddelerin son
hallerine karar verilmiş ve ölçeklerin faktör yapıları belirlenmiştir.
3.4. Veri analizi
Elde edilen veriler SPSS programına işlenerek istatistiksel işlemler gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin faktör
yapılarının incelenmesi için ağırlıklandırılmamış en küçük kareler kestirim yöntemi ve faktör yapılarının ortaya
konabilmesi amacıyla promax eğik döndürme tekniği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veri setlerinde
kendini gösteren boyutların sayılarının belirlenmesi amacıyla yamaç eğim grafikleri incelenmiştir. Bu doğrultuda
farklı sayılarda boyutlar için yapılan çözümlemeler incelenerek, maddelerin anlamsal olarak en iyi bileşimde
oldukları boyut sayılarına ulaşılmıştır. Bu ölçekler ve alt boyutlardan elde edilen puanların güvenirlikleri
Cronbach alfa katsayısı kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen bu ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkiler ise
Pearson Korelasyon katsayıları ile analiz edilmiştir.
4. BULGULAR
4.1. Staj Deneyimi Değerlendirme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Bulguları
Staj Deneyimi Değerlendirme (SDD) Ölçeği’nden elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizine tabi
tutulmuştur. İlk olarak tüm madde havuzu dahil edilerek ölçme aracından elde edilen veri setindeki
anlamlandırılabilir boyut sayısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla veri setinden elde edilen özdeğerler ile
oluşturulan yamaç eğim grafiği (Şekil 1) ve açıklanan varyans (Tablo 2) yüzdeleri göz önüne alınmıştır.
Şekil 1. SDD Ölçeği Tüm Madde Havuzu Özdeğerler Yamaç Eğim Grafiği
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Özdeğerlere ait yamaç eğim grafiğinde ilk özdeğerin diğer özdeğerlerden belirgin biçimde daha yüksek
olduğu, grafiğin üçüncü özdeğerden itibaren yatay olarak devam ettiği görülmektedir. Bu durum, nihai ölçme
aracının en çok iki boyutlu olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla, faktör analizine iki faktörlü çözüm
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oluşturulacak biçimde, ağırlıklandırılmamış en küçük kareler kestirimi ve promax eğik döndürme işlemi ile
devam edilmiştir.
Tablo 2. SDD Ölçeği Tüm Madde Havuzu İlk On Özdeğer ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri
Faktör
Özdeğer
Açıklanan
Toplam açıklanan
varyans (%)
varyans (%)
1
11,89
33,96
33,96
2
3,42
9,76
43,72
3
1,47
4,21
47,93
4
1,30
3,70
51,63
5
1,21
3,47
55,10
6
1,05
3,01
58,11
7
0,97
2,78
60,89
8
0,92
2,63
63,53
9
0,85
2,43
65,96
10
0,82
2,36
68,32
İki faktörlü ölçme modeline ait çözümde belirgin bir biçimde 26 madde bir boyutta, 9 madde ise ikinci
boyutta yer almıştır. Hiçbir maddenin faktör yükü ait olmadığı boyut üzerinde 0,20’den büyük hesaplanmamıştır.
Bu aşamadan sonra ölçeğin güvenirliği göz önünde tutularak ölçekteki madde sayısının optimizasyonuna
geçilmiştir. Bu amaçla ikinci boyutta en iyi işleyen 9 madde seçilmiş ve her iki boyutta dokuzar madde olmak
üzere 18 madde ile ölçeğe nihai hali verilmiştir. Ölçeğin nihai halinden elde edilen özdeğer yamaç eğim grafiği
ve özdeğerler ile açıklanan varyans yüzdeleri sırasıyla Şekil 2 ve Tablo 3’te verilmiştir. Maddelerin faktör
yükleri ise Tablo 4’te sunulmuştur.
Şekil 2. SDD Nihai Ölçeğin Özdeğerler Yamaç Eğim Grafiği
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Tablo 3. SDD Nihai Ölçek İlk On Özdeğer ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri
Faktör
Özdeğer
Açıklanan
Toplam açıklanan
varyans (%)
varyans (%)
1
5,81
32,30
32,30
2
3,02
16,79
49,09
3
1,14
6,31
55,40
4
0,91
5,07
60,47
5
0,81
4,52
64,99
6
0,70
3,88
68,88
7
0,62
3,45
72,33
8
0,59
3,29
75,62
9
0,58
3,23
78,85
10
0,56
3,13
81,97

Maddeler
8
15
26
9

Tablo 4. SDD Ölçeği Faktör yükleri
Faktör Yükleri
Maddeler
1. Faktör
2. Faktör
0,73
-0,29
20
0,72
-0,25
17
0,72
-0,30
31
0,71
-0,21
13
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Faktör Yükleri
1. Faktör
2. Faktör
-0,27
0,73
-0,28
0,71
-0,19
0,64
-0,17
0,64

19
11
3
18
25

0,71
0,68
0,66
0,66
0,61

-0,28
-0,21
-0,18
-0,22
-0,23

21
35
29
28
6

-0,23
-0,29
-0,24
-0,09
-0,14

0,63
0,61
0,61
0,48
0,39

SDD Ölçeği’nin iki boyutundan elde edilen puanlar için Cronbach α değerleri sırasıyla 0,89 ve 0,83 olarak
hesaplanmıştır. Boyutlar altında yer alan madde ifadeleri incelendiğinde ilk boyutun olumlu deneyimler, ikinci
boyutun ise olumsuz deneyimler olduğu görülmektedir. İki boyuta ait faktör puanları arasındaki korelasyon
katsayısı -0,35 olarak hesaplandığı için ölçekten bir toplam puan elde edilmesi öngörülmemektedir. Her bir
maddesi 0 – 4 arasında kodlanan Likert tipi ölçeğin her iki boyutu da 0 – 36 arasında değerler üretmektedir.
4.2. Öğretim Kalitesi Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Bulguları
Öğretim kalitesi ölçeği için oluşturulan madde havuzunun uygulamasının ardından elde edilen veri seti faktör
analizine tabi tutulmuştur. İlk olarak tüm madde havuzu dahil edilerek ölçme aracından elde edilen veri setindeki
anlamlandırılabilir boyut sayısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla veri setinden elde edilen özdeğerler ile
oluşturulan yamaç eğim grafiği (Şekil 3) ve açıklanan varyans yüzdeleri (Tablo 5) göz önüne alınmıştır.
Şekil 3. ÖKY Ölçeği Tüm Madde Havuzu Özdeğerler Yamaç Eğim Grafiği
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Tablo 5. ÖKY Ölçeği Tüm Madde Havuzu İlk On Özdeğer ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri
Faktör
Özdeğer
Açıklanan
Toplam açıklanan
varyans (%)
varyans (%)
1
19,37
32,82
32,82
2
2,42
4,10
36,92
3
2,11
3,58
40,51
4
2,03
3,45
43,95
5
1,84
3,12
47,07
6
1,61
2,74
49,80
7
1,48
2,51
52,31
8
1,33
2,26
54,57
9
1,28
2,18
56,75
10
1,22
2,07
58,82
Özdeğerlere ait yamaç eğim grafiği ve açıklanan varyans değerleri incelendiğinde ölçek için tek boyutlu bir
ölçme modelinin uygun olduğu görülmektedir. Öğretim kalitesi (algısı) psikolojik yapısı, literatürde birden çok
öğeye sahip bir kavram olarak yer almaktadır. Ancak bu çok boyutluluk kendisini veri setinde göstermemiştir.
Dolayısıyla, tek boyutlu bir ölçme modeli benimsenmiş olsa da seçilecek maddelerin öğretim kalitesi yapısının
farklı öğelerini temsil edecek nitelikte olmasına çalışılmıştır. Bu amaçla her bir öğeden en yüksek faktör
yüklerine sahip maddeler arasından seçim yapılarak ölçeğe nihai hali verilmiştir. Toplam madde sayısı
belirlenirken güvenirlik değerleri de göz önüne tutulmuş ölçeğin gereksizce fazla madde içermemesine özen
gösterilmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan ölçeğin nihai halinde 19 maddeye yer verilmiştir. Ölçeğin nihai
halinden elde edilen özdeğer yamaç eğim grafiği ve özdeğerler ile açıklanan varyans yüzdeleri sırasıyla Şekil 4
ve Tablo 6’da verilmiştir.
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Şekil 2. ÖKY Nihai Ölçeğin Özdeğerler Yamaç Eğim Grafiği

Özdeğerler
10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

Tablo 6. ÖKY Ölçeği Tüm Madde Havuzu İlk On Özdeğer ve Açıklanan Varyans Yüzdeleri
Faktör
Özdeğer
Açıklanan
Toplam açıklanan
varyans (%)
varyans (%)
1
7,97
41,94
41,94
2
1,31
6,87
48,81
3
0,92
4,82
53,64
4
0,88
4,62
58,25
5
0,79
4,17
62,43
6
0,76
4,02
66,44
7
0,75
3,95
70,39
8
0,68
3,56
73,95
9
0,61
3,19
77,14
10
0,58
3,06
80,21
19 maddelik ölçekten alınan toplam puanlara ait Cronbach α katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Maddelerin
faktör yükleri ise Tablo 7’te sunulmuştur. Her bir maddesi 0 – 4 arasında kodlanan Likert tipi ölçek 0 – 76
arasında puanlar üretmektedir.
Madde
8
13
14
15
17
26
27
31
38
39

Tablo 7. ÖKY Ölçeği Faktör yükleri
Faktör Yükü
Madde
Faktör Yükü
0,55
56
0,58
0,66
57
0,57
0,56
65
0,60
0,62
66
0,63
0,45
69
0,66
0,64
70
0,65
0,68
22
0,60
0,69
48
0,65
0,62
49
0,70
0,66

4.3. Staj Deneyimi ve Öğretim Kalitesi Yeterliği Arasındaki İlişki Bulguları
Çalışmadan elde edilen veri seti üzerinden hesaplanan korelasyon katsayıları Tablo 8’de verilmiştir. Tabloda
yer alan korelasyon katsayıları istatistiksel olarak 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 7. SDD ve ÖKY Değişkenleri arasındaki İlişki
SDD Olumlu
SDD Olumsuz
Deneyimler
Deneyimler
SDD Olumlu Deneyimler
-0,30
SDD Olumsuz Deneyimler
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ÖK
0,72
-0,18

ÖK
Çalışmaya konu olan SDD ve ÖKY ölçeklerinden alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayılarının üçü de
istatistiksel olarak 0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. SDD Ölçeği’nden Olumlu Deneyimler boyutunda elde
edilen toplam puanlar ile Olumsuz Deneyimler toplam puanları arasındaki korelasyon katsayısı -0,30 olarak
hesaplanmıştır.
ÖKY Ölçeğinden elde edilen toplam puanlar, SDD Olumlu Deneyimler toplam puanları ile 0,72, SDD
Olumsuz Deneyimler toplam puanları ile -0,18 düzeyinde korelasyon göstermiştir. Bu bulgular ışığında,
öğrencilerin staj deneyimi derslerinde olumlu deneyimleri artışıyla öğretim kalitesi yeterlik algıları arasında
pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin var olduğu söylenebilir. Ayrıca staj dersi olumsuz deneyimler ile öğretim kalitesi
yeterlik algısı arasında da negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.
5. TARTIŞMA
Öğretim kalitesi araştırmalarında metaanalizi çalışmaları ile ön plana çıkan kalite ölçütlerinin sınıf ortamında
gerçekleştirilmesi ve öğrenciye yansıtılması önemli ölçüde öğretmen yeterlikleri ile mümkün olacaktır. Bu
anlamda yeterliklerin kazandırılmasında öğretmen yetiştirmenin önemi açıkça görülmektedir. Bu anlamda
öğretmen adaylarının öğretim kalitesi ölçütleri bakımından kendilerine yönelik algılarının ölçülmesi ve bunun
artırılması gerekmektedir. Yapılan çalışma ile geliştirilen 19 maddelik tek boyutlu ölçek bu amaca hizmet
edebilecek geçerlik ve güvenirlik kriterlerine sahiptir. Bu ölçeğin maddeleri literatürde önemsenen öğretim
kalitesi kriterlerinin toplamını içermektedir. Geliştirilen ölçek Brophy (1999), Helmke(2007) ve Meyer(2004)
tarafından belirlenen öğretim kalite ölçütlerinin tamamını içerecek şekilde maddelerden oluşturulmuştur.
Çakmak (2009) tarafından etkili öğretim için öğretmenin rolüne dikkat çekilerek iyi öğretim için özellikleri
aktarılmaktadır. Çakmak (2009) tarafından literatür ve öğretmen adaylarının görüşleri ile geliştirilen ölçek
öğrenciyi aktive etme, öğrenci ile iyi ilişkiler kurma, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alma, yapılanları
beğenme şeklindeki boyutlardır. Bu araştırmada geliştirilen maddeler ise söz edilen literatür dayanakları ile sınıf
yönetimi, olumlu sınıf atmosferi, öğretim saatini yapılandırma, içeriksel açıklık, biliş aktivasyonu şeklindeki
farklı kalite ölçütlerinin tanımlarına göre yazılan maddelerden oluşmaktadır. Ancak faktör analizi sonuçları bu
maddelerin tamamı için tek boyuta işaret etmiştir. Bu nedenle ölçekte teorik boyutları temsil eden en güçlü
maddelerden oluşmuştur. Öğretim kalitesi yeterlikleri(ÖKY) ölçeği öğretim kalitesinin teorik yapısını temsil
eden, ölçme kriterlerine uygun geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Öğretmen adaylarının iyi öğretmen ya etkili
öğretim sağlama için özellikleri nitel araştırmalar ile (Çakmak, 2009; Ubuz ve Sarı, 2009) ya da nicel
araştırmalar (Kavas, & Bugay, 2009; Arslan, S., & Özpınar, 2008) yolu ile yapılmaktadır. Öğretmen
yetiştirmenin öğretim kalitesi hedeflerine ulaşma bakımından durum tespitlerinin yapılması için güçlü teorik
temellere dayanan ve uluslararası kabul gören öğretim kalitesi ölçütleri temelinde geçerli ve güvenilir ölçeklere
ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmen yetiştirmede YÖK tarafından başlanan okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması dersleri öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimi kazandıran ve kendilerini öğretim kalite ölçütleri
bakımından değerlendirebilecekleri önemli bir uygulamadır. Staj Deneyimi Değerlendirme (SDD), bu sürecin
öğretmen adayları bakımından verimliliğini okul uygulamalarındaki olumlu deneyimleri ve olumsuz deneyimleri
iki faktör olarak ölçen toplam 18 maddelik geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracıdır. Bu aracın geçerlik
güvenirlik kriterleri dışında Öğretim Kalitesi Yeterli algısı ölçeği ile ilişki bulgularına göre öğretmen adaylarının
olumlu staj deneyimleri ile öğretim kalitesi yeterlik algılarının aynı yönlü ve güçlü, olumsuz staj deneyimlerinin
ise zıt yönlü olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğretim kalite yeterliklerini sağlamalarında olumlu staj
deneyimlerinin olumlu katkısı olduğu, bu nedenle bu sürecin daha sağlıklı olarak sürdürülmesi gerekmektedir.
Soylu (2012) tarafından yapılan çalışmada bildirilen öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını yeterlik
kazandırmaya etkisi konusundaki öğretmen adaylarını olumsuz görüşleri, bu çalışmadaki SDD ölçeğinde ölçülen
olumsuz staj deneyimleri ile öğretim kalitesi yeterlik algısı arasındaki negatif korelasyon ile örtüşmektedir.
Yapılan tarama çalışmalarında bildirilen uygulama derslerindeki aksaklıklara ilişkin bulgular, öğretmen
adaylarının olumsuz görüşlerini destekler niteliktedir. Öğretmen yetiştirmenin öğretmen adaylarının öğretim
kalitesi yeterlik algıları bakımından daha geniş örneklemlerde araştırılması farklı değişkenlerin buna etkilerinin
ortaya konulması yönündeki araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ KONUSUNDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERE GENEL BAKIŞ
Halil İbrahim Haseski1
H. Ferhan Odabaşı2
1. ÖZET
Günümüz bilgi çağında her alanda gerçekleşen gelişim, bilim yuvası olan üniversitelerde faaliyet gösteren öğretim
elemanlarının sahip oldukları bilgi ve becerileri güncellemelerini zorunlu hale getirmiştir. Öğretim elemanlarının gelişimi
konusunda üniversiteler ve çeşitli kuruluşlar hem yerel hem de uluslararası alanda faaliyetler göstermekte ve
akademisyenlerin kendini geliştirmelerini desteklemektedir. Bu çalışmada, öğretim elemanlarının mesleki gelişimi
konusunda yapılan uygulamalar genel bir çerçevede sunulmaktadır. Öğretim elemanlarının mesleki gelişim alanında
sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesinin, mevcut uygulamaların işlerliğinin ve niteliğin arttırılması konusunda önemli
ipuçları sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Üniversite, Öğretim Elemanları, Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimi

2.

ABSTRACT
A GENERAL OVERVİEW FOR THE FACULTY DEVELOPMENT ACTİVİTİES

In information age, changings in all sectors make faculty development as an obligation. Universities and many
organizations nationally and internationally get into the act to improve faculty members’ abilities and knowledge about their
job. This study aims to show the organizations and their activities about faculty development. In following studies, it is
thought that searching about the problems and requirements of faculty members about their academic development,will show
important clues to improve the faculty development organizations.

Keywords : University, Faculty Members, Faculty Development
3.

GİRİŞ

Üniversiteler, ülkelerin gelişmesini ve her alanda ilerlemesini sağlayan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda
yürütülen eğitim hizmetleri bireylerin kendilerini bilimsel, kültürel ve sosyal açıdan geliştirmelerini
hedeflemektedir. Günümüzde her alanda gözlenen hızlı bilgi üretimi, sahip oldukları bilgi üretme ve yayma
misyonu yanında, kendilerini çağın gereklilikleri doğrultusunda güncelleme durumunda olan üniversitelerin ve
üniversitelerde faaliyet gösteren öğretim elemanlarının niteliklerinin arttırılmasına önem kazandırmıştır.
Üniversitelerde görev alan ve gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinin yanında, kendi alanlarında bilimsel
araştırmalar yürüten öğretim elemanları, araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent, profesör ve ordinaryüs
profesör gibi akademik ünvanlar ile hizmet veren bilim insanlarından oluşmaktadır. Toplumsal ihtiyaçların,
teknolojinin, öğrenci kitlesi ve özelliklerinin değişimi, akademisyenlerin kendilerini mesleki anlamda
geliştirmelerini ve mevcut yeterliliklerini güncellemelerini zorunlu hale getirmiştir (Lawler ve King, 2000). Bu
zorunluluk, öğretim elemanlarının mesleki gelişimi kavramını ortaya çıkartmıştır.
3.1. Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimi
Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi, bilimsel yeterlilikleri arttırma, konu alanı bilgilerini güncelleme ve
geliştirme, eğitsel özelliklerini daha yetkin kılma amacıyla yapılan faaliyetler olarak ifade edilebilir (Candy,
1996; Diamond, 2002; Rowland, 2001). Alanyazında zamansal süreç içerisinde incelendiğinde, öğretim
elemanlarının gelişimi konusunda farklı yönelimlerin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Sorcinelli, Austin, Eddy
ve Beach (2006) genel olarak, akademisyenlerin gelişiminin yakın tarihini 4 aşamaya bölmektedir.
1. Bilginlerin devri (1950 ler ve 1960 lar). Bu dönemde akademisyenlerin gelişimi terimi bilimsel
yeterliliği geliştirmek için yapılan temel pratikler ve uygulamalar olarak görülmekteydi.
2. Öğretmenler devri (1960 lar ve 1970 ler) : Bu dönemde, akademisyenlerin öğreticilik becerilerinin
geliştirilmesine yönelik uygulamalar ön planda olmuştur.
3. Geliştiriciler devri (1980 ler). Akademisyenlerin gelişim programları üniversiteler ve dış fonlar
tarafından desteklendiği bu dönemde, akademik gelişime yönelik programlar ve eğiticiler ön plana çıkmıştır.
4. Öğrenenler devri (1990 lar) : Bu dönemde öğrencilerin öğrenmesi ön plana çıkmış; öğrenci merkezli
öğretim yöntemlerinin akademisyenler tarafından benimsenmesi konusunda eğitim kurumlarında, meslek
kuruluşlarda ve uluslararası topluluklarda akademisyenlerin gelişimi tartışılıp, çalışmalar yürütülmüştür.
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Günümüzde ise, öğretim elemanlarının eğitsel, bilimsel ve konu alanı bilgisi yeterliliklerinin geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir.
Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri amacıyla yapılan uygulamalar, 1810 yılında Amerika
Birleşik Devletleri’nde yer alan Harvard üniversitesinde başlamıştır (Ouellett, 2010). Gerçekleştirilen
uygulamalarda öğretim elemanlarına belirli süreler dâhilinde izin verilmesi ve bu izin sürecinde kendilerini
geliştirmeleri hedeflenmiştir. Söz konusu uygulamalar zaman içerisinde yaygınlaşma eğilimi göstermiştir.
İlerleyen dönemlerde öğretim elemanlarının mesleki gelişimi konusunda farklı çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. 1970’lerde bilim insanlarının araştırma becerilerinin arttırılması ve mesleki gelişimlerine katkıda
bulunulması için Kansas ve Massachussetts Amherst üniversitelerinde konferanslar organize edilmiştir
(Brutkiewicz, 2012). 1970’li yıllardan 2000’li yıllara gelene kadar, akademisyenlerin mesleki gelişimi
konusunda çeşitli organizasyonlar ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professional and Organizational Development Network in Higher Education
National Council for Staff, Program and Organizational Development
Society for Teaching and Learning in Higher Education
Carnegie Academy of Scholarship of Teaching and Learning,
American Association for Higher Education
American Association of Colleges and Universities
American Council on Education
Carnegie Academy for Advancement of Teaching
Council of Graduate Schools
National Science Foundation
Woodrow Wilson Foundation
Staff and Educational Development Association
International Consortium for Educational Development
Higher Educational Academy

Tüm bu kuruluşlar, öğretim elemanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları desteklemek amacıyla,
maddi destekler sunmakta, öğretim elemanlarının sorunlarına yönelik çözümler geliştirmekte, bilimsel toplantılar
düzenlemekte, başarılı akademisyenlere cesaretlendirici ödüller vermekte, çeşitli yayınlar hazırlamakta ve
üniversiteler arası işbirliği konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedirler (Güleç, Çelik ve Demirhan, 2012;
Higher Education Academy, 2013; NCSPOD, 2008; POD Network, 2007; Sorcinelli, Austin, Eddy ve Beach,
2006; STLHE, 2013).
Günümüzde öğretim elemanlarının gelişimi konusunda yapılan faaliyetler devam etmektedir. Öğretim
elemanlarına farklı ülkelerde yer alan üniversitelerde görev almaları ve eğitim olanaklarından yararlanmaları için
oluşturulan Mevlana değişim programı, Bologna süreci ve Erasmus programı, akademisyenlerin kendilerini
uluslararası alanda geliştirmelerini, diğer araştırmacılar ile birlikte çalışmalarını desteklemektedir. Ayrıca,
bilimsel araştırmalara yönelik olarak kurulan üniversite kütüphaneleri, bilimsel veri tabanı üyelikleri,
araştırmalara yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen teşvik ödülleri ve araştırma ödenekleri ile
öğretim elemanlarının bilimsel araştırma yapmaya teşvik edilmesi hedeflenmekte ve bilimsel anlamda daha
yetkin hale gelmelerine katkı sağlanmaktadır. Bunlar haricinde, üniversitelerde organize edilen paneller,
seminerler, eğitim kursları gibi faaliyetlerin yanında, farklı alanlarda oluşturulan kulüpler, bilim, sanat, spor gibi
pek çok alanda öğretim elemanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunabilecek seçenekler sunmaktadır.
4.

SONUÇ

Günümüzde öğretim elemanlarının gelişimine yönelik düzenlenen etkinlikler, akademisyenlerin mesleki
gelişimi konusunda büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan öğretim elemanlarının söz konusu etkinliklere ve
organizasyonlara aktif olarak katılması ve bu konuda sunulan tüm olanaklardan en iyi biçimde yararlanması da
bir gerekliliktir. Konu ile ilgili olarak yapılabilecek olan araştırmalarda, öğretim elemanlarının söz konusu
mesleki gelişim fırsatlarından yararlanma düzeylerinin ve bu olanaklara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, söz
konusu uygulamaların daha sistemli ve etkili hale getirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğretim
elemanlarının gelişimine yönelik olarak sunulan uygulamaların etkililikleri, işleyen ve işlemeyen yönlerinin
belirlenmesine yönelik olarak yürütülecek araştırmalar sayesinde mevcut durumun iyileştirilmesi konusunda
önemli ipuçlarına ulaşılabilir. Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine yönelik olarak yürütülecek çok
değişkenli araştırmalar sayesinde, söz konusu süreçte etkili faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin aralarındaki
etkileşimlerin ortaya konulması sağlanabilir ve süreci açıklamaya yönelik modeller geliştirilebilir. Bu ve benzeri
araştırmalardan elde edilecek bulguları doğrultusunda, öğretim elemanlarının ihtiyaçları uyarınca bütüncül
gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, yeni akademik gelişim uygulamaların tasarlanması gerçekleştirilebilir.
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1.

ABSTRACT

The purpose of this research was to investigate relationship between optional online follow up tests scores and academic
achievement in a blended learning environment. Correlational survey design was used in the study. Participants were 204
vocational college students, selected through available sampling. MOODLE was used as learning management system (LMS)
to support in-class teaching. Participants were encouraged to use optional online follow up tests in preparation for visa and
final exam. In the process, students were able to take unlimited online follow up tests, in subject level and trial tests for visa
and final exam. Only few students made extensive use of the optional online follow up tests. Findings indicated that there is
no significant relationship between the number of submitted online follow up tests and the visa and final exam score.
Correlation analysis showed that the relationship between the mean of online follow up test score, visa and final exam scores
was significant (positive). It was not clear if online follow up test use caused academic achievement or academic achievement
is the reason of using online follow up tests. Implications for further research are provided.

Keywords: Online Follow Up Test, Blended Learning, MOODLE, Mathematics Education.
2.

INTRODUCTION

Investigating how much student learned is often used in educational environments, and academic
achievement is one of the important aims of education. During teaching, testing and evaluation processes provide
information to students about learning progress and to instructors about teaching progress. Thus, regular
assessments made during the teaching period provide information so that instruction is constantly adapted to the
characteristics of groups and individuals (Gronlund, 1985). Several methods can be used for evaluation. Testing
is one of the most important and commonly used methods (Atabek Yiğit, Balkan Kıyıcı & Çetinkaya, 2014) in
order to review student achievement and to determine how an instructor is educating its students. Because of
administering and scoring multiple in-class quizzes greatly reduced the time of teaching in the classroom, it may
take the class time away from efficient instruction. In such situations, online tests can be helpful.
With the growth and use of educational technology, electronic learning (e-learning) has become a significant
method that provides and facilitates learner-centered education (Çiğdem, & Topçu, 2013) and measurement and
evaluation methods are affected by using these technologies in the learning environments (Kaya & Tan, 2014).
There are some new trends related to evaluation components of education system such as online test and eassessment. We can easily set up online tests in LMS such as MOODLE. Many studies indicate that online
testing is an effective method to help students retain important course concepts for exams (DeSouza & Fleming
2003; Grimstad & Grabe 2004; Johnson & Kiviniemi 2009). Online tests are able to improve assessment
procedures and methods in comparison to classroom assessment as it has the advantages of time saving,
immediate feedback, enhanced resource use, record keeping and convenience (Bull & McKenna, 2004; Morris
2008). LMS technically supports assessment and evaluation tasks in e-learning environments, such as test
preparation, automated grading and reporting (Llamas-Nistal, Fernandez-Iglesias, Gonzalez-Tato & MikicFonte, 2013). Zakrzewski and Bull (1998) report three advantages of online tests: students can take the tests
whenever and wherever as many times as they want, and it can provide immediate feedback.
Daniel and Broida (2004) considered the use of online testing as a method to improve students’ exam
performance. They discovered that while taking the online tests the online test groups were “cheating”. Then,
Daniel and Broida (2004) reduced the cheating by assigning different questions randomly to the online
participants. Results showed that, when the cheating was reduced, online tests significantly improved student
performance on exams.
Marcell (2008) compared a group of learners who took tests online with another group of learners who was
not given any tests. The results revealed that learners tested online came to the class with more readiness and
asked more questions and criticized more in the class. The use of online tests activate students to complete
assignments, augment participation in class discussion, and improve academic achievement (Angus, & Watson,
2009; Brothen & Warmback, 2004; Johnson & Kiviniemi, 2009).
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LMS, occupied in the current study provide an opportunity to deliver follow up tests and trial exams online.
Although the effectiveness of online testing on students’ academic achievement has been studied in courses such
as foreign language learning (Fritz, 2003), exercise physiology (Dobson, 2008), undergraduate social psychology
(Johnson & Kivinemi, 2009), introduction to psychology (Coulter-Kern, Fogle & Sibert, 2011), biology (Orr &
Foster, 2013) and measurement and evaluation (Çiğdem, Başol, & Kocadağ, 2014), the effectiveness of online
follow up tests in a mathematic course at vocational college has not been studied. LMS, which uses MOODLE
administered for the Mathematic course to support face to face instruction at the vocational college, provides
lecture notes, presentations, student projects, online follow up tests and trial exams.
2.1. Purpose of the Study
The purpose of the current study is first to define the relation of vocational college students’ academic
achievement to taking online follow up tests. The following research questions were explored in this study:
1. Does student’s academic achievement correlate with mean score of submitted online follow up tests
correlate?
2. Does student’s academic achievement correlate with number of submitted online follow up tests
correlate?
3.

METHOD

3.1. Online Follow up Tests
Students of a mathematic course were encouraged to use optional follow up tests in preparation for in-class
visa and final examinations. Online tests are prepared for Numbers, Equations and Inequalities, Functions,
Matrices and Determinants, Logarithmic Function subjects. Throughout the academic term, students were
reminded of the availability and potential benefits of taking online follow up tests. Students had unlimited access
to six online follow up tests. Since online follow up test scores did not contribute to visa or final course grades
and students were encouraged to consider the optional online follow up tests as tools of study.
A sample screenshot of tests is given Picture 1.

Picture 1. A Sample Screenshot of Online Follow up Test
A sample of feedback screenshot is given Picture 2.
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Picture 2. A Sample Screenshot of Feedback
The online follow up tests in this study were in the form of multiple-choice questions. Students were allowed
multiple attempts to do online quizzes. Students can do online quizzes in their own time and then instructors can
see which answers have been given, discuss why the correct choice is correct and why the other choices are not,
so that students learn why they were right or wrong.
3.2. Participants
Data were collected across a vocational college in Balıkesir, a city in the west of Turkey, in 2013-2014 first
academic semester. Students, who enrolled mathematic course, were invited to participate in the study by using
optional online follow up tests. At the end of semester 204 students, who submitted at least two online follow up
tests, participated in the study.
3.3. Research Model
The study, which was conducted to determine relation between vocational college students’ academic
achievement and submitted online follow up tests, carried the characteristics of correlational research model.
3.4. Data Collection Tools and Reliability Studies
To address the research questions, three student variables were measured: 1) number of submitted online
follow up tests, 2) mean score of submitted online follow up tests and 3) academic achievement (visa and final
exam).
4.

FINDINGS and INTERPRETATION

Pearson Product Moment correlational analysis determined the relationship between student use of online
follow up tests and visa, final exam scores.
4.1. Number of taken online follow up test and mean scores by topic
Students submitted online follow up tests 791 times. Mean of online follow up test scores is 63.11, mean of
visa score is 76.50 and mean of final exam score is 74.06’dır.
Table 1. Descriptive Statistics of Submitted Online Tests
Subject

Number of Submitted Test

Minimum

Maximum

Mean

SD

Equations and Inequalities

44

0

100

60,64

31,266

Functions

163

0

100

68,09

27,989

Logarithmic Function

82

0

100

49,51

25,767

Matrices and Determinants

146

0

100

73,42

27,417

Numbers

200

0

100

58,07

28,215

162

Trial Exam

156

0

100

53,93

27,603

Mean of Online Follow up Tests

204

23

100

63,11

19,344

Visa

204

10

100

76,50

19,835

Final Exam

204

,00

100,00

74,0686

17,710

As presented in Table 1, students made limited use of the optional online follow up tests. The average
number of online follow up tests submitted was 3.87. Few of students appeared to systematically use the online
follow up tests as a tool of study.
4.2. Correlation between online follow up tests and visa, final exam score
Correlation between mean scores of online follow up tests, numbers of submitted online follow up tests, visa
scores and final exam scores is presented in Table 2.
Table 2. Correlations between Mean Scores of Online Follow up Tests, Numbers of Submitted Online
Follow up Tests and Academic Achievement
Mean score of online
follow up tests

Number of submitted
online follow up tests

Mean score of
visa exam scores

Mean score of
final exam scores

Mean score of online
follow up tests

-

-,089

,174*

,146*

Number of submitted
online follow up tests

-,089

-

-,046

-,121

Mean score of visa
exam scores

,174*

-,046

-

,634**

Mean score of final
exam scores

,146*

-,121

,634**

-

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Table 2 presents correlations between the number of submitted online follow up tests, mean score of
submitted online follow up tests that students submitted and the two measures (visa and final exams) of
academic achievement. As students’ mean scores of online follow up tests increased, visa (r=.174, p< .05) and
final exam scores (r= .146, p<.05) tended to increase. However, there was no significant relationship between
number of submitted online follow up tests and student visa and final exam score.
To summarize, students’ mean score of submitted online follow up tests was associated with academic
achievement but number of submitted online follow up tests was not.
5.

CONCLUSION and SUGGESTIONS

This paper explored that there is a relationship between optional online follow up test use and academic
achievement. Findings indicated significant (positive) relationship between mean of online follow up test scores
and the visa and final test scores. However there was no significant relationship between number of submitted
online follow up tests and academic achievement. In this study using online tests were optional, mean of
submitted online follow up tests was low, majority of participants were not motivated to use online follow up
tests as a study tool. Making using online tests mandatory can increase students’ participation
Future researches may clarify the reasons that students fail to use optional online follow up tests to prepare
for visa and final exams. The current investigation explored submitted online tests correlation with academic
achievement in mathematic course, further study of the correlation between online tests and academic
achievement can be investigated in different courses.
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1.

ÖZET

Genel olarak internet teknolojileri aracılığı ile zaman ve yerden bağımsız öğrenme biçimi olarak tanımlanabilecek
çevrimiçi öğrenmenin başarılı bir biçimde uygulanabilmesinin temel ölçütlerden biri, öğrenenlerin bu tür bir öğretim sürecine
yönelik hazır bulunuşluk düzeyleridir. Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin sıklıkla gerçekleştirildiği üniversitelerde öğretmen
adaylarının öğrenen olma rollerinin yanı sıra aynı zamanda gelecekte bu ortamları öğretim amacıyla kullanacak birer
potansiyel öğretmen olma rolüne de sahip oldukları söylenebilir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye
yönelik bilgi, beceri ve hazır bulunuşluk düzeyleri gibi temel öğeler çevrimiçi öğrenme uygulamalarının başarısı için oldukça
önemlidir. Bu temelde gerçekleştirilen araştırmanın genel amacı, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır
bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı güz
döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin son sınıflarında öğrenim gören 327 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının 242’si kadın (%74) ve 85’i erkektir (%26). Araştırma verilerinin elde edilebilmesi için Yurdagül ve
Sarıkaya (2013) tarafından geliştirilen Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği ve bağımsız değişkenlerin elde
edilebilmesi amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğinin test
edilmesinin ardından verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden
yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen temel bulgular öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik
hazır bulunuşluk düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye
yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri ile cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin güven
düzeyi değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye
yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri ile internet kullanım sıklığı arasındaki farkın anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi Öğrenme, Öğretmen Adayı, Teknoloji ve Öğrenme.
2.

ABSTRACT

Online learning in general can be defined as a form of independent of time and place of learning which occurs through
internet technologies and one of the basic criteria in the successful implementation of online learning is the level of readiness
of learners for such a teaching process. It can be said that pre-service teachers’ is not only the role of learning where online
learning activities often carried out in universities as well as at the same time its role as a potential teachers in the future who
to use these environments for teaching purposes. Therefore, pre-service teachers’ knowledge for online learning, skills and
the basic items such as level of readiness for online learning are very important for the success of online learning
applications. The overall objective of the research conducted on this basis is to analyze the pre-service teachers’ the levels of
readiness for online learning according to several variables. The study sample included 327 senior pre-service teachers
studying at Trakya University Faculty of Education in 2013-2014 academic year. 242 (%74) of pre-service teachers were
women and 85 (%26) were male. In order to obtain research data The Scale of Online Learning Readiness was used which
developed by Yurdagül and Sarıkaya (2013) and in order to obtain the independent variables personal information form was
used. After the test of research data for normal distribution, descriptive statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis H tests
were utilized. The basic findings that obtained from the data analysis of pre-service teachers revealed that the level of
readiness for the online learning is above the average. At the study, statically significant difference was obtained between the
readiness levels for the online learning of pre-service teachers and sex, departments of study and the level confidence of
using the computer and internet variables. On the other hand, it emerged that there is no significant difference between the
teacher candidates' readiness levels for the online learning and the frequency of use of the internet.

Keywords: Online Learning, Pre-Service Teacher, Technology and Learning.
3.

GİRİŞ

Genel olarak internet teknolojileri aracılığı ile zaman ve yerden bağımsız öğrenme biçimi olarak ifade
edilebilecek çevrimiçi öğrenmenin başarılı bir biçimde uygulanabilmesinin temel ölçütlerinden biri, öğrenenlerin
bu tür bir öğretim sürecine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleridir. Genel bir tanım ile hazır bulunuşluk kavramı,
bireylerin bir konuyu öğrenme, bir beceriyi edinme ve benzeri durumlar için gerekli önkoşul davranışlara sahip
olma şeklinde tanımlanabilir. Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğu ise, Borotis ve Poulymenakou (2004)
tarafından, çevrimiçi öğrenme deneyim ve eylemleri için zihinsel ve fiziksel olarak hazırlıklı olma durumu
olarak tanımlanırken, Choucri vd. (2003) ise, internet gibi elektronik bilgi kaynaklarının kullanımını
kolaylaştırın takip etme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Demir Kaymak ve Horzum (2013), çevrimiçi
1-Yrd.Doç.Dr. Hasan Özgür,
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne/Türkiye, hasanozgur@trakya.edu.tr
2-Doç.Dr. Cem Çuhadar,
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne/Türkiye, cemcuhadar@trakya.edu.tr
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ortamlarda öğrenen öğrencilerin kendi niteliklerini ve gereksinimlerini fark etmesi ve bunların karşılanması için
sorumluluk almasının önemini vurgulamaktadır. Benzer bir biçimde Smith (2005), çevrimiçi öğrenmeye yönelik
hazır bulunuşluğun bilgisayar kullanımı ve sitelerde dolaşıma yönelik teknik becerileri gerektirmesinin yanı sıra,
aynı zamanda öğrencilerin çevrimiçi ortamda nasıl öğrendikleri, öğrenme biçimleri, tercihleri ve stratejileri ile de
ilişkili olan bir kavram olduğunu ifade etmektedir.
Çevrimiçi ortamlarda öğrenim süreci bağlamında belirli bir hazır bulunuşluk düzeyine sahip olunmaması
akademik başarı düzeyinin düşmesi, motivasyon kaybı, etkileşim sorunları gibi birçok farklı sorunu da
beraberinde getirecektir. De Bruyn (2004) bilgisayar destekli eşzamansız iletişimde ortaya çıkması olası
sınırlılıkları şu başlıklar altında ele almaktadır:
• Bilgisayar yazılım ve donanımına erişimde teknik zorluklar.
• Diğer öğrenciler ve öğretmen ile iletişim kaygısı.
• Sosyal hazır bulunuşluktaki yetersizlik
• Sınırlı öğrenci etkileşimi
• Analiz ve sentez gibi süreçler için desteğin yetersizliği
• Aşırı bilgi yükü
• Açık olmayan geribildirimler
• Öğrenmede geleneksel roller
Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin sıklıkla gerçekleştirildiği üniversitelerde öğretmen adaylarının öğrenen
olma rollerinin yanı sıra aynı zamanda gelecekte bu ortamları öğretim amacıyla kullanacak birer potansiyel
öğretmen olma rolüne de sahip oldukları söylenebilir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye
yönelik bilgi, beceri ve hazır bulunuşluk düzeyleri gibi temel öğeler çevrimiçi öğrenme uygulamalarının başarısı
için oldukça önemlidir. Bu bağlamda, araştırmanın temel amacı geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilerimizin
çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
"

Öğretmen adaylarının, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı
fark var mıdır?

"

Öğretmen adaylarının, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm
değişkeni arasında anlamlı fark var mıdır?

"

Öğretmen adaylarının, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile internet kullanım sıklıkları
arasında anlamlı fark var mıdır?

"

Öğretmen adaylarının, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile bilgisayar kullanımı
konusundaki güven düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır?

"

Öğretmen adaylarının, çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile internet kullanımı konusundaki
güven düzeyleri arasında anlamlı fark var mıdır?

4. YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005). Bu araştırmada, öğretmen
adaylarının eğitsel internet kullanım düzeyleri incelenmekte ve belirtilen kullanım düzeyi ile demografik
değişkenler arasında ilişki ortaya konulmaktadır.
4.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 85’i erkek (%26) ve 242’si kadın (%74) olmak üzere toplam
327 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının; 31’i (%9.5) Fen Bilgisi
öğretmenliği bölümünde, 38’i (%11.6) Güzel Sanatlar öğretmenliği bölümünde, 59’u (%18) Okul Öncesi
öğretmenliği bölümünde, 40’ı (%12.2) Sınıf öğretmenliği bölümünde, 30’u (%9.2) Sosyal Bilgiler öğretmenliği
bölümünde, 31’i (%9.5) Türkçe öğretmenliği bölümünde, 57’si (%17.4) Yabancı Diller öğretmenliği bölümünde
ve 41’i (%12.5) de Zihin Engelliler öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir.

167

4.2. Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri “Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ayrıca çalışma
grubunu oluşturan öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla ise araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Yurdugül ve Sırakaya (2013) tarafından öğrencilerin
çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen 18 maddeden ve 5 farklı
alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Bu boyutlar sırasıyla: Özgüdümlü öğrenme (Cronbach α=.84), öğrenme için
motivasyon (Cronbach α=.80), öğrenen kontrolü (Cronbach α=.85), bilgisayar ve internet özyeterliği (Cronbach
α=.92) ile çevrimiçi iletişim özyeterliği (Cronbach α=.91) olarak sıralanmıştır (Yurdugül ve Sırakaya, 2013).
Ölçek, 1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Ortadayım, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum
olmak üzere beşli derecelendirme ile yanıtlanmaktadır.

4.3. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel çözümlemeleri gerçekleştirmek üzere araştırmacılar tarafından
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde farkların ortaya konması amacıyla ilişkisiz ölçümler için
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır.
5. BULGULAR
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeyleri ve bu özelliğin demografik
değişkenlere göre değişip değişmediğini ortaya koymayı amaçlayan araştırmada ilk olarak öğretmen adaylarının
çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeylerine ait betimsel istatistik değerleri incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenmeye İçin Hazır Bulunuşluk Düzeyleri İlişkin Ortalama
Değerleri
Değişken
Puan Aralığı
Madde Sayısı
n
ss
!
Bilgisayar/internet özyeterliği
3-15
3
327
11.66
2.50
Özgüdümlü öğrenme
5-25
5
327
19.02
3.59
Öğrenci kontrolü
3-15
3
327
10.26
2.23
Öğrenme için motivasyon
4-20
4
327
15.46
3.03
Çevrimiçi iletişim özyeterliği
3-15
3
327
11.78
2.46
Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk
18-90
18
327
68.18
11.06
Tablo 1’de sunulan bulgular öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeyleri
ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir.
Öğretmen adaylarının çevrimiçi Web 2.0 teknolojilerini kullanabilme düzeyleri ve kullanma sıklıkları Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Teknolojilerini Kullanabilme Düzeyleri ve Kullanma Sıklıkları

f

f

%

Hiç Kullanmam

Çevrimiçi video sayfaları (Örn: Youtube)

318

97.2

Çevrimiçi sohbet yazılımı (Örn: Whatsapp)

298

91.1 15 4.6 14 4.3 111 33.9 159 48.6 57 17.4

Eğitim amaçlı çevrimiçi yazılımlar

289

88.4 31 9.5 7 2.1 142 43.4 159 48.6 26

Çevrimiçi grupları (Örn: Google Grup)

258

78.9 42 12.8 27 8.3 87 26.6 164 50.2 76 23.2

Web tabanlı forum

228

69.7 70 21.4 29 8.9 71 21.7 182 55.7 74 22.6

Blog (Örn:Weblog)

184

56.3 97 29.7 46 14.1 63 19.3 150 45.9 114 34.9

Sosyal ağlar (Örn:Facebook, Twitter)

310

94.8

6 1.8 3

%

Nadiren
Kullanırım

%

168

%

Sık Kullanırım

f

Web 2.0 teknolojileri

f

Kullanma Sıklığı

Kullanamam

Yardım ile
Kullanabilirim

Kullanabilirim

Kullanabilme Düzeyi

f

%

f

%

.9 253 77.4 71 21.7 3

.9

9 2.8 8 2.4 265 81 49 15 13

8

4

Wikipedia sayfaları

292

89.3 24 7.3 11 3.4 208 63.6 97 29.7 22 6.7

Çevrimiçi belgeler (Örn: Google Docs ve Spreadsheets)

202

61.8 80 24.5 45 13.8 95 29.1 141 43.1 91 27.8

Çevrimiçi içerik beslemeleri (Örn:RSS)

121

37 123 37.6 83 25.4 41 12.5 130 39.8 156 47.7

Çevrimiçi dosya dönüştürme yazılımları (Örn: Zamzar)

143

43.7 108 33 76 23.2 52 15.9 134 41 141 43.1

Analiz sonuçları öğretmen adaylarının; çevrimiçi video sayfalarını, çevrimiçi sohbet yazılımlarını, sosyal ağ
sitelerini ve Wikipedia sayfalarını sık ve iyi düzeyde kullanabildiklerini ortaya koymuştur.
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığın belirlenmesi için araştırmada ilişkisiz ölçümler için Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Cinsiyet Değişkenin Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Göre
U-Testi Sonucu
Değişken
Grup
n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı
U
P<
Erkek
85
159.27
13538.00
Bilgisayar/İnternet özyeterliği
9883.00 .588
Kadın
242
165.66
40090.00
Erkek
85
141.00
11985.00
Özgüdümlü öğrenme
8330.00 .009
Kadın
242
172.08
41643.00
Erkek
85
153.19
13021.00
Öğrenci kontrolü
9366.00 .216
Kadın
242
167.80
40607.00
Erkek
85
139.93
11894.00
Öğrenme için motivasyon
8239.00 .006
Kadın
242
172.45
41734.00
Erkek
85
155.84
13246.50
Çevrimiçi iletişim özyeterliği
9591.50 .350
Kadın
242
166.87
40381.50
Erkek
85
147.35
12525.00
Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk
8870.00 .059
Kadın
242
169.85
41103.00
Tablo 3’te yer alan bulgulara göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşluk
düzeylerinin (U=8870.00, p>.05) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.
Ölçeğin alt faktörleri bazında yapılan incelemede ise, kadın öğretmen adayları ile erkek öğretmen adaylarının
özgüdümlü öğrenme alt boyutunda kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı düzeyde bir fark olduğu ortaya
çıkmıştır (U=8330.00, p<.05). Öte yandan, kadın öğretmen adayları ile erkek öğretmenlerin öğrenme için
motivasyon alt boyutunda kadın öğretmenlerin lehine anlamlı düzeyde bir fark olduğu (U=8239.00, p<.05)
araştırmada elde edilen bir diğer bulgudur.
Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin öğrenim görülen bölüm
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiş ve gerçekleştirilen Kruskal Wallis H testi sonucunda
elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Öğrenim Görülen Bölüm
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu
Değişken
n
Sıra ortalaması
sd
χ2
p
Anlamlı fark
Fen Bilgisi Öğretmenliği (A)
Güzel Sanatlar Öğretmenliği (B)
Okul Öncesi Öğretmenliği (C)
Sınıf Öğretmenliği (D)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (E)
Türkçe Öğretmenliği (F)
Yabancı Diller Öğretmenliği (G)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (H)

31
38
59
40
30
31
57
41

185.90
162.96
160.17
151.50
169.73
151.81
193.97
129.46

7

14.31

.046

A-H, G-H

Tablo 4’te yer alan analiz sonuçları, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm değişkeni ile çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ2(sd=7
n=327)=14.31, p<.05). Gruplar arasında gözlenen farkın kaynağını belirlemek amacıyla, grupların ikili
kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testileri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda, Fen
Bilgisi Öğretmenliği ve Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce öğretmenliği ve Almanca öğretmenliği) bölümlerinde
öğrenim göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra
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ortalamalarının ! FEN=185.90, ! Y.D.=193.97, Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen
adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarından ! ZİHİN=129.46 daha
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin internet kullanım sıklığı
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına ilişkin bulgular
Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İnternet Kullanım Sıklığına
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu
Değişken
n
Sıra ortalaması
sd
χ2
p
1 saatten az
1-2 saat
3-4 saat
5-6 saat
7 saat ve üstü

59
129
90
28
21

140.43
161.55
176.53
164.93
190.33

4

6.98

.137

Tablo 5.’ten, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile internet kullanım sıklığı
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı (χ2(sd=4 n=327)=6.98, p>.05) görülmektedir.
Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin bilgisayar kullanımına
ilişkin güven düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz
sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Bilgisayar Kullanımına
İlişkin Güven Düzeyi Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu
Değişken
n
Sıra ortalaması
sd
χ2
p
Anlamlı Fark
Hiç güvenmiyorum (A)
Yeterince güveniyorum (B)
Çok güveniyorum (C)

22
259
46

111.89
156.66
230.24

2

30.87

.000

B-A, C-B, C-A

Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin güven düzeyi değişkeni ile çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ2(sd=2
n=327)=30.87, p<.05). Gruplar arasında gözlenen farkın kaynağını belirlemek amacıyla, grupların ikili
kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testileri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda, internet
kullanımı konusunda kendilerine yeterince güvenen öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk
düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarının ! B=156.66, kendilerine hiç güvenmeyen öğretmen adaylarının çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarından ! A=111.89 daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, internet kullanımı konusunda kendilerine çok güvenen öğretmen adaylarının çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarının ! C=230.24, kendilerine yeterince güvenen
! B=156.66 ve hiç güvenmeyen ! A=111.89 öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk
düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çıkan bir diğer bulgudur.
Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin internet kullanımına
ilişkin güven düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığın incelenmiştir. Gerçekleştirilen analiz
sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İnternet Kullanımına İlişkin
Güven Düzeyi Göre Kruskal Wallis H Testi Sonucu
Değişken
n
Sıra ortalaması
sd
χ2
p
Anlamlı Fark
Hiç güvenmiyorum (A)
Yeterince güveniyorum (B)
Çok güveniyorum (C)

12
250
65

140.43
161.55
176.53

2

27.03

.000

B-A, C-B, C-A

Analiz sonuçları, öğretmen adaylarının internet kullanımına ilişkin güven düzeyi değişkeni ile çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ2(sd=2
n=327)=27.03, p<.05). Gruplar arasında gözlenen farkın kaynağını belirlemek amacıyla, grupların ikili
kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U testileri uygulanmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda, internet
kullanımı konusunda kendilerine yeterince güvenen öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk
düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarının ! B=157.68, kendilerine hiç güvenmeyen öğretmen adaylarının çevrimiçi
öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarından ! A=66.29 daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, internet kullanımı konusunda kendilerine çok güvenen öğretmen adaylarının çevrimiçi
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öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarının ! C=206.36, kendilerine yeterince güvenen
! B=157.68 ve hiç güvenmeyen ! A=66.29 öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk
düzeylerine ilişkin sıra ortalamalarından daha yüksek olduğu ortaya çıkan bir diğer bulgudur.
6.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye için hazır bulunuşluk düzeyleri
ortalamanın üzerinde olduğu ve kendilerini çevrimiçi öğrenme konusunda yetkin gördükleri ortaya çıkmıştır. Bu
bulgu, alanyazın araştırmalarının bulguları ile benzerlik göstermektedir (Hung, Chou, Chen ve Own, 2010). Bu
bulgunun ortay çıkmasında öğretmen adayların bilgi ve iletilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik olarak
aldıkları eğitimlerin etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ölçeğin alt faktörleri bazında yapılan incelemede ise, kadın
öğretmen adayları ile erkek öğretmen adaylarının özgüdümlü öğrenme ve öğrenme için motivasyon alt
boyutlarında kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı düzeyde bir fark olduğu araştırmada elde edilen bir
diğer bulgudur. Bu bulgu, bazı alan yazın araştırmaların sonuçları ile desteklenirken (Agboola, 2006) bazı
araştırmaların sonuçlarıyla ise örtüşmemektedir (Hung vd. 2010; Lau ve Shaikh, 2012; Pillay, Irving ve Tones,
2007). Alanyazın ile ortaya çıkan farklılığın daha iyi tahlil edilebilmesi için benzer kapsamdaki nitel ve nicel
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırmada ortay çıkan bir diğer bulgu, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm değişkeni ile
çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Fen bilgisi
öğretmenliği ve yabancı diller eğitimi (İngilizce öğretmenliği ve Almanca öğretmenliği) bölümlerinde öğrenim
göre öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin zihin engelliler öğretmenliği
bölümünde öğrenim öğren öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Alanyazın
incelemesinde öğrenim görülen bölüm değişkeni ile çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerini
inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için farklı bölümlerin
değerlendirildiği örneklemlerle, nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluk düzeyleri ile internet kullanım sıklığı
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgu çevrimiçi ortamları daha sık kullanan
öğretmen adayları ile daha az kullanan öğretmen adayları arasında çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır
bulunuşluk düzeyleri arasına bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Farkın daha iyi anlaşılmasına yönelik
yapılan istatistiksel analizler, öğrenme için motivasyon ve özgüdümlü öğrenme alt faktörlerinin sıra
ortalamalarının birbirine çok yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Başka bir değişle öğretmen adaylarının internet
kullanım sıklığındaki artışın, çevrimiçi öğrenmeye yönelik motivasyon ve özgüdümlü öğrenme üzerinde bir
etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu bulgunun daha iyi anlaşılabilmesi için internet kullanım sıklığı ve
çevrimiçi öğrenmeye yönelik motivasyon arasındaki ilişkinin irdelendiği araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırmada ayrıca, öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımı konusundaki güven
düzeylerindeki artışın çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerini de olumlu bir şekilde
etkilediği ortaya çıkmıştır. Başka bir değişle bilgisayar ve internet kullanımı konusunda öz yeterliği daha
yüksek olan adayların çevrimiçi öğrenmeye daha hazır oldukları ortaya çıkmıştır. Bu bulgu bazı araştırmaların
sonuçlarıyla benzerlik gösterirken (İbrahim, Silong ve Samah, 2002) diğer bazı araştırma sonuçlarıyla ise
örtüşmemektedir (Lau ve Shaikh, 2012). Alanyazın ile ortaya çıkan farklılığın örneklem farklılığından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeylerinin incelendiği bu araştırmada
sonuç olarak, gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının en önemli bilgi kaynağı durumundaki
internet ve beraberinde gelen teknolojileri, öğretmen-öğrenme bağlamında kullanımı konusunda kendilerini
geliştirmelerinin hem bireyler hem de toplumumuzun gelişmesinde önemli etkileri olacağı şüphesiz ortadadır. Bu
bağlamda, yükseköğretim müfredatında öğretmen adaylarının çevrimiçi teknoloji ve uygulamaların eğitimöğretim faaliyetlerinde kullanımını daha da arttırmasına vesile olacak içerik, ders ve etkinlikler yer verilmesi
sağlanabilir. Gerçekleştirilen bu araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Öncelikle araştırmada elde edilen veriler
öğretmen adaylarının kendileri ile ilgili bireysel algılarına dayalı değerlendirmelerden oluşmaktadır. Ayrıca
araştırma örneklemi yalnızca bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Bu nedenle
araştırma bulgularının genellenebilmesi için farklı örneklemlerde yer alan öğretmen adayları ile benzer
araştırmaların yapılması gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Online learning in general can be defined as a form of independent of time and place of learning which
occurs through internet technologies and one of the basic criteria in the successful implementation of online
learning is the level of readiness of learners for such a teaching process. With a general definition of the concept
of readiness can be defined as having the necessary prerequisites behavior of individuals to learn a subject,
acquire a skill and for similar conditions. Online learning readiness is defined as "be prepared mentally and
physically for some online learning experience and actions" by Borotis and Poulymenako (2004) and has been
defined by Choucr et al. (2003) such as the capacity to follow opportunities which facilitated by the use of eresources such as Internet.
Demir Kaymak and Horzum (2013), emphasizes the importance of recognizing their qualifications and the
needs and taking responsibility for their provision of the students in online learning environments. In a similar
way Smith (2005), refers that readiness for online learning is a concept which required the technical skills of use
the computer and site roaming, as well as, at the same time it is associated with students learning types, learning
styles, preferences and strategies.
In the context of learning in online environments with lack of certain level of readiness will bring many
different problems such as drop of academic achievement levels, loss of motivation and interaction problems.
It can be said that pre-service teachers’ is not only the role of learning where online learning activities often
carried out in universities as well as at the same time its role as a potential teachers in the future who to use these
environments for teaching purposes. Therefore, pre-service teachers’ knowledge for online learning, skills and
the basic items such as level of readiness for online learning are very important for the success of online learning
applications. The overall objective of the research conducted on this basis is to analyze the pre-service teachers’
the levels of readiness for online learning according to several variables.
The research was designed in screening model. The study sample included 327 senior pre-service teachers
studying at Trakya University Faculty of Education in 2013-2014 academic year. 242 (%74) of pre-service
teachers were women and 85 (%26) were male. In order to obtain research data The Scale of Online Learning
Readiness was used which developed by Yurdagül and Sarıkaya (2013) and in order to obtain the independent
variables personal information form was used. After the test of research data for normal distribution, descriptive
statistics, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis H tests were utilized.
The basic findings that obtained from the data analysis of pre-service teachers revealed that the level of
readiness for the online learning is above the average. At the study, statically significant difference was obtained
between the readiness levels for the online learning of pre-service teachers and sex, departments of study and the
level confidence of using the computer and internet variables. On the other hand, it emerged that there is no
significant difference between the teacher candidates' readiness levels for the online learning and the frequency
of use of the internet.
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ETKİLEŞİMLİ
MASAL KİTABI ÖRNEĞİ
Havva Buhan1
Burcu Akyüz2
1.

ÖZET

2000’li yıllardan itibaren teknolojinin baş döndürücü biçimde gelişimi her yaş grubundan insanı etkilemiştir. Günümüzde
çocuklar, doğdukları andan itibaren yakın çevrelerindeki teknolojilere kolaylıkla adapte olmakta ve bu teknolojik araçları
yetişkinlerden daha hızlı kullanabilmektedir. Z-kuşağı olarak adlandırılan ve teknoloji ile büyüyen çocukların oyuncakları
bile akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi mobil teknolojilerin kullanıldığı araçlardır ve televizyon izleme, oyun oynama,
boyama yapma ya da masal kitabı dinleme gibi faaliyetleri de farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, okul öncesi çocuklara
yönelik olarak hazırlanan etkileşimli masal kitabının yapım aşamaları ve kullanılan teknolojiler anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Z-Kuşağı, Mobil Teknolojiler, Etkileşimli Kitap
2.

GİRİŞ

Bilgisayar ve internet bilgiye ulaşmada ve bilginin yayılmasında en önemli teknolojik gelişmelerdendir.
Yaşamboyu eğitimle ilgili çalışmaların yapıldığı günümüzde bilgiye, eğitim ve öğretim kurumları dışında da
ulaşmamız gerekmektedir. Bilgisayar ve internet eğitimin bu yöndeki ihtiyacını karşılayabilecek ya da
sunabilecek olanaklara sahiptir. Teknolojik cihazların gelişmesiyle yapılan her türlü çalışma, zaman ve mekân
sınırlaması olmadan her yaş grubunun en hızlı ve kolay ulaşabileceği ortamları sunabilmektedir. Okulöncesi
çocuklar ailelerinde veya çevrelerinde gördükleri teknolojik yeniliklerden olan mobil cihazlara yabancı bir nesil
değillerdir. Bu neslin çocukları okuma ve yazma bilmeden mobil cihazlarla oyun oynayabiliyor, müzik
dinleyebiliyor ve fotoğraf çekebiliyorlar. Bu kadar teknolojinin içinde olan çocuklar için hikâye ve masalları
mobil cihazlarla sunmak teknolojinin eğitimle bütünleşmesini sağlayacaktır.
3.

TEKNOLOJİ ve OKULÖNCESİ ÇOCUKLAR

Pek çok farklı tanımı olan teknoloji için Kılıçer (2008) “bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki
sorunlara uygulanması süresinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören makineler,
işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarının tümüdür”. şeklinde ifade
etmektedir.
Bu tanımlardan yola çıkarak teknoloji; yeniliklere açılan kapı olarak da algılanabilir. Teknoloji ile açılan kapı
büyük dönüşümlere sebep olmaktadır. Özellikle eğitimde, sağlıkta, iletişimde ve ailede yaşanan bu dönüşümlerle
nesiller arası farklılıklar oluşmaktadır (Odabaşı, 2010). Bu farklılıklar üzerinde çalışan araştırmacılar, dijital yerli
ve dijital göçmen kavramlarını geliştirmişlerdir.
"Dijital Yerliler" kavramı, her türlü teknolojik imkânların bulunduğu bir çevrede doğan ve bu teknolojik
olanakları en etkili şekillerde kullanabilen bireyler için kullanılmaktadır. Böyle bir teknolojik ortam içerisinde
doğmayıp, sonradan teknolojik araçları ve gereçleri kullanma eğilimi ya da zorunluluğunda olan bireylere ise
"Dijital Göçmenler" denilmektedir AKT (Arabacı & Polat, 2013). Dijital yerli, dijital göçmen tanımlarının
mekân ya da yer değiştiren dijital kullanıcılar olmadığını, teknolojinin gelişmiş olduğu bu çağda doğan
doğdukları anda ellerine istemesek de mobil teknolojiler verdiğimiz çocuklarımızla, belirli bir yaştan sonra bu
teknolojilerle tanışan biz büyükleri ifade ettiklerini anlamaktayız.
Z-kuşağı olarak da anılan dijital yerlilerin en büyüğü 14 yaşında olmalarına karşın ve bu neslin çocukları
mobil teknolojileri yani akıllı telefon, ipad ya da tablet bilgisayarları dijital göçmenlere göre daha kolay
kullanabilmektedirler. Bu araçlarla sanal dünyada kendilerine sosyal bir çevre yapabilmektedirler.
Dijital göçmenler olarak bizler mobil teknolojilere bu kadar hızla kavrayan dijital yerlileri tanımlamakta hatta
anlamakta zorlanıyoruz. Büyükler olarak kullandığımız mobil cihazların sadece bir özelliğine odaklanabilirken
dijital yerliler aynı anda birden fazla özelliği başarılı bir şekilde kullanabilmektedirler.
Dijital göçmen olan öğretmenler, öğrencilerinin saatlerce gözlerini ayırmadan bir bilgisayar oyununa
odaklanabilen dijital yerli öğrencilerinin dikkat eksikliğinden şikâyet ettiklerini belirten çalışmada Yıldırım ve
Demir (2014) şöyle devam etmektedirler. “Aslında bu öğrencilerin yaşadıkları bir odaklanma problemi değil,
çocukluklarından itibaren dijital dünyadaki renkli ve hızlı nesnelere odaklandıkları için defter kitap gibi araçlar
1-Havva Buhan,
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Yüksek Lisans, Eskişehir/Türkiye,
hbuhan@anadolu.edu.tr
2-Burcu Akyüz,
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Yüksek Lisans, Eskişehir/Türkiye,
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onların dikkatini cezbetmede yetersiz kalmaktadır. Dijital göçmenlerin dijital yerlilere ders anlatabilmeleri,
faydalı olabilmeleri, onları anlayabilmeleri için onlarla empati kurabilmeleri gerekmektedir. Hayatı bir anlamda
oyun olarak gören dijital yerlilerin dikkatlerini çekebilmek için derslerin bir oyun olması gerekmektedir. Bu
bağlamda ilk olarak, oyun temelli öğrenme fikri ortaya atılmıştır”.
Oyun temelli öğrenme kavramı, dijital yerlilerin eğitim ortamında öğrenmesi gereken konuyu ya da dersi
oyun ile birlikte verilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Oyun esnasında çocuklar verilmek istenen bilgiyi, konuya
olan ilgilerinden uzaklaşmadan daha kolay kavrayabilmektedir.
4.

TEKNOLOJİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU

Dünyada ve ülkemizde Bilgi İletişim Teknoloji’lerine (BİT) olan ilginin hızla arttığını görmekteyiz. Sürekli
gelişen teknolojik ürünlerin birbirleri ile bütünleştirilmesiyle birlikte ortaya kullanım özellikleri artan yeni
ürünler çıkmaktadır. Sadece fotoğraf çeken makineden hem fotoğraf hem video çeken cep telefonlarına geçiş ya
da sadece masaüstü olarak sabit bir yerde kullandığımız bilgisayardan her an elimizin altında kullanımı kolay ve
taşınabilir tabletlere geçiş BİT’in kullanıcılar düzeyinde yayılmasını arttırmıştır.
BİT’in baş döndüren bir hızla gelişimi ve ürünlerinin günlük hayatımıza getirdiği kolaylıklar yadsınamaz bir
gerçektir. BİT’in sunmuş olduğu değişik fırsat ve kolaylıkların öğrenme ve öğretme faaliyetlerine de
entegrasyonu bu bağlamda yürütülen çalışmaların bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle son otuz yıl
içerisinde dünyada birçok çalışma ile BİT’in eğitim-öğretim amaçlı kullanılması araştırılmıştır. Gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere birçok ülke büyük çapta projeler ile BİT’i eğitim sistemlerine entegre etmek istemiştir.
Türkiye’de Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile bu çabalar içerisinde yerini
almıştır. 2012 yılında 4’ü ilköğretim, 48’i ortaöğretim olmak üzere toplam 52 okulun beşinci ve dokuzuncu
sınıflarında pilot uygulamasına başlanılan FATİH projesi ile eğitim ve öğretimde bir dönüşüm hedeflenmektedir
(Pamuk ve arkadaşları, 2013).
Eğitimde teknoloji entegrasyonunu sağlamak adına FATİH projesi kapsamında ülkemiz ortaöğretim
düzeyinde, AÖF e-öğrenme seferberliği ile de üniversite düzeyinde etkileşimli e-kitapla ilgili çalışmalar
başlatılmış oldu. Okul öncesi eğitimin giderek önemsendiği ve yaygınlaştığı bu çağda, ailelerinde ve çevrelerine
gördükleri ve hatta kullandıkları mobil teknolojiler, 7 yaş öncesi çocukların eğitimine uyum sağlayabilir.
Akbulut 2013’de verdiği bilgiye göre; İnternetin çocuk ve ergenlerin toplumsal gelişiminde tehdit edildiği
1990’lı yıllardan sonra günümüzde sosyal katılım ve bireysel iyi oluş için önemli bir araç olduğunu belirten
araştırmalarda artış olduğunu belirtmiştir.
Günümüzde tamamen teknolojiden uzak bir çocukluk ve ergenlik dönemi düşünülemeyeceği gibi, teknoloji
yönünden aşırı zengin bir çocukluk döneminin de gelişimsel sakıncaları olabilir. Alanyazında çocukların gelişim
ödevlerini yerine getirebilmeleri için 7 yaşına kadar bilgisayar ve internet kullanmamaları gerektiğine dair
görüşler bulunmaktadır. Öte yandan bu görüşlere sahip yayınlarda da bilgisayar ve internet kullanımında
tamamen kısıtlamaya gidilmemesi önerilmekte; çocuklara bilgisayar ve internete yönelik bir bakış açısı
kazandırma ve onlarda aşinalık yaratma amacıyla kontrollü ve verimli bazı yaşantılara gereksinim duyulduğu
vurgulanmaktadır (Ceyhan & Ceyhan, 2011). Bu amaçla okulöncesi çocuklara bazı bilgiler bilgisayar ve internet
aracılığı ile oyun içinde verilebilir.
5.

MOBİL ÖĞRENME

Mobil öğrenme kavramı mobil cihazlar yani cep telefonları, el bilgisayarları ve kişisel sayısal yardımcılar
aracılığı ile e- öğrenmenin sağlamayı ifade etmektedir.
Günümüzde e-öğrenme içerikleri, mobil araçlar düşünülerek tasarlanmaya başlamıştır. Artık öğrenenler
bilgilere “tık”layarak değil, dokunarak ulaşmaktadırlar. Dokunmatik ekranlı cihazlarda artık “Mouse” işlevini
yitirmiş, onu yerini öğrenenin parmakları almıştır. Öğrenen parmağını ekrana dokundurduğu zaman cihaz bu
hareketi algılayarak, işlemleri gerçekleştirir. Bu parmak hareketleri göz önünde bulundurularak tasarlanacak eöğrenme içerikleri, öğrenenlere farklı etkileşim olanakları sunabilir. Dolayısıyla hareket tabanlı bilgi işleme
(Gesture-based Computing) teknolojisi, öğrenenler için daha doğal bir öğrenme ortamı sağlayarak onların
öğrenmelerine kalıcı bir etki sağlayabilir (Gümüş ve arkadaşları, 2012)
Mobil teknolojiler her zaman ve her yerde öğrenme ve öğretmeye hazır olan bireylerin teknolojinin mobil
öğrenme yönteminden yararlanmasını sağlamaktadır. Mobil öğrenme teknolojik bir yeniliktir. Bireylerin
hayatlarında bir dönüşüme sebep olmuştur. Farkında olmadığımız ihtiyaçlarımızla yön bulmuş, bir süre sonra da
ihtiyaçlarımızın yönünü değiştirmiştir. Şöyle ki; çok geri tarihlere gitmeden yakın geçmişten örnek vermek
gerekirse, cep telefonları ilk çıktığında bu iletişim aracına ihtiyacımızın olduğunu bilmiyorduk. Bir süre sonra
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herkesin birer cep telefonu olmaya başlandı. Hiçbir zaman yerinde saymayan teknoloji, yine bir adım ileri
giderek cep telefonlarının ses iletimi özelliğine yeni özellikler(görüntü kaydetme, kaydedilen görüntüyü
paylaşma, internette sörf yapma, e-posta gönderme ve alma, kitap okuma… vb) ekleyerek ihtiyaç listemizde ön
sıralarda yerini almaktadır. Artık cep telefonlarının kullanım amacı farklı yönlerde hız kazanmaktadır.
Bireyler olarak her yaşta farklı olan ihtiyaçlarımıza farklı çözümler aramaktayız. Mobil teknolojilerin
kullanımında okul öncesi çocuklarda ihtiyaçlar; masal, hikâye, oyun, müzik olarak belirlenirken ilköğretim, orta
öğretim, üniversite, çalışan, araştıran bireyler için farklı ihtiyaçlar karşımıza çıkmaktadır. Okul öncesi çocuklar
için mobil öğrenme; eğitim materyallerinin ya da oyun materyallerinin yaş gruplarına uygun olacak şekilde
geliştirilmesi ile sağlanabilir. İçinde bulunduğumuz dijital çağ, bu yaş grubuna etkileşimli ürünler sunmak için
gerekli teknolojik desteği sunmaktadır.
Berber ve arkadaşları (2013) “Eğitimsel oyunlar, çocuk eğitiminde kullanılan temel yöntemlerden biri
olmuştur. Bu oyunların geliştirilmesi ve kullanılması çocuğun zihinsel kapasitesini arttırmakta, öğrenmelerini
kolaylaştırmakta ve bu sayede eğitimlerini daha etkili ve verimli hale getirmektedir” şeklinde ifade
etmektedirler.
6.

ETKİLEŞİMLİ E-KİTAPLAR

e-Kitaplar; çeşitli türdeki monitörlerde, aygıtlarda ve kişisel bilgisayarlarda görüntülenebilir, içinde bilgi
aranmasına izin verebilir kitaplardır (Gümüş ve arkadaşları, 2013). Basılı kitapların dijital ortama aktarılması ile
birlikte basılı kitap özelliklerine yeni kullanımlar (açıklama ekleme, işaretleme yapma, yazı tipinde değişiklikler
yapabilme, farklı ortamlarda kullanabilme…) eklenmiştir.
Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri için hazırladığı e-öğrenme portalında (Etkileşimli e-Kitap,
2014) etkileşimli e-kitapla ilgili olarak; “Öğrenenlere bir kitaptan çok daha fazlasını sunmaktadır. Ses, video,
animasyon gibi çoklu ortam öğeleri ile zenginleştirilmiş, baştan sona interaktif bir öğrenme ortamı olan
etkileşimli e-kitap; öğrenenleri çalışma sürecinin merkezine çekerek daha etkin ve verimli öğrenmenin
gerçekleşmesine olanak sağlamak amacıyla tasarlanmıştır” ifadelerini kullanmaktadır.
Gerek dijital yayıncılıktaki gelişmeler gerekse teknolojinin gelişimi doğrultusunda klasik metin belgesi
biçimindeki e-kitapların beklentileri tam olarak karşılayamamasından ötürü son yıllarda ses ve görüntü gibi
etkileşimli materyaller ile desteklenen zengin içerikli elektronik kitaplar yayınlanmaya başlanmıştır. Geleneksel
metinlerde içeriği zenginleştirmek için resim veya grafik gibi basit öğeler kullanılırken, dijital ortamda
hazırlanan elektronik içeriklere birçok farklı çoklu ortam öğeleri eklenebilmektedir (Önder, 2011). Örneğin;
dijital ortamda okumakta olduğunuz e-kitabınızda farklı sitelere bağlantıların verilmesi, içerikteki konuyla ilgili
videoların gösterilmesi.
Etkileşimli kitaplarla ilgili olarak ilk örneklerini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin (AÖF)
kitaplarında üniversite düzeyinde, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında ortaöğretim düzeyinde kullanıldığını görmekteyiz. Bu çalışmamızda
okulöncesi çocuklar için hazırlanmış etkileşimli ya da diğer bir ifadeyle zenginleştirilmiş masal kitabı örneğinin
uygulamasını sunmaktayız.
7.

ETKİLEŞİMLİ MASAL KİTABI ÖRNEĞİ

Etkileşimli e-kitap hazırlayabilmek için temel düzeyde bir eğitim ve uygun bir yazılım sağlamanız
gerekmektedir. Gümüş ve arkadaşları (2012) yapmış oldukları araştırmada etkileşimli e-kitap hazırlamak ve
yayınlamak için en çok kullanılan yazılımların; Apple iBooks Author ve Adobe Indesign programları olduğunu,
bu programların karşılaştırmalarında Adobe Indesign programının daha zengin içerik ve çıktı verebildiğini
belirtmişlerdir.
Bu bilgiler ışığında okulöncesi çocuklara yönelik etkileşimli masal kitabı için Hans Christian Andersen isimli
yazarın “Çirkin Ördek Yavrusu” adlı eseri Adobe Indesign CS6 ve Adobe Flash CS5.5 programları kullanılarak
gerçekleştirildi. Masalla ilgili birçok yayın incelenip, en uygun olan metne (Kağıthane Çocuk, 2014) ulaşıldı.
Etkileşimli e-kitap hazırlamada öncelikle Resim1’de görüldüğü gibi Adobe Flash CS5.5 programında
animasyon hazırlanır.
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Resim1. Adobe Flash CS5.5 programı ekran görüntüsü
Adobe Flash CS5.5 Programında yapılan animasyon Resim 2’deki gibi Adobe Indesign CS6’ya aktarabilmek
için her bir hareket resme çevrilir ve kaydedilir. Kaydedilen resimler Adobe Indesign CS6 programında
kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Resim 2. Adobe Indesign CS6 programı ekran görüntüsü
Adobe Flash CS5.5 programında animasyonun hazırlanması ile birlikte artık mobil cihazlarda kullanılmak
üzere etkileşimin yapılacağı Adobe Indesign CS6 programında resimler işe koşulur.
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Resim 3. Adobe Indesign CS6 programında resimlerin eklenmesi ve etkileşim
Slayt ve geçişlerin tamamlanmasıyla sayfaya okulöncesi çocuklara yönelik dokunma ile hareketlenen
etkileşimler ve yönlendirmeler eklenir.

Resim 4. Adobe Indesign CS6 programında etkileşimlerin yapılması
Hareket etkileşimlerinin verilmesiyle çocukların ilgisine hazır olan masal kitabı, ses ve metinlerin eklenmesi
sonucunda tamamlanmış olmaktadır. Okulöncesi çocuklar için hazırlanan masal kitabının önceliği basit, sade ve
anlaşılır etkileşimlerden oluşmasıdır.
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8.

SONUÇ

Etkileşimli masal kitabında okulöncesi çocuklara verilmek istenen, ailelerinde ve çevrelerinde ulaşabildikleri
mobil cihazları ile zaman ve mekân sınırlaması olmadan kendi başlarına ya da bir yakınları aracılığı ile kitap
okuma ya da dinlemeyi sağlayabilmektir. Küçük bir uygulamasını gerçekleştirdiğimiz “Çirkin Ördek Yavrusu”
gibi masallar, bu alanda uzmanlaşmış kişilerce geliştirilebilir ve okulöncesi çocuklar için mobil teknolojileri
verimli kullanmaları sağlanabilir.
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ÖĞRETMENLERİN SOSYAL AĞ KULLANIM DURUMLARI
İsmail Tonbuloğlu1
Mübin Kıyıcı2
1.

ÖZET

İnternet hayatımızın birçok alanında kendini göstermektedir. Hızla yaygınlaşan sosyal ağların hayatımızdaki önemi ve
konumu da gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal ağların eğitimdeki kullanımı ve eğitimin ana çatısını oluşturan öğretmenlerin
sosyal ağ kullanım durumları, üzerinde önemle durulması ve araştırılması gereken bir konudur. Bu araştırma kapsamında
öğretmenlerin sosyal ağları kullanım durumları araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama türü
kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket çalışması yedi uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Anketin ilk
bölümü demografik bilgilere, ikinci bölümü ise sosyal ağ kullanım durumlarına yöneliktir. Araştırmanın örneklemi uygun
örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, anket sosyal ağ kullanan öğretmenlere internet üzerinden dağıtılarak uygulanmıştır.
Anket öğretmenlerin sosyal ağları kullanımın durumunu kişisel, eğitim, öğrenci iletişimi ve mesleki gelişim açısından ele
almaktadır. Anket sonuçları analiz edilerek öğretmenlerin sosyal ağ kullanım durumları ortaya koyulmuş, eğitimsel
anlamda yapılacak çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin resim, video,
karikatür, özlü/güzel söz, bilgi edinme, bilgi paylaşımı, diğer sosyal ağ katılımcıları ile etkileşim, mesleki gelişim, derse
yönelik kaynak ulaşımı etkinliklerine sosyal ağlar içerisinde yer verdiği görülmektedir. Fakat öğretmenlerin sosyal ağlar
üzerinden öğrencilerle ders etkinlikleri düzenleme ve iletişim kurmaya daha az yer verdiği görülmektedir. Ayrıca çalışma
sonuçlarının sosyal ağlar üzerinden uygulanacak eğitim faaliyetleri ve öğretmenlere dönük etkinliklere de katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ, Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanımı, Eğitsel Amaçlı Sosyal Ağ Kullanımı,
Facebook, Twitter
2.

GİRİŞ

İnternet hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Günlük hayatımız içerisinde yer bulan süreçlerin
büyük bölümü internet ortamına yansımaktadır. Bu yansımaların son yıllarda en yoğun alanlarından biride
sosyal ağ yapılarıdır. "Ağ" kavramını Rosen (2007) insanların ihtiyaç duydukları bireyler olarak ifade
etmiştir. "Sosyal Ağ" kavramı ise insanların kendine ait bir sistem içerisinden tamamen veya kısmen erişime
açık bir profil aracılığı ile bağlantı içerisinde olduğu kişilerle iletişimde ve etkileşimde bulunması olarak ifade
edilmektedir(Boyd ve Ellison, 2007; Büyükşener,2010). Sosyal ağ yapıları insanların iletişim ve etkileşim
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Sosyal ağların insanları iletişim ihtiyacının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarını
da karşılamasına katkı sağlamaktadır. Psikolojik ihtiyaçlara bir örnek olarak toplumda bireylerin kendilerini
bir grubun üyesi olarak görmesi özelliği; sosyal ağların kapsadığı alanlardan biri olarak ifade edilebilir (Social
networking, 2008).
Sosyal ağlar birçok alanda kullanılmaktadır. Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin kullanıma dönük
gruplandırmasını Richer ve Koch (2008) bilgi alışverişi, kavram farkındalığı, konu uzmanı bulma, ağ
farkındalığı, bağlam yönetimi ve kimlik yönetim olarak altı grupta belirtmiştir. Sosyal ağlar kendini eğitim
süreçleri içerisinde de göstermektedir. Eğitimsel açıdan sosyal ağlar sanal öğrenme grupları oluşturma,
destek bulma ve sağlama, bilgiyi paylaşma, işbirliği ve ilişki kurup geliştirme, kişisel içerik geliştirme,
birlikte çalışma, iletişim becerileri geliştirme amaçlı kullanabilirler(Siemens & Weller, 2011; Sanchez-Franco
v.d., 2011). Sosyal ağ ortamları grup çalışması alışkanlığı, etkili öğrenme, üst düzey becerileri geliştirme,
bilgi okur-yazarlığı, yapılandırmacı öğrenme, öğrenciye uygunluk (ilgi çekicilik), bireysel gelişim,
sorumluluk alma, öğrenci merkezli öğrenme ve sosyal öğrenme özellikleri açılarından öğrenme sürecine katkı
sağlamaktadır(Yükseltürk ve Top, 2013). Bir başka çalışmada sosyal ağ yapılarının; 1-içerik oluşturma ve
bilgi paylaşımı, 2- İletişim ve sosyal bağ kurma, 3 - İşbirlikçi ve katılımcı ortam oluşturma açısından eğitim
içerisinde yer bulduğu ifade edilmiştir(Odabaşı vd., 2012).
Sosyal ağlar, eğitimin içerisinde yer alan öğrenci ve öğretmenler açısından da büyük ilgi görmekte, takip
edilmektedir. Ancak literatürde bulunan sosyal ağ ile ilgili çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin sosyal ağ
kullanım durumlarına yönelik ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin
sosyal ağları hangi amaçlarla kullandıklarını araştırmak ve eğitimsel açıdan yaklaşımlarını incelemektir.
Araştırmada öğretmenlerin sosyal ağları kullanım durumlarının nasıl olduğu sorusuna cevap aranacaktır.
Araştırma sonuçlarının sosyal ağlar üzerinden uygulanacak eğitim etkinliklerine ve öğretmenlere yönelik
olarak yapılacak faaliyetlere katkı sağlayacağı umulmaktadır

1-Arş. Gör. İsmail Tonbuloğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul/Türkiye, ismailtonbuloglu@gmail.com
2-Doç. Dr. Mübin Kıyıcı,
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sakarya/Türkiye, mkiyici@gmail.com
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3.

YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama türü bir araştırmadır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye'de öğretmenlik yapan bireyler oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak
uygun örnekleme yöntemine gidilmiştir. Elektronik ortamda hazırlanan anket, internet tabanlı mail grupları ve
çevrimiçi ortamlar aracılığı ile öğretmenlere ulaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda 373 öğretmene
ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplanan öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1 'de yer almaktadır.
Tablo 1 . Örneklemin Demografik Bilgileri
Demografik Bilgi
Grup
f
%
Cinsiyet
Mesleki Deneyim

Kullanılan Sosyal Ağlar

Kullanım Süreleri

Erkek

251

67

Kadın

122

33

1-5 Yıl

139

37,3

6-10 Yıl

85

22,7

11-15 Yıl

61

16,4

16-20 Yıl

43

11,5

21 ve üzeri
Facebook

45
237

12,1
64

Twitter

157

42

Google+

118

31

Linkedin
Diğer (Myspace, Friendfeed, foursquare,
Pinterest, Odnoklassniki, Academia)
Haftada 1-3 saat

36
17
34

9

Günde 0-1 saat

135

36

Günde 1-3 saat

126

34

Günde 3-6 saat

55

15

Günde 6 den fazla

23

6

9,6
4,5

Tablo 1'de görüldüğü gibi veri toplanan 374 öğretmenin 251'i erkek (%67), 122'si kadın öğretmen
oluşmakta; mesleki deneyim açısından % 60 'nın 10 yıl altında mesleki tecrübeye sahip olduğu; öğretmenlerin
237'nin (%64) facebook, 157'sinin (%42) twitter, 118'nin (%31)google+ sosyal ağını kullanıdığını;
öğretmenlerin 261'nin (%80) günde 3 saate kadar sosyal ağ kullandığı görülmektedir.
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Şekil 1. Örneklemin bölümlere göre dağılımı

5,!1%!

3,!1%!

3,!1%!

2,!1%!

3,!1%!

4,!1%!

8,!2%!

Bölümler(

3,!1%!

1,!0%!

11,!3%!
55,!15%!

14,!4%!

15,!4%!
15,!4%!

49,!13%!

16,!4%!
18,!5%!
45,!12%!

21,!6%!
24,!6%!
27,!7%!

31,!8%!

Din!Kült.!ve!Ahl.Bil!
Sınıf!Öğretmeni!
Bilişim!Teknolojileri!
Türkçe!
Diğer!
Fen!ve!Teknoloji!
Rehber!Öğretmen!
İ.H.L.!Meslek!Dersleri!
İngilizce!
Sosyal!Bilgiler!
Türkdili!ve!EdebiyaN!
MatemaDk!
Okul!Öncesi!Öğrt.!
İlköğreDm!MatemaDk!Öğr.!
Kimya!
Tarih!
Coğrafya!
Fizik!
Müzik!
Teknoloji!Tasarım!
Beden!EğiDmi!
Görsel!Sanatlar/Resim!

Şekil 1 de görüldüğü gibi ankette görüş bildiren öğretmenleri bölümlere göre dağılımı incelendiğinde %
84'ünün Din Kült. ve Ahl. Bil., Sınıf, Bilişim Teknolojileri, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Rehber, İHL Meslek
Dersleri, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplamı aracı olarak Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanım Profilleri Anketi
kullanılmıştır.
Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanım Profili Anketi
Araştırmacı tarafından geliştirilen anketin madde havuzu, Tonbuloğlu ve İşman (2014) 'ın de araştırma
sonuçlarından ve literatürde yer alan sosyal ağ çalışmalarından yararlanılarak geliştirilmiştir. Geliştirilen
anket için altı bilgisayar ve öğretim teknolojileri alan uzmanından ve 1 Türkçe öğretmeninden görüş
alınmıştır. Alınan uzman görüşleri çerçevesinde anketten bir madde çıkartılmış ve maddeler üzerinde çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır.
Anketin ilk bölümü öğretmenlerin sosyal ağ kullanımına yönelik demografik bilgisi, ikinci bölümü ise
sosyal ağ kullanım şekli, amacı ve özelliklerine yönelik maddelerden oluşmaktadır. Öğretmenlerden ikinci
bölümde yer alan 23 maddede sosyal ağ kullanım profillerine yönelik "Hiçbir Zaman", "Nadiren", "Bazen",
"Genellikle" ve "Her Zaman" şeklinde maddeler üzerinden seçim yapmaları istenmiştir. Anketin güvenirliği
için “alfa iç tutarlık katsayısı” testi kullanılmıştır. Alfa güvenirlik katsayısı (α) 0,91 olarak bulunmuştur.
3.4. Verilerin Toplanması
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Elektronik ortamda hazırlanan anketin linki, çeşitli öğretmen gruplarında ve çevrimiçi ortamlarda
paylaşılarak çalışmanın verileri toplanmıştır. Araştırma kapsamında 373 öğretmene ulaşılmıştır.
3.5. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler SPPS programına aktarılmıştır. SPPS programı aracılığıyla betimsel
istatistikleri ve güvenirlik katsayıları analiz edilmiştir.
4.

BULGULAR

Öğretmenlerin sosyal ağ kullanım profili anketine verdikleri yanıtların frekans, yüzde, ortalama değerleri
Tablo 2’de verilmiştir.

15. Sosyal ağ kullanımı çok fazla zamanımı alır.

F

%

F

% F

%

Her Zama

Genellikle

Bazen

Nadiren

Öğretmenlerin Sosyal Ağ Kullanım Profilleri
Anketi
1. Sosyal ağlar üzerinden haber paylaşımları
yaparım.
2. Sosyal ağlar üzerinden resim paylaşımları
yaparım.
3. Sosyal ağlar üzerinden video paylaşımları
yaparım.
4. Sosyal
ağlar
üzerinden
özlü/güzel
söz
paylaşımları yaparım.
5. Sosyal ağlar üzerinden karikatür paylaşımları
yaparım.
6. Sosyal
ağlar
bilgiye
ulaşma
imkânı
sağlamaktadır.
7. Sosyal
ağlar
bilgi
paylaşma
imkânı
sağlamaktadır.
8. Sosyal ağlar tanıdığım insanlara ulaşma imkânı
vermektedir.
9. Sosyal ağlar tanımadığım insanlara ulaşma
imkânı vermektedir.
10. Sosyal ağlar insanlarla etkileşim imkânı
sağlamaktadır.
11. Sosyal ağlar üzerinden kişisel bilgilerimi
paylaşırım.
12. Sosyal ağlar üzerinden siyasi paylaşımlar
yaparım.
13. Sosyal ağlar üzerinden konum bilgilerimi
paylaşırım.
14. Sosyal ağlar üzerinden yaptığım paylaşımlarda
argo kelimeler kullanırım.

Hiçbir Zaman

Tablo 2.Anket Maddelerine Verilen Yanıtların Frekans, Yüzde ve Ortalama Değerleri

F

% F

X

%

23 6,2

82 22,0 134 35,9 103 27,6 31 8,3 3,10

34 9,1

80 21,4 127 34,0 100 26,8 32 8,6 3,04

44 11,8 109 29,2 141 37,8 55 14,7 24 6,4 2,75
36 9,7

78 20,9 109 29,2 112 30,0 38 10,2 3,10

43 11,5 119 31,9 127 34,0 61 16,4 23 6,2 2,74
12 3,2

39 10,5 90 24,1 155 41,6 77 20,6 3,66

6

1,6

24 6,4 79 21,2 174 46,6 90 24,1 3,85

5

1,3

15 4,0 63 16,9 175 46,9 115 30,8 4,02

39 10,5 65 17,4 90 24,1 119 31,9 60 16,1 3,26
7

1,9

26 7,0 86 23,1 164 44,0 90 24,1 3,82

89 23,9 157 42,1 94 25,2 26 7,0 7

1,9 2,21

132 35,4 111 29,8 80 21,4 39 10,5 11 2,9 2,16
123 33,0 125 33,5 77 20,6 40 10,7 8

2,1 2,16

294 78,8 61 16,4 10 2,7

1,3 1,29

3

,8

5

64 17,2 137 36,7 104 27,9 49 13,1 19 5,1 2,52

16. Sosyal ağlar aracılığı ile güvenilir bilgilere
28 7,5 126 33,8 144 38,6 61 16,4 14 3,8 2,75
ulaşırım.
17. Sosyal ağlar üzerinden öğrencilerimle iletişim
88 23,6 107 28,7 88 23,6 70 18,8 20 5,4 2,54
kurarım.
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18. Sosyal ağlar öğrencilerimi daha yakından
tanımamı sağlar.
19. Sosyal ağlar üzerinden dersime yönelik
etkinlikler düzenlerim.
20. Sosyal ağlar üzerinden eğitsel etkinliklerden
haberdar olurum.
21. Sosyal ağ üzerinden mesleki topluluklarda
fikirlerimi paylaşırım.

87 23,3 85 22,8 106 28,4 73 19,6 22 5,9 2,62
120 32,2 100 26,8 82 22,0 50 13,4 21 5,6 2,34
20 5,4

71 19,0 114 30,6 124 33,2 44 11,8 3,27

48 12,9 90 24,1 113 30,3 85 22,8 37 9,9 2,93

22. Sosyal ağ üzerinden ders kaynakları edinirim.

45 12,1 101 27,1 93 24,9 92 24,7 42 11,3 2,96

23. Sosyal ağ, mesleki gelişimime katkı sağlar.

31 8,3

96 25,7 118 31,6 77 20,6 51 13,7 3,06

Tablo 2’de anket maddelerine verilen yanıtların frekans dağılımları incelendiğinde öğretmenlerin haber,
resim, video, özlü/güzel söz, karikatür paylaşımlarına sosyal ağlarda yer verdikleri görülmektedir. Sosyal ağ
ortamında tanıdığı/tanımadığı insanlarla etkileşim kurma, bilgiyi paylaşma kullanım amaçları ön plana
çıkmaktadır. Öğretmenlerin kişisel bilgileri, konum bilgileri, ve siyasi paylaşımları, sosyal ağlar üzerinde
daha az yer verdikleri özellikler olarak görülmektedir. Ayrıca eğitsel etkinliklerden haberdar olma, mesleki
topluluklarda fikirlerini belirtme, ders kaynağı edinme ve mesleki gelişim; öğretmenlerin sosyal ağ
etkinliklerinde yer bulmaktadır. Sosyal ağ üzerinde öğrenci etkileşimi, iletişimi ve derse dönük etkinlikler
daha az öğretmenlerin sosyal ağ sürecinde yer bulmaktadır.
5.

SONUÇ

Araştırma kapsamında öğretmenlerin resim, video, karikatür, özlü/güzel söz, bilgi edinme, bilgi paylaşımı,
diğer sosyal ağ katılımcıları ile etkileşim, mesleki gelişim, derse yönelik kaynak ulaşımı etkinliklerine sosyal
ağlar içerisinde yer verildiği görülmektedir. Fakat öğretmenler sosyal ağlar üzerinden öğrencilerle ders
etkinlikleri düzenleme, iletişim kurma etkinliklerini daha az tercih etmektedir. Öğretmenlerin bu tercihlerinde
Tınmaz’ın (2011) ifade ettiği gibi sosyal ağların yeni bir ortam olması durumunun ve katılımcıların öğrenme
ortamları oluşturma ve öğrencilerle iletişim kurmada endişelenmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Mazman'ın (2009) facebook'un eğitsel kullanımına yönelik çalışmasında yer alan modelde; eğitsel
kullanımını (iletişim, işbirliği, kaynak/materyal) Facebook’un benimsenmesi (yarar, kullanım kolaylığı,
sosyal etki, kolaylaştırıcı faktörler ve topluluk kimliği) ve Facebook kullanım amacı (sosyal ilişkiler,
çalışmalara ilişkin ve günlük kullanım) şeklinde ifade etmiştir. Modelde “Facebook’un benimsenmesi”,
“Facebook kullanım amacı” ve “Facebook’un eğitsel kullanımı” olmak üzere 3 gizil değişken ve bu gizil
değişkenlerin açıkladığı “yarar”, “kullanım kolaylığı”, “sosyal etki”, “kolaylaştırıcı faktörler”, “topluluk
kimliği”, “sosyal ilişkiler”, “çalışmalara ilişkin”, “günlük etkinlik”, “iletişim”, “işbirliği” ve “kaynak/materyal
paylaşımı” olmak üzere toplam 11 gösterge değişkeni yer almıştır. Yarar algısının modelde öne çıktığı,
bireylerin Facebook’u hızla benimsemesinin ve Facebook’taki kullanıcı sayısının hızla artmasının en büyük
sebeplerinden birinin, bireylerin bu ortama ilişkin bir yarar algısı göstergesi olarak belirtmiştir. Bu
araştırmada da öğretmenleri mesleki gelişim, derse yönelik kaynak elde edilmesi, etkinliklerden haberdar
olma ve mesleki topluluklar fikirlerini belirtme etkinlikleri Mazman'ın çalışması ile örtüştüğü görülmektedir.
Ajjan ve Harsthone (2008), sosyal ağların öğrenci öğrenmelerine olumlu yansıdığı, okul-öğrenci ve
öğrenci-öğrenci arasında etkileşim fırsatı verdiği, öğrencilerin derslere ilişkin memnuniyetlerine olumlu katkı
sağladığı, öğrencilerin yazma becerilerini olumlu etkilediği ve derslere entegrasyonun kolay olan araçlar
olduğunu ifade etmişlerdir. Bu araştırma da öğretmenlerin derse yönelik etkinliklere sosyal ağlarda yer
vermeyi az tercih ettiği, , sosyal ağlarda öğrenci iletişiminin yetersiz olduğu ve sosyal ağ ortamının
öğrenmeye olumlu yansımalarının eksik kaldığı tespit edilmiştir. Özellikle ülkemizde uygulanmaya başlanan
FATİH projesi de düşünüldüğünde daha da aktif olarak sosyal ağ yapılarında öğrenme etkinliklerine yer
verilmesi, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve etkinlikleri kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple bu alanda çeşitli
boyutlarda araştırmalara ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Ayrıca sosyal ağ eğitim uygulamalarının mobil
araçlarla entegrasyonu üzerine yapılabilecek çalışmalar da alana önemli katkılar sağlayacaktır.
Sosyal ağ ortamları, hayat boyu öğrenme, iş başında öğrenme gibi birçok farklı öğrenme yapılarını adapte
edebilmektedir(Tınmaz,2013). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu tür sosyal ağlar aracılığıyla
uygulayabilecekleri eğitsel etkinliklere ihtiyaçları vardır. MEB'in bu konuda hizmet içi eğitim, atölye
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çalışmaları v.b. etkinlikler ile öğretmenleri teşvik etmesinin; eğitim ortamını cazip ve sürekli şekle dönüştüre
sosyal ağ ortamlarında eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ PERSPEKTİFİNDEN SANAL
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1.

ÖZET

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte teknoloji kullanımı her geçen gün artan bir biçimde
hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle internet, “her an her yerde olma” özelliğiyle gündelik yaşama hızla
entegre olurken mevcut paradigmaları da değiştirmektedir. Her toplumu birbirinden ayıran ve toplumdaki bireyleri bir
arada tutan değerlerin de teknoloji ile birlikte yaşanan küresel dünyadaki değişimden payını almaması beklenemez.
Temelinde iyi ve doğru birey olmanın yattığı insani değerler, gelişen internet teknolojisiyle birlikte herşeyin dijitalleştiği
günümüz dijital toplumunda farklı bir boyuta dönüşerek farklı bir anlam kazanmıştır. Bu doğrultuda, araştırmanın temel
amacı, “sanal dünya vatandaşı” olarak tanımlanabilecek internet kullanıcılarının sahip olması gereken temel evrensel
değerleri ve özellikleri ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemiyle desenlenen araştırmanın katılımcılarını Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünün farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören 8 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri gerçekleştirilen odak grup görüşmesi ile toplanmış ve toplanan veriler içerik analizi ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda sanal dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek bir internet kullanıcısının sahip olması
gereken temel evrensel değerlerin saygı, sorumluluk, empati, yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, hoşgörü, barışçıl
olma ve şiddet karşıtlığı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İnsani Değerler, Sanal Dünya Vatandaşlığı.
2.

EXTENDED ABSTRACT

With advances in information and communication technologies, the increase of Internet usage has an
important part of our lives day to day. With the spread of the Internet on a global level, a change occurred in
the structure of the Internet and in societies. Our country has young population; especially the number of
generations known as "digital natives" is more than many countries in Europe as it has been demonstrated in
various reports. The development of web 2.0 technologies and the spread of social networking in these
environments, it could be seen that the new generation has a new role and identity. This cyber identity and
real life identities may vary for some time because of the changes in "environment" and “type of
communication". On the basis of human values, the main goal is being good and right individual. With the
digitization of emerging Internet technologies, everything gets new different dimensions in today's digital
society, and human values have a different meaning. With the spread of Internet, individuals spent a large
proportion of time in the ever-expanding digital world. The importance of human values has increased even
more for individuals of today's digital society. The main purpose of the study is to explore the global
characteristics and human values of digital world citizenship in terms of active Internet users who are using
social media intensively. Human values have great importance for the societies with increased use of the
Internet with a young population -especially as our country- and intensively use of social media tools. In this
context, defining international values in new environments of digitalized world and evaluating individuals’
levels of having attitudes and stance towards international values are the most important points of the study to
be focused. The grounded theory approach as a qualitative method was applied in the study. The focus group
interview was conducted for determining the global characteristics and human values of digital word
citizenship. Eight students from Department of Computers and Instructional Technologies Education were
active participants of this study. This group was selected by criterion sampling method because of their higher
and effective potential in technology usage for many purposes. Twelve participants are selected from 128
students according to results of “Internet Usage Profile Inventory” which is created by researchers. These
eight participants were volunteers for focus-group interview. Their daily Internet usage is with a mean of 5.56
and a standard deviation of 4.20 hours. Focus group interview was organized according to participants’ free
times. Three main interview questions and ten semi-structured questions were asked during the interview. All
of the data collection tools were formed according to expert views. After the interview voice records were
*
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transcribed and typed digitally by researchers. All electronic data were analyzed with content analyses
methods by creating the themes. As a result of the study, global values of Internets users defined as digital
world citizenship are as follows; respect, responsibility, empathy, kindness, truth, honesty, love, tolerance,
peace, and non-violence. Considering human values in cyberspace and evaluating with a new perspective will
require re-addressing of “human values” and “values education” in terms of digital society.
Key Words: Social Media, Human Values, Digital World Citizenship
3.

GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler ve bunun en önemli yansıması olan internet, giderek yaygınlaşan biçimde yaşamın
tüm alanlarında kendine önemli düzeyde yer bulmakta ve yoğun biçimde kullanılmaktadır. İnternetin
yaygınlaşmasında teknolojik, ekonomik vb. birçok faktör etki etmesine karşın, gençlerin dijital dünyaya ayak
uydurarak interneti yaşamlarında aktif olarak kullanmaları ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri bu
teknolojinin yaygınlaşmasını etkileyen en önemli sosyal faktörlerden biridir. Bunun en açık göstergeleri ise
dünya genelindeki internet kullanıcılarının %45’ini 25 yaş altı gençlerin oluşturması (International
Telecommunication Union, 2013b), 2012 yılı hane halkı internet erişimi Avrupa Birliği ortalamasının %73,2,
OECD ortalamasının %71,6 olması (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2013), en az
beş veya daha fazla yıldır internet teknolojilerini kullanan 15-24 yaş arasındaki dijital yerlilerin dünya
nüfusuna (7 milyar) oranının %5,2 olması ve bu oranın dünya genelindeki küresel genç nüfusun %30’unu
oluşturmasıdır (International Telecommunication Union, 2013a). Küresel düzeyde internet kullanımının
giderek yaygınlaşmasına paralel olarak Türkiye’de de internet kullanımı hızla artış göstermektedir. İnternet
kullanımının ülkemizde artış göstermesinin temelinde ülkemizdeki genç nüfusun fazlalığının yattığı
söylenebilir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun yaş
ortalaması 30,1, genel nüfus içerisindeki 0-14 yaş arası çocuk nüfus oranı %25, 15-34 yaş arası nüfus oranı
ise %34’dür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013b). Yine TÜİK verilerine göre genç bir nüfusa sahip olan
ülkemizde internet kullanımı giderek artış göstererek %48,9’a ulaşmıştır. Ülkemizde internet en yaygın olarak
16-24 yaş grubu bireyler (%68,7) tarafından kullanılmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013c). Benzer
şekilde dijital dünya ile ilgili analizler sunan comScore internet teknolojileri şirketinin yayınladığı 2013 yılı
raporuna göre Avrupa’daki 15-24 yaş arası genç internet kullanıcıları içerisinde Türkiye en büyük orana sahip
olan ülkedir (comScore, 2013a). Ayrıca International Telecommunication Union’ a göre (2013b), ülkemiz
sahip olduğu dijital yerli nüfus oranıyla dünya genelindeki 180 ülke içerisinde 49’uncu sırada yer alarak
İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakmıştır. Araştırmaya göre en az
beş veya daha fazla yıldır internet teknolojilerini kullanan 15-24 yaş arası dijital yerli nüfusu, Türkiye
nüfusunun %9,3’ünü ve genç nüfusun %53,7’sini oluşturmaktadır. Yine TÜİK’in araştırmasına göre
ülkemizde bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama sekiz, internet kullanmaya başlama yaşı ise ortalama
dokuzdur. Ayrıca araştırma kapsamındaki çocukların %60,5’i bilgisayar, %50,8’i internet kullanmakta ve
çocukların %45,6’sı interneti her gün kullanmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2013a). Bu durum küresel
düzeyde olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımının giderek yaygınlaştığı ve genç nüfus tarafından yoğun
bir biçimde kullanıldığını göstermektedir.
3.1. Sosyal Medya – Sanal Dünya
İnternetin küresel düzeyde yaygınlaşmasıyla birlikte toplumlarda yaşanan değişimin yanında internetin
yapısında da değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte internet üzerindeki
sanal dünya artık daha interaktif, kültürel değişimin küresel düzeyde yaşandığı ve siber toplulukların
kolaylıkla kurulabildiği bir mecra olmuştur (Kizza, 2002). Bunun sonucunda insanoğlu yerleşik hayattan
siber/dijital hayata geçmiş ve dijital hayatı yaşantısıyla paralel biçimde sürdürmeye başlamıştır. Özellikle
mobilleşmeyle birlikte internet içeriğine istenilen yerden ve istenilen zamanda ulaşılarak sanal toplulukların
oluşturulması ve bu topluluklarda sanal etkileşimler kurulması interneti sosyal bir boyuta taşımıştır.
Günümüzde sıkça duyduğumuz “Sosyal Medya” kavramı, internet ortamında “ben de varım” diyenlerin
oluşturdukları platformlar aracılığıyla kendi bilgi, deneyim, fikir, yorum ve düşüncelerini diğer kullanıcılar ile
paylaşmasıyla oluşan sosyal etkileşimli bir kollektif zeka yapıları olarak karşımıza çıkmaktadır (Organisation
for Economic Cooperation and Development, 2007). Yapılan paylaşımlar sonucunda karşılıklı etkileşimler
oluşmakta, bu etkileşimler çeşitli gruplar, topluluklar, sosyal ağlar ve hatta sanal dünyaları doğurmakta,
böylelikle yeni kimlikler ve roller ortaya çıkmaktadır. Yapısı içerisinde forum, blog, mikroblog, sosyal ağ
siteleri, içerik paylaşım siteleri, wiki, podcasting, sanal dünya, sosyal işaretleme siteleri gibi birçok platformu
barındıran sosyal medya, kullanıcıların özgürce kendini ifade ettikleri herhangi bir bariyerin olmadığı bir
medya alanını oluşturmuştur (Tuncer, 2013). Bunun sonucunda sosyal medya kullanımı, küresel düzeyde

190

internet kullanıcılarının internet üzerinde gerçekleştirdikleri etkinlikler arasında en popüler olanı olmuştur.
Dijital dünya ile ilgili analizler sunan “comScore” şirketinin yapmış olduğu 2011 yılına ait “The State of
Social Media” araştırmasına göre, sosyal medya kullanımı artış oranı %174’tür. Bu oran %88 olan o yılın
internet kullanımı artış oranını geride bırakmaktadır. Ayrıca sosyal medyayı kullananların yaş ortalaması da
internet kullanma yaş ortalamasına paralel bir biçimde düşmüştür. Yine aynı araştırmaya göre 15-24 yaş
grubu internet kullanıcılarının sosyal medyayı kullanma oranları ise %34’dür (comScore, 2013b). Bunun en
önemli göstergesi ise sosyal medyanın en ağırlıklı parçası olan sosyal ağ siteleri kullanıcı sayılarının hızla
artarak milyarlara ulaşması ve bu şirketlerin kurumsal değerlerinin birçok köklü şirketin üzerine çıkartarak
mali değerlerinin milyar dolarlara yükselmesidir. Örneğin, Facebook şirketinin 2012 yılı itibariyle değeri 104
milyar dolara ulaşmış ve bu değerle Amerika’nın en değerli 25’inci şirketi olmuştur (Financial Times, 2012).
3.2. Dijitalleşme ve İnsani Değerler
Ahlak, etik, norm, inanış gibi kavramlarla yakın ilişkili olan değer kavramı, insanın yaşadığı toplumda
nelerin önemli olduğunu bildiren ve bireylerin davranışlarını şekillendiren toplumsal kabullerdir. Bir başka
ifadeyle değerler bireylerin davranışlarına yön vererek onların iyi ve doğru insan olabilmelerinin temelini
oluşturmaktadır. Schwartz (2006), alanyazında değerlerin belirli kavramlarla olan ilişkisini ve yapısını
açıkladığı çalışmasında değerlerin bir inanış ve motivasyonel yapılar olduğunu belirtmektedir. Ayrıca
değerlerin algılanan önem önceliğinin bireyden bireye farklılaştığını, değerlerin belirli eylemlerin ve
durumların ötesine geçen yapılarının olduğu, böylelikle insanın karşılaştığı durumları, eylemleri, ilkeleri ve
insanları seçmesine veya değerlendirmesine yol gösterdiği vurgulanmaktadır. Örneğin, endüstri toplumu için
uygun görülen otoriteye saygı duyma, iş ahlakı, takım çalışması gibi değerler bilgi toplumunda yerini
doğruluk, dürüstlük, bireysel sorumluluk, alçakgönüllülük, bilgelik, adalet, sabır, güvenilebilirlik gibi
değerlere bırakmıştır (Huitt, 2004). İnsani değerler ise iyi ve doğru insanın temelini oluşturan değerler
bütünüdür. Günümüzde artık kültürlere veya toplumlara özgü değerleri konuşmak yerine küresel anlamdaki
insani değerlerden bahsedilmekte ve bu küresel değerlerin genç yaşta kazandırılması gerekliliği yüksek sesle
tartışılmaktadır. Alanyazın incelendiğinde küresel anlamdaki bu değerlerin genç yaşlarda kazandırılmasına ve
geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin dünyadaki ve ülkemizdeki iyi örnekleri göze
çarpmaktadır. Örneğin, 1995 yılında İngiltere’de kurulan bağımsız bir organ olan “Human Values
Foundation”, ulusal eğitim kurumları ile birlikte değer tabanlı eğitim programları aracılığıyla genç yaştaki
bireylerin temel insani değerlerini geliştirme çalışmaları yürütmektedir (Human Values Foundation, 2013).
Ülkemizde de başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere birçok kurum, değerler eğitimi üzerine
projeler geliştirmiştir. Örneğin, MEB’e bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki birçok eğitim
kurumunda gerçekleştirilen “Değerler Eğitimi Projeleri” ile değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturma
ve değerler eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Konya’da ise üniversite, milli eğitim ve yerel yönetim
ortaklığıyla gerçekleştirilen “Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi” ile adalet, saygı, dostluk öz denetim, sabır,
doğruluk, sorumluluk ve yardımseverlik olmak üzere sekiz temel değerin geliştirilmesi için öğretmen, öğrenci
ve velilere yönelik materyaller tasarlanmış ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
İnsani değerler kavramının bir diğer önemli uzantısı ise dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan siber etik
kavramıdır. Siber etik kavramı, doğru-yanlış davranışların ahlaki temeldeki doğasını inceleyen etik
kavramının internetle birlikte sanal dünyadaki hayat bulmuş halidir. Bir başka ifadeyle, internetin sanal
dünyasında insanın uyması veya kaçınması gereken ahlaki davranışlar bütünüdür (Kılıçer, 2013). Sanal
ortamda saygı, sorumluluk, dostluk, dürüstlük, barışçıl olma, hoşgörü gibi temel insani değerlere uygun
hareket etme gibi birçok davranışı kapsayan siber ortamdaki insani değerler, sosyal medya gibi sınırları
kıtalararası olan sanal ortamlardaki davranışlara yön vererek sağlıklı sanal ilişkilerin oluşumunu
sağlamaktadır. Sosyal medyayla birlikte oluşan bu yaşayan sanal dünyanın bir parçası olan kullanıcıların
taşıdıkları kimlik ise sanal dünya vatandaşlığıdır. Sanal dünya vatandaşlığı, genelde internet özelde ise sosyal
medya kullanıcılarının ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin tüm internet kullanıcılarıyla bir arada bulunabilme,
etkileşim kurabilme ve aynı sanal dünyanın parçası olabilmesidir. Birlik ve beraberliğin, eleştirinin,
çatışmanın, sevdiğini göstermenin, desteklemenin, tavır koymanın, boykot etmenin bilgisayar başında
otururken yapıldığı ve özellikle sosyal medya araçlarının kitleleri harekete geçirdiği günümüzde temel insani
değerlere uygun biçimde tavır almak ve bu tavrı sürdürmek çok önemlidir. Zira gündelik işlemlerin pek
çoğunda ilk bilgi/başvuru kaynağı olarak gördüğümüz genelde internet ortamı özelde sosyal ağlar, yaşam
standardımızı yükseltirken bir takım dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Özellikle Moor’un (1985)
altını çizdiği dijital ortamların sahip olduğu görünmezlik faktörü, değerlerin algılanışını ve bireylerin siber
davranışlarını değiştirebilmektedir. Günümüzde internet üzerindeki nefret söyleminin giderek arttığı ve
özellikle futbolcuların sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldığına yönelik haberler göze
çarpmaktadır (Anadolu Ajansı, 2013). Ayrıca bilginin doğruluğunun ve güvenirliğinin sorgulanması, yüz yüze
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iletişimin azaldığı hatta olmadığı ortamlarda yazılı iletişimin verdiği “rahatlık”la görgü kuralları dışında bir
dil ve söylem tarzının gelişmesi, arkadaşlık ve sosyalleşmede nitelik değil niceliğin ön plana geçmiş olması,
özel hayata gizliliğin azalması ve yüzeysel biçimde öne çıkan bilginin kolaylıkla ve peş peşe paylaşılması ile
bilginin yayılım hızındaki maksimum artış şeklinde pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır (Çevik,
2013). Bu nedenle sanal ortamlarda olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamak ve sağlıklı sanal ilişkilerin
gelişimi için sanal ortamlarda da küresel düzeyde insani değerler farkındalık düzeyinin geliştirilmesi
önemlidir (Kılıçer, 2013). Bu doğrultuda, günümüz dijital toplum bireyleri açısından dijitalleşen dünyanın
yeni ortamlarındaki bireylerinin sahip olması gereken temel özellikler ile evrensel değerleri tanımlamak
araştırmanın temel problemidir.
3.3. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı interneti yoğun bir biçimde kullanan aktif sosyal medya kullanıcılarının
perspektifinden “sanal dünya vatandaşı” olarak tanımlanabilecek internet kullanıcılarının sahip olması
gereken temel özellikleri ve evrensel değerleri ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın
alt amaçları ise şunlardır:
1.
2.
4.

Aktif sosyal medya kullanıcıları sanal dünyayı nasıl algılamaktadır?
Aktif sosyal medya kullanıcılarının sanal dünya vatandaşlığına ilişkin görüşleri nelerdir?

YÖNTEM

4.1. Araştırma Modeli
Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “Kuram Oluşturma” deseni temel alınarak desenlenmiştir. Kuram
oluşturma deseni, odaklanılan konunun derinlemesine analiz edilmesi ile süreci açıklayan kavramları ve
aşamaları ortaya çıkarma amacıyla kullanılan bir yaklaşımdır (Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Odak
grup görüşmesi ile toplanan veriler doğrultusunda aktif sosyal medya kullanıcılarının perspektifinden sanal
dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek internet kullanıcılarının sahip olması gereken evrensel değerler ve
özellikler belirlenmiştir.
4.2. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını genelde web 2.0 teknolojilerini özelde ise sosyal medyayı yoğun ve aktif bir
biçimde kullanma ölçütünü karşılayan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde farklı
sınıf düzeylerinde öğrenim gören 8 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin katılımcı olarak seçilmesinin
nedeni bilgi ve iletişim teknolojilerini hem günlük yaşamında hem de eğitim yaşamında kullanmalarıdır.
Katılımcılar “Ölçüt Örnekleme” (Patton, 2002) yöntemine göre belirlenmiştir. Buna göre, sosyal medya, blog,
wiki, forum, oyun gibi web 2.0 teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanma ölçütünü karşılayan katılımcılar
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma katılımcılarını belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen
“İnternet Kullanım Profili” anketinden yararlanılmıştır. Hazırlanan ankette bireylerin cinsiyet, sınıf gibi
kişisel bilgileri ve internet kullanım amacı, süresi, düzeyi, yetkinliği gibi internet kullanım profiline ilişkin
kategorik ve sıralama düzeyinde maddeler yer almaktadır. Hazırlanan anket BÖTE bölümündeki tüm
sınıflardan toplam 128 öğrenciye uygulanmıştır. Daha sonra toplanan veriler analiz edilerek belirlenen ölçütü
en yüksek düzeyde karşılayan 12 öğrenci katılımcı adayı olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan katılımcı adayları
ile görüşülerek araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü ve istekli 8 öğrenci
katılımcı olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılara araştırma öncesi gönüllü katılım formu doldurtularak
verilerin ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi ve araştırmaya gönüllü katılım için katılımcıların sözlü ve yazılı
izinleri alınmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken

Alt Değişken

Cinsiyet

Kadın
Erkek

Frekans
(F)
6
2
Ortalama

Günlük internet kullanım süresi (saat)
İnternet kullanım yetkinliği (1-9)
Sosyal Medyanın internet kullanımındaki yeri (yüzde)
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5,56
6,75
46,25

Yüzde
(%)
75,00
25,00
Standart
Sapma
4,10
1,58
30,21

Sosyal Medya kullanım durumu (Pasif-Aktif [1-5])

4,06

1,39

Tablo 1’de de görüldüğü gibi katılımcıların çoğunluğu kadındır. Katılımcılar interneti her gün ve yoğun
bir biçimde kullanmakta, günlük internet kullanımlarının neredeyse yarısını sosyal medya kullanımı
oluşturmakta ve sosyal medyadan oldukça aktif bir biçimde (başlık açma, içerik üretme, liderlik etme,
tartışma vb.) yararlanmaktadırlar.
4.3. Veri Toplama Süreci
Katılımcıların araştırma kapsamındaki görüşlerini belirlemek amacıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Odak grup görüşmesi, ılımlı ve tehditkar olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algıları
elde etmek amacıyla dikkatle planlanmış bir tartışmalar serisi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,
2005). Temel amacı bir konu, ürün veya hizmet hakkında insanların ne düşündüğünü ve ne hissettiğini
anlamak olan odak grup görüşmelerinde katılımcılar konu hakkındaki farklı görüşleri dinlemekte, grup üyeleri
ile etkileşerek yeni görüşler sunabilmekte (Bogdan ve Biklen, 1998), böylelikle de çok kısa sürede çok fazla
kişiden zengin veri toplanabilmektedir (Mil, 2007). Odak grup görüşmesi, katılımcılar ile belirlenen yer ve
zamanda gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi formu, araştırmacılar tarafından geliştirilen üç sorudan ve
gerektiğinde kullanılmak üzere hazırlanan on sonda sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan formun kapsam
geçerliği için uzmanların görüşüne başvurulmuş ve uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda uygulamaya
hazır hale getirilmiştir.
4.4. Verilerin Analizi
Odak grup görüşmesi ile toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi, nitel veri
analizinde kullanılan ve birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ya da temalar altında toplanarak verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmada yararlanılan bir yaklaşımdır (Lichtman, 2006; Patton, 2002;
Yıldırım ve Şimşek, 2005). İçerik analizi öncesi ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınan görüşmenin dökümü
gerçekleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan ham verilerin
çözümlenmesiyle sanal dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek internet kullanıcılarının sahip olması gereken
evrensel değerlere ilişkin temalara ve alt temalara ulaşılmıştır. Bunun için araştırmacılar tüm veriyi okuyarak
soru bazında temalar saptamışlardır. Belirlenen temaların geçerliği ve güvenirliği için nitel araştırma
konusunda yeterli bilgiye sahip bir uzmanın görüşü alınmıştır. Ayrıca Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği
“Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” formülünden yararlanılarak kodlayıcılar arası
güvenirlik/tutarlık hesaplanmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayısı .70’den büyük çıkmıştır. İçerik anali
kullanılarak çözümlenen, yorumlanan ve irdelenen verilerden elde edilen sonuçlar, doğrudan alıntılar
yapılarak verilmiştir. Yapılan doğrudan alıntılarda, gizlilik ilkesine dikkat edilerek katılımcıların kimlikleri
gizlenerek katılımcılara “Katılımcı 1”, “Katılımcı 2” gibi kod isimler verilmiştir.
5.

BULGULAR

Verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular araştırma soruları dikkate alınarak verilmiştir.
5.1. Sanal dünyaya ilişkin görüşler
Katılımcıların sanal dünyayı nasıl algıladıklarına ilişkin elde edilen temalar aşağıda tablo halinde
verilmiştir:
Tablo 2. Sanal Dünyaya İlişkin Elde Edilen Temalar
Temalar
Olumlu Açıdan
Özgürce hareket imkânı
Sınırlarının genişliği
Bireylerin eşitliği
Karşılıklı etkileşim
Sosyalleşme
Duygu, düşünce ve bilgi paylaşımı
Sınırsız bilgi erişimi
Olumsuz Açıdan

193

Yapay ilişkiler
Sahte bireyler
Gizli kimlikler
Yanlış bilgi paylaşımı
Anti-sosyallik
Araştırmaya katılan katılımcılar sanal dünyanın nasıl bir ortam olduğunu olumlu ve olumsuz açıdan
değerlendirerek görüş belirtmişlerdir. Katılımcılar sanal ortamı duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı, bir çok
insanın yorum yapıp, etkileşimde bulunduğu, iletişim kurduğu sosyal bir ortam olarak görmektedirler. Sadece
yazılı iletişimle yürütüldüğünde yüz yüze iken söylenemeyecek şeyleri söylemenin kolaylaşması nedeniyle
bireylerin tamamen özgür olduğu, sınırlarının gerçek dünyadakinden daha geniş olduğu bir ortam olarak da
değerlendirmektedirler. Ayrıca sınırsız bilgi erişiminin ve bilgi paylaşımının yapıldığı, bireylerin fiziksel
özelliklerinden çok fikirlerinin, paylaşımlarının, üyeliklerinin, beğenilerinin kısacası profilleriyle (sanal
kimliklerinin) değerlendirildiği ve bireylerin birbirleriyle tamamen eşit olduğu bir ortam olarak gördükleri
gözlenmiştir. Aşağıda katılımcıların sanal dünyaya ilişkin olumlu görüşlerinden birkaç örnek verilmiştir:
“Herkesin kendi duygu ve düşüncelerini hani bir ortamda yayınlıyor ve bunu bir çok insan
görüyor. Onların da hani yorum yapabileceği bir ortam. Sosyalleşme açısından iyi olduğunu
düşünüyorum.” [Katılımcı 5]
“...yanımızdan geçen bir kişi ferrarisiyle geçiyor gözümüz kalıyor. Güzel kıyafetler giyiniyor
dışarıda gözümüz kalıyor. Ama internette sen de aynısın ben de aynıyım. Hepimiz aynıyız...”
[Katılımcı 7]
“Herkesin birbirleriyle etkileşim kurduğu, etkileşim içinde olduğu, iletişim kurduğu, kendi
duygu ve düşüncelerini direkt hani hiçbir şekilde saklamaya gizlemeye ihtiyaç duymadan
açıkladığı bir ortam olarak düşünüyorum ben.” [Katılımcı 1]
“... ama sosyal ortamda rahat rahat sorabilir ya da mesela facebook’tan örnek verecek
olursak, paylaşımlarına göz atarak ya da yazdıklarından yola çıkarak hani ne düşündüğünü, ne
görüşü savunduğunu, ya da neye inandığını, neye inanmadığını oradan anlayabilir...”
[Katılımcı 2]
“... özgürlük, tamamen özgürsün. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Artık yeni sistemler çıktı; 3
boyutlu şeyler var. Nereye gitmek istiyorsan artık internetten canlı canlı izleyip
görebiliyorsun.” [Katılımcı 7]
“...ben oradakilerin daha gerçek bireyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü, normalde otobüse
biniyorum mesela, birini görüyorum, biriyle karşılaşıyorum, birilerini görüyorum ya da, onlar
benim gördüğüm kadarlar. Yani dışardan nasıl yorum yapıyorsam, saçı şöyledir, kıyafeti
böyledir, nasıl yorum yapıyorsam öyleler. Ama o kişinin, eee, sosyal ortamda sitesine
(profiline) baktığımda en azından ben paylaştığı bir şarkıdan bile çok daha, herhangi yazdığı
bir yazıdan en azından gerçek düşünceleri, gerçek fikirleri hakkında yorum yapabiliyorum.
Bence daha gerçekler gerçek kişilerden.” [Katılımcı 1]
Diğer taraftan katılımcılar sanal ortamın bireyi anti-sosyalliğe götüren bir tarafının olduğu, yapay
ilişkilerin yaşandığı, görünmezlik özelliği nedeniyle sahte kimliklerin kolaylıkla oluşturulabilen bir ortam
olduğundan da söz etmektedirler. Ayrıca sanal ortamda bireylerin kimliklerini gizleyerek hayali bireyler
oluşturabildikleri ve yanlış bilgi paylaşımının bulunduğunu da ifade etmişlerdir. Aşağıda katılımcıların sanal
dünyaya ilişkin olumsuz görüşlerinden birkaç örnek verilmiştir:
“...artı ve eksi yönleri var. Yüz yüze iken söyleyemeyeceği şeyleri belki yazıya dökülerek
söylenebiliyor. Belki daha rahat hissediliyor o ortamda. Belki o insanı sosyal ya da antisosyale doğru götürebiliyor...” [Katılımcı 6]
“Mesela sanal ortamda yapay olabiliyor. Mesela ben çok yakın davranabilirim sanal ortamda,
ya da yanyana geldiğimde çok farklı, ne bileyim soğuk davranabilirim, ya da yanyanayken çok
samimi olabilirim, sanal ortamdayken çok soğuk olabilirim.” [Katılımcı 2]
“...ama sosyal medyada başka bir kimlik altında ismimi değiştiririm, resmimi değiştiririm,
ortaya bir şey atarım, millet okur bunu...” [Katılımcı 7]
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“...istediğimiz zaman istediğiniz yerden herhangi bir yerde yayınlanan bilgiye çok rahatlıkla
ulaşabileceğimiz bir ortam olarak düşünüyorum. Yanlış ve doğru bilgiler var ama bunun da
doğruluğunu birkaç farklı kaynaktan kontrol ederek bir şekilde doğruya erişebileceğimizi
düşünüyorum.” [Katılımcı 4]
“...sahtecilik yönü de var illaki bunun da, ne görüşü savunuyorsa, ne düşünüyorsa, ee, ya da
hani ne fikri ortaya atacaksa rahatlıkla yapabiliyor.” [Katılımcı 2]
“...mesela dolandırılacağı bir sitede dolaşırken korkuyor. Dolandırılabilir miyim acaba? Hep
yanlış bilgiler veriyor, hiç doğru bilgi yok.” [Katılımcı 8]
5.2. Sanal dünya vatandaşlığına ilişkin görüşler
Katılımcıların sanal dünya vatandaşının sahip olması gereken özellikleri nasıl algıladıklarına ilişkin elde
edilen temalar aşağıda tablo halinde verilmiştir:
Tablo 3. Sanal Dünya Vatandaşının Özelliklerine İlişkin Elde Edilen Temalar
Temalar
Bilinçli kullanım
Öz-denetim
Gerçeklik
Kendini iyi ifade etme
Konuşma adabına uygunluk
Önyargılı davranmama
Tutarlılık
Kurallara riayet
Eleştiriye açıklık
Merak/İlgi
Araştırmaya katılan katılımcılar, farklı kültürlerdeki bireylerle yüz yüze ortama göre daha kolay ve daha
fazla etkileşime geçilebilen sanal dünyanın küresel düzeyde vatandaşı olarak tanımlanabilecek bir internet
kullanıcısının öncelikle bilinçli ve kendi sınırlarını kendisi çizen (öz-denetimli) bir kullanıcı olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar sanal dünyadaki bireylerin olmasını istedikleri gibi değil
gerçekte oldukları gibi olmaları ve tutarlı kimlikler sergilemeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Aşağıda
katılımcıların sanal dünya vatandaşının özelliklerine ilişkin görüşlerinden birkaç örnek verilmiştir:
“Bir kere zaman ayarlaması kesinlikle olmalı. Ben buraya ne amaçla girdim, niçin girdim ve
ne kadar kalacam. Onun kesinlikle bilincinde olmalı.” [Katılımcı 6]
“...ben şöyle bir çevreme bakıyorum, küçük çocukların bile face’i var, twitter’ı var. Bir şekilde
açıyorlar ve kullanıyorlar. Bu çocuklara sen ne kadar çok kendi benliğini bil, yalan söyleme
ondan sonra kendi sınırlarını desen çizemiyorlar. Sonuçta çocuklar kendi benliklerini yaşamış
değil, kendi kimliğini oluşturmuş değil...” [Katılımcı 5]
“Gerçek kimliğini sanal ortama da yansıtması gerekiyor o durumu.” [Katılımcı 2]
“Kendin neysen, internet ortamına girdiğin zaman ayrı soyut bir kişi gibi değil, sen neysen
yani senin aynını o internet ortamında da bırakman gerekiyor...” [Katılımcı 6]
“...bir kimliğimiz gibi sahip olduğumuz siteler, sayfalar. Mesela bir şey yazıyor kişi, bir
düşüncesi, siyasi bir görüş olabilir, dini olabilir ya da herhangi birşey. Ama beğenileri var
orda, ya da paylaştığı başka birşey var. Şu sayfayı beğenmiş şu sayfayı beğenmemiş diye
çıkıyor ya, tam o yazdığı şeyin zıttında birşey beğenmiş. O kişi hakkında bende bir çelişki
uyandırıyor.” [Katılımcı 1]
Katılımcılar iletişimin büyük oranda yazılar aracılığıyla gerçekleşmesi ve beden dilinin kullanılamaması
nedeniyle kendini iyi ve net bir biçimde ifade edebilmesi, konuşma adabına uygun davranması, önyargılı
davranmaması, kurallara riayet etmesi ve eleştiriye açık olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
“...ya da kendini ifade etmeyi bilmiyorsa, aciliyeti olan bir şeyi ya da ihtiyacı olan bir şeyi
karşıdakinin anlayabileceği biçimde ifade edebilir. Kendini iyi ifade edebiliyorsa.” [Katılımcı
2]
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“Üsluba dikkat etmelidir. Saygıya dikkat etmelidir. Mesela büyükse abi diye hitap ederek
konuşmaya.” [Katılımcı 8]
“...demişti hani Türksün diye merak eden oluyor, ya da Türksün diye önyargıyla davranıp
engelleyip silenler oluyor diye. Biraz da bu sizin dediğinize kayıyor. Yani ırkçılık olmamalı...”
[Katılımcı 2]
“Bence kendi fikirleri dışındaki fikirlere de ilgi duymalı, ya da duyması gerekiyor. Meraklı
olması gerekiyor...” [Katılımcı 3]
“Eleştiriye açık olmalı.” [Katılımcı 2]
Katılımcıların sanal dünya vatandaşının sahip olması gereken temel insani değerlere ilişkin elde edilen
temalar aşağıda tablo halinde verilmiştir:
Tablo 4. Sanal Dünya Vatandaşının Sahip Olması Gereken Değerlerine İlişkin Elde Edilen Temalar
Temalar
Saygı
Sorumluluk
Empati
Yardımseverlik
Doğruluk
Dürüstlük
Sevgi
Hoşgörü
Barışçıl olma / Sükunet içinde olma
Şiddet karşıtlığı
Araştırmaya katılan katılımcılar, sanal dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek bir internet kullanıcısının
sahip olması gereken temel insani değerler içerisinde en çok saygı, doğruluk ve sorumluluk değerleri üzerinde
durmuşlardır. Ayrıca dürüstlük, empati, yardımseverlik, sevgi, barışçıl olma, hoşgörü ve zorbalık, ırkçılık
gibi her türlü psikolojik şiddet karşıtlığının da küresel düzeydeki bir internet kullanıcısının sahip olması
gereken temel değerleri olduğunu belirtmişlerdir. Aşağıda katılımcıların sanal dünya vatandaşının sahip
olması gereken temel değerleri ilişkin görüşlerinden birkaç örnek verilmiştir:
“...karşıdaki insanın o paylaşıma saygı göstermesi lazım...” [Katılımcı 2]
“...hangi ülke vatandaşı olduğu önemsenmeyecekse, önemsenmeyecek derken hangi ülkeden
olursa olsun aynı derecede aynı saygı, aynı özeni göstererek cevap vermemiz lazım...”
[Katılımcı 4]
“...ilk önce o sanal ortama geçmesi için bir kullanış amacı olması gerekiyor ama, şimdi
facebook kullanıcam ama oradaki saygısı, ondan sonra doğruluğu dürüstlüğü olması
gerekiyor...” [Katılımcı 8]
“...sorumluluğunun farkında olacaksın sen, birşey diyeceksin, katılacaksın ki insanlar senin
fikirlerine saygı duysunlar...” [Katılımcı 1]
“Evrensel olarak ele alacağımız için her ülkenin diğer ülke vatandaşlarına karşı bir
sorumluluğu vardır diye düşünüyorum ben. Yine saygı duyması bir sorumluluktur, empati
kurması bir sorumluluktur...” [Katılımcı 4]
“...belirli hani işte kurallar, kurallara çıkıyoruz ister istemez, saygı, hoşgörü, yani empati,
bunları bir araya getirdiğinizde insan sevgisi ister istemez ortaya çıkıyor.” [Katılımcı 2]
“Yani sevgi olmadan saygı olmuyor. Saygılı olması lazım felan. Kesinlikle olması gerektiğini
düşünüyorum.” [Katılımcı 5]
“Hoşgörülü olmalı.” [Katılımcı 7]
“Dürüstlük bence de önemli kriterlerden birisi.” [Katılımcı 6]
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6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma sonucunda katılımcıların, sanal dünyayı genel olarak olumlu açıdan değerlendirdikleri ve
gerçek dünyanın yansıması olarak gördükleri buna karşın, sanal dünyada olumsuzluklar yaşayabileceklerinin
bilincinde oldukları, sanal dünyadaki etkileşime temkinli yaklaştıkları ve seviyeli iletişim kurdukları
gözlenmiştir. Sanal dünyadaki bireylerin kimi zaman gerçek, kimi zaman yapay olarak algılandığı, farkedilen
yapaylığın ise ilişkileri/etkileşimi temkinli ve seviyeli bir hale dönüştürdüğüne yönelik görüşler gözlenmiştir.
Sanal dünyanın gerçek dünyaya göre daha sınırlarının geniş dolayısıyla daha özgür olduğu buna karşın sanal
dünyanın kendi yapısına özgü kurallarının var olduğuna yönelik görüşler alınmıştır. Kurulan arkadaşlık
ilişkilerinde karşıdaki kişinin mantıklı, güzel ve değerli bilgiler paylaşmasının önemli olduğu yaşanan
olumsuzluklarda ise ilişkiyi sonlandırma, yorumları silme, şikayet etme, erişimi engelleme veya beğenmeme
gibi tepkilerin verildiği gözlenmiştir.
Katılımcılar, sanal dünya vatandaşı olarak tanımlanabilecek bir internet kullanıcısının ise genel olarak;
olduğu gibi olan, kendi sınırlarını kendisi çizen, kendini iyi ifade edebilen, konuşma adabına uygun davranan,
söylemlerinde tutarlı ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sanal dünyadaki bireylerin sanal
kimlerini; paylaşımlar (bilgi, görüş, resim, video vb.), takip edilen kişiler, gruplar ve siteler, beğeniler, üye
olunan siteler ve gruplar gibi sanal profillerin oluşturduğu ve profildeki tutarsızlıkların bireye karşı farklı
olumsuz yansımalara neden olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcılar; saygı, doğruluk, sorumluluk, dürüstlük,
empati, yardımseverlik, sevgi, hoşgörü, barışçıl olma ve her türlü psikolojik şiddet karşıtlığı değerlerinin
sahip olunması gereken en temel değerler olduğunu ifade etmiştir. Özellikle gerçek yaşamdaki kimliğin
olduğu gibi sanal ortama aktarılmasıyla oluşan gerçekliğin beraberinde doğruluk ve dürüstlüğü getirdiği, bu
değerlerin de yardımseverlik, hoşgörü ve empati gibi değerlerin karşılıklı olarak görülmesine olanak sağladığı
belirlenmiştir.
Sanal dünya vatandaşının sahip olması gereken temel insani değerlerine ilişkin elde edilen bulgular gerçek
yaşamda ele alınan temel evrensel değerler ile tutarlılık göstermektedir. Dilmaç’ın (2012) ortaya koyduğu
“İnsani Değerler Eğitimi Programı” içerisinde yer alan sevgi, hakikat (dürüstlük ve uyum), iç huzur (sükunet),
doğru davranış ve şiddetten kaçınma değerlerinden oluşan beş evrensel değeri kapsar niteliktedir. Ayrıca yine
Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği’nin dayandığı altı değerle de örtüşmektedir. Bu
değerler sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçıl olma, sevgi, hoşgörü ve dürüstlüktür. 1995 yılında
İngiltere’de kurulan bağımsız bir organ olan “Human Values Foundation” tarafından genç yaştaki bireylerin
temel insani değerlerini geliştirme amacıyla ulusal eğitim kurumları ile birlikte yürütülen değer tabanlı eğitim
programlarında da benzer değerler ele alınmaktadır. Özellikle 5-12 yaş arasındaki çocukların beş evrensel
insani değerleri kazandırmaya yönelik geliştirilen eğitimlerde doğruluk, sevgi, barışçıl olma, doğru davranış
ve şiddet karşıtlığı değerleri ele alınmaktadır (Human Values Foundation, 2013). Araştırma bulguları bu
değerlerle de paralellik göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na
(MEB) bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki birçok eğitim kurumunda gerçekleştirilen
“Değerler Eğitimi Projeleri” ile kamu-yerel yönetim-üniversite ortaklığıyla gerçekleştirilen “Selçuklu
Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP)” (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 2013) kapsamında ele alınan adalet,
saygı, doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik gibi değerlerle de tutarlılık göstermektedir.
Sonuç olarak önemi giderek artan genelde sanal dünyanın özelde ise sosyal medyanın aktif kullanıcılarına
küresel anlamdaki bu değerlerin genç yaşlarda kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik eğitim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, insani değerlerin hem gerçek hem de dijital yaşam açısından
değerlendirilerek ele alınması araştırmacıların uygulamaya yönelik önerileridir. Konunun daha derinlemesine
farklı ve geniş çalışma grupları üzerinde çalışılarak detaylı bir şekilde araştırılması ve bu değerlerin
kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin tasarlanması araştırmacılar tarafından önerilen ileriki
araştırmalardır.
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FACULTY MEMBERS’ PERSPECTIVES ON TEACHING MATHEMATICS
ONLINE: DOES PRIOR ONLINE LEARNING EXPERIENCE COUNT?
Müge Adnan1
Burçak Boz2
1.

ABSTRACT

Ongoing developments in information and communication technologies have not only led to the emergence of
completely online higher education institutions, but it has also impelled many traditional universities to open fully online
degree programmes. The aim of this study is to review the perspectives of faculty members teaching mathematics about
teaching mathematics online through qualitative approach. Eight faculty members participated in the study with different
online learning backgrounds, and semi-structured interviews were conducted with each participant individually. Data
analysis showed that the most important concern for mathematicians in teaching mathematics online was the nature of
mathematics as a discipline while for mathematics educators it was the nature of methodology to teach mathematics. Both
groups agreed on the efficiency of a blended approach for teaching mathematics where face-to-face classroom
environment and online technologies were used complementarily. Participants with prior online learning experience were
considered to have more a positive perspective about using online technologies in teaching mathematics.

Keywords: Online Education, Online Mathematics Education, Mathematics Educators, Professional
Development
2.

INTRODUCTION

Ongoing developments in information and communication technologies have almost become fully
integrated into learning and teaching environments. They have changed the way in which education is
delivered, particularly through the use of internet technologies which have had a noteworthy impact right
across the board in higher education. This progress has not only led to the emergence of completely online
higher education institutions, but it has also impelled many traditional universities to open fully online degree
programmes in addition to existing face-to-face programmes. It is also being exploited to support on-campus
courses through web-based educational technologies; either through a course management system or as in the
form of blended learning.
As put forward by Ally (2004), different terminologies have been used for this experience, ranging from
online learning to e-learning, distance learning, and web-based learning etc. Despite the fact that all of these
terms suggest a learning environment where the learner is distanced remotely from the instructor, interaction
still takes place with the instructor, or other learners, accessing the learning materials through the use of
internet technologies. For the purposes of this paper, the authors will just use the term “online learning”. Ally
(2004) defines online learning as
“…the use of the Internet to access learning materials; to interact with the content, instructor and other
learners; and to obtain support during the learning process, in order to acquire knowledge, to construct
personal meaning, and to grow from the learning experience (p.5)...”
The extent to which, or the way that, online technologies are used depends on the content to be taught.
This research paper will discuss the perspectives of mathematicians and mathematics educators about the
teaching of mathematics online, and compare these perspectives based on the instructors’ prior online learning
or teaching experience. Mathematics is considered as a rather complex discipline, and as stated by Elena
Barbera (Juan, Huertas, Trenholm & Steegmann, 2012), “teaching mathematics is not mathematics itself; it is
a completely different issue”. In the preface of the same book, Juan et al. (2012) mentions mathematics elearning as referring “to the use of computer hardware, software and/or the Internet to deliver and facilitate
mathematics instruction”. In parallel with the aforementioned, as in other disciplines, evolving online
technologies have had a significant impact on the delivery of mathematics within higher education; either as
fully online, blended or hybrid, or as a supplement to on-campus courses.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) underlined that using technology in
mathematics classrooms is important as a means for students to solve problems. Using technology in the
mathematics classroom is helpful for developing higher order thinking skills and understanding mathematical
concepts. Maschietto and Trouche (2010) make reference to the construction of circumstances of a
mathematical laboratory inside an “ordinary” classroom owing to the use of technological tools. Among
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Muğla Sıtkı Koçman University, Informatics Department & Distance Education Centre, Muğla/Turkey, muge@mu.edu.tr
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others, Webb (2005) claims that educational technologies can support mathematics to make it more exciting,
relevant and challenging for learners. Yet despite of this, many educators are still reluctant to use educational
technologies, either due to limited technological proficiency, or non-belief in the efficiency of using
technology, particularly online technologies, for the teaching of mathematics.
Despite this hesitancy or fear of technology by some, the flexible learning opportunity created by
advances in online technologies has been considered as a promising delivery method for higher education
institutions. Nevertheless, this flexibility requires faculty members to adapt their traditional roles and
conventional teaching skills into this new and rather challenging environment as change agents within their
organisations. In order to help faculty members in this endeavour, it is the universities’ responsibility to offer
support and appropriate faculty development programmes due to the faculty members’ critical role in the
development and delivery of quality online courses.
At present, many higher education institutions offer training and support to faculty members, either in the
form of informal learning environments, or through mentoring, in-service training programmes, or structured
certificate programmes (Bremer, 2010; Kezl, 2011; Vaill & Testori, 2012; Deshmukh & Deshmukh, 2013;
Sitckler & Hampel, 2007). These training activities both serve as orientation programmes to introduce faculty
members to the “online world”, and to help them design, develop and deliver online courses in order to
improve the quality of online instruction.
Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU), a state university in southwest Turkey, is a young but rapidly
developing university with over 30,000 students. Following preliminary studies to establish web-based
distance learning both to improve the quality of on-campus learning and to offer fully online
courses/programmes, the university started a pilot implementation in 2011 and rolled out to a total of four
programmes with 420 students as well as online delivery of several on-campus courses for more than 7,000
freshmen as of today. Based on a research study conducted by the Distance Education Centre (MSKUUZEM) to examine faculty members’ attitudes towards online learning practices (Adnan, 2012), the Centre
focused on providing a structured online professional development programme for potential online tutors due
to strong belief in the teachers’ pivotal role in this transformational period.
As an innovative move for a higher education institution in Turkey, the university management took a
brave decision and required all online tutors to undertake this programme before being authorised to teach
online courses. The programme combined synchronous and asynchronous technologies to train participants on
various subjects on online learning ranging from background on technology in education to learning
management systems and virtual classroom systems, copyright and e-learning ethics, plus open courseware
and MOOCs, e-assessment, social media in education, and multimedia applications in learning. The
programme attracted the attention of other faculty members from different departments, and the number of
voluntary participants exceeded the number of potential online tutors who were obliged to take it.
This research paper aims to review the perspectives of faculty members, who are mathematicians and
mathematics educators working in MSKU, regarding the online mathematics teaching on the basis of their
prior experience as an online learner in the professional development programme and/or as e-tutors in online
degree programmes of MSKU.
3.

METHODOLOGY

Qualitative approach was followed for this study through semi-structured interviews so as to describe
individual experiences and perspectives of participants on teaching mathematics through online technologies
with the aim of providing insights into other similar cases (Cohen, Manion & Morrison, 2000; Bogdan &
Biklen, 1982; Merriam, 2001). The participants were selected through a purposive sampling method, whom
were comprised of eight faculty members teaching mathematics in the departments of Mathematics,
Mathematics Education, or Business Administration. Four of the participants are mathematicians (three males
and one female), and the other four are mathematics educators (two males and two females).
Two of the four mathematicians (M1 and M2) had participated in an online teaching certificate
programme, one (M3) had no prior online learning experience at all, and one participant (M4) had both prior
online learning experience and actively teaches mathematics online.
For the mathematics educators, two (MEd1 and MEd2) had no prior online learning experience, one
(MEd3) participated in an online teaching certificate programme, and one (MEd4) had both prior online
learning experience and actively teaches mathematics online.
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The researchers conducted eight half-hour semi-structured participant interviews, in which the following
questions were solicited:
1.
2.
3.
4.
5.

Do you use any technology for teaching mathematics? If yes, please elaborate.
Do you have any prior online learning experience (either as a teacher or as a student)? If yes, please
explain.
What is your opinion about teaching mathematics online?
What kinds of instructional activities or topics in mathematics can/cannot be effectively adapted to
the online learning environment?
Do you think certain so-called advantages of online learning (e.g. interactivity, enriched
environment, technological tools and methods) may increase the effectiveness of teaching
mathematics? If yes, how?

Semi-structured interviewing was preferred by the researchers to provide flexibility in reordering
interview questions, in adjusting the language or terminology and in providing clarifications by the
interviewer as and when necessary during the interview (Berg, 2004). The interview questions prepared by the
researchers, and forwarded to two other academicians working in the same field for review. No changes were
made to the interview questions by the reviewers.
Themes were embedded into the interview questions; therefore, at the beginning of the study, the themes
were constructed as follows:
1.
2.
3.

Familiarity with technology in education (Q1)
Prior experience with online education (Q2)
Perspectives about online mathematics teaching (Q3-Q4-Q5).

During the data gathering process, two more additional themes emerged owing to the probe questions:
interaction between learner-instructor, and assessment after courses.
The data analysis procedure started with the constructed themes. The themes drew the general framework
for the study, and then the codes were specified to identify differences and similarities between and among the
participants.
Themes

4.

Table 1. Themes and codes
Codes

Familiarity with technology in
education

PowerPoint, statistical packages, computer
programming / writing codes

Prior experience with online
education

No experience , online learner, online
faculty member, e-tutor

Perspectives about online
mathematics teaching

Nature of mathematics, theoretical
mathematics, mathematical symbols, distant
nature of online teaching, blended learning

Interaction between learnerinstructor

Classroom management, eye contact,
isolated instructor, real-time chat

Assessment after courses

Workload, easy grading, fair assessment

FINDINGS

The results of the study are presented under the five themes. In each theme, findings are supported by
direct quotations from the participants.
4.1 Familiarity with Technology ın Education
Among the eight participants, most of them (5 participants) were familiar with the technology used in their
classes. However, they are using technology mainly for two reasons; the first being in the form of presenting
PowerPoint slides, and the second is the nature of some courses that force them to use technology (e.g. in
Statistics classes or for writing codes).
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4.2 Prior Experience with Online Education
Three mathematicians (M1, M2, and M4) and two mathematics educators (MEd3, MEd4) participated in
an online teaching certificate programme. Among them, M4 and MEd4 were actively teaching mathematics
online following their certification. Perspectives of the participants with prior experience either as online
learner or online faculty members are mentioned separately, if significant, under relevant titles below.
4.3 Perspectives about Online Mathematics Teaching
4.3.1 Mathematicians’ Perspectives
Among the mathematicians, M3 (who had no prior online learning experience) and M2 (who had prior
online learning experience) both have negative opinions about online learning. When the researchers asked
whether the nature of mathematics had an effect on the use of technology in mathematics, M3 said that it did
not affect it at all, and she added: “I believe that you cannot do any concrete representation for abstract
mathematics by using technology, either in online education or face-to-face. Therefore, for mathematics it
really does not affect whether you are teaching online or face to face.” She concluded her interview by saying
some of her courses were indeed quite open to technology use, and “it is meaningful to use technology for
these courses; but for some courses it is not required at all, and I even think that it is harmful to use
technology in these courses.”
M2 has a similar perspective, but he put forward his ideas through another argument. He has some
preconceived prejudicial concerns about the online teaching of pure theoretical mathematics (e.g. abstract
concepts). He said that in such courses, students should physically be in the classroom with their lecturer and
that there should be an interaction between the students and the lecturer. He then added that in virtual classes
“I will not be able to see the students’ works when I ask a question. Also I cannot advise them and give them
hints when they are solving the problems. Plus, the students may not draw graphs or write mathematical
symbols in a virtual environment.”
On the other hand, the other mathematicians (M1 and M4) were very positive about using online
technologies in their classes. M1 had prior online learning experience and he is willing to deliver online
classes in the next semester. M4 had both prior online learning and teaching experience, and is actively giving
online courses in the current semester. They both believed that everything can be achieved using the
technology, even mathematical symbols or graphs can be easily produced by students in the virtual learning
environment when using the appropriate tools.
Based on their prior experience, both mathematicians underlined that teaching mathematics online might
be easier because students could repeatedly listen to and watch the classes over and over when they
experienced difficulties with a certain topic.
4.3.2 Mathematics Educators’ Perspectives
The mathematics educators discussed teaching and learning mathematics or mathematics education classes
differently than the mathematicians. All four participants had a positive attitude about using online
technologies either for mathematics or for mathematics education courses; however, they had different
concerns about this teaching process among themselves. For example, MEd1 thought that every course could
be given by using technology, but said that “fully online classes should only be used for students who cannot
come to the classroom, or who live in another city”, emphasising the distant nature of online learning. On the
other hand, according to MEd2, pure mathematics classes could be easily given by using online technologies,
but certain method courses (for example, how to teach mathematics courses for pre-service teachers)
involving practical activities and interaction among students cannot be given fully online.
MEd3 had similar perspectives with MEd2, but she believed that in mathematics education classes, online
teaching though technology had some strong advantages over to face to face education. The advantages
mentioned were sharing videos or short movies related with various classroom environments, or giving an
opportunity to timid students to express their ideas in discussion groups.
MEd4, with prior online experience both as a learner and as an online faculty member, expressed his
concern about teaching mathematics online before his participation in the professional development
programme. However, he stated that his concerns vanished after the programme: “I claim that any subject
matter can be taught online, because I am doing this currently. Which subject matter cannot be taught? I have
a smart board, and on a smart board you can do anything just like with a normal white board. And it has
more features. If your materials are ready, you can install them on the board. If you want to measure angles,
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you can put the protractor on the board and measure. You can even teach psychomotor skills…the only
problem is that you cannot experience certain moments with students as in a classroom. For instance you
cannot administer a group work but you can give a group project and give feedback online”.
Interaction and classroom environment were the two most important topics for all mathematics educators
in terms of online learning. All participants emphasised the significance of social dynamics in a classroom,
and underlined that social learning was very important for any level of education, although using the
advantages of online teaching technologies could not be ignored in this regard. Having said that, they stood
closer to a well-balanced combination of online and face-to-face learning environments, commonly referred
as blended or hybrid learning.
4.4 Interaction between Learner-Instructor
The most critical issue in online mathematics teaching were said, by most of the participants, to be the
interaction between instructors and learners. Six out of eight participants argued that it was relatively difficult
or even not possible to check over students whether they were “really” learning in an online environment. M3
stated that the lack of interaction between students and the instructor may be the most important negative
aspect of online learning. She said: “I think that not being able to receive a response to a question posed in
class is one of the most important challenges of online education.”
Similarly, M2 stated that it would not be possible to keep “eye contact” with students as well as to create
a friendly environment in online learning. He further stated that “learners would not be able to give feedback
to you [lecturer] if it is not online”, possible meaning asynchronous learning environment.
Nonetheless for M4, who was actively teaching online, interaction with learners was not a major issue
since he ensure continuous communication and interaction with learners through posing questions and
receiving answers or making conversations in the virtual classroom using real-time chat feature of the system.
He also mentioned having his students make presentations to the class in the virtual classroom, and having
discussions on the presentation using two-way audio/video conferencing.
Despite M4 feeling quite “comfortable” in the studios used for virtual classes, MEd4 gave another
perspective of online teaching and emphasised that he felt “isolated” in studios while teaching online.
4.5 Assessment after Courses
E-assessment was an additional theme emerged during the data collection process particularly by two
participants, who emphasised the fairness and practicality of online exams. MEd4, actively teaching online,
stated that “since exam questions can be served in random order for each student in online exams, it is quite
difficult for students to cheat. Moreover, the reliability of the questions is very high in online exams.” MEd1,
with no prior online experience, said that online exams were very helpful both for instructors and for students
because grading was much easier for instructors and students could learn their score immediately. On the
other hand, the other mathematics educators assumed that online exams were not so different than paperpencil exams since they demanded written papers in exams and they had to read whether it was online or
paper-pencil; and therefore, according to them there no huge advantages of online exams over traditional
ones.
The mathematicians had different opinions about online exams; some thought that the nature of
mathematics (e.g. the symbolic language) made it difficult to have online exams since neither lecturer not
students were able write down symbols and formulae online. Yet others, particularly who had prior
experience with online learning or technology in general, disagreed and considered online exams being quite
practical both for lecturer and students if they knew the right tools to use.
5.

DISCUSSION and CONCLUSION

The purpose of this study is to describe the perspectives of mathematicians and mathematics educators
about online mathematics education. Five themes were constructed based on the data gathered from eight
interviews. Findings were summarised under these themes, and focused on certain similarities and differences
in the perspective of the participants regarding online mathematics education in view of their prior experience
as online learners or online faculty members.
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Most of the participants use technology in their courses yet in different but limited ways. Some only use
PowerPoint presentation to support lecturing, some use statistical packages programmes or programming
languages.
Three of the participants have had no prior experience with or training about online learning. Despite that,
two of them have quite positive opinions regarding teaching mathematics online. Nonetheless, both
mathematicians and mathematics educators have some concerns about teaching mathematics online. The
nature of mathematics as a discipline comes first among these concerns since some believe that pure
mathematics topics cannot be delivered via online technologies. Mathematics educators also indicate similar
concerns about certain courses targeted to preservice mathematics teachers about how to teach mathematics
equipped with several hands-on activities. On the other hand, none ignore the opportunities provided by
online technologies; thus the most popular opinion among the mathematics educators has remained to be a
blended approach where face-to-face classroom environment and online technologies are used
complementarily.
Supposed lack of interaction between lecturer and students is considered as the most important restriction
of online learning, particularly for those participants with no prior online experience. Those participants who
are actively teaching online, on the other hand, have emphasised the possibility of creating an interactive
environment with learners in virtual classroom if the proper technological tools are used such as real-time
chats, question/answers, or two-way audio tools.
Assessment after courses has been a hot topic only for faculty members actively teaching online since they
have first-hand experience about the advantages and disadvantages of online learning. However, they have
different perspectives about online exams since the mathematics educator has considered online exams as fair
assessments but the mathematician as an extra workload in terms of preparing the question bank. Nonetheless,
both instructors have agreed on the easiness of the grading process in online exams.
As a result, there are clearly different perspectives among mathematicians and mathematics educators with
respect to teaching mathematics online since their focal points are diverse with mathematicians mostly
concerned about the nature of mathematics as a pure scientific discipline and mathematics educators mostly
concerned about classroom applications of teaching mathematics as methodology.
These differences are more noticeable when prior online learning experience is concerned. Both
mathematicians and mathematics educators are significantly are positive about teaching mathematics online if
they have participated in a professional developments programme about online learning and teaching. This
difference is much more obvious if they are experienced as online faculty members.
Finally, it can be stated that providing faculty members with professional development programmes about
online learning and educational use of internet technologies is imperative for them to understand how an
online course works.
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BİR HARMANLANMIŞ DERS UYGULAMASI: GÖRÜNTÜ İŞLEME PAKETLERİ
DERSİ ÖRNEĞİ
Murat Sakal1
Müge Adnan2
1.

ÖZET

Bu çalışmada, harmanlanmış eğitim modeline uygun olarak hazırlanmış “Görüntü İşleme Paketleri” dersini alan
öğrencilerin, dersin işlenişine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde
seçmeli olarak okutulan dersi 184 öğrenci almıştır. Araştırmada nicel veri toplama yöntemi temel alınarak, Harmanlanmış
Öğrenme Ortamlarının Etkililiği Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin büyük çoğunluğu yüz yüze
ve çevrimiçi yöntemlerin avantajlı taraflarının öğrenme ortamına uygulandığını düşünmüş, eğitmen ile etkileşim açısından
herhangi bir olumsuzluk yaşamamalarına rağmen yüz yüze eğitim ortamlarında eğitmen ile iletişim kurmada daha rahat
olduklarını ifade etmiştirler. Bununla birlikte öğrenciler, içerikle etkileşimlerini harmanlanmış eğitim ortamlarında daha
olumlu nitelendirmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Harmanlanmış Eğitim, Yüz Yüze Eğitim, Öğrenci-Eğitmen Etkileşimi, Öğrenci-İçerik
Etkileşimi.
2.

EXTENDED ABSTRACT

A BLENDED LEARNING EXPERIENCE: STUDENTS’ VIEWS OF IMAGE PROCESSING
COURSE
This study examined the views of students enrolled in an elective “Image Processing Software” courses
provided by Muğla Sıtkı Koçman University’s Informatics Department. The course was designed within a
blended learning environment, combining face-to-face and online approaches. This study focused on studentteacher interaction in face-to-face environments, online environments and blended learning environments plus
student-content interaction in online, offline and blended learning environments. Targeting at creating a more
flexible learning environment, both traditional in-class activities and virtual classrooms were used during the
course, and students were supported through offline materials and activities throughout the semester. The
course was, thus, constructed with synchronous physical environments (e.g. face-to-face classes),
synchronous online tools (e.g. virtual classrooms, instant messaging), and asynchronous tools (e.g.
documents, web pages, tests and quizzes, course recordings, discussion forums). Quantitative data collection
methods are used to this aim and 71 out of 184 enrolled students responded to the Questionnaire on the
Effectiveness of Blended Learning Environments. Overall, the findings indicated that students had a positive
perception of blended learning environment in terms of interaction with teacher as well as with content. The
students emphasised that they benefitted more from their teacher and that they could reach him more easily in
face-to-face learning environments. In virtual classrooms, the students also stated that they could receive help
and feedback from their teacher whenever they needed, yet only a small number of students indicated an
easier communication with their teacher in virtual classrooms. None of the students expressed a negative
opinion about the efficiency of their teacher’s guidance and support in the blended learning environment.
Most of the students stated that the teacher applied the most advantageous aspects of face-to-face and online
methods into the blended learning environment. From a student-content interaction point of view, the students
embraced the use of interactive materials as well as real-time and offline chat and discussion forums. It was
also seen that the online resources and materials satisfied most of the students’ expectations in terms of course
content. The students thought more positively about their interaction with the content in blended learning
environments. As a result, it was recommended to take student achievement into consideration for further
studies and to examine achievement rates in different groups through experimental studies.
Keywords: Blended Learning, Face-To-Face Learning Environment, Student-Teacher Interaction, StudentContent Interaction
3.

GİRİŞ

Son yüzyılda yaşanan ve her alanda olduğu gibi eğitim alanında da farklı yöntemler ve çeşitli alternatifler
sunan yeni teknolojik gelişim ve değişimler öğrenme alışkanlıklarını da değiştirmiş, geleneksel yüz yüze
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eğitimin kalıpları dışında, zaman ve mekân sınırlaması olmayan daha esnek bir yapının oluşturulmasına katkı
sağlamıştır. Bu esnek yapı içerisinde, sınıf ortamında kullanılan yaklaşımların web tabanlı uygulamalar ile
birlikte kullanıldığı harmanlanmış eğitim (blended learning), her iki yaklaşımın güçlü yönlerini bir araya
getirmesi nedeniyle en yaygın kullanılan ve kabul gören bir model olarak karşımıza çıkmaktadır (Gülbahar,
2012; Horton, 2000). Karma öğretim olarak da adlandırılan modelde, öğrenim kalitesini ve etkinliğini
artırmak amacıyla farklı yöntemlerin bir arada kullanılması söz konusu olup, bir yöntemin zayıflığının diğer
yöntemin güçlü yanlarıyla desteklenmesi mümkün görülmektedir (Osguthorpe & Graham, 2003).
Singh ve Reed’e (2001) göre harmanlanmış öğrenme, ‘doğru’ becerilerin ‘doğru’ kişiye ‘doğru’ zamanda
aktarılması için ‘doğru’ öğrenme teknolojilerinin kullanılması suretiyle öğrenme hedeflerine en iyi şekilde
ulaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Rasmussen (2003), harmanlanmış öğrenmeyi ‘teknolojiyi geleneksel
eğitim ve öğretimle birleştirerek kullanan bir uzaktan eğitim metodu’ olarak tanımlamaktadır. Öğrenmede
öğrenci-öğretmen etkileşimi olduğu kadar öğrenci-öğrenci etkileşiminin de ön planda olduğu çevrimiçi
öğrenme yaklaşımının faydalı yanlarının alınıp geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlamalarının aşılarak daha
esnek ve etkili bir öğrenme ortamının sağlandığı bu sistemde, ders içeriği her iki yaklaşımla da
aktarılabilmekte ve öğretim süreci gerek sınıf içerisinde gerekse sanal sınıfta gerçekleşebilmektedir.
(Gülbahar, 2012; Osguthorpe & Graham, 2003; Driscoll, 2002).
Günümüz harmanlanmış öğrenme ortamlarında
•

Eğitimci eşliğinde eğitim görülen sınıflar, uygulama laboratuvarları ve atölyeler ile saha
ziyaretleri gibi eşzamanlı fiziksel formatlar;

•

Elektronik toplantılar, sanal sınıflar, web tabanlı seminerler ve yayınlar, özel dersler ve anında
mesajlaşma gibi eşzamanlı çevrimiçi formatlar ve

•

Belgeler ve web sayfaları, web/bilgisayar tabanlı eğitim modülleri, değerlendirme ve testler,
simülasyonlar, ders kayıtları, çevrimiçi öğrenme toplulukları ve tartışma grupları gibi eş zamanlı
olmayan formatlar

bir arada kullanılmaktadır (Singh & Reed, 2001). Bir yandan geleneksel ortamın faydalarını korurken diğer
yandan öğrencilerin öğretim materyallerine her an ve kolaylıkla erişim sağlayabilmesi, teknolojik açıdan daha
zengin bir içerik sunulması ve öğretmen-içerik-öğrenci etkileşimini en üst düzeye taşıyabilmesi açısından
harmanlanmış öğretim ortamları öğretimin kalitesinin artmasına da katkı sağlamaktadır (Anderson, 2008;
Rosenberg, 2001).
Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde harmanlanmış eğitim
modeline uygun olarak hazırlanmış “Görüntü İşleme Paketleri” dersini alan öğrencilerin, dersin işlenişine
ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın problemleri aşağıdaki gibidir:
1.

Öğrenci-eğitmen etkileşim düzeyi, yüz yüze derslerde, sanal sınıflar ve harmanlanmış eğitim
ortamında farklılık göstermekte midir?

2.

Öğrenci-içerik etkileşim düzeyi, sanal sınıflarda, çevrimdışı etkinliklerde ve harmanlanmış eğitim
ortamında farklılık göstermekte midir?

3.

Öğrencilerin harmanlanmış eğitimde öğretim elemanının ders içi etkililiğine dair görüşleri nelerdir?

3.1. Görüntü İşleme Paketleri Dersi İçin Harmanlanmış Öğretim Süreci
3.1.1.

Görüntü İşleme Paketleri Dersi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Enformatik Bölümü tarafından seçmeli dersler kapsamında
verilen Görüntü İşleme Paketleri isimli bu ders, daha çok fotoğrafçılık ve grafik tasarım alanlarında gereken,
kaydedilmiş resim ya da grafikler üzerinde değiştirme, yabancılaştırma ya da iyileştirme becerilerini
kazandırmayı hedeflemektedir. Derse destek olarak kullanılan uygulama yazılımları, Adobe Photoshop CS5
ve Illustrator CS5’dir.
MSKÜ’nin 2011-2012 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerinde web tabanlı öğretim
uygulamalarını kullanmak üzere harekete geçmesi üzerine, bugüne kadar geleneksel yüz yüze eğitim yöntemi
kullanılarak verilen seçmeli Görüntü İşleme Paketleri dersi 2011 güz döneminden itibaren harmanlanmış
olarak verilmeye başlanmıştır. 2011 yılından itibaren dersin verimliliğini arttırmak ve harmanlanmış eğitim
modelinin yansımalarını öğrenci, öğretmen ve içerik bağlamlarına dayalı bir takım çalışmalar yapılmış ve
sonuçları dersin işlenişinde yol gösterici olmuştur.
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3.2. Öğrenme Ortamının Hazırlanması
Dönem başında yapılan planlamada, dersle ilgili genel bilgiler ve dersle ilgili tanım ve terminolojinin
verildiği ilk iki hafta ile ara sınav ve final sınavlarından önceki ikişer hafta olmak üzere toplam altı haftanın
sınıf içerisinde yüz yüze olarak, geriye kalan tüm derslerin ise sanal sınıfta işlenmesi öngörülmüştür. Dersin
eşzamanlı etkinlikleri ve sanal sınıflar için Adobe Connect, eşzamansız etkinlikler için Moodle öğrenme
yönetim sistemi (ÖYS) kullanılmıştır. Dönem başında sınıfta yüz yüze yapılan ilk derste öğrencilerin sisteme
kayıt olmaları sağlanmış ve profil sayfalarına resim yüklemeleri de istenerek öğrencilerin kendilerini sanal
sınıfın bir bireyi olarak görmelerine çalışılmıştır.
3.2.1.

Yüz Yüze Dersler

Dersin geleneksel yüz yüze eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bölümü, beş farklı kısım için
bilgisayar laboratuvarlarında yansı üzerinden konuların anlatımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ilk
olarak, öğrencilere dersin nasıl işleneceği ile ilgili bilgi verilmiş, öğrenciler uzaktan eğitim ve web tabanlı
eğitim uygulamaları konularında bilgilendirilmiş, web tabanlı eğitimin dersin işleyişinde nasıl kullanılacağı
anlatılmıştır. Öğrenciler olası sorun ve çözüm önerileri konusunda bilgilendirilmiştir. Ara sınav ve yılsonu
sınavlarından önceki haftalarda da dersler sınıfta işlenerek, öğrencilerle birebir uygulama ve alıştırma yapma
olanağı sağlanmıştır.
3.2.2.

Sanal Sınıflar

Sanal sınıflar, Adobe Connect kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sanal sınıflara, doğrudan ÖYS üzerinden
ulaşılabilmesi sayesinde hem tek şifreyle öğrencilerin sisteme rahatlıkla ulaşabilmesi sağlanmış hem de her
iki platforma ilişkin raporlar daha etkin bir şekilde alınabilmiştir. Çevrimiçi derslerde kısım ayrımı
kaldırılarak dersler haftada üç farklı gün ve zaman diliminde planlanmış ve böylece öğrencilerin kendilerine
en uygun zamanda sanal sınıfa erişimleri olanaklı kılınmaya çalışılmıştır. Öğrencilere istedikleri çevrimiçi
ders(ler)i takip etme olanağı sağlanmıştır. Bilgisayar ve internet erişimi olan öğrenciler istedikleri yerden
sanal sınıflara canlı olarak katılmış olup, bilgisayar ve internet erişimi konusunda sorun yaşayan öğrencilerin,
Enformatik Bölümü bilgisayar laboratuvarlarını asistan öğrenci desteğiyle kullanmaları temin edilmiştir.
Tablo 1’de verilen ders saatleri temel alınarak, sanal sınıflar haricinde isteyen öğrencilerin eğitmenle yüz
yüze çalışma yapmaları da sağlanmıştır. Bu oturumlarda sanal sınıfları takip etmede sorun yaşayan, ders
içeriğine ilişkin soruları olan ya da teknik problemlerden dolayı dersi izleyemeyen öğrencilerin soru ve
sorunlarının giderilmesine çalışılmış, sanal sınıflara uyum sağlamayan öğrencilerin desteklenmesi mümkün
olmuştur.
Tablo 2: Sanal Sınıf ve Yüz Yüze Çalışma Saatleri
Sanal Sınıflar
Yüz Yüze Çalışma Saatleri
Ders
Zaman
Ders
Zaman
1. Ders
Pzt 17:30
1. Ders
Çar 11:15
2. Ders
Salı 12:15
2. Ders
Çar 17:30
3. Ders
Salı 17:30
Sanal sınıflarda çoğunlukla masaüstü ekranı ya da uygulama yazılımı öğrencilerle paylaşılarak ders
anlatılmış, dersin içeriği gereği beyaz tahta çok fazla kullanılmamıştır. Ders anlatımı ve uygulamalar
esnasında karşılaşılan problemler ve öğrencilerin soruları, sohbet kısmı kullanılarak ya da öğrenciye söz
verilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.
İçeriği gereği konu anlatımı ve uygulama olarak işlenen ders, bu haliyle verilen ara ile birlikte yaklaşık iki
saatlik bir süre almış, geriye kalan bir saatlik ders süresi soru cevap oturumu olarak gerçekleştirilmiştir.
Problem yaşayan öğrencinin ekran görüntüsü eğitmen tarafından alınarak sorunun eğitmen tarafından
giderilmesi sağlanmış, dersler esnasında öğrenciler ile dosya alışverişi yapılmıştır.
Sanal sınıfların tamamı kayıt altına alınmış ve çevrimdışı ders materyali olarak ÖYS üzerinden
öğrencilerle paylaşılmıştır. Aynı zamanda, anket modülü kullanılarak gerçek zamanlı öğrenme, öğrenci
demografisi, bağlantı yeri ve karşılaşılan problemler gibi konularda küçük anketler uygulanmıştır.
3.2.3.

Çevrimdışı (Asenkron) Etkinlikler

Dersin çevrimdışı (asenkron) kısmı, ÖYS olarak kullanılan Moodle üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Öğrencilerin, ilk hafta yüz yüze yapılan derste Moodle platformunu tanımaları ve sisteme üye olmaları
sağlandıktan sonra, sanal sınıf kayıtları, SCORM paketler ve diğer ders materyalleri öğrencilerle bu
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platformda paylaşılmıştır. Derse ilişkin tüm duyurular da buradan gerçekleştirilmiştir. Sanal sınıflarda
anlatılan konulara ilişkin sorular sorulmuş ve yanıtların sistem üzerinden eğitmene göndermeleri sağlanmış,
ayrıca uygulamalarla ilgili tartışma konuları açılarak öğrenciler arasında görüş ve bilgi alışverişi teşvik
edilmiştir. Öğrenciler eğitmenle mesaj aracılığıyla bağlantıya geçebilmiş, öğrencilere verilen görevler yine bu
sistem aracılığıyla verilmiş, teslim alınmış ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerin derse aktif katılımı da ÖYS
raporlarıyla değerlendirilmiştir.
3.2.4.

Dersin Değerlendirilmesi

Dönem içerisinde derslerin sonunda öğrencinin kendini değerlendireceği bir test yapılmış, bu şekilde
anlatılan kavramların iyi anlaşılıp anlaşılmadığı görülmüştür. Bu testin sonuçları geri besleme mekanizması
olarak çalışmış ve eğitmene dersin etkililiği hakkında fikir vermiştir.
Dersle ilgili %30 ağırlığa sahip bir ara sınav ve ağırlığı %60 olan bir yarıyıl sonu sınavı yapılmıştır.
Sınavlar, Enformatik Bölümü’nün laboratuvarlarında uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Dönem süresince
çevrimdışı platformda yapılan etkinlikler ve derse aktif katılım da geçme notlarına %10 olarak yansımıştır.
4.

YÖNTEM

Bu çalışmada nicel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma, farklı bölümlerden Görüntü İşleme
Paketleri dersini seçmeli olarak alan toplam 184 öğrenciyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin
71’i araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketi yanıtlamıştır.
Araştırmada öğrencilerin dersin harmanlanmış olarak verilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere Cabi ve
Gülbahar (2013) tarafından hazırlanan “Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiği Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış olup, Cronbach Alpha değeri 0,94 olarak
raporlanmıştır. Bu çalışmada, Cabi ve Gülbahar’ın (2013) dört faktörlü olarak oluşturduğu ölçeğin yüz yüze
öğrenme, çevrimiçi öğrenme ve harmanlanmış öğrenme olmak üzere üç faktörüne ilişkin veriler
raporlanmaktadır.
Kullanılan ölçüm aracı, yarıyıl sonu sınavından önce sınıfta yüz yüze yapılan derste uygulanmış ve elde
edilen bulgular SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
5.

BULGULAR ve YORUMLAR

5.1. Öğrenci-Eğitmen Etkileşimi
5.1.1.

Yüz Yüze Derslerde

Veri toplama aracında yüz yüze derslerde öğrenci-öğretmen etkileşimine yönelik sorulara verilen
yanıtlardan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Buna göre, Tablo 2’de de görüldüğü gibi öğrencilerin
%54,9’u çevrimiçi eğitimle karşılaştırıldığında öğretim elemanından yüz yüze eğitimde “her zaman” daha
fazla yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, öğrenciler yine %54,9’luk bir oranda öğretim
elemanından çevrimiçi eğitime göre daha çok yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Bu değerlerin arkasından
frekans dağılımı ikinci en yüksek değerin “sık sık” olması sonucu da, öğrencilerin yüz yüze ortamda öğretim
elemanına daha rahat ulaşabildiklerini ve sorunlarını daha etkin bir şekilde giderebildiklerini göstermektedir.
Öğrencilerin %83’ü öğretim elemanının rehberliğinin derste öğrenmeye yönelik motivasyonlarını arttırdığını
ifade etmiştir (µY06=4,45). Öğretim elemanı hem çevrimiçi derslerde hem de yüz yüze işlenen derslerde
öğrencinin derse katılmasının öneminden bahsetmiş ve ankete katılan öğrenciler (µY09=4,20) tarafından
doğrulanmıştır.
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Tablo 2: Yüz Yüze Derslerde Öğrenci-Eğitmen Etkileşimi
YÜZYÜZE DERSLERDE
Hiçbir
ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN
Nadiren Ara Sıra Sık Sık
Zaman
ETKİLEŞİMİ
F
%
F
%
F
%
F
%
Öğretim elemanından
Y01 çevrimiçi ortama göre daha
3 4,2 6 8,5
6 8,5 17 23,9
çok yararlanabildim.
Öğretim elemanından
Y02 çevrimiçi ortama göre daha
2 2,8 6 8,5
9 12,7 15 21,1
çok yardım alabildim.
Öğretim elemanı
Y06 rehberliğinde öğrenmem
0 0,0 3 4,2
9 12,7 12 16,9
motivasyonumu artırdı.

Her
Zaman
F

µ

%

39 54,9 4,17
39 54,9 4,17
47 66,2 4,45

Y07

Öğretim elemanı ile daha
rahat iletişim kurabildim.

1

1,4

1

1,4

8

Y09

Öğretim elemanı derse
katılmam için teşvik etti.

1

1,4

2

2,8

14 19,7 19 26,8 35 49,3 4,20

5.1.2.

11,3 16 22,5 45 63,4 4,45

Sanal Sınıflarda

Veri toplama aracında sanal sınıflarda öğrenci-eğitmen etkileşimine dair sorulara verilen yanıtlar Tablo
3’de verilmektedir. Öğrenciler sanal sınıflarda öğretim elemanından istedikleri zaman yardım ve dönüt
alabildiklerini ifade etmelerine rağmen, yalnızca %28,2’si sanal sınıfta öğretim elemanı ile daha rahat iletişim
kurduğunu ifade etmiştir (µC19=3,58).
Tablo 3: Sanal Sınıflarda Öğrenci-Eğitmen Etkileşimi
ÇEVRİMİÇİ
Hiçbir
Her
Nadiren Ara Sıra Sık Sık
DERSLERDE
Zaman
Zaman
ÖĞRENCİ %
F
%
F
%
F
%
F
%
ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ F

5.1.3.

µ

Öğretim elemanı
C04 derse katılmam için
teşvik etti.

0

0,0

4

5,6

14 19,7 22 31,0 31 43,7 4,13

Öğretim
elemanından
C12
istediğim zaman
yardım alabildim.

0

0,0

3

4,2

11 15,5 16 22,5 41 57,7 4,34

Öğretim
C14 elemanından anında
dönüt alabildim.

0

0,0

3

4,2

8

Öğretim elemanı ile
C19 daha rahat iletişim
kurdum.

7

9,9

4

5,6

21 29,6 19 26,8 20 28,2 3,58

11,3 15 21,1 45 63,4 4,44

Harmanlanmış Eğitimde

Yukarıdaki tablolara ek olarak, Tablo 4’de de harmanlanmış eğitim ortamına ilişkin görüşler
sunulmaktadır. Öğrencilerin hiçbiri harmanlanmış olarak aldıkları bu eğitimde öğretim elemanının verdiği
danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği konusunda olumsuz yanıt vermemiştir. Öğrencilerin yaklaşık %80’i
öğretim elemanının yüz yüze ve çevrimiçi yöntemlerin avantajlı taraflarını alarak öğrenme ortamına
uyguladığını düşünmektedir.
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Tablo 4: Harmanlanmış Eğitimde Öğrenci-Eğitmen Etkileşimi
HARMANLANMIŞ
Hiçbir
Her
Nadiren Ara Sıra Sık Sık
EĞİTİMDE ÖĞRENCİ- Zaman
Zaman
ÖĞRETMEN
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
ETKİLEŞİMİ

µ

Öğretim elemanından
H03 aldığım danışmanlık
hizmeti yeterliydi.

0

0,0

0

0,0

10 14,1 15 21,1 46 64,8 4,51

Hangi ölçütlere göre
H16 değerlendirileceğim
önceden belirtildi.

0

0,0

0

0,0

10 14,1 20 28,2 41 57,7 4,44

0

0,0

4

5,6

11 15,5 18 25,4 38 53,5 4,27

H12

Her iki ortamın üstün
özellikleri kullanıldı.

5.2. Öğrenci-İçerik Etkileşimi
5.2.1.

Sanal Sınıflarda ve Çevrimdışı Etkinliklerde

Sanal sınıflarda ve çevrimdışı etkinliklerde sunulan içerikle ilgili olarak öğrenci görüşleri Tablo 5’de
verilmektedir. Dersin içeriği görsel temalardan oluştuğundan, sanal sınıfta işlenen derslerde dokunmatik
monitör ve akıllı tahtanın aktif olarak kullanılmasının ve içeriğin çevrimdışı materyallerle desteklenmesinin
öğrencilerin derse olan ilgisini arttırdığı ifade edilmektedir (µC01=3,80). Dersler esnasında ve farklı
zamanlarda düzenlenen sesli ya da yazılı sohbet ve tartışmaların öğrenciler tarafından benimsendiği Tablo
5’de de görülmektedir (µC02=3,77; µC03=3,69). Dersler esnasında öğretim elemanı tarafından kullanılan dosya
gönderimi, web sitesi yönlendirmeleri, animasyon ve etkileşimli materyal paylaşımlarının öğrencilerin büyük
çoğunluğunun beklentilerini yüksek düzeyde karşıladığı görülmektedir (µC21=4,15).
Tablo 5: Sanal Sınıfta ve Çevrimdışı Etkinliklerde Öğrenci-İçerik Etkileşimi
Hiçbir
Her
Nadiren Ara Sıra Sık Sık
ÖĞRENCİ-İÇERİK
Zaman
Zaman
µ
İLİŞKİSİ
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
Ders içeriğinin
etkileşimli sunulması
C01
derse olan ilgimi
arttırdı.

2

2,8

8

Düzenlenen eş
zamanlı (sohbet)
etkinliklerin daha iyi
C02
öğrenmemi
sağladığını
düşünüyorum.

2

2,8

10 14,1 15 21,1 19 26,8 25 35,2 3,77

Düzenlenen farklı
zamanlı (tartışma vb.)
etkinliklerin daha iyi
C03
3
öğrenmemi
sağladığını
düşünüyorum.

4,2

12 16,9 12 16,9 21 29,6 23 32,4 3,69

Teknolojiyi
kullanmak benim
C07
derse karşı olan
ilgimi artırdı.

6

8,5

5

C10 İletişim araçlarını
(internet, e-posta,

8

11,3

17 23,9 20 28,2 11 15,5 15 21,1 3,11

11,3 19 26,8 15 21,1 27 38,0 3,80

7,0
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16 22,5 19 26,8 25 35,2 3,73

tartışma listeleri vb.)
kullanmak yalnız
olmadığımı
hissettirdi.
İşbirliğine dayalı
etkinliklere
C11
katılmaktan
hoşlandım.

5

7,0

12 16,9 19 26,8 18 25,4 17 23,9 3,42

Yer alan çevrimiçi
kaynaklar
C21
beklentilerimi
karşıladı.

2

2,8

3

5.2.2.

4,2

11 15,5 21 29,6 34 47,9 4,15

Harmanlanmış Eğitimde

Öğrencilerin harmanlanmış eğitimde içerikle etkileşimlerini daha olumlu nitelendirdikleri görülmektedir.
Dersin farklı bölümlerden gelen öğrencilere açık olması nedeniyle, derste kullanılan materyal ve
uygulamaların tüm öğrencilere hitap edebilecek, açık, anlaşılır, onların ilgisini çekecek ve onları derse motive
edebilecek nitelikte olmasına dikkat edilmiş ve bu durum öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır
(µH08=4,38; µH09=4,55). İçerikler, ÖYS içerisinde planlandığı şekilde sunulmuş, derste uygulanan yönteme
göre içerik ya zamanı geldiğinde paylaşılmış ya da yapılması istenen bir etkinlik sonucuna göre aktif edilerek
sağlanmış olup, ders içeriğinin planlı bir şekilde sunulması neredeyse tüm öğrenciler tarafından pozitif
değerlendirilmiştir (µH10=4,72). Öğretim materyallerinin yeterliliği, içeriği anlatmada kullanılan farklı yöntem
ve teknikler öğrenciler tarafından olumlu nitelendirilmiş, öğrencilerin büyük çoğunluğu her iki platformda
sunulan içeriğin birbirini bütünler durumda olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin etkinlikleri yerine getirirken
zorlanmadıkları, zaman planlaması konusunda sorun yaşamadıkları görülmüştür (µH19=3,83; µC16=2,69).
Tablo 6: Harmanlanmış Eğitimde Öğrenci-İçerik Etkileşimi
Hiçbir
Ara
Her
Nadiren
Sık Sık
HARMANLANMIŞ EĞİTİMDE
Zaman
Sıra
Zaman
ÖĞRENCİ - İÇERİK ETKİLEŞİMİ
F % F % F % F % F %

µ

H08 Dersin içeriği seviyeme uygundu.

0

0,0

2

2,8

10 14,1 18 25,4 41 57,7 4,38

H09 Ders içeriği açık ve anlaşılırdı.

0

0,0

3

4,2

4

5,6 15 21,1 49 69,0 4,55

Ders içeriği planlı bir şekilde
sunuldu.

0

0,0

0

0,0

4

5,6 12 16,9 55 77,5 4,72

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak
H11 gördüğümüz içerik seçilen ortama
uygundu.

0

0,0

0

0,0

8 11,3 18 25,4 45 63,4 4,52

0

0,0

3

4,2

8 11,3 19 26,8 41 57,7 4,38

Kullanılan farklı öğretim yöntem
H14 ve teknikleri içeriğin aktarılması
için uygundu.

0

0,0

2

2,8

7

Her iki ortamda aktarılan içerikte
bir bütünlük vardı.

0

0,0

2

2,8

8 11,3 14 19,7 47 66,2 4,49

3

4,2

4

5,6

13 18,3 33 46,5 18 25,4 3,83

H10

H13

H15

Sunulan öğrenme materyalleri
benim için yeterliydi.

Öğretim etkinliklerini
H19 gerçekleştirirken zamanı iyi
yönetebildim.
C16

Verilen ödevleri zamanında
teslim etmekte zorlandım.

9,9 16 22,5 46 64,8 4,49

18 25,4 15 21,1 17 23,9 13 18,3 8 11,3 2,69
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5.3. Harmanlanmış Eğitimde Öğretim Elemanının Değerlendirilmesi
Öğrencilerin öğretim elemanının harmanlanmış eğitim uygulamalarını değerlendirmeleri istenmiş ve
değerlendirme sonunda öğretim elemanının ders vermeye istekli olduğu (µH01=4,77), yüz yüze ve çevrimiçi
ortamları etkili kullandığı (µH02=4,73), harmanlanmış öğretim ortamlarında öğretim elemanının deneyimli
olmasının önemli olduğu (µH05=4,66) ve öğretim elemanının ders sürecini yönetme konusunda başarılı
olduğu (µH06=4,72) sonucuna varılmıştır.
Tablo 7: Harmanlanmış Eğitimde Öğretim Elemanının Deneyimi
HARMANLANMIŞ
Hiçbir
Her
Nadiren Ara Sıra Sık Sık
EĞİTİMDE ÖĞRETİM
Zaman
Zaman
ELEMANININ
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
DENEYİMİ
Öğretim elemanı ders
vermeye istekliydi.

0

0,0

0

0,0

4

5,6

8

Öğretim elemanı yüz
yüze ve çevrimiçi
H02
ortamları etkili bir
şekilde kullandı.

0

0,0

0

0,0

4

5,6

11 15,5 56 78,9 4,73

Deneyimin önemli
H05 olduğunu
düşünüyorum.

0

0,0

0

0,0

3

4,2

18 25,4 50 70,4 4,66

Öğretim elemanı yüz
yüze ve çevrimiçi
H06 ortamları yönetme
konusunda
başarılıydı.

0

0,0

0

0,0

3

4,2

14 19,7 54 76,1 4,72

H01

6.

µ

11,3 59 83,1 4,77

SONUÇ ve ÖNERİLER

Nicel veri analizi temel alınan bu çalışmada öğrencilerin harmanlanmış eğitim ortamlarında eğitmen ve
içerik ile etkileşimi incelenmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde
harmanlanmış öğretim yaklaşımıyla hazırlanmış olan “Görüntü İşleme Paketleri” dersinin işlenişine ilişkin
dersi alan öğrencilerin görüşlerinin değerlendirildiği bu çalışmada, öğretim elemanı ve içerik ile etkileşim
bağlamında öğrencilerin harmanlanmış eğitim modeline yönelik algılarının olumlu olduğu gözlenmiştir.
Çevrimiçi öğrenme yaklaşımının işe koşulmasıyla geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlamalarını aşıp
daha esnek bir öğrenme ortamının sağlanması amaçlanan bu uygulamada öğretim süreci hem sınıf içerisinde
yüz yüze olarak hem de sanal sınıfta gerçekleşmiş ve aynı zamanda çevrimdışı faaliyetlerle de sürekli olarak
desteklenmiştir. Ders; bugünün harmanlanmış öğrenme ortamlarında kullanılan yüz yüze sınıflar gibi
eşzamanlı fiziksel formatlar, sanal sınıflar ve anında mesajlaşma gibi eş zamanlı çevrimiçi formatlar ile
belgeler ve web sayfaları, değerlendirme ve testler, ders kayıtları ve tartışma grupları gibi eş zamansız
formatlar kullanılarak yapılandırılmış ve böylece daha zengin bir içerik sunulması mümkün olmuştur.
Öğrencilerin yüz yüze eğitimde öğretim elemanından daha fazla yararlandıkları, daha çok yardım
aldıkları, öğretim elemanına daha rahat ulaşabildikleri ve sorunlarını daha etkin bir şekilde giderebildikleri
görülmüştür. Sanal sınıflarda ise, öğrenciler öğretim elemanından istedikleri zaman yardım ve dönüt
alabildiklerini ifade etmelerine rağmen, düşük oranda katılımcı sanal sınıfta öğretim elemanı ile daha rahat
iletişim kurduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin hiçbiri harmanlanmış olarak aldıkları eğitimde öğretim
elemanının verdiği danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği konusunda olumsuz yanıt vermemiştir. Öğrencilerin
büyük çoğunluğu ise öğretim elemanının yüz yüze ve çevrimiçi yöntemlerin avantajlı taraflarını alarak
öğrenme ortamına uyguladığını düşünmektedir.
Sanal sınıflarda ve çevrimdışı etkinliklerde öğrenci-içerik etkileşimi açısından bakıldığında, etkileşimli
materyallerin öğrencilerin derse olan ilgisini arttırdığı ve derste kullanılan sesli ya da yazılı sohbet ve
tartışmaların öğrenciler tarafından benimsendiği görülmüştür. Öğretim elemanı tarafından kullanılan
çevrimiçi kaynakların da öğrencilerin büyük çoğunluğunun beklentilerini yüksek düzeyde karşıladığı tespit
edilmiştir. Öğrencilerin harmanlanmış eğitimde içerikle etkileşimlerini ise daha olumlu nitelendirdikleri
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görülmektedir. Öğretim materyallerinin yeterliliği, içeriği anlatmada kullanılan farklı yöntem ve teknikler
öğrenciler tarafından olumlu olarak ifade edilmiş, öğrencilerin etkinlikleri yerine getirirken zorlanmadıkları,
zaman planlaması konusunda sorun yaşamadıkları görülmüştür.
Bu araştırmanın devamı olarak yapılacak yeni araştırmalarda öğrenci başarısının da değerlendirilmesi,
deneysel bir araştırma deseni ile farklı gruplarda ortaya çıkabilecek başarı düzeylerinin incelenmesi ve bu
uygulamanın farklı derslerde de kullanılması tavsiye edilmektedir.

216

KAYNAKLAR
Anderson, T. (2008). Towards a Theory of Online Learning. In Anderson, T. (Ed) The Theory and Practice of
Online Learning (2. Baskı). AU Press: Athabasca University.
Driscoll,

M.
(2002).
Blended
learning:
Let's
get
beyond
07.ibm.com/services/pdf/blended_learning.pdf adresinden erişildi.

the

hype.

http://www-

Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme. Ankara: PEGEM.
Horton, W. (2000). Designing web-based training. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Osguthorpe, R.T. ve Graham, C.R. (2003). Blended Learning Environments: Definitions and Directions. The
Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
Singh, H. ve Reed, C. 2001). White Paper: Achieving Success with Blended Learning. Lexington, MA: Centra
Software. http://www.leerbeleving.nl/wbts/wbt2014/blend-ce.pdf adresinden erişildi.
Rasmussen, R. (2003). The Quantity and Quality of Human Interaction In a Synchronous Blended Learning
Environment. UMI No: 3091443.Vol. 4(3), 227-233
Rosenberg, M.J. (2001). E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. USA: Mc-Graw
Hill.

217

MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI YÜZ
YÜZE EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE
STUFFLEBEAM’IN CIPP MODELİNİN İNCELENMESİ
Murat Gökcül1
1.

ÖZET

Zamanla değişen piyasa koşulları çerçevesinde nitelikli iş gücü ve kalifiye eleman ihtiyacının üst seviyeye çıkması,
mesleki ve teknik eğitime talebin artmasına neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, uyguladığı örgün eğitim
programlarının yanı sıra açık öğretim kapsamında da bu talebe cevap verebilmek için önce 1995 yılında bir program ile
mesleki eğitime başlamış ardından da 2006 yılında Mesleki Açık Öğretim Liselerini açmıştır. Örgün eğitim kapsamı
dışında kalan kişilere mesleki ve teknik eğitim imkânı sunmak ve onları nitelikli birer insan olarak yetiştirmek ne kadar
önemliyse, bu programları değerlendirmek, başarılı olup olmadıklarını ölçmek ve başarısız kaldıkları yönü iyileştirmek ve
güçlendirmek de aynı şekilde önemlidir. 300 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile mesleki açık öğretim liselerine zaman,
mekân, işgücü, ekonomi ve teknoloji boyutlarında ciddi kaynaklar aktarılmaktadır. Harcanan bu kaynakların ve
yatırımların doğru kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek, gerekli birimler için iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarını
yapmak ve programın devamı/tekrarı konusunda tavsiyelerde bulunmak için yürütülen programın değerlendirilmesi
gerekir. Yapılan literatür taramasında; mesleki açık öğretim liseleri ile ilgili çalışmalarının azlığı dikkat çekmektedir.
Günümüze kadar yapılmış çalışmaların içinde ise; yüz yüze eğitim programının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmamızda; mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri alanı yüz yüze
eğitim programının değerlendirilmesine yönelik bir model olarak Stufflebeam’in CIPP Modeli incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Bilişim Teknolojileri Alanı, Yüz yüze Eğitim, CIPP
Değerlendirme Modeli.
2.

ABSTRACT

EXAMINATION OF STUFFLEBEAM’S CIPP MODEL TO EVALUATE FACE TO FACE
EDUCATION IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL OPEN
HIGH SCHOOL
The increase in the needs of qualified labor and employee as the market’s circumstances changes has caused the
demand for technical and vocational training has risen. The Ministry of National Education, in the scope of open
education, firstly started vocational education with a program in 1995 and then Vocational Open High Schools in 2006 to
reply this demand besides formal education programs. To evaluate these programs, to check whether they are successful
or not and to improve and strengthen unsuccessful parts are as important as to present the opportunity for technical and
vocational training to the people who dropped out of the formal education and to train them as qualified people. The
important sources have been transferred to the Vocational Open High Schools with the student population of over 300.000
in the dimensions of time, place, economy and technology. It is necessary to evaluate the applied program to question
whether the sources are used correctly or not, to improve and strengthen units those need it and to present
recommendations for the subject of continuation/repetition. On the literature review, the lack of researches about
Vocational Open High Schools has been remarkable. It has never seen any researches to evaluate face to face education
program among the studies have been made up to now. In this context, it has been examined Stufflebeam’s CIPP Model to
evaluate Vocational Open High School Field of Information Technologies Face To Face Education Program in our study.

Keywords: Vocational Open High Schools, Field of Information Technologies, Face to Face Education, CIPP
Evaluation Model
3.

GİRİŞ

Eğitim almak, her bireyin anayasa ile teminat altına alınmış bir hakkıdır. Bu anayasal hak çerçevesinde,
örgün eğitim sistemine hiç girememiş veya herhangi bir kademesinde iken çeşitli sebeplerle ayrılmış olan
bireylere istekleri doğrultusunda eğitim imkânları sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde yaygın
eğitim adı altında 1992 yılında açık öğretim liseleri kurularak uzaktan eğitim verilmeye başlanmıştır.
Zamanla değişen piyasa koşulları çerçevesinde nitelikli iş gücü ve kalifiye eleman ihtiyacının üst seviyeye
çıkması, mesleki ve teknik eğitime talebin artmasına neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, uyguladığı
örgün eğitim programlarının yanı sıra açık öğretim kapsamında da bu talebe cevap verebilmek için önce 1995
yılında bir program ile mesleki eğitime başlamış ardından da 2006 yılında Mesleki Açık Öğretim Liselerini
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açmıştır. 2013-2014 öğretim yılında toplam 299.467 kayıtlı öğrenci sayısına ulaşan mesleki açık öğretim
liselerinin önemi ve talebin yoğunluğu her geçen gün daha da artmaktadır (MAOL, 2014a).
Örgün eğitim kapsamı dışında kalan kişilere mesleki ve teknik eğitim imkânı sunmak ve onları nitelikli
birer insan olarak yetiştirmek ne kadar önemliyse, bu programları değerlendirmek, başarılı olup olmadıklarını
ölçmek ve başarısız kaldıkları yönü iyileştirmek ve güçlendirmek de aynı şekilde önemlidir. Bu amaçla
çalışmada, mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri alanı yüz yüze eğitim programının
değerlendirilmesine yönelik bir model olarak Stufflebeam’in CIPP Modeli incelenmiştir.
3.1. Mesleki Açık Öğretim Liseleri (MAOL)
Teknolojik ve sosyal gelişmeler yeni iş sahalarının açılmasına ya da var olan iş alanlarının değişerek yeni
boyutlar kazanmasına yol açmıştır. Bu yenilikler doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması
ve talep edenlere çağdaş bilimsel yöntemler de dâhil olmak üzere en uygun metotlarla ulaştırılması
gerekmektedir (MEB, 2006). Çeşitli sebeplerle örgün eğitim dışında kalan kişilerin de yaş sınırı olmaksızın
istekleri doğrultusunda mesleki eğitim alabilmelerine gereksinim vardır (Teker, 1995).
2006 yılında kurulan Mesleki Açık Öğretim Liseleri; genel dersleri uzaktan eğitim ile öğretirken meslek
derslerini yüz yüze eğitim kapsamında uygulamaktadır (Demiray ve diğerleri, 2002). Tablo 1’de mesleki açık
öğretim liselerinden mezun olunabilmesi için gerekli krediler toplamı bazı alanlar için uzaktan eğitime ve yüz
yüze eğitime göre ayrı ayrı gösterilmiştir.
Tablo 1. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet İçin Gerekli Kredi Toplamı
Uzaktan Eğitim
Yüz Yüze Eğitim
Alan Adı
Toplam
(Ortak + Seçmeli)
(Alan Dersleri)
Bilişim Teknolojileri
116
114
230
Gıda Teknolojisi
116
118
234
İmam-Hatip
110
102
212
İnşaat Teknolojisi
116
126
242
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
116
104
220
Muhasebe-Finansman
116
104
220
2013-2014 öğretim yılından itibaren mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin tamamlaması gereken alan
kredileri, örgün eğitim çizelgelerinde belirtilen, dönemlere göre belirlenen ders saatleri kadar olacak şekilde
değiştirilmiştir. Her alanın, mezuniyet için gerekli toplam kredisi farklılık gösterebilmektedir.
Mesleki açık öğretim liseleri toplam 32 alan ve 163 dalda yüz yüze eğitim vermektedir. Mezuniyet için
gerekli krediler tamamlandığında örgün eğitimle aynı statü ve haklara sahip mesleki ortaöğretim diploması
almaya hak kazanılmaktadır.
3.1.1.

Yüz yüze Eğitim

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine; meslekî ve teknik orta öğretim okul veya kurumlarının
dershane, atölye veya laboratuarlarında fiili olarak yaptırılan eğitimdir (MEB,2005). Öğrenciler kayıt
yaptırdıkları her dönemde yüz yüze eğitim alabilecekleri kurumları veya okulları halk eğitim merkezlerinden
veya internet sitesinden öğrenebilirler.
Mesleki açık öğretim liselerinde dönemlik kredili sistem uygulanır ve yüz yüze eğitimde verilen derslerin
haftalık ders saati o dersin kredisi olarak alınır (MAOL, 2014b). Öğrenciler seçtikleri alan/dal derslerini en az
8 kişilik gruplar oluşmak şartıyla, millî eğitim müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/kurumlarda
yüz yüze eğitim kapsamında alabilirler (MEB, 2005). Öğrenciler mezun olabilmek için, uzaktan ve yüz yüze
eğitim ile aldıkları derslerden başarılı olup, kredilerini tamamlamak ve staj çalışması yapmak zorundadırlar.
Genel bir liseden mezun olduktan sonra meslek lisesi diploması almak amacıyla Meslekî Açık Öğretim
Lisesine kayıt yaptıranlar, yüz yüze eğitimi bitirmek şartıyla, 4 dönemde mezun olabilirler.
3.1.2.

Bilişim Teknolojileri Alanı

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri Yüz yüze Eğitim kapsamında uygulanacak dersler ve
çizelgeler örgün eğitimde uygulanan derslerle aynıdır. Çerçeve programda Web Programcılığı, Veritabanı
Programcılığı, Teknik Servis ve Ağ İşletmenliği olmak üzere 4 dal mevcuttur.
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Alanın amacı; yukarıda adı geçen dallarda bireye, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında sektörün de
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazandırarak nitelikli meslek elemanı
yetiştirmektir.
4.

PROGRAM DEĞERLENDİRME

300 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile mesleki açık öğretim liselerine zaman, mekân, işgücü, ekonomi ve
teknoloji boyutlarında ciddi kaynaklar aktarılmaktadır. Harcanan bu kaynakların ve yatırımların doğru
kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek, gerekli birimler için iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarını yapmak
ve programın devamı/tekrarı konusunda tavsiyelerde bulunmak için yürütülen programın değerlendirilmesi
gerekir.
Yapılan literatür taramasında; mesleki açık öğretim liseleri ile ilgili çalışmalarının azlığı dikkat
çekmektedir. Günümüze kadar yapılmış çalışmaların içinde ise; yüz yüze eğitim programının
değerlendirilmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.
Bu amaçla program değerlendirme modelleri incelendiğinde; Tyler, Metfessel-Michael ve Provus’un amaç
yaklaşımlı modelleri ile Stake, Eisner ve Stufflebeam’in bütüncül yaklaşımlı değerlendirme modellerinin
benzerlik ve farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Yaklaşım noktalarına göre ise; Tyler amaca ulaşma, Stake
ürünü vurgulama, Provus ve Stufflebeam karar verme konularına odaklanmışlardır (Bilasa ve Ekşioğlu,
2008).
Bu bağlamda Stufflebeam’in CIPP modeli; bağlam, girdi, süreç ve ürün değerlendirme aşamaları ile
program hakkında karar verme yetkisine sahip kişilere planlama, yapılaştırma, yürütme-uygulama ve yeniden
düzenleme konularında karar alma imkânı vermektedir (Özaydın ve diğerleri, 2012).
4.1. Stufflebeam’in CIPP Modeli
CIPP değerlendirme modeli; Daniel Stufflebeam ve arkadaşları tarafından 1960’larda, eğitim
değerlendirme çalışmalarının sonucunda geliştirilmiştir. İsmi; Context (Bağlam), Input (Girdi), Process
(Süreç) ve Product (Ürün) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu model, değerlendirmede karar-odaklı bir
yaklaşım sunar (Robinson, 2002). CIPP modeli, servis sağlayıcılara, politika yapıcılara, proje ekiplerine,
farklı hizmet yöneticilerine, okul müdürlerine, öğretmenlerine, üniversite yönetimlerine, askeri liderlere ve
değerlendirme uzmanlarına yöneliktir. Bu model; işletmeler için iç değerlendirme, bireysel hizmetler için
kendini değerlendirme ve sınırlı bir dış değerlendirme yapmak için yapılandırılmıştır. (Stufflebeam, 2002).
Şekil 1. CIPP Modelinin Aşamaları
Şekil 1’de de görüldüğü gibi CIPP modelinin 4 çekirdek kavramı aynı zamanda değerlendirme aşamalarını
da ifade eder. Bağlam değerlendirmeleri ihtiyaçlar, hedefler ve önceliklerin belirlenmesi, girdi
değerlendirmeleri amaçlara ulaşmak için kullanılan yaklaşımları, planları, uygulanabilirlik düzeylerini ve
bütçeleri, süreç değerlendirmeleri uygulanan programın performansı için süreci etkileyen unsurları, ürün
değerlendirmeleri ise kısa ve uzun vadeli sonuçları değerlendirir (Bilasa ve Ekşioğlu, 2008).
Program değerlendirmenin farklı birçok tanımı olmakla beraber CIPP Modeline en uygun olanı şudur:
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“Program değerlendirme; belirli kişilerin belirsizlikleri azaltmakta, etkililiği artırmakta ve karar vermekte
kullanması için eylemler, özellikler ve program çıktıları hakkında sistematik bilgi toplamadır.” (Patton,
1986:14. Akt.: Robinson, 2002).
Değişen birey, toplum, teknololoji ve sosyal bilimler paralelinde CIPP modelinde de zaman içerisinde
değişiklikler yapılmıştır. Stufflebeam yaptığı gözden geçirmeler ve güncellemeler ile 4 aşamaya ek olarak
Çıktı Değerlendirme, Sürdürülebilirlik ve Taşınabilirlik Değerlendirmesi, Final Rapor Hazırlığı ve Sunumu
gibi değerlendirme süreçlerine de yer vermiştir. Bununla beraber Stufflebeam’a göre (2003), değerlendirme
sürecinde 4 temel aşamanın arka arkaya yürütülmesi zorunluluğu yoktur. İhtiyaçlara göre gerek duyulan
değerlendirme aşaması hiyerarşik bir sıra takip edilmeksizin uygulanabilir.
CIPP modelinin 4 farklı karar aşamasından birincisi olan bağlam değerlendirme, yapılacak aktiviteler ve
yürütülecek uygulamalar ile ilgili planlama aşamasıdır. İhtiyaçlar, problemler, sahip olunanlar ve fırsatlar
hakkında bilgiler toplandıktan sonra hedefler belirlenir. Var olan durumla olması istenenlerin analizi yapılarak
uygun çevre tanımlanır. (Özaydın, Günbatar, Önal ve Çakır, 2012).
Girdi değerlendirme ise, planlanan hedeflere ulaşmak için yapılan planların uygulanabilirlik ve maliyetetkililik değerlendirmelerine yardım eder. Önceki aşamada toplanan bilgilere bağlı olarak eylem planlarını ve
yapılandırıcı kararları alınmasını gerektirir. Bu aşama ayrıca, bütçe önerilerini, kaynakların paylaşılmasını, iş
programının yapılandırılmasını ve insan kaynaklarının belirlenmesini de içerebilir (Tan, Lee ve Hall, 2010).
Programın uygulama aşaması ile ilgili bir değerlendirme sağlayan süreç değerlendirme ise, programı
yöneten bir süreçtir (Özaydın ve diğerleri, 2012). Bu aşamada, başarısızlığa neden olabilecek hususlar tespit
etmek için sürekli denetleme yapılır. Sürecin başarısını ölçmek, tasarımcılara yardım etmek ve hedeflerin
etkililiğine karar vermek için kanıt toplanır. Karar vermede yetkili kişiler bu değerlendirmeye göre, program
hakkında tahminlerde bulunabilirler.
Kısa ve uzun vadede beklenen ve beklenmeyen çıktıları değerlendirmek için ise ürün değerlendirme
aşaması kullanılır. Burada hizmet verilen grubun ihtiyaçlarının karşılanıp/karşılanmadığına bakılır. Elde
edilen bulgular başka programlarla karşılaştırma yapmak için de kullanılabilir (Tan, Lee ve Hall, 2010).
4.2. CIPP Değerlendirme Modelinin 4 Aşaması
CIPP değerlendirme modelinin 4 aşaması, karar verici bir kişinin aşağıdaki sorulara yanıt bulmasına
yardım eder: (Robinson, 2002)
1)
2)
3)
4)

Ne yapmalıyız?
Nasıl yapmalıyız?
Planlandığı gibi yapıyor muyuz?
Program işe yarıyor mu?

Tablo 2’de Stufflebeam’in CIPP değerlendirme modelinin 4 aşamasının desteklediği farklı karar tipleri ve
soruları görülmektedir (Robinson, 2002).

Değerlendirme Yönü
Bağlam Değerlendirme
Girdi Değerlendirme
Süreç Değerlendirme
Ürün Değerlendirme
5.

Tablo 2. CIPP Değerlendirme Modeli
Karar Tipi
Cevaplanacak Soru Çeşidi
Planlama Kararları
Ne Yapmalıyız?
Yapılandırma Kararları
Nasıl Yapmalıyız?
Planlandığı gibi yapıyor muyuz?
Uygulama Kararları
Hayırsa, neden?
Yeniden Düzenleme Kararları
İşe yarıyor mu?

CIPP MODELİ İLE YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mesleki Açık Öğretim Liseleri Bilişim Teknolojileri Yüz yüze Eğitim programının Stufflebeam’in CIPP
değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi, modelin 4 aşaması bağlamında karar vericilere yönelik
yapılacaktır.
Buna göre karar vericiler, yapacakları değerlendirme çalışmaları için aşağıda sunulan soruları kullanarak
kendi veri toplama araçlarını oluşturabileceklerdir.
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5.1. Bağlam Değerlendirme
CIPP modelinin bağlam değerlendirme aşaması; ihtiyaçlarla ilgili veriler toplayıp analiz yaparak amaçları,
öncelikleri ve hedefleri belirlemeye çalışır (Robinson, 2002). Ayrıca hedeflenenle var olanı tespit etmek
amacıyla eğitim ortamını tanımlamaya çalışır. Değerlendirici, bu tanımlamayı gerçekleştirebilmek için
aşağıdaki soruları kullanabilir: (CGIAR, 2014)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bilişim Teknolojileri alanı için yüz yüze eğitime gerçekten ihtiyaç var mı?
Dersler için belirlenen zaman yeterli mi?
Dersler, bilişim sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?
Dersler ile beceri eğitimi arasında ilişki var mı?
Bilişim alan dersleri bağımsız mı işlenmeli, birbirleriyle bütünleştirilmeli mi?
Bilişim laboratuarları uygulamalı dersler için yeterli mi?

5.2. Girdi Değerlendirme
Yüz yüze eğitim programlarının girdi değerlendirme aşamasında; zaman kullanımı, öğrenci-öğretmen
etkileşimi, kullanılan materyaller, araç-gereçler, bilgisayar donanımları, laboratuarların fiziki koşulları,
öğrenci-öğretmen sayıları, eğitim sırasında kullanılan strateji, yöntem ve teknikler gibi kriterler değerlendirilir
(Özaydın ve diğerleri, 2012). Değerlendirici, bu aşamada da aşağıda önerilen soruları kullanarak girdi
değerlendirmesini gerçekleştirebilir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Öğrencilerin bilişim alanı-başlangıç becerileri ne olmalıdır?
Öğrenciler yüz yüze eğitim konusunda yeterli motivasyona sahipler mi?
Öğrencilerin yaşam koşulları nasıldır?
Öğrencilerin bilişim alanı ile ilgili var olan bilgileri nelerdir?
Programın amaçları uygun mu?
Programın amaçlarından bağlam değerlendirme aşamasında belirlenen hedefler çıkarılabilir mi?
Bilişim teknolojileri alanı yüz yüze eğitim programının içeriği açıkça tanımlanmış mı?
Ders içerikleri öğrenci becerileri ile uyuşuyor mu?
Ders içerikleri bilişim alanında karşılaşılabilecek sorunlara pratik çözümler sunuyor mu?
Derslerde teori-uygulama dengesi yeterli mi?
Hangi araç-gereçler kullanıma açıktır?
Öğretmenlerin öğretim becerileri yeterli mi?
Sınıf ortamı sizi ne kadar destekliyor?
Yüz yüze eğitim kapsamında sınıfınızda ve okulunuzda kaç öğrenci var?
Yüz yüze eğitim kapsamında sınıfınızda ve okulunuzda kaç öğretmen var?
Organizasyon ve işleyiş, programa uygun mu?
Programla ilgili hangi düzenlemeler/yönetmelikler bulunmaktadır?

5.3. Süreç Değerlendirme
Bu aşama, programın planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini anlamaya çalışır. Sorumlu kişilere
düzenli olarak geri bildirimler sunarak süreç hakkında tutarlı bilgiler edinilmesini sağlar. Programı sürekli
gözlemek, karar vericilere; planlara göre hareket edilip edilmediğini, problemlerin yaşanıp yaşanmadığını,
kullanılan eğitsel materyallerin güçlü ve zayıf yanlarını, sunum ve bütçe problemlerini öğrenmede yardımcı
olur. Aşağıdaki sorularla süreç değerlendirmesine kaynak olacak cevaplar bulunabilir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Öğrencilerin iş yükü nedir?
Öğrenciler yüz yüze eğitime aktif olarak nasıl katılabilir?
Öğretimle ilgili herhangi bir problem var mı?
Öğrenme ile ilgili herhangi bir problem var mı?
Öğrenci-öğretmen arasında karşılıklı etkili bir iletişim var mı?
Öğrencilere sadece bilgi transferi mi yapılıyor, yoksa bu bilgiler uygulanıyor mu?
Öğrenciler bilgi ve becerilerini kullanırken/uygularken herhangi bir sorunla karşılaşıyorlar mı?
Öğrenme ve öğretme süreçleri sürekli olarak değerlendiriliyor mu?
Öğrenme ve öğretme aktiviteleri kurumun problemlerinden etkileniyor mu?
Öğretmen-öğrenci arasındaki işbirliği ve bireysel ilişkiler seviyesi nedir?
Eğitim sırasında disiplin nasıl sağlanıyor?
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5.4. Ürün Değerlendirme
Yüz yüze eğitim programlarında ürün öğrencinin kendisi ve aldığı eğitimdir. Mezuniyet sonrası sınavsız
geçiş hakkı ile 2 yıllık meslek yüksek okullarına devam edebilir ya da 4 yıllık lisans programlarına sınavla
yerleşebilirler. Bununla beraber, iş hayatına atılıp bilişim sektöründe çalışabilirler.
Uygulanan programların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, elde edilen ürünün umulan başarıyı elde edip
etmediğine karar verilen bu aşama, program değerlendirme uzmanlarına programa devam etme ya da
değiştirip yeniden düzenleme konusunda karar vermelerini sağlayan bilgiyi temin eder (Karataş, 2007). Kritik
öneme sahip bu aşama, aşağıdaki sorularla değerlendirme için gerekli bilgiyi elde edebilir:
1) Her dersin sonunda bir tane final sınavı mı yapılıyor yoksa eğitim sırasında birkaç kez mi sınav
yapılıyor?
2) Yapılan değerlendirmelerin/sınavların kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
3) Dönem sonunda öğrenci başarılarının seviyesi nedir?
4) Öğrenciler öğrendiklerini nasıl kullanıyorlar?
5) Öğretmenler ve öğrenciler için kazanılan tecrübe nedir?
6) Bilişim teknolojileri alanına ait öğrenilen ana dersler nelerdir?
7) Yüz yüze eğitim hakkında yayınlanan resmi bir rapor var mı?
8) Üniversiteye devam eden öğrenciler yüz yüze eğitimden aldıkları eğitimle alan derslerinde başarılı
oluyorlar mı?
9) İş hayatına atılan öğrenciler yüz yüze eğitimden aldıkları alan bilgilerini etkin şekilde
kullanabiliyorlar mı?
6.BİLGİ TOPLAMA ARAÇLARI
Bilişim teknolojileri alanı yüz yüze eğitim faaliyetlerini CIPP değerlendirme modelinin 4 aşaması ile
değerlendirebilmek için öncelikle yukarıda belirtilen sorulara cevaplar bulmak gereklidir. Bu cevapları elde
etmek için birçok araç vardır. Bunlardan bazıları genel araçlar olarak biliniyorken, bazıları iki veya daha fazla
aracın birleştirilmiş ya da harmanlanmış halidir.
Bilgi toplamak için kullanılan bu araçlar; sınıf-içi tartışma, resmi olmayan sohbet ve gözlemler, bireysel
öğrenci görüşmeleri, değerlendirme formları, öğretmen veya öğrencilerin arkadaşları tarafından sınıfta
gözlemlenmesi, öğretim sürecinin kayda alınması, kurumsal belgeler, katılım sözleşmesi, performans testleri,
anketler, kendini-değerlendirme ve yazılı testler olarak sıralanabilir (CGIAR, 2014).
7.SONUÇLAR ve ÖNERİLER
CIPP değerlendirme modeli ile mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri yüz yüze eğitim
programının ele alındığı bu çalışmada; modelin 4 karar aşaması ile nasıl değerlendirileceği konusunda bazı
öneriler sunulmuştur. Bu yönüyle, karar vericilere programın devamı ya da geleceği hakkında karar almada
yardımcı olmaktadır.
Bir program değerlendirme çalışmasını uygulamak/yürütmek için bir formül yoktur. Bu açıdan CIPP
modeli bizlere bir çerçeve sunar. Belirgin bir şekilde bir çalışmanın bir yönünü ispatlamayı değil, onu
geliştirmeyi amaçlar (Tan ve diğerleri, 2010).
Bununla beraber, CIPP modelinin de bazı zayıf yanları ve sınırlılıkları da bulunmaktadır. Modele
yöneltilen eleştirilerden bir tanesi fazla idealist olduğu konusundadır. Hedefler ile var olan arasında ortaya
çıkan uçurumlar bazen, hedeflenenlerin gerçekçi olamayacak kadar idealist olmasından kaynaklanabilir
(Robinson, 2002).
Sonuç olarak, CIPP modeli yanlışsız ve hatasız bir model değildir. Ancak bir modelin doğruluğu ve
güvenilirliği onun yürüten kurumun/kuruluşun kararları ile belirlenir, modelin kendisi ile değil. Bu açıdan
bakıldığında CIPP modeli, bulguları geçerli kılmak ve süreçle ilgili daha açık bir anlayış geliştirmek için
kanıt-temelli veri elde etmede bir yol sunar (Tan ve diğerleri, 2010).
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FİZİK EĞİTİMİNDE WEB-TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN
AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Mustafa Erdemir1
Şebnem Kandil İngeç2
1.

ÖZET

Çalışmanın amacı, Fizik-I dersi konularının Zeki Öğretim Sistemleri (ZÖS) ile uzaktan eş zamansız olarak
yürütülmesinin akademik başarı ve kalıcılığına etkisini belirlemektir. Fizik-I dersinde yer alan iş, enerji ve enerjinin
korunumu üniteleri TURKZOS zeki öğretim sistemi kullanılarak web ortamlı öğrenme ortamı oluşturulmuştur.
Çalışmanın deney grubunu, bilgisayar ve internet erişimine sahip olan ve gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden
26 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilmiş başarı testi kullanılmıştır. Deneysel
işlem öncesi (ön test) ve sonrasında (son test) ayrıca son testten 45 gün sonra da aynı başarı testi kalıcılığı ölçmek için
uygulanmıştır. Elde edilen veriler eşleştirilmiş t-testi ile analiz edilmiştir. Ön test başarı testi ortalaması x ̅=23,88, son test
başarı testi ortalaması x ̅=73,80 ve kalıcılık testi ortalaması x ̅=71,88 olarak bulunmuştur. Ön test, son test başarı puan
ortalamaları karşılaştırıldığında son test başarı puan ortalamaları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05).
Kalıcılık testi ile ön test puan ortalamaları karşılaştırıldığında da aralarında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir
(p<0,005). Kalıcılık testi puan ortalamasın ön test puan ortalamasına göre daha yüksektir. Fizik öğretiminde web tabanlı
ZÖS ile oluşturulan zeki öğrenme ortamlarının akademik başarı ve kalıcılığa olumlu yönde etki yaptığı görülmüştür.

Keywords: Fizik eğitimi, uzaktan eğitim, Zeki Öğretim Sistemi, akademik başarı ve kalıcılık.
2.

GİRİŞ

Yaşam boyu öğrenme, eğitimin vazgeçilmez amaçlarından biri olmuştur. İnsanlığın var oluşundan itibaren
eğitim-öğretim durumları olmuş ve her dönemde güncelliğini korumuştur. Toplumlar da öğrenme-öğretme ile
ilgili çalışmalar ve araştırmalar süreçleri geçmişte, günümüzde ve gelecekte devam edecektir. Eğitim ve
öğretim uzmanlar, bilim ve teknolojide ki gelişmeleri öğrenme-öğretme durumlarına uyarlamak için
çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar. İçinde bulunan zamanın teknolojik gelişmeleri öğretime
yansıtılmaya çalışmaktadırlar.
Günümüzde öğrenme yaşam boyu devam etmektedir. Bu da toplumun ya da bireyin yaşam kalitesini
artırmaktadır. Sürekli öğrenme durumu ekonomik büyümeyi, sosyal refahı ve yaşamın demokratik bir şekilde
gelişmesini değiştirmektedir (Derrick, 2003). Her yaşta öğrenme sınıf ortamında olamayacağından, uzaktan,
teknoloji kullanımı ve çevreyle etkileşimlerle gerçekleşe bilmektedir. Uzaktan eğitim: Sanal sınıf, e-Öğrenme
(e-Learning), m-Öğrenme (mobil-Learning), Web tabanlı uzaktan eğitim, Çevrimiçi öğrenme, Harmanlanmış
(Blended) eğitim gibi teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Öğrenme durumların kullanılmasında ve
geliştirilmesinde teknoloji paralel bir şekilde gerçekleşmektedir. Teknolojinin kullanılması uygulamaları eş
zamanlı (Senkron) veya farklı zamanlı (asenkron) olarak gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. Uzaktan eğitimin
alt yapısını teknoloji oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin başında iletişim teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve
yapay sinir ağlarının yer aldığı programlar gelmektedir. Günümüzde eğitim öğretimle ilgili çalışmalar bu
konular üzerine odaklanmaktadır. Bunların başında da bilgisayar destekli eğitimin etkinliğinin artırılması ve
eğitim öğretim süreçlerine zeki öğretim sistemleri gibi bilgisayar programlarının katılması üzerinedir.
Yapay sinir ağlarındaki gelişmeler zeki öğrenme ortamların oluşmasını sağlamıştır. Bilgisayar destekli
eğitimin zeki öğretim sistemleri (ZÖS) ile birleştirilmesi yeni öğrenme ortamları oluşturmuş ve öğrenme
süreçlerini bireyselleştirilmesine katkı sağlamıştır. Zeki öğretim sistemlerinin öğretimde kullanılması,
etkinliği, kullanabilir ligi ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmış ve buda yeni araştırmaları beraberinde
getirmiştir. Doğan’a göre; günümüzde zeki öğretim sistemleri(ZÖS) geleceğin öğretim sistemleri olarak
görülmektedir ve bu alanda çok çalışmalar yapılmaktadır. Zeki öğretim sistemi ile geleneksel sınıf ortamına
en yakın öğretim sistemidir. Diğer sistemlerle karşılaştırıldığında ZÖS oldukça başarılıdır (Doğan ve Kubat,
2008).
ZÖS’ler her öğrenciye, kendi öğretim yaklaşımını uyarlayarak öğretmeni taklit eden ileri eğitim
yaklaşımıdır. Normal eğitimde olduğu gibi zeki öğretim sistemi de her bir öğrencinin bilgi düzeyini algılar ve
öğrenci en üst düzeye çıkarmak için bir sonraki öğretim durumuna karar verir (Jerinic, 2013). Zeki Öğretim
Sistemleri; öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğretmen davranışlarına uyum sağlayabilen, öğretmenin
davranışlarına ulaşmayı amaçlayan sistemdir. ZÖS öğrenciye esnek öğretim materyalleri sunma yeteneği,
birebir öğretim ortamı ve geri bildirim sağlama özelliklerine sahiptir (Moundridou ve Virvou, 2003).
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Sanal ortamda sunulan bilgilerin alıcılar tarafından ne kadar duyarlılıkla alındığı ve ilgilenildiği ilgili soru
işaretleri bulunmaktadır. Gustafsson (2002) göre; teknolojik öğretim teknikleri kullanarak uzaktan eğitim ile
öğrenciler öğrenme süreçlerinin tamamlayamamakta ve denetleme zor olmaktadır. Örgün eğitimde ise
öğrenciler arasındaki sosyal iletişim eğitim öğretimin yürütülmesini teşvik etmektedir. Öğrencilerin örgün
eğitimde sosyalleşme, grup çalışması ve yüz yüze etkileşimin başarıyı ve sürekliği artırdığını fakat uzaktan
zeki öğretim sistemlerinin yapılan öğrenme süreçlerini önemi de yadsınamaz. Teknoloji eğitiminin sosyal
içerik ve etki bağlamında farkındalık oluşturması gerekir. Eğitimciler bu değişim için hazırlıklı olmalılar ve
hızlı bir şekilde bilgilendirme ortamları oluşturulmalıdır.
ZÖS’ün amacı bireyin (öğrencinin) güçlü, zayıf ve diğer özelliklerine uyum sağlayarak normal
öğretmenleri taklit edebilmektir. ZÖS ile öğrenci sistemi kullandıkça eksiklikleri görülür. Bunların
giderilmesi farklı öğretim stratejileri kullanılarak değiştirilebilir. Buda öğretmen ve öğrenci için kolaylık
sağlar, düzeltmelere için esnek kazandırılır.
Bu çalışmada kullanılan Web tabanlı ( internet tabanlı) zeki öğretim sitemi zaman ve mekândan bağımsız
olarak (asenkron) öğrenme süreci sunmaktadır. Buda hem örgün eğitim imkânı olmayanlara eğitim fırsatı
sunmaktadır. Ayrıca sınıf içi eğitimle destek sağlamak için birlikte kullanılabilmektedir. Öğrencinin yeni bir
bilgiyi öğrenmede veya öğrenilen bilgiyi hatırlamada kendine özgü süreçler kullanır ve bireysellik sınıf
ortamında yeterince göz önüne alınmamaktadır.
İnternet Tabanlı ZÖS’leri öğrenciye hem zamandan ve mekândan bağımsız, hem de internet tabanlı
eğitimin getirebileceği sorunlardan arındırılmış bir eğitim olanağı sunmaktadır (İstanbul, 2003). Günümüzde
eğitimle teknoloji o kadar içi içe geçmiş ki; Siemens dijital çağın öğrenme kuramı olarak bağlantıcılık
(Connectivism) teorisini ortaya atmıştır (Siemens,2006). Bu teoriye göre bilginin dış dünyada olduğu, bilginin
çok hızlı tüketildiği bilgiye ulaşma sürecinin yaşam boyu sürdüğü ve bilgiye ulaşmakta gelişen dijital
teknolojisine ihtiyaç duyulduğu belirleterek bunun için böyle bir teoriye gereksinim olduğu vurgulanmaktadır.
2.1. Başarı ve Kalıcılık
Öğretim de müfredat, öğretme, değerlendirme hepsi öğrencinin başarısı üzerine odaklanır. Aynı yaştaki
öğrencilerin öğrenme süreçleri ve durumları farklı olabilir. Bazı öğrenciler çok hızlı veya çok yavaş olabilir ya
da öğrenme araçlarına daha yavaş ulaşabilir. Başarı ve kalıcılığın artması içinde müfredat, öğretme ve
değerlendirme durumların oluşturma ve uygulama süreçlerinde uygun olmayan (ortak olmayan) durumlar göz
önüne alınarak yapılmalıdır. Ortak olmayan durumların bir araya gelmesiyle oluşturulan öğrenme ortamlarını
normal eğitimde yapmak zordur. Normal sınıflarda ortak olamayan durumlara(zaman, mekân, bireysel
algılama ve öğrenci sayısı gibi durumlar) göre öğrenme ortamları oluşturulamaz anacak uyumlu öğretim
durumlarıyla öğrenmeler sağlanabilir. Bunlarda genel başarıyı düşürür. Kalıcılık başarının sürekliği ile ilgili
olduğu için kalıcılığı da negatif yönde etkilemektedir.
Uyarlanabilen web tabanlı zeki öğretim sistemleri ile derslerin yürütülmesi zaman, mekân, bireysel
algılama durumları, çok sayıda öğrenciye ulaşma, zengin içerik oluşturma, navigasyon desteği gibi avantajlar
sağlaya bilir. Bu avantajlar sınıf içinde ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldıra bilir ve genel başarıyı
arttırabilir.
Bilgisayar destekli eğitimin öğrencinin başarısını önemli yönde etkilediğini bunun nedeni olarak öğretmen
konuyu işlerken bilgisayarı yardımcı bir araç olarak kullanarak soyut kavramların daha somut hale getirdiği
için başarıyı artırmaktadır (Güven ve Sülün 2012).
Uzaktan web tabanlı zeki öğretim sistemleriyle matematik öğretimi(ZÖSMAT) ile yapılan çalışmadan elde
edilen bulgulara göre daha önce klasik öğretim sistemi ile öğrenen öğrencilerin değerlendirme sorularından
ortalama öğrenme performansı 66, ZÖSMAT sistemi ile öğrenen grubun ortalama öğrenme performansı
90’dır (Keleş, 2007). Web tabanlı eğitim zaman mekân sınırlaması olmadığından öğretimin yürütülmesinde en
önemli faydalar arasında görülmektedir. Bununda performansın artmasına katkı sayladığı düşünülmektedir
(Demirel, Şeferoğlu ve Yağcı, 2001).
2.2. Zeki Öğretim Sistemleri (ZÖS)
ZÖS belli bir düzeyde uyarlanabilirdik sağlayan bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerinin bir sınıfıdır.
Öğrenci sistemi kullandıkça, sistem öğrencinin ilerleyişine göre öğretim stratejisini değiştirerek uyarlanmış
olmaktadır Öğrencilerin güçlü veya zayıf oldukları yönlerin belirlenmesini ve öğretmenin öğretim
etkinliklerini bu sonuçlara göre sınıf ortamında da devam ettirmesi zeki öğretim sisteminde gerekli
güncellemelerin yapılmasını sağlar (Doğan,2006).
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ZÖS’leri kişinin ihtiyaçları, öğrenme stili gibi duyuşsal özelliklerinin yanı sıra bilişsel bilgi düzeyine göre
de biçimlendirilmesi olarak tanımlamaktadır (Dağ, 2011). SÖZ sistemleri dıştan bir bütün olarak görülebilir.
Fakat tasarım ve kavramsallaştırma amaçları için birkaç bileşenden oluşmaktadır.
Woolf’a göre ZÖS dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;
1-Öğrenci model Modülü
2-Pedogojik (Öğretim) Modülü
3-Alan Bilgi (Uzman) Modülü
4-Haberleşme ve iletişim (Kullanıcı Arabirim ) modülü (Woolf, 1992).
2.3. Öğrenci Modeli Modülü
Her bir öğrenciye özgü bilgileri depolar. Öğrencilerin öğrenme durumları üzerinde ne kadar iyi
performasyon gösterdiğini izler. Bu modülün amacı pedagojik modül için bilgi toplar bu bilgilerin uzman
tarafından kullanılmasını sağlamaktır.
Öğrenci modellerinden bir kısmı kısa zaman (bir oturum süresince geçerli olan) bilgilerinin içerirken bazı
öğrenci modüller uzun vadeli bilgiler kullanılmaktadır. Kısa zaman bilgileri anlık yardımlarda
kullanılmaktadır. Uzun zamanlı öğrenci modüler bilgilendirmeler pedagojik eylemlerde öğrenciye uygun en
iyi problemin yada konun seçiminde kullanılabilir (Suraweara,2004).
Kısa zamanlı öğrenci modülü: Model izleme modülü ve Kısıt tabanlı öğrenci modülü örnek olarak
gösterilmektir.
Uzun zamanlı öğrenci modülü: Kaplama öğrenci Modülü, Streotip öğrenci modülü, Bayes öğrenci
modülü, Durum tabanlı öğrenci modülü ve Etmen tabanlı öğrenci modülünden örnek olarak gösterilebilir.
Kısa dönemli öğrenci modeli genellikle uzun dönemli öğrenci modelini güncellemek amacıyla
kullanılmaktadır ( Mayo, 2001).
2.4. Araştırmada Kullanılan Kaplama Öğrenci Modülü
Uzmanın konuyla ilgili bilgisinin ve öğrenci bilgisi arasındaki farkları içermektedir. Öğrencinin alan
bilgisi uzmana bilgisinin bir alt kümesi olarak düşünülmektedir (Stankov, 1996).
Modülün amacı öğrencilerin eksik ya da yanlış olan bilgilerin giderilmesi ve uzman bilgilerine ulaşmasını
sağlamaktır. Uzmanın bilmediği bilgilerin öğrenciler tarafından bilinmesi istenmez. Alan bilgisi kurallar,
olaylar ve kavramlar olarak kısımlara ayrılır. Bu kısımların bilinme düzeyini değer aralığı kullanarak ifade
edilir. Örneğin “0” ve “100” aralığı kullanıldığında “0” durumu bilinmediği “100” ise konunun en üst düzeyde
bildiğini gösterecektir. Öğrencinin başlangıç düzeyi “0” kabül edip öğrenci davranışına göre düzeyi dinamik
olarak değiştirmektir (Suraweara,2001).
2.5. Araştırmada Kullanılan Zekilik Özellikleri
Araştırmada kullanılacak zekilik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
•

Kalınan sayfayı hatırlama: Öğrenci sayfadan çıktığı ve tarayıcı direk kapatıldığı zaman en son
sayfaya yönlendirme. Sisteme giriş yapıldığında en son izlenen sayfadan devam etme.

•

Öğrenme düzeylerini ifade etme: Öğrenme düzeyini dilsel ifade olarak (kesinlikle bilmiyor,
büyük olasılıkla bilmiyor, muhtemelen bilmiyor, biliyor olabilir, muhtemelen biliyor, büyük
olasılıkla biliyor, kesinlikle biliyor vb.) öğrenciye bildirme.

•

Yetersiz olunan konuları belirleme ve bu konulara yönlendirme: Öğrencinin öğrenme düzeylerine
göre eksik olduğu kavramlar, konu ve sayfaları belirleyerek yönlendirme ve öneride bulunma.

•

İzlenme durumlarını algılama ve yönlendirme: Öğrenci sistemin tekrar izlemesini önerdiği
sayfaları izlemediğinde bunu algılama, öğrencinin tekrar yeni sayfaya geçmesini engelleme ve
öğrenciyi tekrar öğrenme eksiği bulunan sayfalara yönlendirme.

•

Konular arası geçiş şartları sağlama: Öğrenci öğrenme düzeyi olarak öğretmenin belirlediği geçiş
şartına ulaşamazsa öğretmenin belirlediği temalara geçişi engelleme.
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3.

•

Geçiş şartlarına sağlayanlara konuları açma: Öğrenci öğrenme düzeyi olarak, öğretmenin
belirlediği geçiş şartına ulaşırsa öğrencinin geçebileceği temaları kullanıma açma ve geçiş
yapabileceği temaları öğrenciye bilgi olarak sunarak öğrenciyi yönlendirme.

•

Verilen cevapları izleme: Öğrenciye konuların sonunda yer alan sınav sorularına verdiği cevapları
izleme imkânı verme.

•

Öğrenim sürecinde öğrenciyi izleme: Öğrencinin bir sayfayı izlemeden diğer sayfaya geçmesini
engelleme, öğrenci etkinlik cevaplarını saklama, öğrencinin sayfaya giriş sayısını ve süresini
takip etme, izlenen, izlenme izni olan ve izlenme izni olmayan sayfaları belirleme.

•

Sayfa izleme düzeyi: Öğrencinin sayfa izleme düzeyinin (sayfa çalışma düzeyi) “İyi”, “Orta” ve
“Kötü” şeklinde belirlenmesi ve istenen düzeye ulaşamayan öğrencinin engellenmesi (sayfa
izleme düzeyi öğrencinin sayfaya giriş sayısı ve süresine göre hesaplanmaktadır).

•

Navigasyon: Öğrenciler sistem içerisinde izinli sayfalarını belirleme yönlendirme. Gezinme
adaptasyonunu sunma.

YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Kapsamı
Araştırma Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği
bölümünde okuyan ve Fizik I dersi, İş, enerji ve enerjinin korunumu ünitelerini web tabanlı zeki öğretim
sistemi ile alan 26 öğrencinin ön-test, son-test ve kalıcılık testleri içermektedir
3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi kullanan 26 öğrencilerin başarıları ön-test, son-test ve
kalıcılık testleri ile sınırlıdır.
3.3. Araştırmanın Önemi
Zeki öğretim sistemleri(ZÖS) geleceğin öğretim sistemleri olarak görülmektedir. Çalışmada fizik
öğretimine katkıda bulunmak, etkili, verimli ve ilgi çekici fizik öğretimini gerçekleştirmek için geliştirilen bir
web tabanlı zeki öğretim sistemini öğrenci bakış açısıyla değerlendirerek alana katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
3.4. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2012–2013 Eğitim Öğretim yılında Eğitim Fakültesi Fizik-I dersinin alan, 26
İlköğretim Bölümüm Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden oluşmaktadır.
3.5. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, yarı deneysel desenlerden “tek yönlü tekrarlı ölçümler testi” kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlem öncesi öğrencilerin ders içeriği hakkında bilgileri araştırmacı tarafından
geliştirilen ön test başarı testi ile ölçüldükten sonra, Karacı (2013) tarafından geliştirilen “TURSOZ”
uyarlanabilir Zeki Öğretim Sisteminin kullanımı hakkında bilgi verildikten sonra öğrenciler tarafından 4 hafta
çevrimiçi olarak kullanılmıştır. Deneysel işlem sonrasında son aynı başarı testi son test olarak uygulanmıştır.
Son testin uygulanmasından sonra 45 gün sonrasında yine aynı test kalıcılık testi olarak uygulanmıştır.
3.6. Veri toplama Araçı
Fizik-I dersinde yer alan iş, enerji ve enerjinin korunumu konularıyla ilgili akademik başarı testi
geliştirilmiştir. Başarı testi daha önce dersi alan 35 öğrenciye 25 soru olarak uygulanmıştır. Yapılan madde
analizi sonucunda güvenirliği düşük olan 6 soru çıkartılarak 19 soruya düşürülmüştür. Başarı testi kavram ve
problem sorularının yer aldı 19 sorudan oluşmaktadır. Başarı testi çalışma grubuna ön-test son-test ve kalıcılık
testi olarak uygulanarak bilgilerin ne kadar artığına ve kalıcılığına görmek için kullanılmıştır.
3.7. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında yapılan deneysel süreçte elde edilen veriler tek yönlü tekrarlı ölçümler testi ile
analiz edilmiştir. Tekrarlı ölçümler en az üç alt boyutlu kategorik bir değişken ile sürekli değişkenlerin
arasındaki farkı tespit edilmek amacıyla yapılmaktadır (Pallant, 2011). Bu araştırmada bağımlı değişken
sürekli olup Fizik I dersini alan ilköğretim matematik öğretmenliği programında eğitimine devam eden
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öğretmen adaylarının erişi puanlarıdır. Bağımsız değişken kategorik yapıda olup, deney sürecinde uygulanan
testlerdir. Bu testler, deney süreci başlamadan yapılan ön-test, deney sürecinin hemen bitiminde yapılan sontest ve deney sürecinin tamamlanmasından 45 gün sonra yapılan kalıcılık testleridir. Yapılan fark istatistiğinin
etki büyüklüğünü hesaplamak amacıyla ω2 katsayısı hesaplanmıştır.
4.

BULGULAR

Araştırmanın verilerinin analizi için yapılan tek yönlü tekrarlı ölçüm testi ile deney grubunun ön-test, sontest ve kalıcılık testi (45 gün sonra) puanları karşılaştırılmıştır. Elde edilen ortalamalar ve standart sapma
puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Tekrarlı ölçümlerin varsayımlarından olan küreselliğin tespit edilmesi için
yapılan Mauchly testi sonucunda verilerin küreselliği ihlal edilmiştir ( x2(2) = 19.7, p < .05). Serbestlik
derecesi Greenhouse-Geisser küresellik hesaplama katsayısı ( = .41) ile doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda
yapılan deneysel işlemin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fizik 1 dersi alan öğretmen adaylarının İş,
Enerji ve Enerjinin Korunumu ünitelerinin öğretilmesinde ve kazanılan bilginin kalıcılığının sağlanmasında
Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri’nin kullanılmasının anlamlı fark sağladığı tespit edilmiştir. F (1.67,
32.05) = 502,92, p < .05, 2 = .89. Etki büyüklüğünü hesaplamak için yapılan omega square testi sonucunda
katsayı. 84 olarak hesaplanmıştır. Buna göre Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri’nin öğretmen adaylarının
İş, Enerji ve Enerjinin Korunumu ünitesini öğrenme ve kalıcılığın sağlanmasında büyük etkisi (Pallant, 2011)
olduğu tespit edilmiştir. Bu etki büyüklüğü toplam varyansın %25’den fazlasını açıklamaktadır (Cohen, 1988;
akt. Field, 2005).
Tablo 1. Deney Grubunun Ön test, Son test ve Kalıcılık Testi Betimsel İstatistikleri
Test Türü
N
Ortalama
Standart Sapma
Ön test
26
23.88
6.62
Son test
26
73.80
8.93
Kalıcılık Testi
26
71.88
7.92
Grafik 1. Deney Grubundaki Öğretmen Adaylarının Ön test, Son test ve Kalıcılık Testi Puanları

Yukarıdaki grafikte deney sürecinde bağımlı değişkenler olan testlerden alınan puanlar gösterilmektedir.
Buna göre öğretmen adaylarının iş, enerji ve enerjinin korunumu ünitesi kapsamında Web Tabanlı Zeki
Öğretim Sistemleri yöntemi ile aldıkları dersin akademik başarı puanlarına yüksek derecede etki ettiğini
görülmektedir. Bu teknik sonucunda öğretmen adaylarının başarı puanları 50 puan artmıştır. Deney sürecinin
tamamlanmasından 45 gün sonra yapılan kalıcılık testinde de öğretmen adaylarının puanlarının yüksek olduğu
ve son-teste göre alınan puanlarda çok küçük bir düşüş olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamında elde bulgular Web Tabanlı Zeki Öğrenme Sistemleri yönteminin İlköğretim
Matematik Öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının Fizik-I dersi kapsamındaki İş, Enerji
ve Enerjinin Korunumu ünitesine bağlı akademik başarıyı arttırdığı ve bu bilgilerin kalıcılığını sağladığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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5.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Tablo 1’de çalışmaya katılan öğrencilerin sistemi kullanmadan önceki ön-testi, kullandıktan sonraki sontestlerinin ve kalıcılık puanlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır. Aritmetik
ortalamalara bakıldığında internet tabanlı(web tabanlı) uyarlanabilir ZÖS’lerin başarıyı arttırdığı
görülmektedir. Ayrıca ön-test puanları ile son-test puanları arsında istatiksel anlamlı farkın olması (p<.05) İş,
enerji ve enerjinin korunumu konularının öğretiminde Web-Tabanlı Zeki Öğretim Sisteminin kullanılmasının
başarıyı olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Son-test puanları ile kalıcılık testi puanları arasında anlamlı bir farkın olmaması, web tabanlı zeki öğretim
sistemlerinde istatiksel olarak (P>.05) kalıcılığa etkisin olduğu görülmüştür. Aynı zamanda grafik 1’e
bakıldığında ön-test, son-test arasındaki puan farkının oldukça yüksek ve istatiksel olarak anlamlı olduğu
görülmektedir. Deneysel sürecin tamamlanmasından 45 gün sonra yapılan kalıcılık testinin puan
ortalamalarına bakıldığında son-test ile arasında oldukça düşük bir puan farkının olduğu ve bu farkın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Tüm bu verilerden hareketle uygulanan deneysel sürecin
dolayısıyla Web Tabanlı Zeki Öğrenme Sistemi’nin Fizik eğitiminin akademik başarısını ve yapılandırılan
bilgilerin kalıcılığını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemleri Fizik öğretiminde kullanılabilir. Sistemin kullanılması zaman,
mekân ve bireysel algılamalarda avantaj saylayabilir. Alanla ilgili yapılacak çalışmalara ve sınıf ortamında
yürütülen derslere katkı sağlayabilir. Araştırmacıların bundan sonra yapılacak çalışmalarda benzer tekniklerin
farklı dersler ve konular üzerindeki etkisini incelemesinin alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
Nurcan Sak1
Veysel Demirer2
1.

ÖZET

Son yıllarda bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler eğitim ortamlarını da hızla değiştirmekte ve
dönüştürmektedir. Ülkemizde de okullarda bilişim teknolojilerinin (BT) entegrasyonu devlet politikası olarak sürdürülmekte,
değişim ve gelişim süreci yeni projelerle devam etmektedir. Okullarda teknolojinin etkili entegrasyonu ancak öğretmenlerin
bu teknolojileri doğru ve etkin kullanabilmeleri ile mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin sınıflarında
bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine yönelik algıları önem kazanmaktadır. İlgili literatüre göre, öz-yeterlik algısı yüksek
olan bireyler bir işi başarmak için büyük çaba göstermekte, olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri dönmemekte,
ısrarlı ve sabırlı davranmaktadırlar. Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının saptanması ve geliştirilmesi,
onların bilişim teknolojilerini öğretim faaliyetlerinde etkili olarak kullanabilmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle bu
araştırmanın amacı öğretmenlerin bilişim teknolojilerine yönelik öz-yeterlik algılarını bazı değişkenler açısından inceleyerek,
mevcut durumu ortaya koymaktır. Öğretmenlerin sınıflarında teknoloji ve bilgisayar kullanımlarında yönelik çeşitli
araştırmalar olmasına rağmen son yıllarda bu alanda ortaya çıkan yeni teknolojileri de dikkate alarak bu teknolojilere yönelik
öz-yeterlik algılarının ortaya konulması fayda sağlayacaktır. Bu amaçla veri toplama aracı olarak Ekici, Ekici ve Kara’nın
(2012) geliştirdikleri “Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılarak öğretmenlerden veri toplanmıştır. Elde
edilen veriler analiz edilerek, bulgular ilgili literatüre göre tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Bilişim Teknolojileri, Öz-yeterlik Algısı
2.

EXTENDED ABSTRACT

As the technology is improving in the whole world as well as in our country, the influence of the technology
on education processes is also increasing, and a change is being observed in education based on Information and
Communication Technologies (ICT). In order to complete this change and improvement in education, the
attitudes, judgments, self-efficacy levels of the teachers who will apply these changes on education gain
importance. In the integration process of the technology with education, it is crucial for teachers to be able to use
the technology with efficacy in the classroom. In order to ensure this, teachers need to have the belief of selfefficacy in terms of ICT. Self-efficacy is the belief in oneself about having the necessary skills to do a job
successfully. If the self-efficacy perception of people is high, they will spend great effort to succeed in their jobs;
and in case of a negative situation, they will not give up easily, stay firm, patient and persistent. For this reason,
the self-efficacy perception is a vital factor in education and has to be emphasized. Moreover, individuals with
higher self-efficacy levels in technology react in a mild manner to the new technological advances and adapt
themselves better to the technological developments. For these reasons, the aim of this study is to determine the
current status of the self-efficacy perceptions of teachers about ICT, and to examine these perceptions in terms of
gender, years spent at service, school types, in-service trainings received, workplace environment and
technological infrastructure in the schools .For this reason, a questionnaire in which the demographic properties
of teachers are asked has been used as the data collection tool and the “Information Technologies Self-Efficacy
Perception Scale” developed by Ekici, Ekici and Kara (2012) has been used to determine the self-efficacy levels
of the teachers in terms of ICT.
248 teachers participated in the study. After 63 data which were considered to have missing data and which
were faulty or having outliers were omitted from the scale, the data of 185 teachers (86 female and 99 male)
were analyzed. In order to assess the teacher attitudes in the light of the variables, the t-test and the one-way
variance analysis (one-way ANOVA) have been used and the results were tested at α=0.05 level. The data about
the personnel information of the students were assessed by taking the arithmetic average (!), percentage (%) and
frequency (f) values into account.
As for the distribution of the grades received by the teachers who participated in the study, the lowest grade
has been found to be 62, and the highest grade 135. When the arithmetic mean of the self-efficacy levels of the
teachers in terms of ICT is considered, it can be suggested that the self-efficacy perception values of the teachers
in terms of ICT are above the medium level and that their self-efficiency perception is high (! = 98.6). When the
gender variable is considered, it has become obvious that male teachers have higher self-efficacy perceptions
when compared with the female teachers. The self-efficacy perception of the teachers in terms of the years spent
at service has been determined to be higher in the teachers with 1-5 years at service. It has also been determined
that as the number of the service years increases, the self-efficiency perception levels of teachers decrease.
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It has been determined that the school types and the residential areas around the schools have no effect on the
self-efficiency perceptions on ICT. It has also been concluded that the technological infrastructure of the schools
in which the teachers work has no meaningful effects on the self-efficacy perception levels of the teachers. It has
been determined that the in-service trainings received by the teachers on ICT have positive effects on the selfefficacy perceptions on ICT.
By considering the findings of the study, it can be suggested that increasing the number of the IT classes in
educational faculties of universities, and introducing the technologies that are specific to the fields of the
teachers and providing pedagogical applications for future teachers will have positive effects in increasing the
self-efficiency levels of the teachers on IT. The in-service trainings provided by the Ministry of National
Education in the scope of the FATİH PROJECT have been started for the purpose of making the teachers use the
technology efficiently in the classroom. In this context, providing in-service trainings about IT for the teachers
who work at the schools where the FATİH PROJECT is applied is considered beneficial.
As the years at service increase for the teachers, it is observed that their ICT self-efficacy levels decrease, and
therefore in-service trainings for the teachers on up-to-date technologies with regular intervals will be useful in
eliminating this drawback.
Keywords: Teachers, ICT, Self-efficacy Perceptions
3.

GİRİŞ

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte bilginin doğası değişmekte ve sürekli
yenilenmektedir. Ayrıca toplumların da hızla ilerleyen ve gelişen bilgi çağına ayak uydurmaları gerekmektedir.
Toplumun bu çağa uyum sağlayabilmesi ise eğitim kurumlarının çağa uygun düzenlenebilmesine bağlıdır.
Bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamları ile bütünleşmeye başlamasıyla birlikte bu teknolojilerinin etkili
bir şekilde kullanılabilmesi ve üst düzeyde yararlanılabilmesinde öğretmenler anahtar konuma gelmişlerdir
(Ekici, Ekici & Kara, 2012; Koçak-Usluel & Seferoğlu, 2004). Bilişim teknolojileri eğitimin ayrılmaz bir parçası
haline geldikçe Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu teknolojileri eğitimle bütünleştirecek olan
öğretmenlerin farkındalıkları ve cesaretleri arttırılmaya çalışılmaktadır (Ekici, Ekici & Kara, 2012). Bu nedenle
bilişim teknolojilerini öğrenme ortamlarına uygulayacak olan öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin
algıları, tutumları ve öz-yeterlik inançları önem kazanmaya başlamıştır (Ekici, Ekici & Kara, 2012).
Birey belli bir görevle ilgili yeteneği bulunsa dahi, sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerine sahip
olduğunun bilincinde olmayabilir. Bu sebeple de o göreve teşebbüs etmeyebilir. Bunun için bireyin kendi
yeteneğinin farkında olması ve başarabildiği konularda öz-yeterlik inancı geliştirmesi gerekir. Bandura’nın
(1986) sosyal öğrenme kuramındaki temel öğelerden biri olan öz-yeterlik inancı, belirlenen bir görevin
uygulanmasında kişinin görevi başarabileceğine dair kendine olan inancıdır. Öz-yeterlik inancı, bir kişinin belli
bir göreve başlama ve görevi sürdürmedeki kararlılığını, o görevi yapmak için gerekli olan motivasyonunu ve
sonuçta da bireyin performansını etkilemektedir (Kotaman, 2008). Öz-yeterlik inancı yüksek olan kişiler
karmaşık problemlere karşı daha ısrarlı olmakta, problemi çözme konusunda daha istekli çaba göstermekte ve
kendini her konuda geliştirmeye açık olmaktadır.
Öğretmenlerde Bilişim Teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik inançları, derslerde sınıf içi aktivitelerinde
teknolojiyi kullanma düzeylerini de etkilemektedir. Öz-yeterlik inançları yüksek olan branş ve sınıf
öğretmenlerinin derslerinde teknolojiyi daha fazla kullandığı, öz yeterliği düşük olan öğretmenlerin ise sınıf içi
etkinliklerde teknolojiyi daha az kullandığı görülmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda bilişim
teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algısı yüksek olan öğretmenlerin bilgisayarla ilgili etkinlikleri uygulamakta
daha istekli oldukları, bu konuda emek harcadıkları, herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında ise problemi
çözmede çaba harcadıkları görülmektedir (Seferoğlu & Akbıyık, 2005).
4.

YÖNTEM

Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının inceleneceği bu araştırma tarama modeline göre
desenlenmiştir. Araştırmada örneklem grubunun özellikleri, kullanılan ölçme aracı ve veri analiz işlemleri bu
bölümde belirtilmiştir.
4.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini, Bilişim Teknoloji dersi öğretmenleri hariç diğer branş ve sınıf öğretmenleri
oluşturmaktadır. Araştırmaya 248 öğretmen katılmıştır. Ölçekte eksik, hatalı ve uç değer olarak görülen 63 veri
atıldıktan sonra toplam 185 öğretmenin verisi analiz edilmiştir.
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Tablo 1. Cinsiyete Göre Katılımcı Sayısı
Cinsiyet
N
%
Erkek
Kadın
Toplam

99
86
185

54
46
100

4.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada, veri toplamak amacıyla Ekici, Ekici ve Kara’nın (2012) öğretmenlerin bilişim teknolojilerine
yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek için geliştirdiği Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek, 27’si de
olumlu ve seçenekleri (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5)
Kesinlikle Katılıyorum şeklindeki maddelerden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, öğretmenlerin
bilişim teknolojileri öz-yeterliğine yönelik yüksek algıyı belirtmektedir. Ayrıca bu ölçeğe cinsiyet, hizmet yılı,
çalışılan okul tipi, çalışılan yerleşim yeri, okulun sahip olduğu teknolojik altyapının yeterli olup olmadığı ve
bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu gibi öğrenci kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla
demografik soruları eklenmiştir. Ölçeği geliştiren araştırmacılar ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.97
olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada ise ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur.
4.3. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan veriler, bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Değişkenlere göre öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarını değerlendirmek için t-testi ve tek
yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) yapılmış ve sonuçlar α = 0.05 düzeyinde test edilmiştir. Öğrenci
kişisel bilgilerine ait veriler aritmetik ortalama (!), yüzde (%) ve frekans (f) değerleri dikkate alınarak
yorumlanmıştır.
5.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algıları, cinsiyetleri, hizmet yılları, çalıştıkları
okul, çalıştıkları yerleşim yeri, okullarındaki teknolojik altyapının yeterli olup olmadığına ve hizmet içi eğitim
alıp almadıklarına göre ortaya çıkan bulgulara bakılarak incelenmiş ve literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçekten aldıkları puanların dağılımında en düşük puan 62, en yüksek
puan ise 135’dir. Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik puanlarının aritmetik ortalamasına
bakıldığında öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının orta düzeyin üzerinde olduğu ve bilişim
teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu söylenebilir (!!= 98.6). Öğretmenlerin değişkenlerin
etkisini gözetmeksizin var olan bilişim teknolojileri öz-yeterlik düzeylerine ilişkin maddelere verdikleri
cevapların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Ölçek Maddelerine Göre Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algıları
Maddeler
Ss
!
Bilgisayar ilerleyen zamanlarda bozulduğunda tekrar sistemi düzgün çalıştırmak için
3.20
1.259
yedekleme dosyası oluşturabilirim.
Bilgisayar donanım ve programlarıyla ilgili terimleri anlayabilirim.
3.65
1.010
Bilgisayarımda anti-virüs yazılımı kullanabilirim.
3.78
1.108
Bilgisayar programlarının ilerlemiş özelliklerini öğrenebilirim.
3.54
1.005
Kelime işlemci programlarını kullanabilirim (MS Word, Openoffice, vb.)
3.97
0.938
Sunum hazırlama yazılımlarını kullanabilirim (MS PowerPoint vb.)
3.92
0.988
Veri tabanı kullanabilirim (MS Access vb.)
3.03
1.204
Elektronik posta kullanabilirim.
4.23
0.869
Web ortamında herhangi bir arama motorunu kullanabilirim.
4.25
0.876
Web sayfası hazırlayabilirim.
2.69
1.202
Sanal ortamdaki her tür kaynağı (belgeler, resim, video, müzik, animasyon vb.) internetten
4.19
0.818
indirip kullanabilirim.
Dosya transfer protokolü (FTP) ile ağda dosya transferi yapabilirim/kullanabilirim.
3.26
1.188
Forum/Tartışma gruplarına katılabilirim.
3.67
1.045
Tarayıcı (Scanner) kullanabilirim.
3.75
1.075
Bilgisayar ortamında resimler üzerinde değişiklikler yapabilirim.
3.82
1.047
TV, DVD, Projeksiyon vb. multimedya araçlarını kullanabilirim.
4.09
0.925
Bilişim teknolojilerinden faydalanırken karşılaştığım sorunları çözebilirim.
3.49
0.904
Sanal ortamda video konferansa katılabilirim/yapabilirim.
3.40
1.167
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Bilgileri organize etmek (düzenlemek, depolamak, yapılandırmak vb.) için bilgisayarı
kullanabilirim.
Sohbet programlarını (Chat, skype, Google talk gibi) kullanabilirim.
Kütüphanelerin web sayfalarını kullanarak araştırma yapabilirim.
Elektronik ortamda değerlendirme rubrikleri (dereceli puanlama ölçeği) hazırlayabilirim.
İnteraktif (Etkileşimli) akıllı tahta kullanabilirim.
Elektronik kaynaklar (derecelendirme ölçekleri, elektronik rubrikler gibi) kullanarak
öğrencileri değerlendirebilirim.
Bilişim teknolojileri araç gereçlerinin (bilgisayar donanımları, projeksiyon, tarayıcı, ağ,
akıllı tahta vb.) işlevlerini tanımlayabilirim.
Bilişim teknolojilerini derslerimde sunum ve gösterim amaçlı kullanabilirim.
Ders yönetim sistemlerini (Moodle, Blackboard, Web CT vb.) öğretim amaçlı
kullanabilirim.

3.83

0.990

3.92
3.86
3.35
3.68
3.43

0.975
0.957
1.088
0.962
1.051

3.65

0.955

3.95
2.99

0.862
1.144

Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterliğine yönelik maddelere verdikleri cevapların ortalamalarının
2.99 ile 4.25 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin e-posta (X = 4.23) ve arama motoru (X!!=
4.25) ve multimedya araçlarını (TV, DVD, projeksiyon vb.) kullanabilme (X!= 4.09) öz-yeterlik düzeylerinin
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin temel teknoloji kullanma becerilerine sahip olduğunu
göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin kelime işlemci (X!!= 3.97) ve sunum hazırlama programlarını (X!!= 3.97)
kullanabilme öz-yeterlik düzeyinin yüksek olduğu, ancak web sayfası hazırlama (X!= 2.69), Moodle gibi ders
yönetim sistemlerini kullanabilme (X!= 2.99) konusunda öz-yeterliklerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu
sonuç, öğretmenlerin eski teknolojilere yönelik öz-yeterlik algılarının yüksek olduğunu, güncel teknolojileri
kullanmada ise kendilerini yetersiz gördüklerini göstermektedir.
5.1. Cinsiyete Göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algı puanları t-testi ile
incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Cinsiyete Göre Öz-Yeterlik Algıları
Grup
N (%)
Ss
t
p
!
Erkek
99(53.5)
101.67
17.09
2.87
0.004
Kadın
86(46.5)
95.07
13.55
Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin cinsiyetlerine göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik
algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 2.87, p < 0.01). Bilişim Teknolojileri öz-yeterlik
algıları cinsiyete göre karşılaştırıldığında, erkek öğretmenlerin (!!= 101.67) kadın öğretmenlere (!!= 95.07) göre
öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu söylenebilir.
Literatür incelendiğinde bilgisayar ve teknoloji kullanımına ilişkin öz-yeterlik algısı üzerinde cinsiyet önemli
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada erkek öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik
algılarının bayan öğretmenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan birçok araştırma, bu durumu
desteklemektedir (Akkoyunlu & Orhan, 2003; Aşkar & Umay, 2001; Çetin & Güngör, 2012; Deniz, 1994; İpek
& Acuner, 2003). Ancak son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu
durumun değişebileceği öngörülmektedir. Cinsiyetin öz-yeterlik algısı üzerinde etkisinin olmadığını gösteren
çalışmalarda mevcuttur (Güler & Sağlam, 2002; Korkmaz & Demir, 2012; Tekinarslan, 2008). Seferoğlu ve
Akbıyık (2005) ilköğretim öğretmenlerine yönelik çalışmalarında erkek ve kadın öğretmenler arasında
bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısı açısından bir fark bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Baş (2011) yaptığı
çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarını incelemiş ve kadın
öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.
5.2. Hizmet yıllarına göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının değişip değişmediği
tekyönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Grup
a.1-5 yıl
b.6-10 yıl
c.11-15 yıl
d.16-20 yıl

Tablo 4. Hizmet Yıllarına Göre Öz-Yeterlik Algıları
N(%)
Ss
F
p
Anlamlı Fark
!
49(26,5)
103,06 15,001
44(23,8)
101,25 16,477
a-d
3.345
0.011
a-e
41(22,2)
98,02
16,388
26(14,1)
92,54
16,503
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e.21 ve üstü

25(13,5)

92,44

11,255

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yıllarına göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik
algıların da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (F = 3.34, p < 0.05). Ortaya çıkan farklılığın hangi
gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey HSD testi uygulanmış ve farklılığın hizmet yıl 1-5 yıl olan
öğretmenler ile 16-20 ve 21 ve üstü arasında olan öğretmenler arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Bilişim
teknolojileri öz-yeterlik algı puanları hizmet yıllarına göre karşılaştırıldığında, sırasıyla 1-5 yıl (!!= 103.06), 610 yıl (!!= 101.25), 11-15 yıl (!!= 98.02), 16-20 yıl (!!= 92.54), 21 yıl ve üzeri (!!= 92.44) bulunmuştur. Bu
verilere göre hizmet yılı arttıkça öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının azaldığı ifade
edilebilir.
Genç öğretmenlerin, daha kıdemli öğretmenlere göre teknoloji ve yeniliğe daha açık olduğu bilinmektedir.
Bu araştırmada yeni mezun olan öğretmenlerin kendilerinden daha kıdemli olan öğretmenlere oranla bilişim
teknolojileri öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu, öğretmenlerin hizmet yılı arttıkça öz-yeterlik algılarının
düştüğü görülmektedir. Yapılan birçok çalışma bu durumu desteklemektedir (Aydoğdu, Özcan & Ergin, 2008;
Baş, 2011; Erkan, 2004). Bu durumun sebebi olarak, yeni eğitim sistemiyle beraber teknoloji odaklı yetiştirilen
öğretmenlerin, eski eğitim sistemiyle yetiştirilmiş öğretmenlere oranla teknolojiye karşı olumlu tutum
geliştirerek derslerinde teknolojiyi daha etkili kullandığı söylenebilir. Çetin ve Güngör’ün (2012) yaptıkları
çalışmada ise 6-10 yıl ve 1-5 yıl arası görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik puanlarının en yüksek olduğu ve
onları sırasıyla 10-15 yıl, 20 yıl ve üstü, 16-20 yıl çalışanlar izlemekte olduğunu ortaya koymuşlardır.
5.3. Çalıştıkları Kuruma Göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlara göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının değişip
değişmediği tekyönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. Çalıştıkları Kuruma Göre Öz-Yeterlik Algıları
Grup
N(%)
Ss
F
p
!
İlkokul
17(9.2)
103.47 12.856
Ortaokul
61(33)
100.33 14.716 1.839 0.162
Lise
107(57.8)
96.84
16.743
Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet yıllarına göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik
algılarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (F = 1.839, p > 0.05). Bu verilere göre öğretmenlerin
ilkokul, ortaokul veya liselerde görev yapmalarının bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarını etkilemediği
söylenebilir.
5.4. Okulların Yerleşim Yerine Göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmenlerin çalıştıkları okulların yerleşim yerlerine göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik
algılarının değişip değişmediği tekyönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ile incelenmiştir. Elde edilen
bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Okulların Yerleşim Yerine Göre Öz-Yeterlik Algıları
Grup
N(%)
Ss
F
p
!
Köy
10(5.4)
100.20
7.208
Kasaba
39(21.1)
98.46
16.782
0.075 0.973
İlçe
34(18.4)
97.71
15.256
İl
102(55.1)
98.79
16.459
Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin çalıştıkları okulların yerleşim yerlerine göre bilişim teknolojilerine
ilişkin öz-yeterlik algıların da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (F = 0.075, p > 0.05).
Öğretmenlerin çalıştıkları yerleşim yerlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algıları üzerinde bir etkisi olmadığı
görülmektedir. Çetin ve Güngör (2012) yaptıkları araştırmada bilgisayar öz-yeterliklerinde köyde ve ilçede
çalışan öğretmenlerin kasabada ve ilde çalışan öğretmenlerden daha yüksek puan aldıklarını bulmuşlardır. Bunun
sebebi olarak ise göreve yeni başlayan öğretmenlerin daha çok köy ve ilçelerde görev yapmalarının, daha yaşlı
öğretmenlerin ise il merkezinde görev yapmalarının olabileceğini ifade etmişlerdir.
5.5. Okulların Teknolojik Altyapılarına Göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
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Öğretmenlerin çalıştıkları okulların sahip olduğu teknolojik altyapının yeterli olup olmadığına göre bilişim
teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının değişip değişmediği t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular
Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Okulların Teknolojik Altyapısına Göre Öz-Yeterlik Algıları
Grup
N(%)
Ss
t
p
!
Hayır
117 (63.2)
97.32
15.73
-1.449
0.149
Evet
68(36.8)
100.81
15.94
Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmenlerin görev yaptıkları okulların sahip olduğu teknolojik altyapının yeterli
olup olmadığına göre bilişim teknolojilerine ilişkin öz-yeterlik algıların da istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunamamıştır (F = -1.449, p > 0.05).
5.6. BT ile ilgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumuna Göre Öğretmenlerin BT Öz-Yeterlik Algıları
Öğretmenlerin bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumuna göre bilişim teknolojilerine
ilişkin öz-yeterlik algılarının değişip değişmediği t-testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 8. Hizmet İçi Eğitim Alma Durumuna Göre Öz-Yeterlik Algıları
Grup
N(%)
Ss
t
p
!
Hayır
88(47.6) 95.5
14.34
-2.571
0.011
Evet
97(52.4) 101.41
16.69
Tablo 8’de görüldüğü gibi öğretmenlerin hizmet içi eğitim alma durumuna göre bilişim teknolojilerine ilişkin
öz-yeterlik algıların da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t = -2.571, p < 0.05). Bu sonuç
öğretmenlerin bilişim teknolojileri ile ilgili aldıkları hizmet içi eğitimin, bilişim teknolojileri öz-yeterlik algıları
üzerinde olumlu yönde etki yaptığını göstermektedir. Ancak ilgili literatür incelendiğinde hizmet içi eğitimin özyeterlik algısına yönelik herhangi bir etkisini olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmaktadır (Çetin &
Güngör, 2012; Korkmaz & Demir, 2012).
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Yapılan bu araştırmada, öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu
görülmüştür. Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarına ilişkin elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
•
•

•
•
•

Kadın öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının erkek öğretmenlere oranla daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Yeni mezun olan öğretmenler kendilerinden daha kıdemli olan öğretmenlere oranla bilişim teknolojileri
öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu, öğretmenlerin hizmet yılı arttıkça öz-yeterlik algılarının
düştüğü ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ve okulların bulundukları yerleşim yerinin bilişim teknolojileri özyeterlik algısı üzerinde anlamlı bir farka neden olmadığı bulunmuştur.
Öğretmenlerin çalıştıkları okullarının teknolojik altyapılarının yeterli olup olmadığına göre bilişim
teknolojileri öz-yeterlik algılarının değişmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının yüksek olduğu tespit
edilmiştir.

Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının gelişebilmesi için şu
öneriler getirilebilir:
•

•

•

Öğretmenlerin BT öz-yeterliklerinin artmasında özellikle eğitim fakültelerinde öğretmenlik eğitimi
sürecinde verilen BT derslerini sayısının arttırılması, alanlara özgü teknolojilerin tanıtılarak pedagojik
uygulamalarının öğretilmesi etkili olacaktır.
MEB tarafından FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları öğretmenlerin
teknolojiyi eğitimde daha etkili kullanmalarını sağlamak amacıyla verilmeye başlanmıştır. Bu anlamda
özellikle FATİH projesinin uygulandığı okullarda görev yapan öğretmenlere BT ile ilgili hizmet içi
verilmesinin olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir.
Öğretmenlerin hizmetteki görev yılı arttıkça BT öz-yeterliklerinin azaldığı görüldüğünde, bu
olumsuzluğun ortadan kaldırılmasında özellikle öğretmelere düzenli aralıklarla güncel teknolojiye
uygun hizmet içi eğitimlerin verilmesi etkili olacaktır.
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E-ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUĞA İLİŞKİN MODELLERİN
İNCELENMESİ: REFERANS MODEL ÖNERİLERİ
Ömer Demir1
Halil Yurdugül2
1.

ÖZET

Günümüzde Türkiye’de ve tüm dünyada fiziksel sınıflardan sanal sınıflara ya da e-öğrenmeye bir geçiş süreci söz
konusudur. Bu geçişin anahtar kavramı öğrenenlerin, öğretenlerin ve kurumların e-öğrenmeye yönelik
hazırbulunuşluluğudur. E-öğrenmenin giderek önem kazanmasıyla e-öğrenmenin paydaşları olan öğretici, öğrenci ve
kurumların e-öğrenmeye hazır olup olmadıkları sorusu gündeme gelmiştir. Bu soruya cevap vermek için özellikle son 15
yılda pek çok model geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında e-öğrenmeye hazırbunuluşluk hakkındaki modeller incelenerek
bu modellerin hangi bileşenlerden oluştuğuna ve hangi paydaşlar için geliştirildiklerine değinilecek ve kapsamlı ve güncel bir
modelin bileşenlerinin ve özelliklerinin neler olması gerektiği belirtilecek ve böylece uygulayıcılara ve araştırmacılara yol
gösterilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın yöntemi olarak alanyazın derlemesi belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 30 tane
model veya ölçme aracı incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, öğrenenlerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna
ilişkin geliştirilen modellerde; kendi kendine öğrenme, teknolojiye erişim, teknoloji kullanım yeterliği, motivasyon ve zaman
yönetimi olmak üzere 4 bileşenin öne çıktığı görülmüştür. Öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşlukları söz konusu
olduğunda; teknoloji kullanım yeterliği ve teknolojiye erişim faktörlerin en çok kullanılan bileşenler olarak tespit edilmiştir.
Son olarak, kurumlarım e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilen modellere bakıldığında; içerik, kültür, insan
kaynakları, finans, BIT altyapısı, teknoloji kullanım yeterliği ve yönetim ve liderlik bileşenlerinin başı çektikleri görülmüştür.
Araştırmanın bulgularına dayanarak her paydaş için bir referans e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli önerilmiştir. Bulgular
ve öneriler daha detaylı olarak araştırmanın tam metninde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: E-Öğrenme, Hazırbulunuşluk, E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluk

2.

EXTENDED ABSTRACT

In 1932, Thorndike, as developing the theory of readiness, started with assumption that learning takes place
in physisal environments. Instructional programs and activities in physical classes were prepareted based on this
assumption. Nevertheless, in our present day, physical classes with the rapid development of Information and
Communication Technologies (ICT) have started to transform into virtual ones. Consequently, there is a
transformation in both Turkey and all around the World from phyical classes to virtual ones or e-learning. As it
is well known, there have always been hinderances in transition processess from old to new. The key concept of
this transition is the e-learning readiness of teachers, students and institutions. With the gradually gaining
importance of the e-learning and the launch of many new e-learning programs, the question of whether or not
teachers, students and institution that are stakeholder of e-learning are ready for e-learning was brought to
agenda. In order to answer this question, many models in Turkey as well as all around the world have been
developed especially during last 15 years based on different point of views and components so as to comprehand
the constrcucts of e-learning readines and show the way for the implementers of e-learning. Althought there are
some common points of these models, these common points cannot be understood due to differences both in
naming and measurement of the constructs. Literature search was determined as the method of the study. 30
models or measurement tools were probed in the scope of the study. It will be mentioned of which components
models were consisted and for which stakeholders they were developed by investigating the most comprehensive
and prevalent models in the literature. By weighting the weaknesses and strengthes of these models, the
characteristics and the components of a current and comprehansive model will be indicated.
When it comes to findings of the study, it was seen that self directed learning, access to technology,
competancy of technology usage, motivation and time management components became prominent among the
models regarding students’ e-learning readiness. In teachers’ e-learning readines, it was revealed that
competancy of technology usage as well as access to technology components are the ones which have been used
the most by the researchers. Finally, when the models as to institutions’ readiness to e-learning were probed it
was ascertained that content, culture, human resources, finance, ICT infrastructure, competancy of technology
usage, management and leadership components became the most prevelant ones. When we investigated the
stakeholders for whom the models were developed it was seen the models regarding e-learning readiness of
students were principally developed for university students. When the models regarding teachers’ e-learning
readiness were analyzed it was ascertained the model were usually for acamedicians and primary or secondary
school teachers. Lastly, the models about e-learning readiness of institutions were generally proposed for Higher
Education Institutions and private companies. A reference e-learning readiness model was proposed for each
stakeholder of the study. There should be more models about e-learning readiness in the Turkish literature.
1-Arş. Gör. Ömer Demir,
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye,
omerdemir@hacettepe.edu.tr
2-Doç. Dr. Halil Yurdugül,
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Besides, more specific models should be proposed instead of generic ones. Further findings and implications
based on these findings are discussed in the main text of the study.
KeyWords: E-learning, Readiness, E-learning readiness,
3.

GİRİŞ

Son bir kaç on yıl boyunca hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile birlikte öğrenmede yeni
paradigmalar ortaya çıkmıştır. Bu paradigmaların en önemlilerinden biri uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim
2000’lı yıllardan itibaren sağladığı benzersiz faydalardan dolayı giderek daha fazla ilgi görmeye ve kullanılmaya
başlanmıştır. Daha sonraları uzaktan eğitim alanı çok genişleyerek kendi içinde alt bileşenlere ayrılmıştır. Bu alt
bileşenlerin en önemlilerinden biri e-öğrenmedir. E-öğrenme uzaktan eğitime göre daha özeldir ve genellikle
uzaktan eğitimde elektronik teknolojilerin kullanımını gerektirdiği kabul edilir (Omoda-Onyait ve Lubega,
2011).
Günümüzde e-öğrenme; özel şirketler tarafından hizmet içi gelişim, üniversiteler tarafından öğrencilerini
eğitmek amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Hung, Chou, Chen ve Own, 2010). Bu kurumların yoğun
uğraşları ve yatırımlarına rağmen pek çok e-öğrenme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmakta veya yeteri kadar
başarılı olamamaktadır. Alanyazında bu başarısızlığın pek çok nedeninin olduğu söylenmektedir ancak en öne
çıkan etmenlerden biri hazırbulunuşluktur (Piskurich, 2003). E-öğrenme alanındaki bu özel hazırbulunuşluk
durumu “e-öğrenmeye hazırbulunuşluk” olarak adlandırılmaktadır. E-öğrenmeye hazırbulunuşluk; bir
organizasyon veya bireyin çevrimiçi öğrenmenin avantajlarından yararlanabilmesi yeteneği olarak
tanımlanmaktadır (Lopes, 2007).
Kurumlar, e-öğrenciler ve e-öğretmenler bir e-öğrenme girişimine başlamadan önce e-öğrenmeye hazır
olmalıdırlar (Moftakhari, 2013). Fakat hazır olmak için öncelikle hazır olmak ile neyin kastedildiği
netleştirilmelidir. Bu yüzden e-öğrenmeye hazır olmak ile kasıtın ne olduğunun belirlenmesi için e-öğrenmeye
hazırbulunuşluğu ilişkin pek çok çalışma yapılmış ve modeller önerilmiştir (Eslaminejad, Masood ve Ngah,
2010; Hung, Chou, Chen ve Own, 2010; Mercado, 2008; Omoda-Onyait ve Lubega, 2011).
Bu çalışma kapsamında e-öğrenmeye hazırbulunuluğa ilişkin modellerin hangi paydaşlar için geliştirildikleri,
en çok hangi özellikler üzerinde yoğunlaştıklarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu incelemeye dayanarak
kapsamlı ve güncel bir e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modelinin sahip olması gereken bileşenler ve özellikler
tartışılmiş ve böylece daha sonra geliştirilecek olan e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modellerine ve e-öğrenmenin
uygulayıcılarına ışık tutacak olan bir referans e-öğrenmeye hazırbulunuluk modeli önerilmiştir.
E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modeller:
Bu bölümde e-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modeller; kurumlar, öğrenciler ve öğreticiler olmak üzere
3 boyut altında incelenecektir.
3.1.1.

Öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modeller:

Bu bölümde öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modeller incelenecektir.
a) Hung, Chou, Chen ve Own (2010):
Bu model Hung vd. (2010) tarafından üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarını
ölçmek için geliştirilmiştir (Bkz. Şekil 1). Bu model kapsamında geliştirilen ölçek daha sonra (Yurdugül ve
Alsancak-Sarıkaya, 2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
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Yukarıda görüldüğü gibi model 5 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; bilgisayar/internet özyeterliği,
motivasyon, çevrimiçi iletişim öz yeterliği, öğrenen kontrolü ve kendi kendine öğrenmedir. Bilgisayar/internet

Şekil 7: Çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk model (Hung vd. 2010)
öz yeterliği öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımı konusunda kendilerine güvenleri ifade eder.
Motivasyon, öğrencilerin çevrimiçi yöntemlerle ders almaya yönelik isteklilik durumudur. Öğrenen kontrolü;
öğrencilerin öğreneceği materyalin hangi bölümüne, hangi sırada, ne zaman ve ne sıklıkta çalışacağına
kendisinin karar vermesini içerir. Kendi kendine öğrenme ise öğrenenin; kendi öğrenme hedeflerini belirleyip
öğrenme süresini değerlendirmesi ve öğrenme kaynaklarına bağımsız ulaşımını ifade eder. Son olarak çevrimiçi
iletişim öz yeterliği, çevrimiçi ortamların kendine özgü iletişim örüntüsüne öğrencilerin hazır olma durumunu
ölçer
b) Watkins, Leigh ve Triner (2004):
Watkins vd. (2004) öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarını tespit etmek için bir kendini
değerlendirme aracı geliştirmiş ve bu aracın geçerliğini ispat etmiştir. Bu ölçek 6 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar;
teknoloji erişimi, çevrimiçi yetenek ve ilişkiler, motivasyon, çevrimiçi ses ve video, internet tartışmaları ve son
olarak senin başarına önemidir. Teknoloji erişimi ile; yeni, internet bağlantısı ve gerekli yazılımları yüklü olan
bilgisayarlar kastedilmektedir. Çevrimiçi yetenek ve ilişkiler; çevrimiçi ortamlardaki iletişim yeteneği, e-posta
gönderimi ve arama motorlarının kullanımı basit internet kullanımı ve çevrimiçi araçların eğitsel amaçlı
kullanımını içerir. Çevrimiçi ses/video; öğretimde video ve ses kullanımı durumunda verilen bilginin alınmasını
kapsar. Motivasyon, ortamdaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen göreve bağlı kalmayı ifade eder. İnternet
tartışmaları, çevrimiçi ortamlarda rahatlıkla tartışabilmeyi ölçer. Son olarak senin başarına önemi; destek, katılım
ve tecrübe gibi bileşenlerin başarıyla olan ilişkisinin ortaya koyar.
c) Dray, Lowenthal, Miszkiewicz, Ruiz-Primo ve Marczynski (2011):
Bu model lisans ve lisansüstü öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarını tespit etmek için
Bernard, Brauner, Abrami ve Surkes (2004) ve McVay’in (2000) ölçme araçları üzerine geliştirilmiştir. Modelde
çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk genel olarak öğrenen özelliği ve teknoloji yeterlilikleri olmak üzere 2
bileşenden oluşmaktadır. Öğrenen özelliği; üniversite derecesini alabileceğine inanç, problem çözmedeki
sorumluluğa inanç, yazma ve kendini ifade etme öz yeterliliği, zaman yönetimi, amaca erişmek için davranış
değiştirmeyi içerir. Teknoloji yeterliliği ise; temel teknoloji yeteneği, internet ve teknolojik donanıma erişim ve
teknoloji kullanımının doğası ve sıklığından oluşmaktadır.
d) Smith (2005):
Smith, Murpy ve Mahoney (2003) ve Smith (2005); McVay (2000) tarafından üniversite öğrencilerin
çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeği test etmişlerdir.
MacVay’ın (2000) orijinal ölçeği e-öğrenme ile rahatlık ve öz-yönetim veya kendi kendine öğrenme olmak üzere
2 boyuttan oluşmaktadır. E-öğrenme ile rahatlık, elektronik araçları rahatlıkla kullanmayı içermektedir. Kendi
kendine öğrenme ise; kendi hedeflerini koyma, kendini değerlendirme, bağımsız çalışma ve öz disiplini kapar.
Daha sonraki 2 çalışmada ölçeğin madde-faktör yapısı genel olarak korunmuştur.
e) Asaari, Hasmi ve Karia (2005):
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Asari vd. (2005) yetişkin uzaktan eğitim öğrencilere yönelik e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli
geliştirmiştir (Bkz:Şekil 2). Bu modelde Davis’in (1989) Teknoloji Kabul Modeli kabul edilmiştir. Bu modele
göre ev bilgisayarı ve internet bağlantısı; algılanan kullanım kolaylığını ve algılanan yararı etkiliyor. Algılanan
kullanım kolaylığı ve algılanan yarar ise e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu etkiliyor.

Şekil 8: E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin model (Asaari vd., 2005)

f) Tubaishat ve Lansari (2011):
Tubaishat ve Lansari (2011) üniversite öğrencilerinin e-öğrenmenin benimsenmesine hazır olup olmadığını
tespit etmek için körfez bölgesinde bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçek; altyapı, internet kullanımı, öğrencilerin
bilgisayar becerileri, güven gelişimi, tercih edilen iletişim modu ve öğrencilerin e-öğrenme algısı olmak üzere 6
bileşenden oluşmaktadır.
g) Valtonen, Kukkonen, Dillon ve Vaisanen (2009) :
Valtonen vd. (2009) Finlandiya’daki ortaöğretim öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarını
e-öğrenmeye yönelik inanç üzerinden çalışmıştır. Bu model geliştirilirken yayılım alanyazınından
yararlanılmıştır. Valtonen vd. (2009) çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluğın çevrimiçi öğrenmeye yönelik inanç
ve öz yeterlilik ve son olarak BİT becerileri olmak üzere 3 bileşenden oluştuğunu belirtmiştir. İnanç boyutu;
öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeyi nasıl gördükleri ve öğrencilerin çalışma şekillerine nasıl uyduğunu içerir. Öz
yeterlilik çevrimiçi öğrenmeye yönelik öz yeterliliği ifade ederken, BİT becerileri teknoloji kullanma becerisini
içerir.
h) Bernard, Brauner, Abrami ve Surkes (2004):
Bernard vd. (2004) öğrencilerin çevrimiçi öğrenmede başarılarını yordamak için McVay’ın (2000) orijinal
maddelerini de içeren bir ölçme aracı geliştirmiştir. Bu ölçme aracı; çevrimiçi öğrenmeye yönelik genel inançlar,
ön koşul becerilere güven, kendi kendine öğrenme ve inisiyatif ve etkileşim için arzu olmak üzere 4 bileşenden
oluşmaktadır.
i) Oliver (2001):
Oliver (2001) yükseköğretim kurumlarının çevrimiçi öğrenmeye başlamadan önce öğrencilerinin çevrimiçi
öğrenmeye hazırbulunuşluk durumlarını belirlemeleri gerektiğini belirtmiştir. Bunun için ise 4 bileşenin gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bunlar; teknoloji becerileri, teknolojiye erişim, teknoloji okuryazarlığı ve öz
düzenlemeli öğrenmedir. Teknoloji becerileri, temel bilgisayar becerisi ve tecrübesini içerir. Teknolojiye erişim,
gerekli teknolojiye sahip olmak veya ulaşabilmeyi kapsar. Teknoloji okuryazarlığı; sosyal, kültürel ve teknik
becerilerin bir birleşimidir. Son olarak öz düzenlemeli öğrenme, öğrenci merkezli ve derin öğrenmeyi ifade
eder.
3.1.2.

Öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modeller:
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Bu bölümde öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modeller incelenecektir.
a) Guglielmino ve Gullielmino (2003) ve Eslaminejad, Masood ve Ngah (2010):
Guglielmino ve Gullielmino (2003) e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu teknik hazırbulunuşluk ve kendi kendine
öğrenme olmak üzere 2 temel bileşene ayırmıştır. Teknik hazırbulunuşluk kendi içerisinde; bilgi, tutum, beceri
ve alışkanlık olmak üzere olmak üzere 4’e ayrılmıştır. Kendi kendine öğrenme ise kendi içerisinde yine; bilgi,
tutum, beceri ve alışkanlık olmaz üzere 4’e ayrılmaktadır. Eslaminejad vd. (2010) daha sonra Sadik’ın
(2007;Akt. Eslaminejad, Masood ve Ngah, 2010) modelinden de yararlanarak bu modeli geliştirmiş ve öğretim
elemanlarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunun kendi kendine öğrenme yerine pedagojik hazırbulunuşluktan
oluştuğunu belirtmiştir.
b) Yun ve Murad (2006b):
Yun ve Murad (2006b) ortaöğretim öğretmenlerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu inceleyen bir çalışma
yapmıştır. Bu çalışmada e-öğrenmeye hazırbulunuşluk; psikolojik hazırbulunuşluk ve teknik beceri
hazırbulunuşluğu olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Psikolojik hazırbulunuşluk; tutum, güven ve endişe gibi yapıları
içerir. Teknik beceri hazırbulunuşluğu ise, bilgisayar kullanım yeterliliğini içerir.
c) Al-Furaydi (2013):
Al-Furaydi (2013) ortaokul öğretmenlerinin e-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları belirlemeye yönelik bir
ölçme aracı geliştirmiştir. Bu model Davis’in (1989) Teknoloji Kabul Modeli üzerine kurulmuştur. Bu ölçme
aracı E-öğrenmeye yönelik tutum ve bilgisayar okuryazarlığı olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır. Eöğrenmeye yönelik tutum; kullanmaya yönelik tutum, kullanma niyeti, algılanan yarar ve algılanan kullanım
kolaylığı olmak üzere 4 alt bileşenden oluşmaktadır. Bilgisayar okuryazarlığı ise; ofis, bilgisayar ortamlarında
iletişim, internet tecrübesi ve bilgisayar tecrübesi olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır.
3.1.3.

Kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modeller:

Bu bölümde öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modeller incelenecektir.
a) Omoda-Onyait ve Lubega (2011):
Bu modelde Omoda-Onyait ve Lubega (2011) Yüksek Öğretim Kurumlarının (YÖK) e-öğrenmeye
hazırbulunuşluklarını belirlemeye çalışmıştır. Omoda-Onyait ve Lubega (2011) şimdiye kadar e-öğrenmeye
hazırbulunuşluğa ilişkin geliştirilen modellerin gelişmiş ülkeler için ortaya atıldığı belirtmiş ve bu nedenle
gelişmekte olan ülkeler bağlamında bir model ortaya atmıştır (Bkz. Şekil 3).

Şekil 9: E-öğrenmeye hazırbulunuşluk model (Omoda-Onyait ve Lubega, 2011)
Yukarıdaki şekil incelendiğinde modelinin bir piramit şeklinde tasarlandığı ve 5 bileşenden oluştuğu görülür.
Piramit aşağıdan yukarıya; farkındalık, kültür, teknoloji, pedagoyi ve içerikten oluşmaktadır. Modelde en önemli
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bileşenler piramidin daha alt taraflarında yer almaktadırlar. Farkındalik e-öğrenmeye ilişkin paydaşların yeni
teknolojilerden haberdar olmalarını içerir. Kültür, kurumların e-öğrenmeye değer veren bir ortam oluşturup
oluşturmadıklarını ifade eder. Teknoloji, e-öğrenme girişimi için gerekli teknolojiyi seçmek ve bu teknolojiyi
kuruma entegre etmeyi içerir. Pedagoji ise e-öğrenme içeriğinin geliştirilmesi ve dağıtımında doğru öğretim
stratejileri ve pedagojik yaklaşımların kullanılmasını gerektirir. Son olarak içerik, içeriğin etkili ve kaliteli
olmasını ve içeriğin acemilere bir şeyler öğretebilmesini ifade eder.
b) Chapnick (2000):
Chapnick 2000 yılındaki yayınında e-öğrenmede ihtiyaç analizi yapmanın öneminden bahsetmiştir ve bu
bağlamda bir e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli geliştirmiştir. Chapnick (2000) geliştirmiş olduğu eöğrenmeye hazırbulunuşluk modelinde aşağıdaki 3 soruya cevap vermek gerektiğini belirtmiştir. Modelin temel
amacı, aşağıdaki bu 3 soruya cevap vermek için gerekli bilgileri elde etme sürecini kolaylaştırmaktır.
1) Bunu yapabilir miyiz?
2) Eğer yapabilirsek, nasıl yapacağız?
3) Sonuçlar nedir ve bunları nasıl ölçeriz?
Modele göre e-öğrenmeye hazırbulunuşluk 8 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; psikolojik, sosyal, çevresel,
insan kaynakları, finansal, teknolojik yetenek, ekipman ve içerik hazırbulunuşluğudur. Bu model eğitsel olmayan
kurumların e-öğrenmeye hazırbuluşluğunu ölçer.
c) Aydın ve Taşçı (2005):
Aydın ve Taşçı (2005) şu ana kadar e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu ölçmeye yönelik geliştirilmiş olan ölçme
araçlarının olgun bir insan kaynakları gelişiminin olduğu ülkelerde geliştirildiğini belirtmiştir. Bu nedenle
Aydın ve Taşçı (2005) Türkiye gibi olgun bir insan kaynakları gelişiminin olmadığı ülkeler için bir e-öğrenmeye
hazırbulunuşluk modelinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu amaçla bir model geliştirilmiştir
(Bkz.Çizelge 1). Bu ölçek kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu ölçmeyi hedeflemektedir. Burada
kurumlar daha geniş kabul edilerek kar amaçı güden ve eğitsel olmayan kurumlar da içerilmiştir.
Çizelge 1:E-öğrenmeye hazırbulunuşluk model (Aydın ve Taşçı, 2005)
Teknoloji
Yenilik
İnsanlar
Kaynak

Yet.

Tutum

Kaynak

Yet.

Tutum

Kaynak

Yet.

Öz Gelişim
Tutum

Kaynak

Yet.

Tutum

*Yet = Yetenek
Ölçme aracı Rogers’ın (2003) Yeniliğin Yayılımı Kuramı dikkate alınarak geliştirilmiş ve teknoloji, yenilik,
insanlar ve öz-gelişme olmak üzere 4 bileşenden oluşmaktadır. Ayrıca her bileşen kendi içinde; kaynak, beceri
ve tutum olmak üzere 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Ölçme aracı bu yönüyle Guglielmino ve Guglielmino’nun
(2003) modeline benzemektedir.
d) Darab ve Moztazer (2011):
Darab ve Moztazer (2011) yüksek eğitim kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu tespit etmek için
İran’daki Üniversiteler bağlamında bir model geliştirmiştir (Bkz. Şekil 4). Model 3 ana bileşenden oluşmaktadır.
Bunlar; yumuşak altyapı, sert altyapı ve koordinasyon, yönetim ve destektir. Yumuşak altyapı; insan kaynakları,
yönetim, yasa ve yönetmelik, standartlar, finansal kaynaklar, güvenlik, kültür, içerik ve politika
hazırbulunuşluğundan oluşmaktadır. Sert altyapı ise; donanım ve internet ve yerel ağı içerir. Son olarak
koordinasyon, gözetim ve destek altyapısı; yönetim, destek ve değerlendirme alt bileşenlerinden oluşur. Modele
göre en önemli iki bileşenin yönetim ve yasa ve yönetmelikler olduğu bulunmuştur. En önemsiz bileşen ise
teknik donanım olarak bulunmuştur.

247

Şekil 10:E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin model (Darab ve Moztazer, 2011)
e) So ve Swatman (2006):
So ve Swatman (2006) şimdiye kadar e-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin geliştirilmiş olan modellerin
yükseköğretim kurumlarına yönelik geliştirildiğini belirmiş ve alanyazındaki bu boşluğu doldurmak için
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik bir e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli önermiştir. Modele göre
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının e-öğrenmeye hazırbulunuşlukları; öğrencinin hazırbulunuşluğu,
öğretmenin hazırbulunuşluğu, BİT altyapısı, yönetim desteği, okul kültürü ve yüz yüze buluşma tercihi olmak
üzere 6 bileşenden oluşmaktadır.
f) Lopez (2007) ve Borotis ve Poulymenakou’nın (2004):
Lopez (2007), Borotis ve Poulymenakou’nın (2004) modelinin Yüksek Öğretim Kurumlarına uygulanacağı
zaman gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle Lopez (2007), Borotis ve Poulymenakou’un
(2004) modelinden eğitim süreci bileşenini atarak modelin; iş, teknoloji, içerik, kültür, insan kaynakları ve
finansal olmak üzere 6 bileşenden oluştuğunu belirtmiştir (Bkz. Şekil 5).

Şekil 11:E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin model (Lopez,2007 )

248

g) Azimi (2013):
Azimi (2013) üniversitelerdeki yöneticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu tespit etmek için betimsel bir
çalışma yapmıştır. E-öğrenmeye hazırbulunuşluk; BIT altyapısı, insan kaynakları, bütçe ve finans, psikoloji ve
içerik hazırbulunuşluğu olmak üzere 5 bileşenden oluşmaktadır.
h) Schreurs, Ehlers ve Sammour (2008):
Schreurs, Ehlers ve Sammour (2008) Hollanda hastanelerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarını tespit
etmek için bir ölçme aracı geliştirmiştir. Bu ölçme aracı; öğrenen özellikleri, e-öğrenmenin organizasyon ve
yönetilmesi, teknolojik olanakların ulaşılabilirliği ve son olarak e-öğrenme süreci ve çözümü olmak üzere 4
bileşenden oluşmaktadır. Öğrenen özellikleri; motivasyon, internet tecrübesi ve BIT becerileri gibi özelliklerden
oluşmaktadır. E-öğrenmenin organizasyonu ve yönetilmesi; çalışma saatlerinin e-öğrenmeye göre ayarlanması
ve fiziksel ve e-öğrenme altyapısına yatırımı kapsar. Teknoloji olanaklarının ulaşılabilirliği; internet bağlantısı,
BIT altyapısı ve esnek öğrenme yönetim sistemini ifade eder. Son olarak e-öğrenme süreci ve çözümü; içerik, eöğrenme sistemlerini kullanmaya yönelik hizmet içi eğitim ve derslerim öğrencilerin öğrenme stilleri ile
eşleşmesi gibi durumları kapsar.
i) Psychatis (2005):
Psychatis (2005) alanyazındaki e-öğrenmeye hazırbulunuluğa ilişkin modelleri incelemiş ve bu modellerin
bileşenlerini kaynaklar, eğitim ve çevre olmak üzere 3 ana bileşen altında toplamıştır. Bu model eğitim
kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu ile ilgilidir.
Kaynaklar; teknoloji hazırbulunuşluğu, ekonomik hazırbulunuşluk ve insan kaynakları hazırbulunuşluğu olmak
üzere 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Eğitim bileşeni; içerik ve eğitsel hazırbulunuşluk olmak üzere 2 alt
bileşenden oluşmaktadır. Son ana bileşen olan çevre; girişimsel hazırbulunuşluk, kültürel hazırbulunuşluk ve
liderlik hazırbulunuşluğundan olmak üzere 3 alt bileşenden oluşmaktadır.
3.1.4.

E-öğrenmeye ilişkin birleştirilmiş modeller:

Bu bölümde birden fazla paydaşın e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modeller
incelenecektir.
a) Mercado (2008):
Mercado (2008) alanyazındaki ilgili ölçme araçlarını incelendikten sonra e-öğrenmeyi ilgilendiren 3 paydaş
olan öğrenciler, öğretmenler ve kurumlar için ayrı ayrı ölçme araçları geliştirmiştir.
Mercadoya (2008) göre teknolojiye erişim bileşeni hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemlidir.
Teknoloji bileşeni; bilgisayarlar, internet bağlantısı ve araçlar olmak üzere 3 alt bileşenden oluşmaktadır.
E-öğrenmeye hazır olmak için gerekli diğer bileşen teknoloji yeterliğidir. Bu bileşen hem öğrenciler hem de
öğretmenler için gerekli yeterlilikleri içerir. Bu ana bileşen öğrenciler için; temel bilgisayar yetenekleri, temel
internet yetenekleri ve uygulama yazılımları hakkında okuryazarlık olmak üzere 3 alt bileşen oluşmaktadır.
Öğretmenler söz konusu olduğunda; uygulama yazılımları hakkında okuryazarlık alt bileşeni, çevrimiçi araçlar
ve diğer üretim araçları hakkında okuryazarlık alt bileşeni olarak değişmiştir.
Modeldeki diğer bileşen öğretmen ve öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumları ve öğretmen ve
öğrencilerin özellikleridir. Bu bileşen öğrenciler için; çalışma alışkanlıkları, beceriler, motivasyon ve zaman
yönetimi olma üzere 4 alt bileşenden oluşmaktadır. Öğretmenler söz konusu olduğu zaman çalışma alışkanlıkları
bileşeni öğretim stili ve stratejileri ile yer değiştirir.
Mercado (2008) tarafından geliştirilen modelin son paydaşı kurumlardır. Kurumlar paydaşının
hazırbulunuşluğu yönetsel ve kaynak desteği olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır. Yönetsel destek; bağlılık,
politika ve öğretimsel olmak üzere 3 alt bileşenden oluşmaktadır. Kaynak desteği ise; finansal, insan ve teknik
yeterlilik olmaz üzere yine 3 bileşenden oluşmaktadır.
b) Kaur ve Abas (2004):
Kaur ve Abas (2004) Malezya açık üniversitesinin hem öğretim görevlileri hem de üniversite öğrencilerinin
e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarını belirlemek için bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kapsamında bir ölçme
aracı geliştirmiştir. Bu ölçme aracı öğretim görevlileri için; öğrenen, yönetim, personel, içerik, teknik, çevre,
kültürel, finansal hazırbulunuşluk olmak üzere 8 bileşenden oluşmuştur. Öğrenciler bu ölçeğin, yönetim ve
personel kısmını doldurmamışlardır.

249

c) Akaslan ve Law (2011a), Akaslan ve Law (2011b) ve Moftakhari (2013):
Akaslan ve Law (2011a) e-öğrenmeye hazırbulunuşluk bağlamında bir model ve ölçme aracı geliştirilmiştir
(Bkz. Şekil 6). Bu model ilk başlarda sadece öğretmenlerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluğunu tespit etmek için
geliştirilmiş ve Soydal, Alır ve Ünal (2011) tarafından da bu bağlamda kullanılmıştır.
Model daha sonra Akaslan ve Law (2011b) tarafından üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu
tespit etmek amacıyla gözden geçirilmiştir. Model, Akaslan ve Law (2011a) tarafından öğretmenler için

Şekil 12: Üniversite personelinin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli (Akaslan ve Law, 2011a)
geliştirildiği söylenilse bile aslında üniversitede personelleri için geliştirilmiştir. Akaslan ve Law’ın (2011a)
çalışması incelendiğinde verilerin öğretmenlerden değil; yöneticiler, stratejistler, öğretim görevlileri ve
araştırmacılardan toplandığı görülür. Bu model daha sonra Moftakhari (2013) tarafından bir kez daha gözden
geçirilmiştir.
Akaslan ve Law’ın (2011a) modeline bakıldığında; hazırbulunuşluk, kabul ve eğitim olmak üzere 3 ana
bileşenden oluştuğu görülmektedir. Hazırbulunuşluk boyutu; teknolojik altyapı, kurum, e-öğrenme içeriği ve
bireyin özelliklerinden oluşmaktadır. Kabul boyutu ise Davis’in (1989) Teknoloji Kabul Modeli kullanarak
şekillendirilmiştir.
Eğitim boyutunda ise e-öğrenmenin paydaşlarının eğitime olan gereksinimleri
değerlendirilmektedir. Akaslan ve Law’ın (2011b) modeli incelendiğinde insanlar bileşeninde fazladan bir
geleneksel yetenekler bileşeni olduğu görülür. Bu bileşen; öz motivasyon, öz sorumluluk ve zaman yönetimi gibi
3 alt bileşenden oluşmaktadır.
d) Rosenberg (2000):
Rosenberg (2000) kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunu tespit etmek için bir ölçme aracı ortaya
koymuştur. Bu ölçme aracı kar amacı güden eğitsel olmayan kurumlar için geliştirilmiştir. Bu çalışmada eöğrenmeye hazırbulunuşluk 7 bileşene ayrılmıştır. Bunlar; iş hazırbulunuşluğu, e-öğrenme ve öğrenmenin
değişen doğası, bilgi ve öğretimin değeri, dayanıklı e-öğrenme stratejileri inşa etmede değişim yönetiminin rolü,
organizasyonu eğitmenin yeniden icadı, e-öğrenme sanayisi ve son olarak kişisel bağlılıktır.
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4.

YÖNTEM

Araştırmanın yöntemi alanyazın taramasıdır. Alanyazın e-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modeller
açısından taranmıştır.
4.1. Arama Kriterleri ve Sonuçları
Araştırma kapsamında Google Scholar ve Science Direct veri tabanları taramıştır. Arama yaparken anahtar
kelimeler olarak; “e-öğrenmeye hazırbulunuşluk”, “çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk”, “readiness to elearning”, “readiness to online learning”, “e-learning readiness”, “online learning readiness”, “preparedness to elearning” aranmıştır. Çıkan yayınlar incelenmiş ve e-öğrenme/ çevrimiçi öğrenmeye yönelik bir ölçme aracı,
model veya sınıflama ortaya koyan bütün yayınlar kabul edilmiştir.
Arama sonucunda toplam 30 tane ilgili yayın kabul edilmiştir. Bu yayınların bir kısmı aynı modelin çok az
değiştirilmiş hali olduğu için tek bir başlık altında ele alınmştır. Bu nedenle toplamda 25 model veya ölçme aracı
başlığı açılmıştır. Araştırma kapsamında 1998 ile 2013 yılı arasındaki modeller incelenmiştir.
4.2. Bileşenler Üzerine
Bazı modellerin bazı bileşenleri birbirlerine çok benzer oldukları ve sadece isimlendirmelerinin farklı olduğu
için birleştirilmişlerdir. Örnek olarak; kendi kendine öğrenme ile öz düzenlemeli öğrenme eş anlamlı olarak
kabul edilmiştir. Aynı şekilde öğrenen kontrolü de kendi kendine öğrenmenin bir bileşeni olarak görülmüş ve
bazı araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kabul edilseler bile öğrenen kontrolü bu araştırma kapsamında bir bileşen
olarak kabul edilmemiştir. Fakat, motivasyon kendi kendine öğrenmenin bir bileşeni olmasına rağmen çok ele
alınan bir yapı olduğu ve pek çok araştırmacı tarafından ayrı ayrı ele alındığı için bu araştırma kapsamında da
ayrı bir faktör olarak ele alınmıştır. Aynı şekilde; bilgisayar öz yeterliği, internet öz yeterliği, teknoloji kullanım
yeterliği, teknoloji okuryazarlığı, teknoloji yetenek ve teknik hazırbulunuşluk olarak kullanılan fakat ufak
farklılıklar olmasına rağmen aynı anlama gelen bileşenler uygun görülen tek bir başlık altında toplanmıştır. Bu
şekilde çizelgeler daha da sadeleşmiş ve anlaşılması kolaylaşmıştır. Yer azlığı nedeniyle diğer birleştirme
işlemlerinden burada bahsedilmeyecektir.
Belirtilmesi gereken bir başka durum da çizelgelerde verilen bileşenlerin birinci veya ikinci düzey bileşenler
olduğudur. İkinci düzey bileşenlerin olmadığı durumda birinci düzey bileşenler kullanılmıştır.
E-öğrenmeye hazırbulunuşluk modelleri incelendiğinde genel olarak modellerin; kurumların, öğreticilerin ve
öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ilişkin modeller olmak üzere 3’e ayrıldıkları görülmüştür.
Hangi bileşenin referans modelde yer alacağına karar vermek için bazı kriterler belirlenmiştir. Öğrenciler ve
öğreticiler için önerilen referans modelde bir bileşenin yer alabilmesi için o bileşenin incelenen bütün modellerin
%30’undan fazlasında kullanılması gerekmektedir. Bu yüzde kurumlar için %50 olarak belirlenmiştir.
5.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu bölümde e-öğrenmeye ilişkin modellerin hangi paydaşlar için geliştirildikleri ve bu modellerin
bileşenlerin nasıl bir dağılım gösterdiği incelenecektir. Daha sonra bu durumun ne anlama geldiği tartışılacaktır.
5.1. E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluğa İlişkin Modellerin Geliştirildikleri Paydaşlar:
Bu başlık altında e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu ilişkin modellerin hangi paydaşlar için geliştirildiklerine
değinilecektir.
İlk olarak e-öğrenmeye ilişkin modeler incelendiğinde 12 modelin öğrenenler, 6 modelin öğreticiler ve 11
modelin ise kurumlar için geliştirildiği görülmüştür (Bkz: Çizelge 2).
Çizelge 2: E-öğrenmeye ilişkin modellerin dağılımı
Öğrenenler
Model sayısı
12

Öğreticiler
6

Kurumlar
11

Çizelge 2 incelendiğinde öğreticiler için geliştirilen model ve ölçme araçlarının görece daha az olduğu
görülmektedir.
Öğrenenlere ilişkin modeller incelendiğinde; üniversite öğrencileri için 7, genel olarak öğrenciler için 4
ve ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 1 modelin geliştirildiği görülmüştür. Modellerin genel olarak üniversite
öğrencileri bağlamında geliştirildiği ve ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik çok az sayıda çalışma
bulunduğu görülebilir.
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Öğreticilere ilişkin modeller incelendiğinde bu modellerin; 3 tanesinin akademik personel için, 1
tanesinin genel olarak öğretmenler için ve son olarak 2 tanesinin ilk ve ortaöğretim öğretmenleri için
geliştirildiği görülmüştür. Az sayıda çalışma bulunduğu için dağılıma ilişkin net bir şey söylemek mümkün
değildir.
Kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna belirlemek için geliştirilmiş olan modeller incelendiğinde
Yüksek Öğretim kurumlarına ilişkin 4 olan, özel şirketlere ilişkin 4 model, genel eğitim kurumlarına ilişkin 2
model ve son olarak ilk ve ortaöğretim kurumlarına ilişkin 1 model’in geliştirildiği görülmüştür. Kurumların eöğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin model ve ölçme araçlarının genellikle Yüksek Öğretim Kurumları ve özel
şirketler için geliştirildikleri görülebilir.
Modellerin hangi paydaşlar için geliştirldiği bir kenara bırakılıp modellerin hangi kuramsal altyapılar
üzerine kuruldukları incelendiğinde 5 modelin Rogers’ın (2003) Yeniliğin Yayılımı Kuramı ve Davis’ın (1989)
Teknoloji Kabul Modelini gibi yayılım alanyazının kuramları üzerine kurulduğu görülmüştür.
5.2. E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluğu İlişkin Modellerin Bileşenleri
Bu bölümde e-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modelerin bileşenleri çizelgeler yardımı ile incelenecektir.
5.2.1.

Öğrenenlerin E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluğuna Ilişkin Modellerin Bileşenleri

Öğrenenlerin hazırbulunuşluğuna ilişkin 12 model incelenmiş ve aşağıdaki çizelge oluşturulmuştur
(Bkz.Çizelge 3)
Çizelge 3: Öğrenenlerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerin bileşenleri
Akaslan
ve Law
(2011b)
E-öğrenmeye
inanç
Kendine güven
Çevrimiçi iletişim
özyeterliği
Ön koşul
becerilere güven
Kendi kendine
öğrenme
Teknolojiye
erişim
Teknoloji
kullanımı doğası
ve sıklığı
Teknoloji
kullanım becerisi
Senin başarına
önemi
Motivasyon
Zaman yönetimi
İçerik
Kurum
Kullanım
kolaylığı
Algılanan yarar
Kültür
Eğitim
E-öğrenmeye
bağlılık
E-öğrenme/Yüz
yüze öğrenme
tercihi

Kaur ve
Abas
(2004)

Watkins,
Leigh ve
Triner
(2004)

Mercado
(2008)

Oliver
(2001)

Bernard
vd.
(2004)

!
!

Valtonen
vd.
(2009)

Tubaishat ve
Lansari
(2011)

Asaari,
Hasmi ve
Karia
(2005)

Smith
(2005)

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

Hung
vd.
(2010)

!
!

!
!

Dray
vd.
(2011)

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!
!

Aşağıdaki çizelgede öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modellerin en çok
kullanılan bileşenleri verilmiştir (Bkz. Çizelge 4).
Çizelge 4: Öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerinin en çok kullanılan bileşenlerinin
frekans ve yüzdeleri
Bileşen
Frekans
Yüzde
Teknoloji kullanım becerisi
9
75
Kendi kendine öğrenme
7
58
Teknolojiye Erişim
7
58
Motivasyon
5
33
Zaman yönetimi
4
33
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Çizelge 4 incelendiğinde; kendi kendine öğrenme ve teknolojiye erişim bileşeninin 7’şer kez, teknoloji
kullanım becerisi bileşeninin 9 kez, motivasyon bileşenin 5 ve zaman yönetimi bileşeninin 4 kez yer aldığı
görülmüştür. Bu nedenle öğrenenlerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilen modellerde; kendi
kendine öğrenme, teknolojiye erişim, teknoloji kullanım becerisi, motivasyon ve zaman yönetimi olmak üzere 4
bileşenin öne çıktığı görülmüştür.
Türkiye’de öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin sadece bir çalışmaya (Akaslan ve Law,
2011b) ulaşılabilmiştir.
5.2.2.

Öğreticilerin E-Öğretmeye Yönelik Hazırbulunuşluğuna Ilişkin Modellerin Bileşenleri

Öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin 6 model incelenmiş ve aşağıdaki çizelge
oluşturulmuştur (Bkz.Çizelge 5)

Çizelge 5: Öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerinin bileşenlerinin
dağılımı
Eslaminejad,
Masood ve Ngah
(2010)

Yun ve Murad
(2006b)

!

!

Teknoloji kullanım
becerisi
Pedagojik yeterlilik
Duyuşsal (kaygı ve tutum
vb.) hazırbulunuşluk
E-öğrenmeyi kullanmaya
yönelik tutum
Teknolojiye erişim
Motivasyon
Zaman yönetimi
Eğitim
Kabul(yarar, kolaylık)
İçerik
Kurum ve politika
E-öğrenme/Yüz yüze
öğrenme tercihi
E-öğrenmeye bağlılık

Al-Furaydi
(2013)
!

Mercado
(2008)

Akaslan ve
Law (2011a)

!

!

!

Kaur ve Abas
(2004)
!

!
!
!
!
!
!

!

!
!

!
!
!
!

!

!
!
!
!

Aşağıdaki çizelgede öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modellerin en çok
kullanılan bileşenleri verilmiştir (Bkz. Çizelge 6).
Çizelge 6: Öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerinin en çok kullanılan bileşenlerinin
frekans ve yüzdeleri
Bileşen
Frekans
Yüzde
Teknoloji kullanım becerisi
6
100
Teknolojiye erişim
3
50
Pedagojik yeterlilik
2
33
Zaman yönetimi
2
33
Kabul
2
33
İçerik
2
33
Kurum ve politika
2
33
Çizelge 6 incelendiğinde; teknik hazırbulunuşluk bileşeninin bütün modellerde yer aldığı ve teknolojiye
erişim bileşeninin ise 3 modelde yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle öğreticilerin e-öğrenmeye
hazırbulunuşlukları söz konusu olduğunda; teknoloji kullanım becerisi ve teknolojiye erişim faktörlerinin öne
çıktığı görülmüştür. Bu iki bileşen dışında; kurum politika, içerik, kabul (algılan yarar ve kullanım kolaylığı),
zaman yönetimi ve pedagojik yeterlilik bileşenlerinin de 2’şer defa kullanılarak öne çıktıkları görülmüştür.
Türkiye’de öğreticilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ilişkin sadece bir tane çalışmaya (Akaslan ve Law,
2011a) ulaşılmıştır.
5.2.3.

Kurumların E-Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarını İlişkin Modellerin Bileşenleri

Aşağıda verilen çizelgede kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerin bileşenlerinin
dağılımları verilmiştir (Bkz. Çizelge 7).
Çizelge 7: Kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modelerin bileşenlerinin dağılımı
Omoda-Onyait

Chapnick

Aydın

Darab ve

So ve

Lopez
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Azimi

Schreurs,

Psychatis

Mercado

Rosenberg

ve
Lubega
(2011)

İçerik
Pedagoji
Kültür
E-öğrenme
Farkındalık

!

(2000)

!

ve
Taşçı
(2005)

!

Moztazer
(2011)

!

!

!

!

!

(2013)

!

!

!

Ehlers ve
Sammour
(2008)

(2005)

(2008)

!

!

!

!

!

!

(2000)

!
!

!
!

!
!

!

İnsan
kaynakları

!

!

!

Finans

!

!

!

!

!

!

!

!

Teknoloji
kullanım
becerisi
Teknolojiye
yönelik tutum
Zaman
yönetimi
Yenilik ve
girişimcilik
Güvenlik
Yönetmelik ve
Standart

(2007)

!

Duyuşsal
İçerik yönetim
sistemi

BIT altyapısı

Swatman
(2006)

!
!

!
!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!
!

Yönetim ve
Liderlik

!

Politika
Ağ durumu ve
hızı
Öğrenci
hazırbulunuşlu
ğu
Öğretmen
hazırbulunuluğ
u
Yüz yüze
buluşma
tercihi
Motivasyon
Hizmet içi
eğitim
E-öğrenmeye
Bağlılık

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!
!

!
!

!

Aşağıdaki çizelgede kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin geliştirilmiş modellerin en çok
kullanılan bileşenleri verilmiştir (Bkz. Çizelge 8).
Çizelge 8: Kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna ilişkin modellerinin en çok kullanılan bileşenlerinin
frekans ve yüzdeleri
Bileşenler
BIT altyapısı
Finans
İçerik
Kültür
İnsan kaynakları
Teknoloji kullanım becerisi
Yönetim ve liderlik

Frekans
11
9
8
8
8
6
6

Yüzde
100
82
73
73
73
55
55

Çizelge 8 incelendiğinde; içerik, kültür ve insan kaynakları bileşeninin 8’er kez, finans bileşeninin 9 kez, BIT
altyapısı bileşeninin bütün modeller tarafından ve teknoloji kullanım becerisi ve yönetim ve liderlik
bileşenlerinin ise 6’şar kez kullanıldıkları görülmüştür. Bu nedenle kurumlara e-öğrenmeye hazırbulunuşluğuna
ilişkin geliştirilen modellere bakıldığında; içerik, kültür, insan kaynakları, finans, BIT altyapısı, teknoloji
yetenek ve yönetim ve liderlik bileşenlerinin başı çektikleri görülmüştür.
Türkiye’de kurumların e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ilişkin sadece bir tane çalışmaya (Aydın ve Taşçı,
2005) ulaşılmıştır.

254

6.

REFERANS MODEL ÖNERİLERİ

Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayanarak her bir paydaş grubu için ayrı ayrı model önerilerinde
bulunulacaktır.
Şekil 7: Öğrenenler için referans e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli

Şekil 8: Öğreticiler için referans e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli
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Şekil 9: Kurumlar için referans e-öğrenmeye hazırbulunuşluk modeli
Bu referans modeller en çok kullanılan bileşenlerden oluşmaktadır. Amaç bu modellerin aynen kullanılması
değil araştırmacı ve uygulayıcılar tarafından farklı bağlamlarda değişiklikler yapılarak kullanılmasıdır.
7.

ÖNERİLER

• E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin her 3 paydaş hakkında geliştirilen modeller incelendiğinde Türkiye
bağlamında geliştirilen modellerin azlığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle e-öğrenmeye hazırbulunuşluk
bağlamında Türkiye’de gerek model ve ölçme aracı geliştirmeye gerekse bu geliştirilen model ve ölçme araçları
ile yapılan betimsel ve ilişkisel çalışmalara ihtiyaç vardır.
• E-öğrenmeye hazırbulunuşluğa ilişkin modeller geliştirilirken her üç bileşeni de (öğrenenler, öğretenler ve
kurum) içeren jenerik modeller geliştirmek yerine, modelin geliştirildiği bağlam da hesaba katılarak her bileşen
için ayrı ayrı modeller geliştirilmelidir.
• Yun ve Murad (2006a) e-öğrenmeye hazırbulunuşluk bağlamında geliştirilen her modelin bazı eksiklerinin
bulunduğunu bu nedenle herhangi bir modelin bir bağlama uygulanmadan önce gözden geçirilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Bu nedenle e-öğrenmenin uygulayıcıları, e-öğrenmeyi uygulamadan önce yukarıdaki modeller ve
ölçme araçları arasından uygun olanı seçerek hedef kitlenin e-öğrenmeye hazırbulunuşluğu tespit etmeli ve bu
tespite dayanarak eğer varsa hedef kitlenin eksiklerini gidermelidir.
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TASARIM İLKELERİNE GÖRE OLUŞTURULACAK WEB TABANLI ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME ORTAMLARINA YÖNELİK BİR GÖRSEL SENARYO
ÖRNEĞİ
Ömer Kırmacı1
Özden Şahin İzmirli2
1.

ÖZET

Eğitimde ölçme ve değerlendirme etkinlikleri başarının ölçülmesinin yanında bir öğretim faaliyeti olarak da ele
alınmaktadır. Değerlendirme etkinliklerinin öğretim etkinliklerine biçimlendirici dönütler sağlayarak, öğrenme
eksiklerinin veya öğretimdeki bazı aksaklıkların belirlenmesini ve öğrenme sürecine yönelik fikir edinilmesini sağlayarak
öğretimde başarıyı arttırdığı söylenebilir. Ancak yüz yüze gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinde olduğu gibi ölçme ve
değerlendirme etkinliklerinde de zaman, mekân ve öğrenci sayısı gibi sınırlılıklarla karşılaşılmaktadır. E-öğrenmenin
yanında e-değerlendirmenin de günümüz teknolojiler ile ön plana çıktığı ve farklı üstün yönleri ile tercih edildiği
söylenebilir. Ancak Web ortamında oluşturulacak ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sadece basılı kaynakları internet
ortamına aktarılması ile sağlanamayacağı alanyazında vurgulanmaktadır. Bu bağlamda alan uzmanlarının hazırlayacağı
soruların Web ortamına aktarılmasında öğretim tasarımı süreçlerinin ve görsel tasarım kuramlarının işe koşulması
gerektiği söylenebilir. Gerçekleştirilecek araştırmada çoklu ortam tasarım ilkeleri ve materyal tasarım ilkeleri
çerçevesinde oluşturulacak web tabanlı değerlendirme etkinliklerine yönelik görsel senaryo oluşturulması
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri; Materyal Tasarım İlkeleri; Web Tabanlı Ölçme
Değerlendirme; Görsel Senaryo
2.

GİRİŞ

Görsel anlatım tekniklerinden birisi olan “Görsel Senaryolar” (Storyboard) görsel üretimin olduğu her
alanda geniş bir kullanıma sahiptirler. Görsel senaryo, görsel üretimin yoğunlaştığı televizyon sektöründe
sinema, reklam, animasyon gibi çoklu sahne barındıran projelerde yazarın ya da tasarımcının aklındaki
hikâyeyi uygulayıcıların göreceği, duyacağı ve yapacağı eylemler halinde ekran ekran açıklanması (Mesleki
Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), 2007) olarak tanımlanabilir. Diğer
görsellerin üretiminde olduğu gibi e-öğrenme materyallerinin geliştirilmesi süreci de görsel senaryo
hazırlanması ile başlar. Eğitimde görsel senaryoları ise öğrencilerin öğretim esnasında göreceği, duyacağı
materyallerin açıklandığı, öğretim içeriğinin yerleştirildiği ve yapacağı etkinliklerin ekran ekran açıklandığı
süreç ya da uygulama olarak tanımlayabiliriz (Rante, 2010). Görsel senaryolar, öğrenme materyallerinin en
küçük parçalarının oluşturulmasından kapsamlı uygulamalar olan e-öğrenme sistemlerinin tasarlanmasında ve
oluşturulması süreçlerinde de en sık kullanılan planlama adımlarından birisidir (Keating, 2013; Zouaoui ve
Mallon, 1997). Görsel senaryolar öğretim materyalinin üretim aşamasından önce bir bütün olarak materyalin
nasıl görüneceğine dair fikir edinme fırsatı vermektedir. Böylece öğretim materyalinin üretimi öncesinde olası
hatalar ve eksiklikler fark edilerek düzeltilme ve düzenleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu ön farkındalık
üretim aşamasında eksik veya hatalı adımların üretilip tekrar düzenleme işlemleri ile uğraşmadan daha
nitelikli ürün oluşturmalarını ve dolayısıyla zaman kaybı yaşanmamasını sağlayacaktır. Diğer bir ifade ile
üretim aşaması uygulayıcılarının gereksiz etkinliklerle ya da tekrar düzenlemelerle harcanacak zaman kaybını
azaltarak daha kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde sürecin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Üretim sürecinin
daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesine imkân sağlaması da üstün yönlerinden birisi olarak söylenebilir
(Zouaoui ve Mallon, 1997). Öğretim materyali üretim ekibine görsel senaryolar, öğretim materyali üretim
aşamaları hakkında öngörü sağlayarak zaman kaybı yaşamadan, sağlıklı bir şekilde süreci yönetebilmesini
rehberlik etmesi açısından da destek olmaktadır. Bu bağlamda görsel senaryoların öğretim etkinlikleri
kapsamında oluşturulacak animasyon, ses, resim, yazı, grafik ve etkileşim gibi bileşenlerin nasıl
oluşturulacağı, yerleşimi ve görsellerin dekoratiflikten öte amaçlı kullanımının sağlanması konularında proje
ekibine rehberlik etmektedir (Keating, 2013; Okur ve Gümüş, 2010; Rante, 2010).
Birçok görsel senaryo yazarının görsel senaryo içerisinde öncelikli bulunması gerekenler listesinde yer
almamasına rağmen öğrenme hedeflerini de görsel senaryo içerisine eklediği bilinmektedir (Keating, 2013).
Bu açıdan bakacak olursak görsel senaryo yazarlarının süreçteki deneyimleri çerçevesinde oluşturduğu bir
tasarım şablonunun varlığından bahsedilebilir (Keating, 2013). Bu durum görsel senaryoların sıkı kurallara
dayanmayan esnek bir yapıya sahip olduğunun da bir göstergesidir. Ancak görsel senaryoların amacına
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hizmet edebilmesi için bazı bileşenlere sahip olması ve bu bileşenlerin yerleşimine dair planlamalardan
senaryolarda gösteriliyor olması gerekmektedir. Görsel senaryonun gerçekleştirilebilmesinde ekranı temsil
edecek bir kâğıt veya slayt düzeni üzerinde görsel senaryo başlığı, ekran numarası, bölüm başlığı, ekran
başlığı, ekran resimleri ya da görselleri, açıklamalar, ses dökümleri ve açıklamaları gibi bileşenler (Bray,
2005; Keating, 2013) yer alabilir. Böylece üretilecek öğretim materyalinin ilgili her bir sayfasında hangi
bileşenlerin nasıl yer alacağı belirtilmiş olacaktır. Görsel senaryolarda bu bileşenlerin sadece olup
olmadığının belirtilmesi öğretim materyali üreticilerini eksik yönlendirebilir. Bu bileşenlerin hangi tasarım
kuralları veya ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirileceğinin de senaryolar üzerinde açıklanması beklenir. Diğer
bir ifade ile oluşturulacak öğretim materyalinin etkili bir öğrenme aracı olması için tasarlanması sürecinde
dikkat edilmesi gereken ilkeler, kurallar ve prensiplerin ekran üzerinde açıklanması beklenir.
2.1. Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Ortam Tasarımında Tasarım İlkeleri
Öğrenme ortamı tasarımı süreci, öğrenme ortamında yer alacak nesnelerin, nasıl ve neden sorularına cevap
verecek şekilde yerleşimi ile ilgilenir. Ancak bu noktada ortamın sahip olacağı bileşenlerin belli olup sadece
nasıl tasarlanacağının belirlendiği anlaşılmamalıdır. Tasarım sürecinde aynı zamanda hangi bileşenlerin
olması gerektiğine de karar verilebilir. Bazı durumlarda bileşenlerden bir kısmı gereksiz görülerek iptal
edilebilir. Elbette gerekli bileşenlere karar verme ya da öğrenme ortamının etkililiğini belirleyecek bileşenlere
karar verirken bazı kuramsal tasarım ilkelerinden bahsedilir. Farklı amaçlara hitap edecek şekilde çeşitlenen
tasarım ilkeleri hedef kitle özelliklerine, öğrenme ortamına ya da içerik türlerine göre belirlenebilir. Örneğin
bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek bir tasarım için çoklu ortam tasarım ilkelerinden bahsedilebilir. Bunun
yanı sıra bilgisayar ortamında üretilecek materyalin türüne, içeriğine veya öğretim sürecinin hangi aşamasına
göre olacağı da tasarım ilkelerinden hangilerinin kullanılacağına karar vermemizi sağlayabilir. Çevrimiçi
öğrenme ortamında ve öğretim etkinliklerinden değerlendirme sürecine ilişkin üretilecek bir öğretim
materyali için çoklu ortam tasarım ilkeleri temel alınabilir. Mayer (2009) ilkeleri şu şekilde belirtmiştir.
Çoklu Ortam (Multimedia): Resim ve yazı kullanılan içerikler sadece yazı ile verilen içeriklerden
daha iyi bir öğrenme sağlarlar.
• Konumsal Yakınlık (Spatial Contiguity): İlgili resim ve yazının konumsal olarak birbirine yakın
kullanılması daha iyi öğrenmeyi sağlar.
• Zamansal Yakınlık (Temporal Contiguity): Yazı ve ilgili resimlerin kullanıldığı içeriklerde resim
ve yazının aynı sahne/ekran da olması farklı ekranlarda bulunmasına göre daha iyi bir öğrenme
sağlar.
• Tutarlılık (Coherence): Konu dışı kelimeler, resimler ve sesler ortamdan çıkartıldığında bireyler
daha iyi öğrenirler.
• Gereksizlik (Redundancy): Aynı ekranda aynı duyuya hitap eden ilgili öğenin verilmesi daha iyi
öğrenme sağlamaz. Örneğin görsel animasyonun aynı zamanda yazı ile verilmesi iki görsel öğenin
aynı anda verilmesi demek olacağı için yazı gereksiz bir öğe olmuş demektir.
• Dikkat Çekme (Signaling) : Önemli maddelerin vurgulanması dikkat çekici işaretlerin konulması
daha iyi bir öğrenmeyi sağlar.
• Ses (Voice): Öğretim materyallerinin seslendirilmesinde insan sesi, diğer seslerin (bilgisayar…)
kullanılmasına göre daha etkili bir öğrenme sağlar.
• Resim (Image): Birçoklu ortam materyalinde konuşmacının görüntüsünün ekranda olması öğrenenin
dikkatinin bölünmesine neden olabilir.
• Sunum Türü (Modality): Resim ve anlatımın birlikte sunulduğu ortamlarda, resim ve yazının
birlikte sunulduğu ortamlara göre öğrenme daha iyi olur.
• Ön Alıştırma (Pre-training): Öğrenilecek anahtar kavramlar ve bu kavramların özellikleri önceden
bilindiğinde öğrenme daha iyi olur.
• Parçalara Bölme (Segmenting): Konunun uygun biçimde bölümlere ayrıldığı durumlarda, konunun
bölümlere ayrılmadan verilmesine göre öğrenme daha iyi olur.
• Kişiselleştirme (Personalization): Günlük konuşma dili yapısında olan çoklu ortam derslerinin
akademik (formal) dil yapısında olanlara göre daha öğretici olduğu belirtilmektedir.
Çoklu ortam tasarım ilkelerinin yanı sıra öğretim materyalinin amaçlarla uyumlu olması, hedef kitle
düzeyi ve özelliklerine uygun olması, içeriğin doğru ve güncel olması, materyalin ilgi çekici olması, öğrenci
katılımını desteklemesinin yanı sıra açık ve anlaşılır bir dil kullanımı materyal tasarım ilkeleri çerçevesinde
dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Görsel tasarım unsurlarından sözel unsurlar çerçevesinde ise yazı tipi,
kullanılan stil sayısı, renk, harf boyutu, harf ve kelimeler arasında kullanılan boşlukların anlaşılırlığı ve
okunurluğu zedelememesi gerekir. Biçimsel tasarım unsurları çerçevesinde ise şekil yazı hizalaması, denge ve
kullanılan biçemin tasarım ilkeleri açısından önemi belirtilmektedir.
•
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Gerçekleştirilecek bu çalışmanın amacı ölçme ve değerlendirme etkinliklerinden son değerlendirme
etkinliklerine yönelik çoklu ortam tasarım ilkeleri çerçevesinde çevrimiçi ortam oluşturulması için görsel
senaryo örneği hazırlamaktır.
2.2. Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Ortamlarının Oluşturulmasına Yönelik Görsel Senaryo
Örneği
Eğitimde değerlendirme, öğrenilen bilgilerin ölçülmesinin yanında öğretim sürecinin bir parçası ve
gelecek öğrenmelere hazırlayıcı bir unsur olarak algılanması gerekmektedir (Hricko, 2005; Jeanette, 2006;
Köklükaya, 2010). Eğitim sürecinde yapılan değerlendirmeler, eğitim çabalarına biçimlendirici dönütler
sağlayarak (Jeanette, 2006), öğrenme eksikliklerini veya öğretimdeki bazı aksaklıkların belirlenmesini
(Köklükaya, 2010; Yılmaz, 2007), eğitimin başarısını arttırmayı ve öğrenmeyi sağladığı söylenebilir.
Gerçekleştirilecek eğitim süreçleri sonunda, eğitimle öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışların
öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığını ya da ne derece kazanıldığının belirlenmesi sürecin
etkililiğinin sınanması ve gelecek eğitim yaklaşımlarının belirlenmesi için önemli bir aşamadır. Böyle bir
süreç uygun bir ölçme ve değerlendirme süreci ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle çevrimiçi öğrenme
ortamlarında ölçme ve değerlendirmenin iyi planlanması ve tasarlanması gerekmektedir. Çevrimiçi ölçme ve
değerlendirme sistemi tasarlanması aşamasında amaca uygun değerlendirme yöntem ve tekniklerini seçme,
bireysel farklılıklara uygun etkili ölçme stratejisi tasarımı, doğru soruların sorulması, veri güvenliği ve
iletişim imkânı sağlanması gibi adımların atılması gerekmektedir (Hickman, Bielema, ve Gunderson, 2005).
Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme sistemindeki etkinlikler ilgili öğretim programında yer alan derslerin
öğrenme çıktılarına dayandırılarak yapılmadır (McCracken, Cho, Sharif, Wilson, ve Miller, 2012; Palloff ve
Pratt, 2009; Walker, 2007). Öğretilecek içeriğe ve kazandırılması planlanan hedef ve davranışlara uygun
olarak uygun ölçme ve değerlendirme yöntemi kullanılmalıdır (McCracken, Cho, Sharif, Wilson, ve Miller,
2012). Süreç öncesinde, süreçte ve süreç sonrasında yer alan bilgilendirmeler ve değerlendirme soruları açık,
öz ve belirsizliğe yer vermeyecek şekilde olmadır (Nicol, 2007; Palloff ve Pratt, 2009; Walker, 2007).
Öğrencinin öğrenme zamanı ile ölçme değerlendirmenin zamanlaması ve süresi iyi ayarlanmalıdır (Walker,
2007). Zamanlı ve anlamlı dönütler sağlanmalıdır (Nicol, 2007; McCracken, Cho, Sharif, Wilson, ve Miller,
2012; Palloff ve Pratt, 2009; Walker, 2007). Bu dönütlerin kapsamı ve şekli kullanılan ölçme ve
değerlendirme metodunu yansıtacak şekilde olmalıdır (Walker, 2007). Dönütler öğrencilerin özdeğerlendirme ve kendi hatasını düzeltebilme imkânını verecek biçimde olmalıdır. Dönütler ile ilgili
öğrencilerin kendileri arasında ya da öğretmenleri ile tartışma ortamı oluşturulması sağlanmalıdır (Nicol,
2007). Ölçekler ve değerlendirme süreci adil, şeffaf, uygun ve öğrenciler ile iletişime açık olmalıdır
(McCracken, Cho, Sharif, Wilson, ve Miller, 2012; Palloff ve Pratt, 2009; Walker, 2007). Eğer mümkünse
öğrencilerin de değerlendirme faaliyetlerine katılmaları sağlanmalıdır (Nicol, 2007). Bireysel farklılıklara
uygun olarak çevrimiçi ölçme ve değerlendirme sistemi erişimi, özel öğretime ihtiyaç duyulan öğrencilerin
erişimi de düşünülerek kişiselleştirme ayarları yapılabiliyor olmalıdır (Walker, 2007). Yönergeler ve
yönlendirmeler anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Öğrencilerin kazanımlarının genişliğini ve derinliğini
ölçmesi açısından bireysel farklılıkları gözeterek çeşitli ölçme metotları sunulmalıdır (Palloff ve Pratt, 2009;
Walker, 2007). Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme etkinlikleri kapsamında, eğer ölçme etkinliğinin amacı
değilse öğrencinin teknoloji bilgisini ya da teknoloji adaptasyon seviyesini ölçmemelidir (Walker, 2007).
Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmede soruların rastgele cevaplanmasını en aza indirmek için uygun ve ilişkili
çeldiricilere yer verilmelidir (Walker, 2007). Çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde ve
tanılayıcı ölçme değerlendirme etkinliklerine göre öğrenciler uygun düzeylere konulmalıdır (Walker, 2007).
2.3. Örnek Görsel Senaryo
Bu çalışma kapsamında ölçme ve değerlendirme etkinliklerinden son değerlendirme etkinliklerine yönelik
çevrimiçi ortam oluşturulması için görsel senaryo örneği hazırlanmıştır. Bu konuda daha detaylı çalışması
gerektiği için bir konu alanı seçilmiştir. Bu kapsamda daha önceden çevrimiçi değerlendirme etkinliklerinin
az gerçekleştirildiği ya da hiç gerçekleştirilmediği bir alan olmasına dikkat edilmiştir. Bu çerçevede ortaokul
öğrencilerinin kitap okuma etkinliklerine yönelik çevrimiçi değerlendirme uygulamasının yapılmadığı
belirlenmiştir.
Kitap okuma etkinliklerinin takibi ve değerlendirilmesi genellikle sınıf rehber öğretmenleri ve Türkçe
öğretmenleri tarafından yürütülen bir aktivitedir. Planlanan çevrimiçi sistemde öğrenciler okuyacakları
kitapları çevrimiçi sistemde ilgi ve düzeylerine uygun olarak seçebilecekler, okuma sonunda kitap ve kendi
düzeylerine uygun kısa sınavları alabileceklerdir. Bu sistem ile öğretmenler eğitime ve öğrencilere daha fazla
zaman ayırabileceklerdir. Şekil 1 de öğrencinin seçip okuduğu kitap ile ilgili sınava giriş ekranı
görülmektedir.
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Şekil 13 Sınava Giriş Ekranı
Şekil 1’de görüldüğü gibi “Sınava Giriş” ekranında bulunması planlanan öğeler görülmektedir. Kitap
bilgileri bölümünde öğrencinin seçip okuduğu kitabın kapak resmi, ISBN, yazar bilgisi, sayfa sayısı ve kitap
konusu gibi bilgiler bulunmaktadır. Kullanıcı profil bilgileri kısmında öğrencinin profil resmi, kullanıcı adı
yer almaktadır. Sistemde öğrencileri alması planlanan “Kitap Konu Sınavı”, “Kelime Bilgisi Sınavı” ve
“Genel Yetenek Sınavı” olmak üzere üç tür sınav vardır. Kitap Konu Sınavı, öğrencinin okuduğu kitaptan
bilmesi gereken olay örgüsü, karakter örgüsü gibi konulardan gelecek olan sorulardan oluşur. Bu sınavın
amacı öğrencinin kitabı okuduğunun anlaşılması ve anlama düzeyidir. Kelime Bilgisi Sınavı, öğrencinin kitap
okuduğunda öğrenmesi beklenen kelimelerin sorulduğu sınavdır. Genel Yetenek sınavı, öğrencinin genel
sözel yeteneğini ölçücü soruların sorulduğu sınavdır. Öğrenci sınav türlerinden birisini seçip istediği sınavı
alır. Seçtiği sınav türünün üzerine tıklaması ile o sınava doğru yönlendirilir.
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Şekil 14 Sınav Yönergesi
Sınav türünü seçtikten sonra Şekil 2 deki gibi sınav kurallarının ve yönergelerinin olduğu ekran gelir. Bu
yönergeler ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde öğrencinin sınav süresi, kuralları vb. hakkında ölçme
değerlendirme uzmanı ve alan uzmanın oluşturacağı bir bölümdür.

Şekil 15 Sınav Ekranı
Şekil 3 te görülen sınav ekranı bulunmaktadır. Sınav ekranındaki öğeler: Soru kökü ve Seçenekler: Ölçme
değerlendirme ve konu alan uzmanı birlikte hazırlanacak çoktan seçmeli sorulardan oluşan sorular
gelmektedir. Soru Numaraları: Sınavda yer alan tüm sorulara ulaşılabilen bölümdür. Ayrıca cevaplanan, boş
bırakılan soruları görebilme imkânı da sunmaktadır. Önceki – Sonraki Soru: Soru ekranında bir önceki soru
ve bir soruya geçmek için kullanılan butonlar. Sınavı Sonlandır: Öğrenci soruları bitirdikten sonra sınav
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süresinin bitmesini beklemeden sınavı sonlandır butonuna basarak sınavı bitirebilir. Sınav zamanı göstergesi:
Kalan zamanı gösteren bir animasyon şeklinde planlanabilir.

Şekil 16 Sınav Sonuç Ekranı
Şekil 4’ te görülen sınav sonuç ekranında Sınav Sonuç Bilgileri: Sınav Sonuçları grafiksel ve sayısal
veriler ile öğrencinin doğru yanlış sayılarının analizini veren bilgi ekranıdır. Soruları Analiz Et: Cevaplanan
soruların bulunduğu ekrana gitmesini sağlayan butondur. Cevaplanan soruları doğru cevaplarla birlikte
verildiği ekrandır. Gelişim Raporu: Öğrencinin daha önceki sınavlarla birlikte sonuçların verildiği raporu
görüntülenmesini sağlamaktadır. Değerlendirme Sonucu: Sınav başarı durumunun ifade edildiği ve dönütün
verildiği bölümdür. Kitabı puanla: 5 yıldızın tıklanarak 5 üzerinden kitaba puan verilmesini sağlayan ekrandır.
Oluşturulan görsel senaryoların her birinde senaryo başlığı, sahne adı, ekran numarası, ekrandan bulunan
öğelerin açıklandığı ekran öğeleri, ses, animasyon ya da görsellerin bulunup bulunmadığını bulunuyorsa
açıklamalarının yer aldığı bölüm, ekran hakkında notların alınabileceği bölümler bulunmaktadır.
3. SONUÇ ve TARTIŞMA
Oluşturulan görsel senaryo örneğinde çevrimiçi ölçme ve değerlendirme prensipleri göz önünde
bulundurularak kitap okuma ölçme ve değerlendirme sınav modülü oluşturulmaya çalışılmıştır. Çevrimiçi
ölçme ve değerlendirme prensipleri incelendiğinde (örn. McCracken, Cho, Sharif, Wilson, ve Miller, 2012;
Nicol, 2007; Palloff ve Pratt, 2009; Walker, 2007) öğrenme aktivitelerine, öğrencilerin bireysel çalışma
ortamlarına uygun, öğretmene zaman kazandıracak uygulamalarla desteklenmiş bir tasarım yapılmasına
dikkate edilmiştir. Görsel senaryoda öğretmenlerin ve diğer paydaşların öğrenci okumalarını takip edebildiği
ve öğrencilerin de öz değerlendirme yapabildiği bir sistem geliştirilmesine dikkat edilmiştir. Çoklu ortam
tasarım ilkelerinden ise konumsal yakınlık, tutarlılık, dikkat çekme, parçalara bölme, kişiselleştirme ilkeleri
benimsenerek tasarımlar düzenlenmiştir. Tasarım ilkelerinde çoğunlukla bahsedilen ölçme ve değerlendirme
etkinliklerinin öğretim programına dayandırılması, öğrenme hedefleri ve amaçlarını kapsaması, planlanan
sistemde ise okumanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçme düzeyinde sorulacak sorular ile sağlanması
planlanmaktadır.
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TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS KİTABININ BU KAPSAMDA İNCELENMESİ
Özge Kelleci Öztürk1
Nesrin Özdener2
1.

ÖZET

Bu çalışmada amaç, ilkokul ve öğretmen adayı üniversite öğrencileri ve öğretmenlerde, teknoloji konusunda var
olabilecek kavram yanılgılarını belirlemek ve Bilişim teknolojileri çalışma kitabının bu yanılgıların oluşmasında etkili
olup olmadığını tespit etmektir. Durum çalışması olarak planlanan ve iki aşamada gerçekleştirilen çalışmanın birinci
aşamasında, 207 ilkokul, 127 eğitim fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci ve 30 öğretmende teknoloji
konusunda var olabilecek kavram yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerinden oluşan çalışma grupları
üç farklı bölümden oluşturulmuş böylece belirlenen kavram yanılgılarının bölümlere göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır. Kavram yanılgılarının belirlenmesinde yapılandırılmış grid tekniği kullanılarak araştırmacılar tarafından,
geliştirilen testten yararlanılmıştır. Bilişim teknolojileri çalışma kitabının içeriğinin öğrencilerde teknoloji ile ilgili kavram
yanılgısına neden olup olmadığını belirlemek amacı ile gerçekleştirilen çalışmanın ikinci aşaması ise, ilkokul öğrencileri
ile yürütülmüştür. Son test kontrol gruplu deneme modeli ile yürütülen çalışmanın bu bölümünde deney grubuna,
araştırmacılar tarafından geliştirilen bir basılı materyal, kontrol grubuna ise, Bilişim Tteknolojileri çalışma kitabı ile
eğitim verilmiş, uygulama sonucunda gruplar, kavram yanılgıları açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda,
çalışma grubunda yer alan gerek ilkokul öğrencileri gerekse öğretmen adaylarında teknoloji konusunda kavram yanılgıları
olduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre, Bilişim Teknolojileri çalışma kitabının içeriği, öğrencilerde teknoloji ile
ilgili kavram yanılgıları oluşmasına neden olmaktadır. Araştırmada ayrıca öğrencilerin, teknolojik araçları belirleme
kriterleri incelenmiş, bu kriterlerin öğrencilerin teknolojiyi algılama şekilleriyle ve onlarda var olan kavram yanılgılarıyla
paralellik gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Teknoloji kavramı, Kavram yanılgısı, Ders kitabı.
2.

GİRİŞ

Bir toplumun gelişebilmesi, ilerleyebilmesi, kültürel, ekonomik ve eğitim düzeyi ile ilişkili olsa da, o
toplumda kullanılan araç gereç, yöntem ve süreçler de toplumun refah seviyesini, gelişmişlik düzeyini
belirlemektedir. Bir toplum, var olan araç, gereç, yöntem ve teknikleri kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda
üretebilirse ancak o zaman o toplumun geleceği için aynı şeyleri söylemek mümkün olabilmektedir. Bunun da
yolu kuşkusuz, bilimi, bilimsel bilgiyi kullanabilmekten geçer. Bilimi, bilimsel bilgiyi kullanabilmek içinse,
öncelikle bilim okuryazarı olabilmek gerekmektedir. Dünyada son yirmi yıldır bilim okuryazarlığı, okullarda
eğitimin temel amacı haline gelmiştir (Scherz & Oren, 2006). Fakat yirmi yıl bu değişimin gerçekleşmesi için
yeterli bir süre değildir. Çünkü bilim okuryazarı olarak yetiştirilen öğrenciler, gelecekte öğretmen olarak
bilim okuryazarlığını gelecek nesillere taşıyabilmektedirler. Bu sürenin yeterli olmayışı, öğretmenlerin tam
olarak bilim okuryazarı haline gelmemelerine neden olabilmektedir. Bu durum da toplumun gelişmişlik
düzeyini, öğrencilerin eğitim seviyesini etkilemekte, araç- gereç yöntem ve tekniklerin sağlıklı bir şekilde
üretilmesini de engellemektedir. Bu sorunun Türkiye’de görülmesinin sebepleri ise, öğretmen
yetiştirilmesinde niteliğe değil niceliğe daha çok önem verilmesi, eğitim programında yapılması gereken
yeniliklerin gerçekleştirilmemesi ve ekonomik nedenlerdir (Uluğ, 2003; Şenel ve Gençoğlu, 2003; Seferoğlu,
2007). Toplumların bilim okuryazarı olabilmelerinin yanında, bilimi uygulamaya geçirebilmeleri, yöntem ve
teknikleri doğru süreçler çerçevesinde kullanarak araç-gereç ve ürünler üretebilmeleri için, teknoloji
okuryazarı da olabilmeleri gerekmektedir. (Scherz&Oren, 2006). Teknoloji eğitimine bağlı olan teknoloji
okuryazarlığı, teknoloji kavramının farklı insanlarda farklı şekillerde algılanması nedeniyle zor
tanımlanmaktadır (Baser, Palmer&Dagherty, 1998; Akt.Scherz&Oren, 2006). Bunun da temelinde insanların
bilgi edinme yollarının farklılığı yatmaktadır (Aikenhead&Ryan,1992).
“Teknoloji” kelimesinde, “techne” kökü, kökenbilimi açısından Yunanca bir kelimedir ve “şey”leri işlevli
hale getirme sanatı ve zanaatı anlamına gelir. “Teknoloji” ise, sanat ve zanaata sistematik yaklaşımı ifade
eden “technologia” kelimesinden türer (Karademirci, 2010). TDK (2013) teknolojiyi “Bir sanayi dalı ile ilgili
yapım yöntemlerini, kullanılan araç ve gereçleri kapsayan bilgi” şeklinde tanımlamaktadır. Teknolojinin
herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanımını yapmanın güç olması sebebiyle, teknoloji faklı alanlarda
faklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bunlar (Web, 2003; Coklar&Şahin, 2014);
a) Nesne olarak teknoloji: araç-gereç, alet, silah ve makine,
b) Bilgi olarak teknoloji: teknolojik yeniliklerin gelişimini bilme,
1-Doktora öğrencisi Özge Kelleci Öztürk,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı, Hatay/Türkiye, ozge_kelleci@hotmail.com
2-Doç. Dr. Nesrin Özdener,
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul/Türkiye,
nozdener@marmara.com.tr
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c) Etkinlik olarak teknoloji: bireylerin becerileri, yöntemleri ve yordama,
d) Yöntem olarak teknoloji: ihtiyaç ve çözümleme,
e) Sosyo-tekniksel sistem olarak teknoloji: bireyleri ve diğer objeleri birleştirme, objeleri üretme ve
kullanmadır.
Uluslararası Teknoloji Eğitim Kurulu olan International Technology Education Association (ITEA)’ya
göre teknoloji okuryazarı olan bir bireyin en temel özelliği de, teknolojinin ne olduğunu, nasıl ortaya
çıkarıldığını, toplumu nasıl şekillendirdiğini ve toplum tarafından nasıl şekillendirildiğini bilmesidir (ITEA,
2000; Akt. Bacanak ve diğerleri, 2003).
Teknoloji okuryazarı olan bireylerin yetiştirilmesi birçok ülkenin öğretim programlarında temel
hedeflerden biri olmakla birlikte, Fakat eğitim programında teknolojiye ve teknoloji okuryazarlığına gereken
önem verilmemesi (Hofstein, Scherz, Yoger,1986; Akt. Scherz, Oren, 2006) öğretim programlarının ve ders
kitaplarının yetersizliği teknoloji kavramının bireyler tarafından yanlış algılanmasına sebep olmaktadır.
Yapılan araştırma bulgularına göre bireyler, teknolojiyi belli bir yaşa kadar doğru bir şekilde öğrenmedikleri
takdirde, teknolojiyle ilgili kavram yanılgılarına sahip olabilmektedirler (Scherz, Oren, 2006; Rennie&Jarvis,
1998).
Yapılan araştırmalara göre öğrenciler, teknolojinin sadece elektrikli araç-gereçleri kapsadığı, bilgisayar,
internet ve mobil araçlardan ibaret olduğunu düşünmekte (Rennie&Jarvis, 1995; Erişti, Kurt, 2011;
Compton&Compton, 2013), teknolojiyi yalnızca ürün olarak anlamlandırmaktadırlar. Rennie ve Jarvis’e 2006
göre bireylerin çok daha az bir bölümü süreç veya yöntem ve tekniklerin uygulanışında gerçekleşen işlemlerin
de teknoloji olabildiğinin farkındadır (Rennie&Jarvis, 2006). Öğrencilerdeki kavram yanılgıları, ilkokulda
oluşmaya başlamakta ve sonradan kalıplaşmaktadır. Bu nedenle kavram yanılgıları ancak okuldaki eğitim
programı ve öğretmenlerin eğitim programındaki kazanımları gerektiği şekilde verebilmesi ile
aşılabilmektedir. Bu aşamada, öğretmenlerin de söz konusu kavram yanılgılarına sahip olmaması
gerekmektedir. Oysaki bilime ve teknolojiye karşı yetişkinlerin de benzer kavram yanılgıları olduğu
bilinmektedir (Scherz&Oren, 2006).
Türkiye’de teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek amacıyla teknoloji eğitimi, Bilişim Teknolojileri
dersinde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 2006 yılında yayınlanan bilişim teknolojileri öğretim programına
göre (TTKB, 2006; Seferoğlu, 2007; Akbıyık ve Seferoğlu, 2012) 1. Basamaktan 8. Basamağa kadar çalışma
kitabı ve etkinlik cd’leri hazırlanmıştır. Fakat mevcut çalışma kitaplarının kazanımları incelendiğinde,
teknoloji eğitiminin sadece 2. Basamak çalışma kitabında verildiği görülmüştür. Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 03.09.2012 tarih ve 14975 sayılı yazısı üzerine Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı değişmiş olup, söz konusu ders ile ilgili ders kitabı
hazırlanmaması kurul tarafından karara bağlanmıştır (TTKB, 2012). Fakat öğretim programında yer alan
teknoloji ile ilgili kazanımlar için verilen örnek etkinliklerin kısıtlı olması, öğretmenlerin teknolojiyi yine
kendi algıladıkları doğrultuda anlatmalarına ve teknoloji eğitimini kendi yöntem ve teknikleri ile vermelerine
neden olabilmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye için ilerlemenin önemli bir boyutunu oluşturan eğitim
alanında, ilköğretimden yükseköğretime kadar her seviyedeki ‘teknoloji eğitimi’ ITEA kriterleri dikkate
alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenerek öğretim programlarında daha ağırlıklı olarak yer
almalıdır. Aynı zamanda bireylerin teknoloji okuryazarı olarak yetiştirilmesinin yolunun öğretmenlerden
geçtiği açık ve nettir. Bunun başarılabilmesi, öğretmenlerin de yeterli düzeyde teknoloji okuryazarı olmalarına
bağlıdır (Adıgüzel, 2005; Akt. Özsevgeç, 2014). Bu nedenle öğretim programlarının bu kapsamda
iyileştirilmesinin yanı sıra, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına da teknoloji eğitimi verilmelidir. Böylece,
ülkemizin gereksinim duyduğu teknoloji okuryazar sayısı artacak ve bireyler yaşamlarını kolaylaştıran
teknolojik gelişimlerden daha fazla faydalanabileceklerdir.
Tüm bu gereksinimlerle, teknoloji okuryazarı birey sayısını arttırabilmek için öncelikle öğrenci, öğretmen
adayları ve öğretmenlerde teknoloji konusunda ne gibi kavram yanılgıları olduğu tespit edilmeli ve ülkemizde
verilen teknoloji eğitiminin söz konusu kavram yanılgılarına yol açıp açmadığı belirlenmelidir. Bu ihtiyaç
doğrultusunda bilişim teknolojileri dersinde daha önce okutulan çalışma kitaplarında teknoloji eğitiminin nasıl
verildiği ve teknoloji konusunda kavram yanılgılarına neden olma potansiyelinin araştırılmasında yarar vardır.
Bu tür çalışmalar, yeni geliştirilecek öğretim programları ve ders kitaplarının daha nitelikli hale gelmesine
ışık tutacaktır.
2.1. Çalışmanın Amacı
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Bu çalışmada amaç, gerek ilkokul, gerekse öğretmen adayı üniversite öğrencilerinde ve öğretmenlerde
teknoloji konusunda var olabilecek kavram yanılgılarını belirlemek ve Bilişim Teknolojileri çalışma kitabının
bu yanılgıların oluşmasında etkili olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmada kapsamında aşağıdaki sorulara
cevap aranacaktır.
1.

Öğrencilerde teknoloji konusunda kavram yanılgıları var mıdır?

2.

Öğretmen adayı üniversite öğrencilerinde teknoloji konusunda kavram yanılgıları var mıdır?

3.

Sınıf öğretmenlerinde kavram yanılgıları var mıdır?

4.

Öğrencilerin teknoloji ile ilgili kavram yanılgılarının oluşmasında Bilişim Teknolojileri çalışma
kitabının içeriğinin etkisi var mıdır?

3.

YÖNTEM

3.1. Çalışma Grubu
Çalışma, İstanbul ili Bağcılar ilçesinden 157, Kadıköy ilçesinden 50 olmak üzere toplam 207 adet ilkokul
öğrencisi, İstanbul ilinde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinde son sınıfta okuyan 43 BÖTE 44 Sosyal
Bilgiler ve 40 Fizik öğretmen adayı olmak üzere toplam 127 öğretmen adayı, İstanbul ili Bağcılar ilçesinde
bir ilköğretim okulunda görev yapan 30 adet sınıf öğretmeni ile gerçekleşmiştir.
3.2. Araştırma Modeli
Çalışma grubunun tümüyle yürütülen ve teknoloji konusunda var olabilecek kavram yanılgılarının
belirlenmesini amaçlayan çalışmanın birinci aşaması, durum çalışması olarak planlanmıştır. Bilişim
teknolojileri çalışma kitabının içeriğinin öğrencilerde teknoloji ile ilgili kavram yanılgısına neden olup
olmadığını belirlemek amacı ile gerçekleştirilen çalışmanın ikinci aşaması ise, son test kontrol gruplu deneme
modeli ile yürütülmüştür. Bu kapsamda, çalışma grubunda yer alan 157 ilkokul öğrencisinden rastgele 77
öğrenci deney grubuna, 80 öğrenci ise kontrol grubuna atanmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan
öğrencilere verilen eğitimde öğretmenin değişmemesine dikkat edilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları
3.3.1.

Ön Test ve Son Test

Çalışmada, teknoloji konusunda var olabilecek kavram yanılgılarının belirlenmesinde araştırmacılar
tarafından geliştirilen testten yararlanılmıştır. Üç bölümden oluşan testin birinci bölümü 1 adet açık uçlu
sorudan oluşan Yazma ve Çizme etkinliğidir. Bu bölümde öğrencilerden teknolojinin ne anlama geldiğini
yazı, resim ya da her ikisini de kullanarak anlatmaları istenmiştir. İkinci bölüm, 12 seçenekten oluşan
yapılandırılmış grid yöntemi ile geliştirilmiş resim testidir. Bu bölümde öğrenciden, resimleri verilen 12 adet
seçenekten teknolojik olduğunu düşündüklerini işaretlemeleri istenmiştir. Üçüncü bölüm ise, öğrencinin
resim testinde verdiği cevapların gerekçelerini soran açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Söz konusu test aynı
zamanda, Bilişim teknolojileri çalışma kitabının içeriğinin öğrencilerde teknoloji ile ilgili kavram yanılgısına
neden olup olmadığının belirlenmesinde ön test olarak da kullanılmıştır. Araştırmada son test olarak
kullanılan ölçme aracı ön test ile aynı niteliği taşımaktadır. Son testte ön testten farklı olarak, ikinci bölümde
yer alan resimlerde aynı kavram yanılgılarını ölçmek amacıyla 12 farklı örnek kullanılmış olup, pilot
çalışması gerçekleştikten sonra, çalışma grubunun deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır.
3.3.2.

Geliştirilen Materyaller

Bilişim teknolojileri çalışma kitabının içeriğinin öğrencilerde teknoloji ile ilgili kavram yanılgısına neden
olup olmadığının belirlenmesinde, öncelikle Bilişim teknolojileri 2. Basamak çalışma kitabında teknoloji
öğretiminin gerçekleştiği üniteler analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, “Teknoloji ve Ben” ünitesindeki
“Teknolojinin kullanıcılar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini kavrar.” ve “Teknolojik Araçlar”
ünitesindeki ”Aygıtların çeşitli komutlarla kontrol edilebildiğini fark eder.” hedef ve hedef davranışlarının
kazandırılması için kavram yanılgılarına sebep olmayacak farklı örnekleri kapsayan bir basılı materyal
geliştirilmiştir. Söz konusu materyal pilot çalışma gerçekleştikten sonra, deney grubuna teknoloji öğretimini
gerçekleştirmek amacı ile ön testin uygulanmasından sonra 2 ders saatini kapsayan bir anlatım süresince
çalışma kitabı yerine kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise ön testtin ardından, 2 ders saatini kapsayan bir
sürede çalışma kitabını ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Şekil 1’de Bilişim Teknolojileri 2.basamak çalışma
kitabı ve geliştirilen basılı materyalden bir örnek verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmanın İkinci Aşamasında Deney ve Kontrol Grupları ile Gerçekleştirilen İşlemler
Deney Grubu
Kavram yanılgılarını belirleyen ön test
Basılı Materyal
Son test
Kontrol Grubu
Kavram yanılgılarını belirleyen ön test
Bilişim Teknolojileri 2.
Son test
Basamak çalışma kitabı

Teknoloji ve Ben Ünitesi(Sayfa 14)

Geliştirilen Materyal
Hayatımızdaki Teknoloji

(a)

(b)

Şekil 1. Bilişim Teknolojileri 2.basamak Çalışma Kitabı (a) ve Geliştirilen Basılı Materyalden Bir Örnek(b)
4.

BULGULAR ve YORUMLAMA

Verilerin analizinde, SPSS 13.0 kullanılmış olup betimleyici istatistiklerden frekans, yüzde ve ortalama
kullanılmış grup karşılaştırmalarında ise bağımsız grup t-testinden yararlanılmıştır. Çalışmada anlamlılık
düzeyi .05 olarak belirlenmiştir.
4.1. İlköğretim Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarına ilişkin bulgular
Öğrencilerde teknoloji ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti için araştırmanın durum çalışması boyutunu
kapsayan birinci aşamasında, çalışma grubundaki 207 ilkokul öğrencisinin kavram yanılgılarını belirleme
testine vermiş oldukları cevaplar incelenmiş, yapılan içerik analiz sonucunda 14 farklı kavram yanılgısı tespit
edilmiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarına ilişkin frekans ve yüzde analizleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo2. İlköğretim Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı
Frekans Yüzde
(f)
(%)

Kavram Yanılgıları

Elektrik: Teknoloji elektrik ile veya her hangi bir enerji kaynağı ile çalışan araçlarla

105

50,7

sınırlıdır.
Kolaylık: Teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçlerin kullanılması kolaydır.
Güncellik: Teknoloji günümüzde kullanılan ürün ya da araçlarla sınırlıdır.

60

29,0

49

23,7

Hammadde: Teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçlerin neyden yapıldığı önemlidir.

40

19,3

28

13,5

24
21

11,6
10,1

16
13

7,7
6,3

12

5,8

8

3,9

Dayanıklılık: Teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçler bozulmaz, kırılmaz

4

2,0

dayanıklıdır.
Hatasız: teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçler asla hata yapmaz.

4

2,0

Bilgi: Teknoloji bilgi verir.

2

1,0

(Metal)
İcat: Teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçler bir bilim adamı tarafından icat

edilmiştir.
Çok Kullanılan: Teknoloji insanlar tarafından çok kullanılan araç gereçlerle sınırlıdır.
Kompleks Yapı: Teknoloji kullanılarak yapılan araç gereçler, karmaşık bir yapıya
sahiptir.
Zarar: Teknoloji asla zarar vermez.
İnsangücü: Teknoloji İnsan gücü ile değil bilgisayar gücü ile çalışan araç gereçlerle
sınırlıdır.
Değişim Gelişim: Teknoloji günümüze kadar değişerek gelişerek gelen araç gereçlerle
sınırlıdır.
İletişim: Teknoloji iletişim olanağı sağlayan araç gereçlerle sınırlıdır.

Tablo 2 incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin yaklaşık yarısının (%50,7) teknolojinin elektrik ile veya her
hangi bir enerji kaynağı ile çalışan araçlarla sınırlı olduğunu düşündükleri görülmektedir. Yine öğrencilerin
%29’u, teknolojik araçların mutlaka kullanımlarının kolay olması gerektiği inanışına sahiptir.
4.2. Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin
Bulgular
Öğretmen adayı üniversite öğrencilerinde ve sınıf öğretmenlerinde teknoloji konusunda kavram yanılgıları
olup olmadığını belirlemek amacı ile faklı bölümlerden 127 adet öğretmen adayı ve 30 adet sınıf
öğretmeninin kavram yanılgılarını belirleme vermiş oldukları cevaplar üzerinden frekans ve yüzde analizleri
yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarına İlişkin
Frekans ve Yüzde Değerleri
Öğretmen Adayları (Eğitim Fakültesi Öğrencileri)
Öğretmenler
SBÖ(N=44)
Kavram Yanılgıları
Elektrik

Frekans Yüzde

FÖ (N=40)

Böte(N=43)

Frekans Yüzde Frekans Yüzde

SÖ(N=30)
Frekans Yüzde

5

11,4

11

27,5

11

32,6

8

26,7

Zarar

1

2,3

4

10

1

2,3

0

0,0

Hammadde

7

15,9

1

2,5

0

0

4

13,3

Hatasız

1

2,3

2

5

0

0

4

13,3

İcat

7

15,9

8

20

0

0

4

13,3

Kolaylık

10

22,7

12

30

5

11,6

8

26,7
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Çok Kullanılan
3
İnsan gücü
4
Kompleks yapı
7
Güncellik
11
Değişim Gelişim
3
SB:Sosyal Bilgiler Öğretmenliği;
Öğretmenliği; SÖ:Sınıf Öğretmenliği

3,3
6,8
1
2,5
1
2,3
1
36,7
9,1
7
17,5
1
2,3
11
36,7
15,9
9
22,5
1
2,3
11
16,7
25
10
25
7
16,3
5
53,3
6,8
3
7,5
1
2,3
17
FÖ:Fizik Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Tablo 3 incelendiğinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencilerinde en fazla gözlenen
yanılgı %25 oran ile teknolojik araçların günümüzdeki araçlardan ibaret olduğudur (güncellik). Fizik
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinde güncellik kavram yanılgısı aynı orandadır (%25). Buna karşın
BÖTE bölümü öğrencilerinin sadece %7’si, sınıf öğretmenlerinin ise %16,7’si bu kavram yanılgısına sahiptir.
Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinde en fazla gözlenen yanılgı, %30 oran ile teknolojik
araçların mutlaka kullanımının kolay olması gerektiğidir (kolaylık). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim
dalı öğrencilerinin %22,7’si kolaylık kavram yanılgısına sahiptir. Buna karşın BÖTE bölümü öğrencilerinin
sadece %5’i sınıf öğretmenlerinin ise %8’i bu kavram yanılgısına sahiptir.
Böte bölümü öğrencilerinde en fazla gözlenen kavram yanılgısı, %32,6 oran ile teknolojik araçların
elektrik ile veya her hangi bir enerji kaynağı ile çalışan araçlarla sınırlı olduğudur (elektrik). Fizik
öğretmenliği Anabilim dalı öğrencilerinin %27,5’inde bu kavram yanılgısı mevcut iken, Sosyal bilgiler
öğretmenliği Anabilim dalı öğrencilerinin sadece %5’i teknolojik araçların elektrik ile veya her hangi bir
enerji kaynağı ile çalışan araçlarla sınırlı olduğu inanışına sahiptir. Sınıf öğretmenlerinin ise, %26,7’si aynı
kavram yanılgısına sahiptir.
Sınıf öğretmenlerinde en fazla gözlenen kavram yanılgısına bakıldığında ise, sınıf öğretmenlerinin
yarısından fazlasının (%53,3) teknolojiyi günümüze kadar değişen ve gelişen araç gereçler olarak algıladığı
söylenebilir. Buna karşın, diğer öğretmen adaylarına bakıldığına bu kavram yanılgısının hemen hemen
hiçbirinde görülmediği yani Sosyal Bilgiler öğretmenliği Anabilim dalı öğrencilerinin sadece % 6,8’i, Fizik
öğretmenliği Anabilim dalı öğrencilerinin %7,5’i BÖTE bölümü öğrencilerinin ise %2,3’ü aynı kavram
yanılgısına sahiptir.
4.3. Bilişim Teknolojileri Çalışma Kitabının Kavram Yanılgılarına Etkisine İlişkin Bulgular
İlkokul öğrencilerinde teknoloji ile ilgili kavram yanılgılarının oluşmasında Bilişim Teknolojileri çalışma
kitabının içeriğinin etkili olup olmadığını belirlemek amacı ile öncelikle deney grubunda yer alan 77 öğrenci
ile kontrol grubunda yer alan 80 öğrencinin ön teste vermiş oldukları cevaplara göre eş gruplar olup
olmadıkları bağımsız grup t-testi ile belirlenmiştir. Daha sonra kontrol grubuna çalışma kitabıyla, deney
grubuna geliştirilen materyal ile teknoloji öğretimi gerçekleştirilmiş ve gruplar, son test durumlarına göre
bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. Grupların eş olup olmadıklarına ilişkin bağımsız grup t-testi Tablo
4’te, grupların son test karşılaştırması ise Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Durumuna Göre Eş Olup Olmadığını Gösteren
Bağımsız Grup T-Testi Karşılaştırması
p
S
sd
t
Kavram Yanılgıları
N Ortalama
Elektrik
DENEY
77
5,03
4,94
155 1,96 0,22
KONTROL 80
6
5,03
Zarar
DENEY
77
9,96
3,07
155 1,96 0,94
KONTROL 80
10
3,02
Hammadde
DENEY
77
9,05
3,99
155 1,96 0,24
KONTROL 80
8,25
4,49
Dayanıklılık
DENEY
77
10,74
1,6
0,54
155 1,96
KONTROL 80
10,88
1,12
Hatasız
DENEY
77
11
0
0,33
155 1,96
KONTROL 80
10,88
1,12
Bilgi
DENEY
77
10,61
1,95
0,74
155 1,96
KONTROL 80
10,5
2,19
İletişim
Deney
77
10,61
1,95
0,96
155 1,96
Kontrol
80
10,63
1,91
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icat
Kolaylık
Kullanılan
İnsan gücü
Kompleks yapı
Güncellik
Değişim Gelişim

Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

77
80
77
80
77
80
77
80
77
80
77
80
77
80

9,31
9,63
10,09
9,13
10,09
10,38
10,74
10,88
10,22
10,38
8,66
7,63
10,61
10,38

3,77
3,47
2,89
3,93
2,89
2,44
1,6
1,12
2,7
2,44
4,26
4,76
1,95
2,44

155

1,96

0,59

155

1,96

0,08

155

1,96

0,51

155

1,96

0,54

155

1,96

0,71

155

1,96

0,15

155

1,96

0,51
*p<.05

Tablo 4 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön testleri hiçbir kavram yanılgısına göre anlamlı bir
fark göstermemektedir. (p>.05) Buradan yola çıkarak, deney ve kontrol gruplarının uygulamadan önce ön
testte kavram yanılgıları açısından eş gruplar olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının son test durumuna göre Bağımsız Grup T-testi ile
Karşılaştırılması
N
Ortalama
S
sd
t
p
KAVRAM YANILGILARI
Elektrik*
Deney
77
9,31
3,77
155 1,96
0
Kontrol
80
5,13
4,95
Zarar
Deney
77
10,35
2,48
155 1,96 0,6
Kontrol
80
10,13
2,84
Hammadde*
Deney
77
10,22
2,7
155 1,96
0
Kontrol
80
7,88
4,66
Dayanıklılık
Deney
77
11
0
155 1,96 0,33
Kontrol
80
10,88
1,12
Hatasız
Deney
77
11
0
155 1,96
1
Kontrol
80
11
0
Bilgi*
Deney
77
11
0
155 1,96 0,03
Kontrol
80
10,38
2,44
İletişim
Deney
77
10,87
1,14
155 1,96 0,31
Kontrol
80
11
0
icat
Deney
77
10,61
1,95
155 1,96 0,96
Kontrol
80
10,63
1,91
Kolaylık
Deney
77
10,35
2,48
155 1,96 0,3
Kontrol
80
9,88
3,18
Kullanılan
Deney
77
10,74
1,6
155 1,96 0,68
Kontrol
80
10,63
1,91
İnsan gücü
Deney
77
10,87
1,14
155 1,96 0,06
Kontrol
80
10,25
2,65
Kompleks yapı
Deney
77
10,74
1,6
155 1,96 0,15
Kontrol
80
11
0
Güncellik*
Deney
77
10,09
2,89
155 1,96
0
Kontrol
80
8
4,61
Değişim Gelişim
Deney
77
10,74
1,6
155 1,96 0,17
Kontrol
80
10,25
2,65
*p<.05
Deney ve kontrol gruplarının son test sonuçlarına ilişkin Tablo 5. incelendiğinde, gruplar arasında,
Elektrik, Hammadde, Bilgi, Güncellik kavram yanılgılarına göre anlamlı bir fark görülmektedir.
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5.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

İlkokul öğrencileri, öğretmen adayı üniversite öğrencileri ve öğretmenlerde, teknoloji konusunda var
olabilecek kavram yanılgılarını belirlemek ve Bilişim teknolojileri çalışma kitabının bu yanılgıların
oluşmasında etkili olma potansiyelini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, öğrencilerde teknoloji
konusunda 14 farklı kavram yanılgısı tespit edilmiş olup (elektrik, hammadde, icat, dayanıklılık, bilgi,
iletişim, kolaylık, güncellik, kompleks yapı, hatasız, kullanılan, değişim gelişim, insan gücü, zarar),
öğrencilerin herhangi bir nesneye teknolojik diyebilme kriterlerinin, bu kavram yanılgıları ile paralellik
gösterdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar literatürde yer alan araştırma sonuçlarını (Rennie&Jarvis 1998; Erişti ve
Kurt 2011; Compton&Compton 2013) destekler niteliktedir. Buna ek olarak öğrencilerde teknolojik araçların
kullanımının kolay olması gerektiği ve teknolojinin sadece günümüzdeki teknolojik araçlarla sınırlı olduğu
inanışının da yaygın olduğu görülmüştür. Bir diğer yandan öğrencilerin büyük çoğunluğu teknolojinin hiç
bozulmayan, hata yapmayan ve sadece bilgi veren araçlarla sınırlı olmadığının farkındadır.
Öğrencilerin teknolojinin ne olduğunu bilen teknoloji okuryazarı bireyler olarak yetişmelerinde, teknoloji
eğitiminin rolü pek çok çalışmada vurgulanmıştır (Scherz&Oren, 2006; Özsevgeç, 2014; Bacanak ve
diğerleri, 2003). Bu kapsamda, teknoloji eğitiminin etkili olabilmesi için öğretmenlerin de teknoloji
okuryazarı bireyler olmaları ve öğretim programlarında da teknoloji eğitimini çağın ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde uygun kazanım, yöntem, teknik ve içerikle öğretmene rehberlik edecek şekilde yer alması gerektiği
ifade edilmektedir (Bacanak ve diğerleri, 2003; Coklar ve Şahin, 2014). Oysaki bu çalışmada öğretmenlerde
ve öğretmen adayı üniversite öğrencilerinde de teknoloji konusunda kavram yanılgıları olduğu tespit
edilmiştir. Scherz&Oren (2006) de yetişkinlerde teknoloji konusunda kavram yanılgısı olduğuna dikkat
çekmiştir.
Söz konusu kavram yanılgılarının farklı bölümlerdeki (Böte, Sosyal Bilgiler ve Fizik) öğretmen adayları
arasında gösterdiği değişim incelendiğinde, Böte bölümü öğretmen adaylarında en fazla elektrik kavram
yanılgısı olduğu ve diğer kavram yanılgılarının hemen hemen hiç olmadığı görülmüştür. Coklar ve Şahin
(2014) çalışmalarında Böte bölümü öğrencilerinin teknoloji okuryazarlığı kavramını, bölümlerinden kaynaklı
dijital odaklı düşünerek tanımladığını ifade etmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde, Böte bölümü öğrencilerinde
en fazla elektrik kavram yanılgısı olmasının sebebi, bölümlerinin bilgisayarla ilişkili olması olabilir. Buna
karşın hem sosyal bilgiler hem de fizik bölümü öğretmen adaylarında teknolojik araçların günümüzdeki
araçlardan ibaret olduğu, teknolojik araçların kullanımının kolay olması gerektiği inanışı diğer kavram
yanılgılarına göre daha fazla olmakla birlikte iki grupta da hemen hemen aynı orandadır. Bir diğer yandan,
sosyal bilgiler öğretmen adaylarında teknolojinin elektrik veya her hangi bir enerji kaynağı ile çalışan
araçlarla sınırlı olduğu inanışı (elektrik kavram yanılgısı) böte bölümü ve fizik bölümü öğretmen adaylarından
daha azdır. Bu sonuç Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı ve BÖTE bölümü öğrencilerinin Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerine kıyasla sayısal ağırlıklı eğitim alıyor oldukları düşünüldüğünde
oldukça ilginçtir. Öğrencilerde tespit edilen, teknolojinin bozulabilen, sadece bilgi veren ve iletişim sağlayan
araçlarla sınırlı olduğu inanışı bu 3 bölümde de yoktur. Sınıf öğretmenlerinde ise öğretmen adayları ve
öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarından farklı olarak en fazla teknolojinin günümüze kadar değişen ve
gelişen araç gereçlerden ibaret olması gerektiği inanışı (değişen gelişen kavram yanılgısı) yaygındır. Bunun
yanı sıra, teknolojinin, makinalar tarafından yapılan karmaşık yapıya sahip (kompleks yapı kavram yanılgısı)
ve elektrik ya da başka bir enerji kaynağıyla çalışan, kullanımı kolay olan ürünlerden ibaret olduğu inanışı da
yaygın olup kavram yanılgıları sınıf öğretmenlerinde de oldukça fazladır.
Etkili bir teknoloji eğitiminde, öğretim programlarının da rolü göz önünde bulundurulduğunda, öğretim
programına göre düzenlenen ders ve çalışma kitaplarında da teknoloji eğitiminin ne şekilde verildiği önem
kazanmaktadır. Bu gerekçelerle bilişim teknolojileri dersinde verilen teknoloji eğitiminin söz konusu kavram
yanılgılarına neden olup olmadığının belirlenmesi için yapılan değerlendirmede, Bilişim Teknolojileri çalışma
kitabının içeriğinin öğrencilerde teknolojinin elektrik veya her hangi bir enerji kaynağı ile çalışan (elektrik
kavram yanılgısı), bilgi veren (bilgi kavram yanılgısı), metal gibi bir hammaddeden yapılmış olan (hammadde
kavram yanılgısı) ve sadece günümüzdeki araçlarla sınırlı olduğu (güncellik kavram yanılgısı) inanışının
oluşmasına neden olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan incelemelerde öğrencilerde özellikle elektrik ve güncellik
kavram yanılgısının yaygın olması bu bulguyu desteklemektedir. Araştırma bulguları Bilişim teknolojileri
ders kitaplarının bu kapsamda yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini vurgular niteliktedir.
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ARAŞTIRMA TOPLULUĞU OLUŞTURMADA VE DEVAM ETTİRMEDE
KULLANILABİLECEK STRATEJİLER VE ÖRNEK BİR UYGULAMA1
Yusuf Ziya Olpak1
Ebru Kılıç Çakmak2
1.

ÖZET

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin günümüzde daha çok internet teknolojileri kullanılarak yapılıyor olması çevrimiçi
öğrenmeye olan talebi artırmıştır. Bugüne kadar diyalog fırsatlarını destekleyen, işbirliği olanakları sağlayan, kaynaklar
sunan ve bunları teknoloji ile bütünleştiren birçok bilgisayar destekli öğrenme ortamları ve yapılandırmacı öğrenme
ortamları model olarak önerilmesine karşın özellikle çevrimiçi öğrenme ortamlarında bu ihtiyacı karşılayacak bir modele
ihtiyaç duyulması, derin ve anlamlı öğrenme için araştırma topluluğu çerçevesinin önemini göstermektedir. Araştırma
topluluğu çerçevesi ortaya konulduğu 2000 yılından beri, birçok çevrimiçi yüksek öğrenim kurumunda da araştırma ve
uygulamaya rehberlik eden önde gelen modellerden biri haline gelmiştir. Bu model yapısal olarak çeşitli çalışmalarla
doğrulanmış olup derin ve anlamlı öğrenmenin; sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk olmak üzere üç temel elemanın
etkileşimi sonucunda oluşabileceğini öne sürmektedir. Bu çalışma kapsamında da araştırma topluluğu çerçevesinde yer
alan üç temel eleman (sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk) ile ilgili açıklamalara ve araştırma topluluğu oluşturmada
ve devam ettirmede kullanılabilecek stratejilere değinilmiş ve bu stratejiler dikkate alınarak örnek bir çevrimiçi öğrenme
ortamı geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Araştırma Topluluğu Çerçevesi, Sosyal Bulunuşluk, Bilişsel Bulunuşluk, Öğretimsel
Bulunuşluk

2.

GİRİŞ

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin günümüzde daha çok internet teknolojileri kullanılarak yapılıyor olması
çevrimiçi öğrenmeye olan talebi artırmıştır. Sadece ABD’de bile, 2009 yılı güz dönemi verilerine göre yüksek
öğrenim gören öğrencilerden 5.5 milyondan fazlası çevrimiçi öğrenme ortamlarında çalışmaktadırlar (Allen
ve Seaman, 2010). Bugüne kadar diyalog fırsatlarını destekleyen, işbirliği olanakları sağlayan, kaynaklar
sunan ve bunları teknoloji ile bütünleştiren birçok bilgisayar destekli öğrenme ortamları ve yapılandırmacı
öğrenme ortamları model olarak önerilmiştir. Ancak özellikle çevrimiçi öğrenme ortamlarında bu ihtiyacı
karşılayacak bir modele ihtiyaç duyulması, derin ve anlamlı öğrenme için araştırma topluluğu çerçevesinin
önemini göstermektedir (Stein ve diğerleri, 2007).
Araştırma topluluğu çerçevesi ortaya konulduğu 2000 yılından beri, Amerika’daki birçok çevrimiçi
yüksek öğrenim kurumunda da araştırma ve uygulamaya rehberlik eden (Anderson, Rourke, Garrison ve
Archer, 2001; Arbaugh, 2007; Garrison, Anderson ve Archer, 2010; Garrison ve Arbaugh, 2007; Garrison,
2007; Meyer, 2003; Richardson ve Swan, 2003; Schrire, 2004; Shea ve Bidjerano, 2009; Shea, Li, Swan ve
Pickett, 2005; Swan ve Ice, 2010; Swan ve Shih, 2005) önde gelen modellerden biri haline gelmiştir
(Akt:Shea ve diğerleri, 2011). Bu model yapısal olarak çeşitli çalışmalarla doğrulanmış olup (Akyol ve
Garrison, 2008; Arbaugh, 2007; Arbaugh ve diğerleri, 2008; Garrison, Cleveland-Innes ve Fung, 2004, 2010)
öğrenmenin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk olmak üzere üç temel elemanın etkileşimi sonucunda
oluşabileceğini öne sürmektedir (Garrison, Anderson ve Archer, 2000). Şekil 1’de de bu temel elemanlar
arasındaki ilişki gösterilmiştir (Garrion ve diğerleri, 2000).
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Şekil 1. Araştırma Topluluğu Çerçevesi (Garrison ve diğerleri, 2000)
Araştırma topluluğu içerisinde yer alan temel elemanlarla ilgili kategoriler ve bu kategorilerle ilgili örnek
göstergeler de, (Garrison ve diğerleri, 2000) tarafından bir kodlama şablonu olarak geliştirilmiştir (Tablo 1).
Kodlama şablonundaki göstergeler, bazı anahtar sözcükler, sık tekrarlanan ifadeler ya da bunların eş
anlamlılarından oluşmaktadır. Kolay uygulama ve hassasiyet gibi nedenlerden dolayı her bir bileşeni daha
açık inceleyebilmek üzere geliştirilen kategoriler ve bunlarla ilgili örnek gösterge ifadeleri Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Elemanlar

Tablo 3. Araştırma Topluluğu Çerçevesi Kodlama Şablonu
Kategoriler
Göstergeler (Sadece örnekler)
Tetikleyici olay

Muamma hissi

Keşif

Bilgi değişimi

Birleştirme

Fikirlerin birleştirilmesi

Çözüm

Yeni fikirleri uygulama

Duygusal ifade

Duygular

Açık iletişim

Risksiz ifade

Grup uyumu

İşbirliğini teşvik

Öğretim yönetimi

Tartışma konularının tanımlanması ve başlatılması

Anlamın kurulması

Kişisel anlamların paylaşılması

Doğrudan öğretim

Tartışmaya odaklanılması

Bilişsel bulunuşluk

Sosyal bulunuşluk

Öğretimsel bulunuşluk

(Kaynak: Garrison ve diğerleri, 2000)
Yukarıdaki tablodan da (Tablo 1) görülebileceği üzere araştırma topluluğu çerçevesi kodlama şablonu
içerisinde; bilişsel, sosyal ve öğretimsel bulunuşluk ile ilgili kategoriler ve her bir kategori ile ilgili de örnek
göstergeler verilmiştir.
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Araştırma topluluğu çerçevesi içerisinde belirtilen üç bulunuşluktan biri olan ve Tu ve McIsaac'a (2002)
göre, “çevrimiçi ortamda öğrenci deneyimleri sonucu oluşan topluluk olma duygusunun ölçüsüdür.” şeklinde
tanımlanan sosyal bulunuşluk bugüne kadar üzerinde en çok çalışılan elemandır (Arbaugh, 2007). Sosyal
bulunuşlukla ilgili Garrison ve Anderson (2003) üç ana kategori [duyuşsal (affective), açık iletişim (open
communication) ve kaynaştırıcı(cohesive)] altında çeşitli göstergeler tanımlamışlardır.
Araştırma topluluğu çerçevesi içerisinde yer alan ve bu çerçevenin kalbinde yer aldığı söylenen bilişsel
bulunuşluk ise, sosyal ve öğretimsel bulunuşluk tarafından desteklenmektedir (Akyol ve Garrison, 2008).
Çevrimiçi derslerde oluşturulması ve geliştirilmesi en zor olan bulunuşluk olarak söylenen (Garrison ve
Arbaugh, 2007) bilişsel bulunuşluk; problemin tanımlanması, uygun içerik ve fikirlerin araştırılması,
oluşturulan fikirlerin anlamlı bir yapı veya çözüm için birleştirilmesi ve çıktının kullanışlılığının doğrudan
veya dolaylı olarak test edilmesi şeklindeki bir araştırma süreci olarak tanımlanabilir (Garrison, 2006).
Garrison, Anderson ve Archer (2001) bilişsel bulunuşlukla ilgili dört ana kategori tanımlamışlardır. Bunlar;
tetikleyici olay (triggering event) - bazı konu veya problemler araştırmak için tanımlanır, keşfetme
(exploration) - öğrenciler konuyu bireysel olarak veya işbirliği içerisinde eleştirel bir bakış açısıyla beyin
fırtınası vb. yöntemlerin kullanımı da dahil olmak üzere keşfetmeye çalışırlar, bütünleştirme/birleştirme
(integration) – öğrenciler keşfetme aşamasında geliştirdikleri fikirleri anlamsal bir yapıya oturtmaya çalışırlar
ve çözüm (resolution) – yeni kazandıkları bilgileri eğitimsel bağlamda veya iş ortamında uygulamaya
koyarlar (Arbaugh, 2007).
Araştırma topluluğu çerçevesinde yer alan bir diğer boyut olan öğretimsel bulunuşluk ise Anderson ve
diğerleri (2001) tarafından; öğretimsel olarak değerli öğrenme çıktıları ve kişisel olarak anlamlı öğrenme
oluşturmak amacıyla bilişsel ve sosyal süreçleri tasarlama, kolaylaştırma ve yönlendirme olarak
tanımlanmaktadır. Öğretimsel bulunuşluk öğrencilerin memnuniyetlerinde, algılanan öğrenmede ve topluluk
hissinde önemli bir belirleyici faktördür (Garrison ve Arbaugh, 2007). Garrison ve Anderson (2003)
öğretimsel bulunuşluk ile ilgili üç ana kategoride [öğretimsel tasarım ve organizasyon (instructional design
and organization), tartışmaları kolaylaştırma (facilitating discourse) ve direkt/doğrudan öğretim (direct
instruction)] çeşitli göstergeler tanımlamışlardır.
Garrison ve diğerlerine (2000) göre araştırma topluluğu çerçevesinde yer alan bu temel elemanlar,
öğrenme çıktılarının ve eğitimsel deneyimin kalitesini artırabilir veya azaltabilir. Bu yüzden günümüzde
eğitimcilerin yüz yüze kaldıkları sorunlardan biri de sanal ortamlarda araştırma topluluğu oluşturabilmektir.
Bu bağlamda bundan sonraki kısımda araştırma topluluğu oluşturmada ve devam ettirmede kullanılabilecek
stratejilere yer verilmiştir.
3.

ARAŞTIRMA
TOPLULUĞU
OLUŞTURMADA
ve
DEVAM
KULLANILABİLECEK STRATEJİLER ve ÖRNEK BİR UYGULAMA

ETTİRMEDE

Bu kısımda farklı araştırmacılar tarafından; sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk ile ilgili yapılan
çalışmalardan elde edilen sonuçlara ve önerilere göre araştırma topluluğunu oluşturmada ve devamlılığını
sağlamada işe koşulabilecek stratejiler değinilmiş ve geliştirilen çevrimiçi öğrenme ortamı ile ilgili bilgilere
yer verilmiştir
-

Sınıftaki katılımcı sayısını belirlemek (Aragon, 2003; Rovai, 2000; Taft, Perkowski ve Martin, 2011;
Tomei, 2006)

-

Hoş geldin mektubu göndermek (Aragon, 2003; Lehman ve Conceição, 2010)

-

Yönlendirme (Oryantasyon) etkinliklerinden yararlanmak (Lehman ve Conceição, 2010)

-

Kişisel bilgiler ile ilgili paylaşımlar yapmak (Aragon, 2003; Lehman ve Conceição, 2010; Weiss,
2000)

-

Kişisel hikayeleri ve deneyimleri paylaşmak (Aragon, 2003)

-

Buzkıranlardan (ice-breaker) faydalanmak (Lehman ve Conceição, 2010; Scollins-Mantha, 2008)

-

Grup üyelerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak etkinlikler planlamak (Lehman ve Conceição,
2010)

-

İşbirlikli öğrenme etkinliklerinden yararlanmak (Rovai, 2000; Vrasidas ve McIsaac, 2000; Whiteman,
2002)
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-

Öğretim elemanının destek, rehberlik ve ders verme etkinlikleri yapmasını sağlamak (Arbaugh ve
diğerleri, 2008; Lehman ve Conceição, 2010)

-

Duyurular yapmak (Lehman ve Conceição, 2010)

-

İçerikle ilgili olmayan paylaşımların da yapılabileceği alanlar oluşturmak (Conceição ve Schmidt,
2010; Gunawardena, 2002; Lehman ve Conceição, 2010)

-

Elektronik ofis saatleri belirlemek (Lehman ve Conceição, 2010)

-

Yanıt zamanını kısaltmak (Newberry, 2001; Rovai, 2000; Tu ve McIsaac, 2002; Wheeler, 2005)

-

Geribildirim vermek (Aragon, 2003; Lehman ve Conceição, 2010; Vrasidas ve McIsaac, 1999, 2000;
Whiteman, 2002)

-

Öğrencilere çevrimiçi ortamlarda tartışırken, düşüncelerini paylaşırken ve anlamları oluştururken
nasıl bir dil kullanmaları gerektiği konusunda yardımcı olmak (Lehman ve Conceição, 2010; Li,
2004; Scollins-Mantha, 2008)

-

Hisleri anlatan ifadelerden yararlanmak (Aragon, 2003; Gunawardena, 2002; Li, 2004; Weiss, 2000)

-

Sesi dahil etmek (Aragon, 2003; Dringus, Snyder ve Terrell, 2010; Ice, Curtis, Phillips ve Wells,
2007; Scollins-Mantha, 2008)

-

Esprilerden yararlanmak (Aragon, 2003; Li, 2004; Scollins-Mantha, 2008)

-

Tartışmalara aktif katılımı sağlamak (Wheeler, 2005)

-

Yardım masası oluşturmak (Lehman ve Conceição, 2010; Scollins-Mantha, 2008)

-

Tartışmaları kolaylaştırmak (Aragon, 2003; Scollins-Mantha, 2008; Vrasidas ve McIsaac, 2000;
Weiss, 2000)

-

İçerik sunumlarına olanak sağlamak (Kumari, 2001; Lehman ve Conceição, 2010; Wearmouth, Smith,
ve Soler, 2004)

-

Ders ile ilgili bilgileri açık bir şekilde paylaşmak (Shea, 2006)

-

Fotoğraf albümü oluşturmak (Gunawardena, 2002)

-

Gizlilik sağlamak (Tu ve McIsaac, 2002)

Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan ve araştırma topluluğu oluşturmada ve devam ettirmede
kullanılabilecek olan bu stratejiler sekiz farklı alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Ardından bu stratejiler
dikkate alınarak ilk yazar tarafından bir çevrimiçi öğrenme ortamı geliştirilmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamı
geliştirilirken; Adobe Dreamweaver, Adobe Flash ve Adobe PhotoShop paket programlarından, PHP
programlama dilinden ve MYSQL veritabanı platformu ile AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
teknolojisinden yararlanılmıştır. Sanal sınıf yazılımı olarak da Anymeeting platformundan faydalanılmış ve
geliştirilen çevrimiçi öğrenme ortamına entegre edilerek kullanılmıştır. Çevrimiçi öğrenme ortamı ile ilgili
örnek ekran görüntüleri Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 2. Kullanıcı Girişi Ekranı
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Şekil 3. Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Ortamının Anasayfa Ekranı

Şekil 4. Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Öğrenme Ortamının Anasayfa Ekranı

4.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin; öğrencilerin istediği zaman, istediği yerden, kendi öğrenme hızında ve
ihtiyaç duyduğu kadar öğrenmesine olanak sağlaması, daha hızlı ve etkin öğrenmeye imkân tanıması, daha az
yönetimsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşabilme olanağının bulunması, bireylere yaşam boyu öğrenme
olanağı sağlaması, zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldırması vb. gibi önemli
avantajları bulunmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ile de, uzaktan eğitimin bir
çeşidi olan çevrimiçi öğrenme etkinlikleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bu
çalışma kapsamında çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımında kullanılabilecek bir model ile ilgili bilgilere
ve örnek bir uygulamaya yer verilmiştir. Çünkü araştırma topluluğu çerçevesinde yer alan üç temel elemanda
(sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk) birbirini etkilemekte ve bunlara uygun olarak tasarlanan bir
çevrimiçi öğrenme ortamı da derin ve anlamlı öğrenmeyi desteklemektedir.
İleride yapılacak çalışmalarda da, bu çalışma kapsamında değinilen stratejilerden yararlanılarak birçok
farklı konuda yeni araştırmalar yapılabilir. Örneğin; araştırma topluluğu çerçevesine uygun olarak tasarlanan
çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrencilerin çeşitli bireysel farklılıkları (kişilik yapısı, öğrenme stili vb.) da
dikkate alınarak sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşluk algıları ile ilgili karşılaştırmalar yapılabilir.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ALGISINDAKİ DEĞİŞİM
Şeyda Birni1
Zekeriya Karadağ2
1.

ÖZET

Araştırmanın amacı 1. sınıf ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitim
kavramı algılarındaki değişimi incelemektir. Bu nedenle bu öğrencilerin Bilgisayar 2 dersini almadan önce ve aldıktan
sonra bilgisayara karşı olan ilgileri, geometri ve matematik derslerinde bilgisayar kullanımı hakkındaki görüşlerinde
meydana gelen değişim ele alınmaktadır. Dersi almadan önce yapmış olduğumuz ve 46 öğrencinin katılmış olduğu
anketleri içerik analizi yöntemini kullanarak analiz ettik. Bulduğumuz temalar internet kullanımı, bilgi eksikliği, önyargı,
gösterim, öğrenmeyi gerçekleştirme, alıştırma ve pratik yapmaktır. Dönem boyunca öğrencilere bilgisayar destekli
eğitimle ilgili bilgi verilmemiş, fakat bilgisayar destekli eğitim yapmaya imkan sunan yazılımlardan GeoGebra, Google
Sketchup, Star Board ve ekran kaydetme programı olan Wink gösterilmiş ve bu programları kullanacakları haftalık
projeler verilmiştir. Dönem içinde öğrencilerimizle olan birebir konuşmalarımızda ve yapmış olduğumuz mülakatlarda
öğrencilerimizin bilgisayar destekli eğitim algısında olumlu gelişmelerin meydana geldiği görülmüştür

Anahtar Sözcükler: İnternet Kullanımı, Bilgi Eksikliği, Önyargı Gösterim, Öğrenmeyi Gerçekleştirme,
Alıştırma ve Pratik Yap
2.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the change in perceptions’’ 1st grade Elementary Math Education
students on computer based instruction. Thus, changes that are their interest on computer and usage of
computer in math and geometry course are discussed before and after taking Computer 2 course. Before
taking the course we applied a questionnaire to each of 46 students and we analyzed the data by content
analysis method. We found themes that are usage of internet, lack of knowledge, preconception,
representation, perform learning, drill and practice. During the semester knowledge about computer based
education is not given to students but, computer-based training software such as GeoGebra, Google Sketchup,
Star Board and frame capture software Wink were learned to students. Addition to these, projects to be made
by using these programs were given weekly. During semester positive developments have been observed on
students’ perception of computer based instruction.
Key Words: Usage of Internet, Lack of Knowledge, Preconception, Representation, Perform Learning, Drill
and Practice
3.

GİRİŞ

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler ve teknolojinin hayatımızın birçok alanında yaygın olarak
kullanılması ile teknoloji hayatımızda birçok şeyi değiştirmiştir. Bu değişimden öğrenme alışkanlıklarımızda
etkilenmiştir. Örneğin; hayatımızın her yerinde olan teknoloji çağın gereksinimlerini karşılamak, etkili
öğretim yapabilmek adına eğitim içinde kullanılması da kaçınılmaz olmuştur (Yenilmez,2009). Ülkemizde
uygulanan FATİH projesi kapsamında da sınıflar ve öğrenciler bilgisayar destekli eğitime hazır hale gelmiştir.
Teknoloji destekli eğitimi gerçekleştirecek olan öğretmen adaylarının da bilgisayar destekli eğitim konusunda
donanımlı ve deneyimli olması gerektiği ortaya çıkmıştır(Yenilmez, 2009). Yetiştirilen öğretmenin bu
donanıma sahip olması için eğitim fakültelerine Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından bilgisayar dersleri
zorunlu ders olarak konulmuştur.
Yapılan araştırmaların büyük bir kısmı bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin başarısını artırdığını
göstermektedir. Bunlar göz önüne alındığında bilgisayarın eğitimde kullanılmasını sağlayacak olan
öğretmenlerin bu konudaki algıları büyük öneme sahiptirler.(Yenilmez & Karakuş,2007)
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4.

YÖNTEM

4.1. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmamız iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik
Öğretmenliği 1. Sınıf olan 46 öğrenciye anket yapılmış, ikinci aşamada ise anketten elde edilen veriler
ışığında aralarından 8 öğrenci mülakat için seçilmiştir.
4.2. Araştırma Modeli
Kuram oluşturma (Yıldırım & Şimşek, 2013, s.84) sistematik bir şekilde araştırılıp elde edilen verilerin
yorumlanması sonucu kuram oluşturma yöntemidir.
4.3. Veri Toplama Araçları ve İşlemler
Veriler dönemim başında ve ortasında yapılan anketler ve öğrencilerimizle gerçekleşen diyaloglar ile
toplanmıştır.
Dönem boyunca bilgisayar destekli eğitimden (yararlarından ve zararlarından)
bahsedilmemiştir. Bilgisayar destekli eğitimde kullanacakları matematik yazılımları olan GeoGebra,
Sketchup, Star Board ve ekran kaydetme yazılımı olan Wink ve akıllı tahta kullanımı gösterilmiştir. Bu
programları kullanarak grupla veya bireysel yapacakları haftalık projeler verilmiştir. Bu projelerden bazıları
akıllı tahta sunumları, 3 Boyut, GeoGebra da geometri sorusu çizimi. Bunlara ek olarak Bilgisayar 2 ve
Geometri derslerini aynı hoca yürütmüş ve dersleri paralel olarak işlemiştir.
5.

BULGULAR ve YORUMLAR

Araştırmanın ilk aşamasında yapmış olduğumuz anketten elde edilen bulgular aşağıda sıra ile verilmiştir.
Ankette öğrencilerimize “Bilgisayara karşı ilginiz ve matematik ve geometri eğitiminde bilgisayar
kullanımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiş bu sorunun cevabını Word belgesi olarak
yazıp PBworks adlı platforma kaydetmeleri istenmiştir.
Ö2: Bilgisayara karşı ilgim küçüklükten beri vardır. Bilgisayarda online oyunlar oynamayı ve kullanmayı
severim.
Ö14: Bilgisayarı internet dışında kullanmam
Ö18: Bilgisayarı genellikle oyun için kullanıyorum
Ö41: Bilgisayarı bu yaşıma kadar hep oyun oynamada, sosyal hayatımda kullandım.
Ö19: Bilgisayar dersinle aram hiç iyi değil yani aslında iyi ama internetle iyi yani.
Bilgisayar da oyun oynadıklarını ifade eden öğrencilerimize online oyunları mı, offline oyunlarımı? tercih
edersiniz sorusu sorulmuş ve alınan cevaplarda online oyunları tercih ettikleri görülmüştür. Bu bilgilerden
öğrencilerimizin interneti kullandıklarını, onlar için internet kullanmanın bilgisayar kullanmak anlamına
geldiğini çıkarmaktayız.
Bunlara ek olarak bazı öğrencilerimiz de bilgisayarı kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını
belirtmişlerdir.
Ö10: Bilgisayarı pek kullanamam, bu yüzden geometri ve matematik dersinde bilgisayar kullanmaktan bi
ön korkum var.
Ö33: Bilgisayara karşı çok bir ilgim olmadı yaşamım boyunca çok fazla hoşlanmıyorum çok da fazla
anladığım söylenemez bilgisayardan. Bilgisayarın matematik geometri gibi derslerde kullanılması benim
gibi bilgisayar bilgisi iyi olmayanlar için kötü olacağını düşündüğümden bence doğru değil.
Ö16: Matematik ve geometri eğitiminde bilgisayar kullanılmasını desteklemiyorum. Sonuçta ikisi ayrı
konular. Kâğıt, kalem üzerine çalışmak daha iyi bir fikir. Bilgisayar kullanmasını pek bilmeyen biri çok
sevdiği ve çok iyi çözdüğü matematik geometri sorularını çözemeyebilir. Ya da bilgisayar kullanmayı
sevmeyen biri o dersleri de artık sevmeyebilir.
Ö16 ile daha sonra yapmış olduğumuz bir konuşmada
Ö16: bilgisayarı kullanmayı çok iyi bilmiyorum. Kullanırken nasıl olacak, yapacak mıyım diye
korkuyorum.
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Bu verilerden ve ders içinde yapmış olduğumuz gözlemlerden yola çıkarak bilgi eksikliklerinin olduğu ve
bununda onlarda bilgisayarın matematik ve geometri derslerinde kullanılmasına karşı önyargıya sebep
olduğunu anlamaktayız. Bu sonuç, Yenilmez’ in “bilgisayara yönelik ilgisi az olan öğrenciler dersin
içeriğinde bulunan bazı konuların öğrenilmesinin gerekliliği hususunda daha olumsuz görüşe sahip
görünmektedirler” (2009, s. 219) yorumu ile paralellik göstermektedir.
Diğer bir bulgumuz ise bilgisayar destekli eğitimin gösterim yönünün olduğudur.
Ö3: Bilgisayarda üç boyutlu şekilleri çizmek çok daha rahat ve kolay.
Ö24: Matematik ve geometrinin bilgisayarda görsel bi şekilde sunulması anlatılması
öğrenimi kolaylaştırmaktadır.
Ö15: . Matematik ve geometri derslerinde de öğrencinin görsel olarak bakarak daha kolay
anlayabileceğini düşünüyorum.
Bazı katılımcılar ise bilgisayarın öğrenmeyi gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.
Ö5: Matematik-geometri derslerini bilgisayar üzerinden sadece dinlemiştim.
Ö22: Bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon gibi araçlarla daha çok soru çözümü yapılarak öğrencilerin
daha çok öğrenmesi sağlanabilir.
Ö41: Normal derslerde 10 soru çözülüyorsa bilgisayar sayesinde bunu 2’ye hatta 3’e katlayabiliriz.
Çünkü bilgisayarda sorular çizili karşımıza geliyor ve soruyu yazmakla uğraşmadan okuyup çözmeye
başlıyoruz.
Yukarıdaki verilere baktığımızda katılımcıların bilgisayardan öğrenmenin gerçekleşeceğini Alakoç (2003)
tarafından ‘teknolojiden öğrenme’ olarak tanımlanan bu öğrenme yaklaşımında, içerik teknoloji aracılığı ile
sunulur ve bu sunumun öğrenme ile sonuçlanacağı varsayılır. Bunlara ek olarak bilgisayar destekli eğitimin
daha çok alıştırma ve pratik yapmaya olanak sunacağını düşündükleri görülmektedir.
İkinci aşamada ise seçilen 8 öğrenci (Ö3, Ö5, Ö9, Ö13, Ö16, Ö17,Ö31, Ö41) ile yapılan yarı
yapılandırılmış anketler ve ders içinde ve ders dışında ki yapılandırılmamış görüşmeler ile elde edilen
bulgular aşağıda sırası ile verilmiştir.
Ö41: GeoGebra yazılımını ilk öğrenmeye başladığımda ‘bu ne, ne işimizse yarayacak ki ? ’
diyordum. Eskiden bize öğretilen gibi değil de şimdiki gibi çocuklara geometri öğretsek daha verimli
olacağına inanıyorum. Hem çocuklar kendileri uğraşıp bulmayı severler ve bunda oldukça başarılı
olacaklarına inanıyorum.
Ö3: Şekilleri doğrudan çizip anlatmak yerine öğrencilere araştırarak kurcalayarak öğrenme imkânı
sunuyoruz ve bilginin daha kalıcı olmasını sağlıyoruz.
Ö13: Evde GeoGebra ile vakit geçirmek ister onu kurcalayarak birçok şey öğrenmiş olur. En etkili
yöntemlerden biride kurcalayarak öğrenme metodudur. Hem daha etkili hem de daha kalıcı olmuş olur.
Bu verilerden öğrencilerimizin bilgisayar destekli eğitimin bilginin açınsanmasına olanak sağladığını
düşündükleri çıkarılmıştır.
Kâğıt-kalem kullanarak yapmalarını istediğimiz ispat projelerini veya soru çözümlerini öğrencilerimizin
önemli bir bölümü önce bilgisayar ortamında yapıp daha sonra kâğıt ortamına aktardıklarını aşağıdaki ifadeler
de belirtilmiştir.
Ö5: Testlerde çözmeye çalıştığımız soruları GeoGebra’ da çizerek daha net görebiliriz dolayısıyla
daha çabuk çözebiliriz, akılda kalıcı olur kolay kolay unutmayız.
Ö16: sene başında bilgisayar kullanımına karşı idim fakat şimdi verilen ispat ödevlerini bile önce
GeoGebra’ da yapıyorum emin olmak için.
Bunlara ek olarak ders içinde tahtada yapılan teoremlerin ispatında öğrenciler ispatı GeoGebra’ yı
kullanarak akıllı tahta da yapma önerisinde bulunmuşturlar. Buradan öğrencilerimizin bilgisayar ile öğrenme
gerçekleştirdikleri kanaatine varıyoruz. Elde edilen başka bir bulgu ise sınıf içinde kaynaşma meydana
geldiği.
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Ö9: Bu dersin başka bir faydası daha var aslında sınıfta herkesin birbiriyle kaynaşmasını da sağladı.
Verilen ödevler ispatlar sayesinde beraber oturup düşünmeyi sınıfı daha iyi tanımayı ve ön
yargılarımızdan kurtulmamı sağladı

.

Ö31: GeoGebra yazılımı bize sınıfça çok büyük yararı oldu. Çünkü Geogebra bizim sınıfın
kaynaşmasında çok büyük bir etkene sahip bir kullanımdır.
Yukarıda ve aşağıda verilen ifadelerden öğrencilerin bilgisayarı öğrenmek için kullanmaya başladıkları
dolayısı ile bilgisayar kullanmaya karşı oluşan önyargının kırıldığını görmekteyiz.
Ö17: Yani GeoGebra’ yı kullanarak görünürde zor olan birçok şekli çok daha basit ve anlaşılır bir
şekilde çizebiliyoruz. Ve bu yöntemin öğrenciler üzerinde daha kalıcı bir etki bırakıp öğreniminin
kolaylaşmasına yardımcı olduğunun en büyük kanıtı benimdir büyük ihtimalle. İlk ders gününde çok
korkmuştum bu nasıl bir şey, kesin yapamayacağım, ne işimize yarayacak gibi birçok yorum yapmıştım
arkadaşlarım gibi… Ama şimdi yeterli olmasa da az çok kullanmayı öğrendim ve geliştirdikçe daha çok
işime yarayacağının farkındayım. Geometri konusunda fazla iyi olduğumu söyleyemem. Çok az geometri
netiyle geldim. Ve şuan birçok soruyu GeoGebra yardımıyla çok daha iyi bir şekilde anlayıp benden
istenileni en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Dönem başında yapılan anketten çıkan bulgular internet kullanımı, bilgi eksikliği, önyargı gösterim,
öğrenmeyi gerçekleştirme, alıştırma ve pratik yapmadır. Bilgisayar 2 dersinde bilgisayar destekli eğitimin
(yararlarından ve zararlarından) hiç bahsedilmemiş, öğrencilere bilgisayar destekli matematik eğitiminde
kullanacakları programlar öğretilmiş ve haftalık bireysel veya gruplar halinde yapacakları projeler verilmiştir.
Daha sonra dönem içinde yapılmış görüşmelerde ve anketlerde öğrencilerimizin bilgisayar destekli matematik
eğitimi algılarında olumlu yönde bazı değişiklikler meydana gelmiştir.
Dönem başında bilgisayar destekli eğitimin gösterim yönünün olduğu ifade edilirken daha sonra kendi
deneyimlerinden elde edindikleri bilgiler doğrultusunda bilgisayar destekli eğitimin açınsamaya (keşfetmeye)
imkân sağladığını böylece kalıcı ve etkin öğrenmenin gerçekleşmesine olanak sağladığını belirtmişlerdir.
Bununla beraber dönem başında dersleri bilgisayardan dinleyerek öğrendiklerini, daha sonra ise bilgisayar da
kendilerinin oluşturdukları etkinliklerden öğrendiklerini belirtmişlerdir. Yani dönem başındaki bilgisayardan
öğrenme yerini bilgisayar ile öğrenmeye bırakmıştır. Bilgisayarın öğrenmek için kullanılmaya başlanması ile
de öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim hakkındaki önyargıları kırılmış, ve öğrenciler bu durumdan zevk
almaya başlamışlardır. Bunlara ek olarak, verilen projelerin onları toplu bir şekilde düşünmeye yönetmesi ile
ve grup ile yapılan projelerin sınıftaki bireylerin kaynaşmasına olanak sağladığı belirtilmiştir.
Dönem içinde öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim algılarında olumlu yönde değişiklikler meydana
geldiği görülmektedir. Dönem başındaki bulguların bazılarında meydana gelen olumlu gelişme görünmüşken
bazılarında bir değişimin meydana gelip gelmediği hakkında bilgi edinilememiştir. Çalışmanın ilerleyen
aşamalarında değişikliklerin meydana gelip gelmediği veya yeni algıların oluşup oluşmadığı araştırılacaktır.
Dersin yöneticisi olan hocamızın dönem boyunca kullanmış olduğu yapılandırmacı yaklaşımın ve haftalık
verdiği projelerin öğrencilerin bilgiyi kendilerinin inşa etmesinde büyük bir rolü olmuştur. Bunlara ek olarak
bilgisayar 2 dersi ile geometri dersi projelerini harmanlamış olması öğrencilerin bilgisayar 2 dersinde
öğrendikleri bilgiyi geometri dersinde uygulamaya dönüştürmelerini sağlamış ve bu uygulamalar notlar ile
pekiştirildiği için öğrencide motivasyonu yüksek hale getirmiştir.
Öneri olarak bilgisayar 2 dersini yapılandırmacı yaklaşım ile oluşturup, bu dersi alırken almış oldukları
başka bir matematik dersinin içeriğine ve sırasına uygun bireysel ve grup olarak yapacakları proje ödevleri
verilmeli, bu proje ödevleri öğrencileri düşündürecek ve işbirlikli çalışmalarına olanak verecek tarzda
hazırlanmalıdır.
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AKADEMİK DÜRÜSTLÜK VE TURNİTİN® KULLANIMI İLE İLGİLİ
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sibel Barın¹
Yasemin Demiraslan Çevik²
Yahya İltüzer³
1.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisinin aşırmacılığı tespit etme ve önlemede Turnitin kullanımı ile
ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, 2014 Bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri II ve Öğretmenlik Uygulaması
derslerini alan toplam 155 öğrenci arasından anketi yanıtlayan 120 (Kız=68, Erkek=52, Yaş ortalaması=21,7) öğrenciden
oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla oluşturulan ankette öğrencilerin Turnitin kullanmadan önce akademik dürüstlük
hakkındaki bilgileri ve sistemi kullanma sürecindeki deneyimleri (örn. sistemin kullanım kolaylığı, sistemi kullanmanın
aşırmacılığı önlemedeki etkileri) ile ilgili görüşlerini soran toplam 20 soru yer almaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde
betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların aşırmacılığın yanlış bir şey olduğuna dair
farkındalıklarının olduğunu, aşırmacılığı önlemede Turnitin sisteminin kullanımına dönük olumlu görüşlere sahip
olduklarını fakat Turnitin kullanımının bazı katılımcıları endişelendirdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik Dürüstlük, Aşırmacılık, Turnitin®
2.

EXTENDED ABSTRACT

Plagiarism, which is using someone else’s work as your own, has been considered as a serious problem
and called for the search and use of a number of strategies to deal with it (Batane, 2010; Renard, 2000;
Selwyn, 2008; Szabo & Underwood, 2004). One of the most current solution strategies to this problem is
using plagiarism detection tools such as Turnitin (Guader, 2004). Turnitin is a web-based platform that detects
the extent to which students plagiarise in their work. A number of studies examining students’ views on using
Turnitin as a plagiarism detection tool revealed contradictory results. Some showed that students had positive
attitudes towards using Turnitin as they believed that Turnitin helped them understand how immoral and
unethical plagiarism is and improved their referencing and citation skills (Betts, Bostock, Elder, & Trueman,
2012; Cohen, 2010; Dahl, 2007; Ledwith ve Risquez, 2008; Rolfe, 2011). Others. however, found that
students perceived the tool as a treat and did not feel themselves safe in environments where Turnitin is used
(Carbone, 2001; Jenson & De Castell, 2004). Accordingly, more research is needed to clarify students’
opinions regarding the use of Turnitin.
The purpose of this study is to examine a group of university students’ views on the use of Turnitin to
detect and prevent plagiarism. The participants included 120 students (Female=68, Male=52, Avg. Age=21,7)
enrolled in Instructional Design, Special Teaching Methods 2, and Teaching Practice courses, all of which
were offered during spring 2014 semester in Computer Education and Instructinal Technology Department at
Hacettepe University. The data were collected through a new survey developed based on the literature (Betts
et al., 2012; Cohen, 2010; Dahl, 2007; Ledwith & Risquez, 2008; Stappenbelt, Rowles, & May, 2009). The
survey included 20 items related to students’ prior knowledge on academic honesty, their perceptions on the
usability of Turnitin, their views on the effectiveness of Turnitin in preventing plagiarism, and their concerns
about the use of Turnitin in the classes. Descriptive statistics (percentages and frequencies) were used to
analyze the data.
The results of the study showed that most of the students perceived themselves as knowledgeable on what
plagiarism is and how to cite and reference sources. While, the majority of the participants indicated that they
found Turnitin easy to use, others neither agreed or disagreed on that. One of the reasons for these students’
uncertainty on the Turnitin’s ease of use may be related to their lack of use of the system as observed by the
course instructor during the semester. Correspondingly, some of the students neither agreed or disagreed to
the statement asking whether they would like to use Turnitin in other courses. One reason for this may be due
to students’ increasing workload when Turnitin was used to check their assignments. In a recent study,
Demiraslan Çevik, İltüzer, and Barın (2014) also showed that students found Turnitin beneficial to improving
their academic skills, but they were hesitant to agree with the idea of using the tool in other classes, because
they spent more time and effort to complete an assignment in order to make sure that their work was original.
1-Sibel Barın,
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye, sibelbarin@gmail.com
2-Yrd. Doç. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik,
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye, yasemind@hacettepe.edu.tr
3-Yahya İltüzer,
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara/Türkiye, iltuzer@gmail.com
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The results of the study revealed that most of the participants perceived the use of Turnitin as a valuable
learning experience, because they learned the importance of using their own words and ideas in preparing
their homework and providing references or citations when using others’ work. They also stated that using
Turnitin helped to prevent plagiarism and thanks to Turnitin they were relieved that their work was original
On the other hand, the study results showed that the participants had some concerns regarding the use of
Turnitin in the courses. To illustrate, some of the participants indicated that they were afraid of being accused
with making plagiarism based on Turnitin’s originality reports. Furthermore, a group of participants stated
that thinking about the results of originality report made them anxious. Similar results have been shown in
other studies (Carbone, 2001; Jenson & De Castell, 2004).
In conclusion, this study showed that the students had positive views on the use of Turnitin to deal with
plagiarism. While Turnitin can be used effectively to maintain academic integrity, students’ concerns related
to its used should be taken into consideration.. Necessary precautions should be taken to help them understand
that Turnitin is not a threat , but a tool supporting their academic development. Additionally, the main purpose
of Turnition is to detect the plagiarism, so it may not be sufficient enough to prevent plagiarism on its own.
Therefore, students should be provided with a more comprehensive and systematic training on what
plagiarism is and what skills and methods can be applied to avoid it.

3.

GİRİŞ

Akademik konularda ahlaki ve etik kurallara uyma olarak tanımlanan akademik dürüstlük (International
Center for Academic Integrity, 2014) kapsamında gerçeklik, hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk gibi
değerleri vurgulayarak güvene dayalı bir öğrenme/öğretim kültürü yaratmak hedeflenmektedir (Wilson,
1999). Akademik dürüstlük ilkelerinin uygulanmadığı veya desteklenmediği ortamlarda aşırmacılık ile ilgili
sorunların artacağı ileri sürülmektedir (Hill & Page, 2009). Aşırmacılık, diğer bir deyişle başkasının
çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek (Carroll, 2002), önemli bir sorun olarak nitelendirilmektedir.
Araştırmalar, aşırmacılığın giderek arttığını, öğrencilerin farklı kaynaklardan özellikle İnternetten aşırmacılık
yaptığını ortaya koymaktadır (Park, 2003; Underwood & Szabo, 2003). Sorunun ciddiyeti, pek çok
araştırmacının da dikkatini çekmiş ve çözüme yönelik stratejilerin araştırılıp uygulanmasını hızlandırmıştır
(Batane, 2010; Renard, 2000; Selwyn, 2008; Szabo ve Underwood, 2004). Bu çözüm stratejilerinden en
günceli, Turnitin gibi aşırmacılığı denetleyen gelişmiş programların kullanımı olarak görülmektedir (Guader,
2004).
Turnitin; öğrenci ödevleri ve projelerinde aşırmacılığı ve usulsüz alıntıları tespit etmek amacıyla
kullanılan web tabanlı bir sistemdir. Bu sistem, ödev, makale ve benzeri çalışmaları, internet, veritabanları ve
daha önce programa yüklenmiş olan dökümanlarla karşılaştırarak, aralarındaki benzerlik yüzdelerini
hesaplamaktadır. Sonuçlar doğrultusunda öğrencinin aşırmacılık yapıp yapmadığı tespit edilebilse de buna
karar verirken öğretmenin inceleme yapması, sadece sistemin sunduğu sonuçları dikkate almaması
önerilmektedir. Benzerlik yüzdelerinin belirlenmesi dışında Turnitin sisteminin akran değerlendirme ve
çevrimiçi ödev değerlendirme gibi işlevleri de bulunmaktadır.
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Şekil 1. Öğrencilerin Turnitin Programına Yüklemiş Oldukları Ödevlere İlişkin ve Benzerlik Yüzdelerinin
Gösterimi

Şekil 2. Turnitin Programında Orjinallik/benzerlik Raporunun Gösterimi
Turnitin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle üniversite öğrencilerinin Turnitin kullanımı
hakkındaki görüşleri ile ilgili çalışmalara da ilgi artmıştır. Bu çalışmalar genel olarak öğrencilerin Turnitin
kullanımına dönük olumlu görüşleri olduğunu ortaya koymuştur (Betts, Bostock, Elder, & Trueman, 2012;
Cohen, 2010; Dahl, 2007; Ledwith & Risquez, 2008; Rolfe, 2011). Örneğin Cohen (2010) tarafından yapılan
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çalışmada Turnitin sistemi sayesinde yapılan çalışmalarının niteliğinin arttığı, orjinallik/benzerlik raporunun
etkili bir dönüt mekanizması olarak kullanıldığı bulunmuştur. Benzer biçimde Batane (2010) tarafından
yapılan çalışmada Turnitin programının aşırmacılığı tamamen önlemese de önemli ölçüde azaltıldığı tespit
edilmiştir.
Öte yandan Dahl (2007) bazı öğrencilerin bu tür araçları bir tehdit unsuru olarak gördüklerini ve
kendilerini güvende hissetmediklerini belirtmiştir. Dahl’ın (2007) yaptığı çalışmada katılımcıların %62’sinin
kendilerine suçlu gibi davranılmasından korktukları belirlenmiştir. Benzer biçimde diger araştırmacılar
sistemi ciddi bir biçimde eleştirmekte ve öğrencilere suçlu gibi davranıldığını ve bunun öğrenme-öğretme
sürecinde güveni zedelediğini ifade etmektedir (Carbone, 2001; Jenson & De Castell, 2004). Bu çelişkili
bulgular doğrultusunda, Turnitin kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.
3.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada, bir grup üniversite öğrencisinin aşırmacılığı tespit etme ve önlemede Turnitin kullanımı ile
ilgili görüşleri incelenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmanın problem cümleleri şu şekilde
oluşturulmuştur; madan önceki akademik dürüstlük hakkındaki önbilgileri, Turnitin sisteminin aşırmacılığı
önlemede etkileri ve öğrencilerin Turnitin sistemi hakkındaki görüşleri incelenmiştir.
1.

Öğrencilerin Turnitin kullanmadan önce akademik dürüstlük ile ilgili bilgileri konusundaki
algıları nelerdir?

2.

Öğrencilerin Turnitin sistemi hakkındaki görüşleri nelerdir?
a)

Öğrencilerin Turnitin sisteminin kullanım kolaylığı ile ilgili görüşleri nelerdir?

b) Öğrencilerin Turnitin sisteminin aşırmacılığı önlemedeki etkisi ile ilgili görüşleri
nelerdir?
c)
4.

Öğrencilerin Turnitin sisteminin kulanımı ile ilgili endişeleri nelerdir?

YÖNTEM

4.1. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları, 2014 Bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Tasarımı, Özel Öğretim Yöntemleri II ve Öğretmenlik
Uygulaması derslerini alan toplam 155 öğrenci arasından anketi yanıtlayan 120 (Kız=68, Erkek=52, Yaş
ortalaması=21,7) öğrenciden oluşmaktadır. Yanıtlama oranı %77,4 olarak hesaplanmıştır. Anketi
yanıtlayanlar Öğretim Tasarımı dersini alan 50 2.sınıf öğrencisi, Özel Öğretim Yöntemleri II dersini alan 48
3.sınıf öğrencisi ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 22 4.sınıf öğrencisidir. Öğrenciler dönem boyunca
farklı ders içi veya ders dışı etkinliklerinde Turnitin sistemini kullanmışlardır.
4.2. Veri Toplama Aracı
Veriler, farklı araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları anketlere dayanarak oluşturulmuş yeni bir
anket aracılığıyla toplanmıştır (Betts vd., 2012; Cohen, 2010; Dahl, 2007; Ledwith & Risquez, 2008;
Stappenbelt, Rowles, & May, 2009). Ankette öğrencilerin Turnitin kullanmadan önce akademik dürüstlük
hakkındaki bilgileri ve sistemi kullanma sürecindeki deneyimleri (örn. sistemin kullanım kolaylığı, sistemi
kullanmanın aşırmacılığı önlemedeki etkileri, sistem ile ilgili endişeleri) ile ilgili görüşlerini soran ve 5’li
likert ölçekte (1=Hiç katılmıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) toplam 20 soru yer almaktadır.
4.3. Veri Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 programından yararlanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler kullanılmıştır.
5.

BULGULAR

5.1. Birinci Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
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Çalışmanın birinci problemi “Öğrencilerin Turnitin kullanmadan önce akademik dürüstlük ile ilgili
bilgileri konusundaki algıları nelerdir?” şeklindedir. Bu soruya cevap bulabilmek için öğrencilerin anketin ilk
3 maddesine verdikleri cevaplar analiz edilmiştir (Tablo 1).

Turnitin Kullanmadan Önce
Aşırmacılıkla İlgili Bilgi
24. Turnitin
kullanmadan
önce
aşırmacılığın ne olduğu hakkında
yeterli bilgiye sahiptim.
25. Turnitin kullanmadan önce kaynakça
gösterme ve başka kaynaklardan
alıntı yapma konusunda yeterli
bilgiye sahiptim.
26. Turnitin
kullanmadan
önce
aşırmacılığın yanlış bir şey olduğunu
biliyordum.

F % F

% F %

F

%

Tamamıyla
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen
katılmıyorum

Tablo 1. Öğrencilerin Turnitin Kullanmadan Önce Aşırmacılıkla İlgili Bilgileri Konusundaki Algılarına
Dönük Yüzde ve Sıklıklar

F

X

%

2 1,7 9 7,5 33 27,5 41 34,2 35 29,2 3,81

3 2,5 12 10,0 25 20,8 48 40,0 32 26,7 3,78

2 1,7 9 7,5 6 5,0 34 28,3 69 57,5 4,32

Katılımcıların yarıdan çoğu (%63,4) Turnitin kullanmadan önce aşırmacılığın ne olduğu hakkında yeterli
bilgiye sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Aynı şekilde katılımcıların büyük bir kısmı (%66,7) Turnitin
kullanmadan önce kaynakça gösterme ve başka kaynaklardan alıntı yapma konusunda yeterli bilgiye sahip
olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğrencilerin neredeyse tamamı (%85,8) Turnitin kullanmadan
önce aşırmacılığın yanlış bir şey olduğunu bildiklerini ifade etmişlerdir.
5.2. İkinci Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Çalışmanın ikinci probleminin 3 alt problemi bulunmaktadır. Birinci alt problem, “Öğrencilerin Turnitin
sisteminin kullanım kolaylığı hakkındaki görüşleri nelerdir?” şeklindedir. Bu soruya cevap bulabilmek için
öğrencilerin anketin 4-9 arasındaki maddelere verdikleri cevaplar analiz edilmiştir (Tablo 2).

Turnitin Sistemini Kullanım Kolaylığı
27. Turnitinin
kullanımını
kolay
buluyorum.
28. Turnitin
üzerinden
ödev
göndermenin diğer ortamlara (örn. eposta, Moodle gibi Öğrenim Yönetim
Sistemi) göre daha kolay olduğunu
düşünüyorum.
29. Ödevlerime Turnitin üzerinden dönüt
almayı diğer yöntemlere tercih
ederim.

F % F

% F %

F

%

Tamamıyla
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen
katılmıyorum

Tablo 2. Öğrencilerin Turnitin Sisteminin Kullanım Kolaylığı İle İlgili Görüşlerine Dönük Yüzde ve Sıklıklar

F

X

%

3 2,5 6 5,0 28 23,3 45 37,5 38 31,7 3,90

4 3,3 9 7,5 30 25,0 53 44,2 24 20,0 3,70

8 6,7 10 8,3 39 32,5 37 30,8 26 21,7 3,52
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30. Ödev puanlarımı Turnitin üzerinden
görmeyi tercih ederim.
31. Orjinallik/benzerlik
raporunun
anlaşılmasını kolay buluyorum.
32. Diğer derslerde de ödev yükleme ve
düzeltmede Turnitin kullanılmasını
tercih ederim.

8 6,7 7 5,8 25 20,8 42 35,0 38 31,7 3,79
4 3,3 6 5,0 30 25,0 51 42,6 29 24,2 3,79
10 8,3 13 10,8 34 28,3 44 36,7 19 15,8 3,40

Katılımcıların çoğunluğunun (% 69,2) Turnitin’in kullanımını kolay bulmalarına karşın bir kısmı (% 23,3)
sistemin kullanım kolaylığı hakkında kararsız olduklarını belirtmişleridir. Benzer bir şekilde öğrencilerin
büyük kısmı (%64,2) Turnitin üzerinden ödev göndermenin diğer ortamlara (örn. e-posta, Moodle gibi
Öğrenim Yönetim Sistemi) göre daha kolay olduğunu belirtirken %25’i kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.
Diğer yandan katılımcıların yarısı (%52,5) ödevlerine Turnitin üzerinden dönüt almayı diğer yöntemlere
tercih ettiklerini ifade ederken diğer katılımcılar (%32,5) kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Benzer bir
şekilde katılımcıların çoğunluğu (%66,8) hazırladıkları ödevlerin puanlarını Turnitin sistemi üzerinden
görmeyi tercih ettiklerini ve orjinallik/benzerlik raporunun anlaşılmasını kolay bulduklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların anketin 9. sorusuna verdiği yanıtları incelendiğinde, öğrencilerin yarısı (%52,5) diğer derslerde
de ödev yükleme ve düzeltmede Turnitin kullanılmasını tercih ettiklerini vurgulamışlardır. Katılımcıların %
28,3’ ü kararsız olduklarını, %19,2’ i ise bu görüşe katılmadıklarını belirtmişlerdir. İkinci alt problem
“Öğrencilerin Turnitin sisteminin aşırmacılığı önlemedeki etkisi ile ilgili görüşleri nelerdir?” şeklindedir. Bu
soruya cevap bulmak için öğrencilerin anketin 10-17 arasındaki maddelerine verdikleri yanıtlar analiz
edilmiştir (Tablo 3).
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F

% F %

F

%

Tamamıyla
Katılıyorum

Katılıyorum

Turnitin Sistemini Kullanmanın
Aşırmacılığı Önlemedeki Etkileri İle
İlgili Öğrenci Görüşleri
F %
33. Turnitin’in aşırmacılığı tespit etmede
4 3,3
çok etkili olduğunu düşünüyorum.
34. Turnitin, ödevleri yükleme ve
6 5,0
düzeltmede çok etkili bir yoldur.
35. Turnitin i kullanmak, ödevlerimin
özgün olduğu konusunda içimi 8 6,7
rahatlattı.
36. Turnitin sayesinde ödevlerimi kendi
cümlelerimle yazmanın ve uygun
6 5,0
referans
göstermenin
önemini
anladım.
37. Turnitin sayesinde aşırmacılığın ne
15 12,5
olduğunu öğrendim.
38. Ödevlerimin Turnitin tarafından
kontrol
edileceğini
bilmem 6 5,0
aşırmacılık yapmamı engelleyecektir.
39. Turnitin i kullanmak benim için
6 5,0
faydalı bir öğrenme deneyimi oldu.
40. Öğrencilerin önceden uyarılmaları
koşuluyla, üniversitelerin aşırmacılığı
3 2,5
önlemek
için
Turnitin
gibi
programları kullanmaları uygundur.

Kararsızım

Tamamen
katılmıyorum

Katılmıyorum

Tablo 3. Öğrencilerin Turnitin Sistemini Kullanmanın Aşırmacılığı Önlemedeki Etkileri İle İlgili Görüşleri
ne Dönük Yüzde ve Sıklıklar

F

X

%

8 6,7 22 18,3 53 44,2 33 27,5 3,85
6 5,0 31 25,8 58 48,3 19 15,8 3,65
6 5,0 24 20,0 50 41,7 32 26,7 3,76

5 4,2 22 18,3 59 49,2 28 23,3 3,81

25 20,8 26 21,7 38 31,7 16 13,3 3,12
12 10,0 21 17,5 48 40,0 33 27,5 3,75
4 3,3 25 20,8 49 40,8 36 30,0 3,87
2 1,7 13 10,8 61 50,8 41 34,2 4,12

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%73) Turnitin’in aşırmacılığı tespit etmede çok etkili olduğunu, Turnitin
sayesinde ödevlerini kendi cümleleriyle yazmalarının ve uygun referans göstermenin önemini kavradıklarını,
Turnitin’i kullanmanın kendileri için faydalı bir öğrenme deneyimi olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer
biçimde katılımcıların yarıdan çoğu (% 65) Turnitin’in ödevleri yükleme ve düzeltmede çok etkili bir yol
olduğunu, Tunitin’i kullanarak ödevlerinin özgün olması konusunda katılımcıların içlerini rahatlattığı ve
ödevlerin Turnitin tarafından kontrol edileceğinin bilinmesinin aşırmacılık yapılmasını engelleyeceğini
vurgulamıştır. Aynı şekilde öğrencilerin neredeyse yarısı (% 45) Turnitin sayesinde aşırmacılığın ne olduğu
hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtirken, %21,7’si kararsız olduklarını, %33,3’ü ise bu görüşe
katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Son olarak, katılımcıların neredeyse tamamı (% 85) öğrencilerin önceden
uyarılmaları koşuluyla, üniversitelerin aşırmacılığı önlemek için Turnitin gibi programları kullanmalarını
uygun bulmuşlardır.
Üçüncü alt problem “Öğrencilerin Turnitin sisteminin kullanımı ile ilgili endişeleri nelerdir?” şeklindedir.
Bu alt probleme cevap bulmak için öğrencilerin anketin 18-20 arasındaki maddelerine verdikleri yanıtlar
incelenmiştir (Tablo 4)

% F %

F

%

Tamamıyla
Katılıyorum

Katılıyorum

Turnitin Sisteminin Kullanımı ile ilgili
Endişeleri Konusundaki Öğrenci
Görüşleri
F % F
41. Orjinallik/benzerlik
raporu
sonuçlarına
göre
aşırmacılık 18 15,0 18
yapmakla suçlanmaktan korkuyorum.
42. Turnitin,
hangi
kaynakları
kullanabileceğim
veya
hangi
18 15,0 35
kaynaklardan alıntı yapabileceğim
konusunda aklımı karıştırdı.
43. Turnitin’e ödevimi yükledikten sonra
orjinallik/benzerlik
raporu
21 17,5 15
sonuçlarının
nasıl
olacağını
düşünmek beni endişelendiriyor.

Kararsızım

Katılmıyorum

Tamamen
katılmıyorum

Tablo 4. Öğrencilerin Turnitin Sisteminin Kullanımı ile ilgili Endişeleri Konusundaki Görüşlerine Dönük
Yüzde ve Sıklıklar

F

X

%

15,0 27 22,5 34 28,3 23 19,2 3,21

29,2 41 34,2 16 13,3 10 8,3 2,70

12,5 36 30,0 34 28,3 14 11,7 3,04

Katılımcıların neredeyse yarısı (%47,5) orjinallik/benzerlik raporunun sonuçlarına göre aşırmacılık
yapmakla suçlanmaktan korktuklarını ifade ederken, %30’u bu ifadeye katılmadıklarını belirtmişlerdir.
Benzer bir şekilde katılımcıların neredeyse yarısı (% 44,2) hangi kaynakların kullanabileceği veya hangi
kaynaklardan alıntı yapabileceği konusunda Turnitin’in akıllarını karıştırmadığını ifade ederken, %34’ü bu
konuda kararsız olduklarını, %22’si ise bu görüşe katıldıklarını belirtmişlerdir. Aynı şekilde öğrencilerin
%39’u Turnitin’e ödevlerini yükledikten sonra orjinallik/benzerlik raporu sonuçlarının nasıl olacağını
düşünmenin kendilerini endişelendirdiğini ifade ederken, %30’u kararsız olduğunu, diğer %30’u ise bu görüşe
katılmadıklarını belirtmişlerdir.
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, bir grup üniversite öğrencisinin aşırmacılığı tespit etme ve önlemede Turnitin kullanımı ile
ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bir kısmı Turnitin
kullanmadan önce aşırmacılığın ne olduğu hakkında ve kaynakça gösterme, başka kaynaklardan alıntı yapma
konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını, aşırmacılığın yanlış bir şey olduğunu bildiklerini ifade
etmişlerdir. Demiraslan Çevik, İltüzer, ve Barın (2014) tarafından yapılan ve 4. sınıf öğrencilerinin Turnitin
sistemi ile ilgili görüşlerinin nitel olarak analiz edildiği çalışmada katılımcıların farklı dersleri kapsamında
aşırmacılık, kaynakça yazımı, alıntı yapma gibi konular hakkında temel düzeyde bilgi edindikleri
belirlenmiştir. Benzer durumun diğer katılımcılar (2. ve 3. sınıflar) için de gecerli olup olmadığı ve bu
konularda yeterli duzeyde bilgi sahibi olduklarına dair algıların nereden kaynaklandığı araştırılabilir.
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Bununla birlikte, katılımcıların çoğunluğunun Turnitin’i kullanımı kolay bir sistem olarak değerlendirdiği
ve orjinallik/benzerlik raporunu anlamada bir sıkıntı yaşamadıkları ortaya konulurken bir kısmının bu konuda
kararsız oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin kullanım kolaylığı konusunda karasız olmalarının bir nedeni
sistemi yeterince tanımamaları olabilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan süreç incelemeleri bazı
öğrencilerin Turnitin sistemini yeterince kullanmadığını ortaya koymuştur. Bu gruptaki öğrenciler sistemin
özellikleri konusunda yeterli tecrübeye sahip olamadıklarından kullanım kolaylığı ile ilgili olarak karasız
tutum göstermiş olabilirler.
Benzer biçimde, katılımcıların çoğunun Turnitin sistemine karşı olumlu tutumlarına rağmen bazılarının
sistemin diğer derslerde kullanımı konusunda kararsız oldukları ortaya konulmuştur. Bunun nedeni sistemin
öğrenciler üzerindeki işyükünü artırması olabilir. Demiraslan Çevik, İltüzer, ve Barın (2014) tarafından
yapılan çalışmada da öğrencilerin Turnitin sistemini faydalı buldukları fakat işyükünü artırdığı için diğer
derslerde kullanımı konusunda kararsız oldukları belirlenmiştir. Bu çalışmadaki bazı katılımcıların da benzer
görüşlerden dolayı Turnitin’in kullanımı ile ilgili kararsızlık gösterdikleri ileri sürülebilir.
Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu Turnitin’i kullanmanın faydalı bir öğrenme
deneyimi olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda, Turnitin’in aşırmacılığı tespit etmede etkili olduğunu,
Turnitin sayesinde ödevlerini kendi cümleleriyle yazmalarının ve uygun referans göstermenin önemini
kavradıklarını, Tunitin’i kullanmanın ödevlerini özgün olması konusunda katılımcıların içlerini rahatlattığı ve
ödevlerin Turnitin tarafından kontrol edileceğinin bilinmesinin aşırmacılık yapılmasını engelleyeceğini ifade
etmişlerdir. Öğrencilerin Turnitin kullanımına dönük olumlu görüşleri yapılan araştırmalar da
desteklenmektedir (Betts, Bostock, Elder, & Trueman, 2012; Cohen, 2010; Dahl, 2007; Ledwith & Risquez,
2008; Rolfe, 2011).
Diğer taraftan, katılımcıların bir kısmı Turnitin sayesinde aşırmacılığın ne olduğu hakkında bilgi sahibi
oldukları konusunda ya kararsız kaldıklarını ya da bu görüşe katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun nedeni
öğrencilere sistemi kullanma süreçleri boyunca bu konuda doğrudan bir eğitim verilmemesi olabilir. Diğer bir
deyişle, öğrenciler ödevlerini hazırlarken kaynakça yazımı, alıntı yapma gibi kurallara dikkat etmek zorunda
olduklarını bilseler bile bu becerilerin kazandırılmasında sistemin doğrudan değil dolaylı bir etkisinin olduğu
ileri sürülebilir.
Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin Turnitin kullanımı ile ilgili olarak endişelerinin de olduğunu ortaya
koymuştur. Örneğin, bazı katılımcılar orjinallik/benzerlik raporunun sonuçlarına göre aşırmacılık yapmakla
suçlanmaktan korktuklarını ve Turnitin’e ödevlerini yükledikten sonra orjinallik/benzerlik raporu sonuçlarının
nasıl olacağını düşünmenin kendilerini endişelendirdiğini dile getirmişlerdir. Aynı şekilde, Dahl (2007)
tarafından yapılan çalışmada bazı öğrencilerin bu tür araçları bir tehdit unsuru olarak gördükleri ve
kendilerine suçlu gibi davranılmasından korktukları bulunmuştur. Bu nedenle bazı araştırmacılar Turnitin gibi
sistemleri eleştirmekte ve öğrenme-öğretme sürecinde güveni zedelediğini ifade etmektedirler (Carbone,
2001; Jenson & De Castell, 2004).
Sonuç olarak, öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerini benimsemeleri ve aşırmacılıktan kaçınmaları için
gerekli önlemlerin alınması önemli görünmektedir. Bu noktada öğrencilerin bu önlemlerden birisi olarak
nitelendirilebilecek Turnitin’in kullanımı ile ilgili olumlu görüşlere sahip olmaları dikkate değerdir. Diğer
taraftan, öğrencilerin sistemin kullanımına dönük endişelerinin de dikkate alınması ve Turnitin’i bir korku
unsuru olarak değil akademik gelişimlerine katkı sağlayıcı bir araç olarak görmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca
Turnitin nihayetinde aşırmacılığı tespit etmede kullanılan bir araçtır ve aşırmacılığı önlemede tek başına
yeterli olmayabilir. Bu nedenle öğrencilere aşırmacılığın ne olduğu, ne tür davranışların aşırmacılık
kapsamında değerlendirildiği, kaynakça gösterimi ve alıntı yapma gibi konularda kapsamlı ve sistematik
eğitimler verilmelidir.
Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Benzer çalışmaların diğer
üniversite, bölüm veya sınıf düzeylerinde ve daha büyük gruplarla tekrarlanması faydalı olabilir. Ayrıca, bu
çalışmada öğrenci görüşleri sadece anket aracılığıyla toplanmıştır. İleriki araştırmalarda görüşme, gözlem gibi
yöntemler de kullanılarak çalışmanın güvenilirliği artırılabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK
HAZIR BULUNUŞLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
!
Sinan Kaya1
1.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerini farklı
değişkenler açısından incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik
hazır bulunuşluluk düzeylerinin, cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokullarına, internet kullanmaya
yönelik algıladıkları uzmanlık düzeylerine, internet kullanım amaçlarına ve sahip oldukları baskın e-öğrenme stillerine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik
betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinin 1. ve 2.
sınıflarında öğrenim gören ve üç genel kültür dersini çevrimiçi öğrenme ortamında alan 374 kampüs öğrencisinden
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu, Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği ve e-Öğrenme
Stilleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ile t testi, tek faktörlü
varyans analizi ve Kruskall Wallis H-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi hazır
bulunuşluluk düzeylerinin orta düzeyde olduğunu, çevrimiçi hazır bulunuşluluğun bazı alt boyutları açısından incelenen
değişkenlere göre farklılıkların olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin sahip oldukları e-öğrenme stillerine göre
çevrimiçi hazır bulunuşluluk düzeylerinin benzer olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:!Çevrimiçi Öğrenme, Hazır Bulunuşluluk, E-Öğrenme Stili, İnternet Kullanımı

!
2.

EXTENDED ABSTRACT

That online learning is one of the applications that have been taken advantage of in higher education
results in some problems ranging from the attributes of students in online learning environments to designing
effective online learning environments. In addition this, the extent to which online learning environments is
benefited from differs with respect to variables affecting the quality of online learning environments. One of
the variables that affect the success of online learning environment is students’ online learning readiness.
Students’ online learning readiness should be evaluated before learning process in order for online learning
applications to get success. This is because students’ online learning readiness is seen as one of the important
variables affecting students’ success. Another variable that is quite important for the success of online
learning activities is e-learning styles of students. In the literature the investigation of the level of the students’
online learning readiness with regard to their e-learning styles is seen as important and strongly suggested.
Therefore, the determination of the level of university students’ online learning readiness and investigation
of these levels with respect to students’ dominant e-learning styles are important in terms of revealing new
findings to design these environments. The aim of this research is to investigate students’ online learning
readiness with respect to different variables. In this setting, it is investigated that whether the levels of
university students’ online learning readiness differ significantly with respect to their genders, faculties or
vocational school they attend, perceptions of specialization levels on usage of internet, aims of internet use
and dominant e-learning styles.
Descriptive research model is used to reveal the existing situation. The study group of this research is
composed of 374 freshman and sophomore students that take three general culture courses in an online
learning environment at a private university in Turkey. The data of the research is collected via using personal
information form, the Scale of Online Learning Readiness and the Scale of e-Learning Styles. Descriptive
statistics, t-test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis H-test are used in order to analyze the data.
According to the result of this research, students have slightly high level of online learning readiness, male
students have higher level of computer-internet self-efficacy than female students do, and university students
have similar level of self-directed learning, learner control, motivation for learning and online communication
self-efficacy with respect to gender. It is seen that there is a meaningful difference among the students of
Faculty of Education and Law School with respect to computer-internet self-efficacy, and there is a
meaningful difference among to students of Faculty of Education and Medical School with respect to their
levels of self-directed learning. It is determined that students have similar level of learner control, motivation
for learning and online communication self-efficacy with respect to their faculties. Those students who regard
themselves as novice internet user have lower level of computer-internet self-efficacy than those who regard

1-Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaya,
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themselves as ordinary, advanced or expert internet user, those who regard themselves as expert internet user
have higher level of motivation for learning than those who regard themselves as ordinary internet user, and
those who regard themselves as novice internet user have lower level of online communication self-efficacy
than those who regard themselves as advanced and expert internet user. It is determined that student have
similar level of self-directed learning and learner control with respect to their perception of specialization
level on usage of internet. Besides, those who use internet to play games and to communicate have higher
level of online communication of self-efficacy than those who use internet for doing their homeworks,
studying and watching movies. As far as dominant e-learning styles are concerned the number of the students
who have independent learning styles is the most, and the number of the students who have the audio-visual
learning styles is the least. It is determined that students’ levels of online learning readiness are similar with
respect to their dominant e-learning styles.
3.

GİRİŞ

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
zamandan ve mekandan bağımsız olarak yürütülmesine olanak sağlayan uzaktan eğitim, e-öğrenme ve
çevrimiçi öğrenme gibi yeni yaklaşımların kullanılması mümkün olmaktadır. Çevrimiçi öğrenme, öğrenen ve
öğretmenin farklı ortamlarda bulunduğu, öğrenenlerin aynı anda birçok öğrenme kaynağına ulaşarak ve çoğu
durumda sınıf ortamında olduklarından daha fazla etkileşim içine girerek, öğrenmeyi kaynaklardan uzakta ve
bilgisayar teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdikleri bir öğrenme sürecini tanımlamaktadır (Çalışkan, 2002;
Huang, 2002; Ally, 2004; Holmes ve Gardner, 2006; İlhan ve Çetin, 2013). Çevrimiçi öğrenme ortamı, bir
öğrenme ortamının aktör (öğretmen, öğrenmenin takibi, öğrenen, akranlar ve öğrenme ortamı tasarımcısı) ve
varlıklarını (öğrenme yeri, araçlar, bilgi kaynakları, öğrenme materyali ve sosyal-kültürel alan) ve bunlar
arasındaki iletişim ve etkileşimin çevrimiçi olarak gerçekleşmesini sağlayan bir ortam sunmaktadır (Kuzu ve
Ceylan, 2010; Durdu ve Durdu, 2013).
Çevrimiçi öğrenme, özellikle yükseköğretimde en çok yararlanılan uygulamalardan biri haline
gelmektedir. Dünya çapında çevrimiçi öğrenmeye katılan toplam öğrenci sayısı 7.1 milyonu aşmakta ve bu
sayı, tüm yüksek öğretim öğrencilerinin %33’ünü oluşturmaktadır (Allen ve Seaman, 2014). Türkiye’de ise,
2013 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kontenjanları Kılavuzu’na göre çevrimiçi öğrenmeyi de
kapsayan harmanlanmış öğrenme ve uzaktan eğitim gibi farklı uygulamaların yürütüldüğü 32’si farklı 99
önlisans programına toplam 6579 kontenjan ve 19’u farklı 44 lisans programına 8500’ü açıköğretim olmak
üzere toplam 11570 kontenjan ayrılmıştır (ÖSYM, 2013). YÖK’ün 2014 istatistiklerinden öğrenim türüne
göre öğrenci sayısı raporuna göre, uzaktan eğitimde kayıtlı 49696 öğrenci, açıköğretimde ise kayıtlı 2545259
öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin %46.54’ü açıköğretimde,
%0.91’i ise uzaktan eğitim programlarında kayıtlıdır (YÖK, 2014). Çevrimiçi öğrenmeye yönelik bu yoğun
talep, beraberinde çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki öğrencilerin özelliklerinden etkili çevrimiçi öğrenme
ortamının tasarlanmasına kadar pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir (Dabbagh, 2007; Bilgiç, Doğan
ve Seferoğlu, 2011; Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Bununla birlikte, çevrimiçi öğrenmenin avantajlarından
ne düzeyde yararlanılabildiği, çevrimiçi öğrenmenin niteliğini etkileyen değişkenlere bağlı olarak farklılık
göstermektedir (Yukselturk ve Bulut, 2007; Ho, Kuo ve Lin, 2010). Çevrimiçi öğrenme faaliyetlerinin
başarıya ulaşmasında oldukça etkili olan değişkenlerden biri de öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik
hazır bulunuşluluk düzeyleridir (Oliver, 2001; Davis, 2006; Dray, Marczynski, Miszkiewicz, Primo-Ruiz,
Lowenthal ve Marczynski, 2011; Yurdugül ve Alsancak Sarıkaya, 2013). Çevrimiçi öğrenme uygulamalarının
başarılı olması için öğrencilerin hazır bulunuşluluklarının süreç öncesinde değerlendirilmesi gerekmektedir
(Mott, 2005; So ve Swatman, 2006). Çünkü, öğrenenlerin çevrimiçi hazır bulunuşluluk düzeyleri, e-öğrenme
ortamlarında öğrenenlerin başarısı açısından önemli bir değişken olarak görülmektedir (Artino, 2009; Galy,
Downey ve Johnson, 2011; Kruger-Rose ve Waters, 2013).
Zamanı yönetme ve çevrimiçi öğrenme sürecini kendi kendine yönetmeye uyum sağlama yeteneği
üzerinde odaklanan, içsel motivasyona sahip olmayı benimseme ve kendi öğrenme stillerini ve deneyimlerini
anlamayı içeren çevrimiçi hazır bulunuşluluk (ÇHB), çevrimiçi öğrenme deneyimi için zihinsel ve fiziksel
olarak hazır olma düzeyini göstermektedir (Smith, 2005; Borotis ve Poulymenakou, 2004). ÇHB, teknolojik
araçlara erişebilme ve bu teknolojik araçları kullanabilme becerisi ile teknoloji okuryazarlığını birleştiren ve
öz-düzenleyici öğrenmeyi kullanmayı gerektiren bir yapı olarak görülmektedir (Oliver, 2001). Bu yapı
içerisinde öğrencilerin yüz yüze sınıf öğretimine karşı tercih ettikleri eğitim şekli, öğrencilerin öğrenme için
elektronik iletişim ve özellikle internetin ve bilgisayarla iletişimin kullanılmasına yönelik yeterlikleri ve kendi
kendine öğrenme yetenekleri gibi boyutların önemli olduğu vurgulanmaktadır (Warner, Christie ve Choy,
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1998). Hung, Chou, Chen ve Own (2010) ise, bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili teknik becerilere
yönelik öz-yeterliği, kendi öğrenme sorumluğunu alabilme ve kendi öğrenmesini yönetme yeteneğini
kapsayan öz-yönelimli öğrenmeyi, kendi öğrenme deneyimi ve sürecini yönlendirmesini kapsayan öğrenci
kontrolünü, öğrenmeye yönelik motivasyonu, çevrimiçi öğrenme ortamında öğretmen ve öğrencilerle iletişim
kurmak için kullanılan eşzamanlı-eşzamansız iletişim araçlarını kullanma yeteneğini kapsayan çevrimiçi
iletişim öz-yeterliğini, çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluğun bileşenleri olarak ifade etmiştir.
Çevrimiçi öğrenmenin birçok avantajı bulunmaktadır, ancak öğrencilerin bu avantajlardan faydalanmak için
çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluğuna sahip olması gerekmektedir.
Çevrimiçi öğrenme faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında oldukça etkili olan değişkenlerden bir diğeri ise
öğrencilerin e-öğrenme ortamlarındaki öğrenme stilleridir (Graf, 2003; Ally, 2004; Huang, Lin ve Huang,
2012; Moore ve Kearsley, 2012). Öğrenme stili, öğrencilerin bilgiyi alma, tutma ve işleme sürecindeki
tercihlerini ifade eden öğrenme stili, bilginin farklı şekilde işleme sürecinde benimsenen genel eğilimler
olarak tanımlamaktadır (Felder ve Silverman, 1988; Jonassen ve Grabowski, 1993). Bireysel farklılıklara göre
öğrencilerin öğrenme tercihlerini belirten öğrenme stilleri, öğretimin nasıl tasarlanacağı ve dolayısıyla
başarının nasıl artırılacağına yardımcı olmaktadır (Akdemir ve Koszalka, 2008). E-öğrenme süreci öğrencinin
kendi kontrolünde gerçekleşen bir süreç olduğundan dolayı öğrencinin yetenek ve becerilerinin bilinmesi daha
da önem kazanmıştır. Ayrıca, çok çeşitli seçenekler sunan günümüz teknolojileri farklı öğrenme stillerine
uygun olanakları da sunabilmektedir (Gülbahar, 2005). Zheng, Flygare ve Dahl (2009), web teknolojisiyle
yapılan uygulamaların artmasıyla birlikte çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki çeşitli öğrenme stratejileriyle
etkileşim halinde olan öğrencilerin öğrenme stillerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.
Alanyazında, öğrencilerin öğrenme stillerine göre çevrimiçi öğrenemeye yönelik hazır bulunuşluluk
düzeylerinin incelenmesi önemli görülmekte ve önerilmektedir (Bueno, 2005; Mott, 2005; Huang, Lin ve
Huang, 2012; Lau ve Shaikh, 2012; Orhan, 2013; İlhan ve Çetin, 2013). Bu bağlamda, üniversite
öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesinin ve bu düzeylerin öğrencilerin
baskın e-öğrenme stilleri gibi farklı değişkenler açısından incelenmesinin, bu tür ortamların tasarlanması
açısından önemli bulguları ortaya koyacağı düşünülmektedir.
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk
düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin
çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin, cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri fakülte ve
yüksekokullarına, internet kullanmaya yönelik algıladıkları uzmanlık düzeylerine, interneti kullanma
amaçlarına ve sahip oldukları baskın e-öğrenme stillerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir.
4.

YÖNTEM

4.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinin 1. sınıflarında öğrenim gören ve üç
genel kültür dersini çevrimiçi öğrenme ortamında alan 374 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma gurubundaki
öğrencilerin yaşları 17 ile 31 arasında değişmekte, yaşları ortalaması ise 19,7’dir. Öğrencilerin öğrenim
gördükleri bölümlerine ve cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Bölümler ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Bölüm/Fakülte
Kadın
Erkek
Toplam
%
Rehberlik ve Psik. Dan.
33
4
37
%9,9
Bilgisyar ve Öğrt. Tekn. Eğt.
12
15
27
%7,2
Türkçe Öğrt.
33
2
35
%9,4
İlk. Matematik Öğrt.
14
2
16
%4,3
İngilizce Öğrt.
22
4
26
%7,0
Okul Öncesi Öğrt.
39
1
40
%10,7
Hukuk Fakültesi
26
12
38
%10,2
Tıp Fakültesi
21
14
35
%9,4
Beslenme ve Diyetetik
39
2
41
%11,0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
25
7
32
%8,6
Hemşirelik
34
13
47
%12,6
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Toplam
4.2. Araştırmanın Modeli

298

76

374

%100

Çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik betimsel araştırma modeli kullanılacaktır.
4.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formu, Hung vd. (2010) tarafından geliştirilen, Yurdugül ve Alsancak
Sırakaya (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği” ile
Gülbahar ve Alper (2014) tarafından geliştirilen “e-Öğrenme Stilleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.
Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği, bilgisayar/internet öz-yeterliliği (3 madde), öz-yönelimli
öğrenme (5 madde), öğrenci kontrolü (3 madde), öğrenme için motivasyon (4 madde) ve çevrimiçi iletişim
öz-yeterliği (3 madde) olmak üzere beş faktörden ve 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama
çalışmasında, 724 üniversite öğrenciden elde edilen verilerle yapılan analizlerde alt faktörlere ait cronbach
alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.92, 0.84, 0.85, 0.80 ve 0.91 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmanın
verileri kullanılarak hesaplanan alt faktörlere ait cronbach alfa güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.80, 0.78,
0.74, 0.78 ve 0.75’tir. Ayrıca, araştırmanın verileri kullanılarak yapılan faktör analizi (5 faktör) sonucunda
maddelerin faktör yüklerinin 0.867 ile 0.578 arasında değiştiği görülmüştür.
E-Öğrenme Stilleri Ölçeği ise bağımsız öğrenme (4 madde), sosyal öğrenme (6 madde), görsel-işitsel
öğrenme (8 madde), aktif öğrenme (6 madde), sözel öğrenme (7 madde), mantıksal öğrenme (3 madde) ve
sezgisel öğrenme (4 madde) olmak üzere yedi faktörden ve 38 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geliştirme
çalışmasında, 2344 üniversite öğrenciden elde edilen verilerle yapılan analizlerde alt faktörlere ait cronbach
alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.82, 0.87, 0.86, 0.83, 0.86, 0.77 ve 0.72 olarak hesaplanmış, maddeler ait
faktör yüklerinin ise 0.467 ile 0.826 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu araştırmanın verileri kullanılarak
hesaplanan alt faktörlere ait cronbach alfa güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 0.74, 0.79, 0.83, 0.75, 0.85, 0.74
ve 0.74’tür. Ayrıca araştırmanın verileri kullanılarak yapılan faktör analizi (7 faktör) sonucunda maddelerin
faktör yüklerinin 0.887 ile 0.327 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğine
yönelik yapılan incelemeler sonucunda veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.
4.4. Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ile t testi, tek faktörlü varyans analizi ve Kruskall
Wallis testi kullanılmıştır.
5.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk puanlarına ilişkin betimsel
istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
N
S
Ortanca
Mod
Çarpıklık
Basıklık
X
Bilgisayar/internet öz374
10,17
2,54
11
12
-,647
,175
yeterliği
Öz-yönelimli öğrenme
374
18,04
3,65
18
18
-,679
,348
Öğrenci kontrolü
374
10,25
2,17
10
11
-,365
,147
Öğrenme için
374
14,75
3,13
15
15
-,788
,751
motivasyon
Çevrimiçi iletişim öz374
11,09
2,48
11
12
-,666
,315
yeterliği
Tablo 2’ye göre, bilgisayar/internet öz-yeterliği puanlarının ortalaması (X=10.17), öz-yönelimli öğrenme
puanlarının ortalaması (X=18.04), öğrenci kontrolü puanlarının ortalaması (X=10.25), öğrenme için
motivasyon puanlarının ortalaması (X=14.75) ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği puanlarının ortalaması ise
(X=11.09) olarak hesaplanmıştır. Bu bulguya göre, öğrencilerin bilgisayar/internet öz-yeterlik düzeyinin
“kararsızım”, öz-yönelimli öğrenme, öğrenci kontrolü, öğrenme için motivasyon ve çevrimiçi iletişim özyeterliği düzeylerinin ise “katılıyorum” düzeyinde olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle, öğrencilerin
çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin ortanın üzerinde olduğu söylenebilir.
Alanyazındaki çalışmalarda da üniversite öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk
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düzeylerinin orta ya da üzerinde olduğunu göstermektedir (Hung vd., 2010; Lau ve Shaikh, 2012).
Öğrencilerin ortaöğretimde çevrimiçi öğrenme deneyimlerinin olmaması ve çalışma grubundaki öğrencilerin
ilk kez böyle bir ortamda ders almaları böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili olabilir. Çünkü, Hung vd.
(2010) ile Yakın ve Tınmaz (2013) öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk
düzeylerinin de arttığını belirtmiştir. Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk puan
ortalamalarının, cinsiyetlerine göre dağılımı ve puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına
ilişkin t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Puan Ortalamaları
Arasındaki Farka İlişkin t Testi Sonuçlar
Cinsiyet
N
ss
t
p
!
Bilgisayar/internet öz-yeterliği
Kadın
298
9,97
2,599
-3,075
,002
Erkek
76
10,96
2,157
Kadın
298
18,17
3,727
1,311
,191
Öz-yönelimli öğrenme
Erkek
76
17,55
3,332
Öğrenci kontrolü
Kadın
298
10,30
2,181
,896
,371
Erkek
76
10,05
2,103
Öğrenme için motivasyon
Kadın
298
14,80
3,159
,545
,586
Erkek
76
14,58
3,047
Çevrimiçi iletişim öz-yeterliği
Kadın
298
11,06
2,479
-,513
,609
Erkek
76
11,22
2,480
Tablo 3’e göre, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre bilgisayar/internet öz-yeterlik puanları
arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir (p<0.01). Bu bulguya göre, erkek öğrencilerin bilgisayar
ve internet öz yeterlik düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca, Tablo 3’e
göre, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öz-yönelimli öğrenme, öğrenci kontrolü, öğrenme için
motivasyon ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir
(p>0.05). Bu bulgulara göre, bayan ve erkek öğrencilerin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk düzeylerinin
benzer olduğu söylenebilir. Hung vd. (2010), üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre çevrimiçi
öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin benzer olduğunu, Lau ve Shaikh (2012) ise üniversite
öğrencilerinin cinsiyetlerine göre hazır bulunuşluluğun öğrenme tercihleri alt boyutuna ait düzeyleri arasında
farklılığın olduğunu belirtmiştir. Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk puan
ortalamalarının, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokullarına göre dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Fakültelere Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Puan
Ortalamaları
Öğrenim görülen fakülte
N
ss
!
Eğitim Fakültesi
181
10,54
2,330
1-2
Bilgisayar/internet özHukuk Fakültesi
38
9,37
2,675
yeterliği
Öz-yönelimli
öğrenme
Öğrenci kontrolü
Öğrenme için
motivasyon
Çevrimiçi iletişim özyeterliği

Tıp Fakültesi/SHYO
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi/SHYO
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi/SHYO
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi/SHYO
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi/SHYO

155
181
38
155
181
38
155
181
38
155
181
38
155

9,93
18,59
17,24
17,60
10,50
10,00
10,02
15,07
14,39
14,48
11,22
10,87
11,01

2,690
3,378
3,907
3,825
2,043
2,313
2,246
3,090
2,667
3,270
2,448
2,451
2,524

1-3

Tablo 4’e göre, öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte ve yüksekokullarına göre bilgisayar/internet özyeterliği (F(2-371)=4.597, p<0.05) ve öz-yönelimli öğrenme (F(2-371)=4.169, p<0.05) arasında anlamlı bir fark
olduğu belirlenmiştir. Farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe
testi yapılmıştır. Uygulanan Scheffe testi sonuçlarına göre, bilgisayar ve internet öz-yeterliği açısından Eğitim
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Fakültesi’nde ve Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasındaki, öz-yönelimli öğrenme açısından
ise Eğitim Fakültesi’nde ve Tıp Fakültesi/SHYO’nda öğrenim gören öğrenciler arasındaki farkların önemli
olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre öğrenci kontrolü, öğrenme için
motivasyon ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği açısından ortalamalar arasındaki farklılıkların anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk puan ortalamalarının,
algıladıkları internet kullanım becerileri düzeylerine göre dağılımı Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Öğrencilerin Algıladıkları İnternet Kullanımı Beceri Düzeylerine Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazır
Bulunuşluluk Puan Ortalamaları
Uzmanlık düzeyi
N
ss
!
Acemi
34
7,15
2,664
1-2
Bilgisayar/internet özOrta
244
9,97
2,246
1-3
yeterliği
İleri
81
11,36
1,945
1-4
Uzman
15
13,87
,915
Acemi
34
18,21
3,583
Orta
244
18,01
3,703
Öz-yönelimli öğrenme
İleri
81
18,02
3,409
Uzman
15
18,27
4,574
Acemi
34
10,29
2,600
Orta
244
10,13
2,104
Öğrenci kontrolü
İleri
81
10,57
2,055
Uzman
15
10,40
2,667
Acemi
34
15,32
3,355
2-4
Orta
244
14,45
2,965
Öğrenme için motivasyon
İleri
81
15,10
3,386
Uzman
15
16,53
3,248
Acemi
34
10,00
2,752
1-3
Çevrimiçi iletişim özOrta
244
11,02
2,302
1-4
yeterliği
İleri
81
11,47
2,684
Uzman
15
12,67
2,440
Tablo 5’e göre, öğrencilerin algıladıkları internet kullanım becerileri düzeylerine göre bilgisayar/internet
öz-yeterliği (F(3-370)=44.488, p<0.01), öğrenme için motivasyon (F(3-370)=3.127, p<0.05) ve çevrimiçi iletişim
öz-yeterliği düzeyleri (F(3-370)=5.072, p<0.01) arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Farklılığın hangi
grup ya da gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Scheffe testi yapılmıştır. Uygulanan Scheffe testi
sonuçlarına göre, bilgisayar ve internet öz-yeterliği açısından acemi-orta, acemi-ileri ve acemi-uzman
arasındaki, öğrenme için motivasyon açısından orta-uzman arasındaki, çevrimiçi iletişimi öz-yeterliği
açısından ise acemi-ileri ve acemi-uzman arasındaki farkların önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca,
öğrencilerin algıladıkları internet kullanım becerileri düzeylerine göre öz-yönelimli öğrenme ve öğrenci
kontrolü düzeyleri açısından ortalamalar arasındaki farklılıkların anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Üniversite
öğrencilerinin internet kullanım amaçlarına göre çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk puanların Kruskall
Wallis testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin İnternet Kullanım Amaçlarına Göre Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Puanlarına
İlişkin Kruskall Wallis Testi Sonucu
N
Sıra ortalaması sd
p
!!
Ödev yapmak ve ders çalışmak
74
191,41
4
,263
,992
Oyun oynamak
17
194,94
Bilgisayar/internet
İletişim kurmak (e-posta, sohbet vb.) 140
186,79
öz-yeterliği
Haberleri takip etmek
39
187,05
Film izlemek ya da müzik dinlemek
104
184,63
Ödev yapmak ve ders çalışmak
74
199,71
4
5,529 ,237
Oyun oynamak
17
214,53
Öz-yönelimli
İletişim kurmak (e-posta, sohbet vb.) 140
190,92
öğrenme
Haberleri takip etmek
39
191,44
Film izlemek ya da müzik dinlemek
104
168,32
Öğrenci kontrolü Ödev yapmak ve ders çalışmak
74
196,66
4
4,047 ,400
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Oyun oynamak
İletişim kurmak (e-posta, sohbet vb.)
Haberleri takip etmek
Film izlemek ya da müzik dinlemek
Ödev yapmak ve ders çalışmak
Oyun oynamak
Öğrenme için
İletişim kurmak (e-posta, sohbet vb.)
motivasyon
Haberleri takip etmek
Film izlemek ya da müzik dinlemek
Ödev yapmak ve ders çalışmak
Oyun oynamak
Çevrimiçi iletişim
İletişim kurmak (e-posta, sohbet vb.)
öz-yeterliği
Haberleri takip etmek
Film izlemek ya da müzik dinlemek

17
140
39
104
74
17
140
39
104
74
17
140
39
104

176,21
183,91
161,77
197,31
188,83
213,32
196,74
195,50
166,89
167,89
227,59
205,93
187,59
170,06

4

6,089

,193

4

11,811

,019

Tablo 6’ya göre, öğrencilerin internet kullanım amaçlarına göre çevrimiçi iletişim özyeterlilik düzeyleri
arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Farklılığın hangi grup ya da gruplardan
kaynaklandığını belirlemek amacıyla Mann Whitney U-testi yapılmıştır. Uygulanan bu test sonuçlarına göre,
interneti daha çok oyun oynamak için kullanan öğrenciler ile ödev yapmak-ders çalışmak için kullananlar ve
film izlemek-müzik dinlemek için kullananlar arasında, interneti daha çok iletişim kurmak için kullananlar ile
ödev yapmak-ders çalışmak için kullananlar ve film izlemek-müzik dinlemek için kullananlar arasındaki
farkların önemli olduğu görülmüştür (p<0.05). Bu bulguya göre interneti daha çok oyun oynamak ve iletişim
kurmak için kullanan öğrencilerin, interneti daha çok ödev yapmak-ders çalışmak ve film izlemek-müzik
dinlemek amacıyla kullananlara göre çevrimiçi iletişim öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu
söylenebilir. Öğrencilerin baskın e-öğrenme stillerine göre dağılımı Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. Öğrencilerin Baskın e-Öğrenme Stillerine Göre Dağılımları
e-Öğrenme stili
N
%
Bağımsız öğrenme

112

34,3

Mantıksal öğrenme

57

17,4

Aktif öğrenme

56

17,1

Sezgisel öğrenme

40

12,2

Sosyal öğrenme

28

8,6

Sözel öğrenme

19

5,8

Görsel-işitsel öğrenme

15

4,5

Toplam

327

100,0

Tablo 7’de çalışma grubunda yer alan 374 öğrenciden baskın öğrenme stiline sahip 327 öğrencinin
dağılımı gösterilmektedir. 47 öğrencinin belirlenen öğrenme stili puanlarının iki ya da ikiden fazla öğrenme
stili için eşit olduğu belirlenmiş ve bu öğrencilere ait veriler bu analizde kullanılmamıştır. Tablo 7’ye göre,
öğrencilerin %34.3’ü bağımsız öğrenme stiline, %17.4’ü mantıksal öğrenme stiline, %17.1’i aktif öğrenme
stiline, %12.2’si sezgisel öğrenme stiline, %8.6’sı sosyal öğrenme, %5.8’i ise sözel öğrenme ve %4.5’i ise
görsel-işitsel öğrenme stiline stiline sahiptir. Gülbahar ve Alper (2014) de çalışmalarında benzer sonuçlara
ulaşmışlardır. Öğrencilerin baskın öğrenme stillerine göre bilgisayar ve internet öz-yeterliği (F(6-320)=1.174,
p=0.320), öz-yönelimli öğrenme (F(6-320)=0.630 p=0.706), öğrenci kontrolü (F(6-320)=1.462 p=0.191), öğrenme
için motivasyon (F(6-320)=1.600 p=0.146) ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği (F(6-320)=1.031 p=0.405) açısından
ortalamalar arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu bulguya göre, öğrencilerin baskın
öğrenme stillerine göre çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin benzer olduğu
söylenebilir. Lau ve Shaikh (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilerin baskın öğrenme
stillerine göre çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin değişmediği görülmüştür.
Varnhagen ve Wright (2008) ise değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilerin özümseyen, ayrıştıran ve
yerleştiren öğrenme stiline sahip öğrencilere göre çevrimiçi öğrenmeye daha fazla hazır bulunuşluluğa sahip
olduğunu belirtmiştir.
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6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi ortamda hazır bulunuşluluk düzeylerini farklı değişkenler açısından
incelemeyi amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğrencilerin bilgisayar/internet öz-yeterlik düzeyinin “kararsızım”, öz-yönelimli öğrenme, öğrenci
kontrolü, öğrenme için motivasyon ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği düzeylerinin ise “katılıyorum” düzeyinde
olduğu belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin
ortanın üzerinde olduğu söylenebilir. Erkek öğrencilerin bilgisayar ve internet öz-yeterlik düzeylerinin kadın
öğrencilere göre daha yüksek olduğu, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öz-yönelimli öğrenme,
öğrenci kontrolü, öğrenme için motivasyon ve çevrimiçi iletişim öz-yeterliği düzeylerinin ise benzer olduğu
belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi’nde ve Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasında bilgisayar ve
internet öz-yeterliği düzeyleri açısından, Eğitim Fakültesi’nde ve Tıp Fakültesi/SHYO’nda öğrenim gören
öğrenciler arasında ise öz-yönelimli öğrenme düzeyleri açısından anlamlı farklılığın önemli olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre öğrenci kontrolü, öğrenme için motivasyon ve
çevrimiçi iletişim öz-yeterliği düzeylerinin benzer olduğu belirlenmiştir. İnternet kullanımı uzmanlık düzeyini
acemi olarak algılayan öğrencilerin bilgisayar ve internet öz-yeterliği düzeylerinin orta, ileri ve uzman olarak
algılayanlara göre daha düşük olduğu, internet kullanımı uzmanlık düzeyini uzman olarak algılayanların
öğrenme için motivasyon düzeylerinin orta olarak algılayanlara göre daha yüksek, internet kullanımı
uzmanlık düzeyini acemi olarak algılayanların çevrimiçi iletişimi öz-yeterliği düzeylerinin ise uzman ve ileri
olarak algılayanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öz-yönelimli öğrenme ve öğrenci
kontrolü düzeylerinin, algıladıkları internet kullanım becerileri düzeylerine göre benzer olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca öğrencilerin internet kullanım amaçları açısından, interneti daha çok oyun oynamak ve iletişim kurmak
için kullanan öğrencilerin, interneti daha çok ödev yapmak-ders çalışmak ve film izlemek-müzik dinlemek
amacıyla kullananlara göre çevrimiçi iletişim öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Öğrencilerin sahip oldukları baskın e-öğrenme stilleri incelendiğinde, en çok bağımsız e-öğrenme stiline,
en az ise görsel-işitsel e-öğrenme stiline sahip öğrencilerin olduğu görülmüştür. Öğrencilerin sahip oldukları
baskın e-öğrenme stillerine göre çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeylerinin benzer olduğu
görülmüştür.
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SOSYAL BULUNUŞLUK BAĞLAMINDA FACEBOOK’UN EĞİTİME
ENTEGRASYONU
Tülay Dargut1
Rauf Yıldız2
1.

ÖZET

Bu çalışmada “Sosyal bulunuşluk algısı” kavramı ve sosyal bulunuşluk algısını artıracak özellikler literatüre dayalı olarak
incelenmiş ve bu özellikler bağlamında sosyal ağ sitelerinin uzaktan eğitim süreci ile nasıl bütünleştirilebileceği
incelenmiştir. Bu doğrultuda sunulan öneriler, sosyal ağ sitelerinden günümüzde oldukça popüler olan Facebook ele alınarak
verilmiştir. Çalışma literatür taramasına dayalı derleme niteliğinde bir çalışmadır. Uzaktan eğitim uygulamalarında
Facebook’tan yararlanmak isteyenlere sosyal bulunuşluk bağlamında tasarım önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bulunuşluk; Sosyal Ağ; Facebook; Uzaktan Eğitim
2.

ABSTRACT

Social Presence is identified as the degree to which a person perceives himself as a real person in a
communication environment and to which feels himself belonging to the environment. Therefore, it could be
said that the perception of social presence is a feature which affect person’s interaction with his/her environment.
In cases where the perception of social presence is low, person may feel rejected and stop interacting with the
environment. In this case, it could be said that the perception of social presence is important in the learning
environment. According to Aragon (2003), in order to feel comfortable at any learning environment, to have
higher motivation and to share something with one another, student’s perception of social presence should be
kept high . There are several facilities that can be benefited from during the distance education process in order
to allow learners to interact with other learners and educators. Social network sites which are popular among the
learners nowadays may be considered as one of those facilities.
Taking into consideration the importance of the perception of social presence in the learning process as well
as the increase in the use of social networking sites, in this study, firstly, the concept of “Perception of social
presence” and features which increase the perception of social presence are examined depends on the literature
review. Secondly, several recommendations have been made concerning the integration of social network sites to
distance education process. These recommendations are related, specifically, to Facebook which is a very
popular social network site among the learners. According to obtained information, the most important tasks
should be performed by instructional designers. That is, in order to improve social presence, instructional
designers should know features of the social network site used for education very well, should identify the
applications that can be used and should be able to direct the educators and learners. Similarly, the educators as
well, first of all, should fulfil their responsibilities during this process, and then, should encourage learners to use
facebook to improve the perception of social presence. In this study, the things that should be done are specified
in order to improve the perception of social presence through using Facebook in distance education, and, as a
result, design recommendations related to social presence are presented to those who want to benefit from
Facebook in distance education.
Key Words: Social Presence; Social Network; Facebook; Distance Education
3.

GİRİŞ

İnsanlar yaradılışları gereği sosyal varlıklardır ve her türlü ortamda rahat hissetme, diğer kişiler ile bağlantı
kurma ve paylaşımda bulunma gereksinimi duyarlar (Khan, 2011). Dolayısıyla öğrenenler çeşitli eğitim
ortamlarında, diğer öğrenenler ya da eğitimci ile iletişim kurma ve paylaşımda bulunma ihtiyacı hissederler.
Ancak öğrencilerin etkileşimde bulunabilmeleri için sadece fiziksel şartların sağlanması yeterli olmayabilir.
Aragon (2003), öğrencilerin, herhangi bir öğrenme ortamında rahat hissetmeleri, motivasyonlarının yüksek
olması ve çeşitli paylaşımlarda bulunabilmeleri için “Sosyal bulunuşluk algılarının” yüksek tutulması gerektiğini
ifade etmiştir.
Sosyal bulunuşluk, bir iletişim ortamında kişinin kendisini gerçek bir insan gibi algılama derecesi olarak
tanımlanmaktadır (Gunawardena ve Zittle, 1997). Bir başka ifadeyle sosyal bulunuşluk, kişinin kendisini bir
grubun, bir sınıfın parçası olarak hissetme derecesi şeklinde açıklanabilir (Picciano, 2002). Dolayısıyla eğer kişi
1-Arş. Gör. Tülay Dargut,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çanakkale/Türkiye,
tdargut@gmail.com
2-Prof. Dr. Rauf Yıldız,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çanakkale/Türkiye,
ryildiz@comu.edu.tr
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kendisini bulunduğu ortama ait hissetmezse sosyal bulunuşluk algısının az olduğu söylenebilir. Bu durumda kişi
kendisini dışlanmış hissederek çevresiyle etkileşimini keseceği için sosyal bulunuşluk algısının öğrenme
ortamlarında önemli olduğu düşünülebilir. Leh (2001) de bunu destekleyecek şekilde insanların sosyal
bulunuşluk hissetmelerinin daha fazla paylaşımda bulunmalarını sağladığını, ayrıca eksik olduğu zamanlarda da
tam tersi durumun gerçekleştiği ve paylaşımların azaldığını ifade etmiştir. Sonuç olarak sosyal bulunuşluğun
sadece öğrenme sürecine katkı sağlayan bir etmen değil aynı zamanda eksik olduğunda negatif bir etkiye sahip
olabilen öğretim sürecinin önemli bir özelliği olduğu söylenebilir (Khan, 2011).
Uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenler, öğrenme amaçlı, sosyal amaçlı ya da destek amaçlı gibi çeşitli
amaçlarla etkileşim kurma gereksinimi duyarlar. Bu nedenle eğitimciler, diğer öğrenenler, eğitimi sunan
kurumdaki yetkililer ya da teknik destek alabilecekleri personeller ile ihtiyaçları doğrultusunda etkileşim
kurabilmeleri için çeşitli medyalar aracılığıyla desteklenmelidirler (Haythornthwaite, 2005). Günümüzde çoğu
öğrenen tarafından kullanılan sosyal ağ siteleri de yenilikçi eğitim uygulamalarını destekleyen bir araç olarak
gündeme gelmektedir. Sosyal ağ sitelerinin sunduğu kişisel kontrol ve etkileşim özellikleri öğrenenlere;
bağlantılar kurma, çeşitli paylaşımlarda bulunma, kişisel tercihler yapma, araştırarak ve gezinerek çeşitli
öğrenme yollarını bulma gibi olanaklar sunarak öğrenme sürecini destekleyebilir (Lucas ve Moreira, 2009).
Sosyal ağlarda kişiler arasında gerçekleşen bağlantılar; paylaşılan kaynaklar, bağlantı sıklığı, kurulan
ilişkilerin yakınlığı ve iletişim süreleri gibi özellikler doğrultusunda zayıftan güçlüye çeşitli seviyelerde olabilir
(Haythornthwaite, 2005). Dolayısıyla sadece etkileşim olanaklarının sunulması, öğrenenler arasındaki
bağlantıları güçlendirmez, bunun için başka özelliklerin de sağlanmasına dikkat edilmelidir. Bağlantıların zayıf
olmasının nedenlerinden biri öğrenenlerin sosyal bulunuşluk algılarının düşük seviyede olması olabilir. Çünkü
kişiler kendilerini bulundukları ortama ait hissetmezlerse, bağlantıların gerçekliğine inanmazlarsa paylaşımları
ve kurdukları bağlantıların seviyesi düşük olacaktır. Bu bağlamda “Etkileşim” ve “Sosyal bulunuşluk”
kavramları birbirinden ayrılmaktadır. Öğrenenler sosyal ağ sitesinde paylaşılan bir mesajla da etkileşim kurabilir
ancak bu onun bağlantı düzeyini yükseltmediği gibi onu bir grubun parçası olarak hissettirmeyerek sosyal
bulunuşluk algısını da yükseltmez. Etkileşim, sosyal bulunuşluğun belirtilerinden sadece biridir ve sosyal
bulunuşluk algısı yüksek oldukça etkileşim de artacaktır (Gunawardena ve Zittle, 1997; Picciano, 2002; Stein ve
Wanstreet, 2003; Tu ve McIssac, 2002).
Sonuç olarak; sosyal ağ sitelerinin, uzaktan eğitim sürecine katkı sağlayabilmesi için sosyal bulunuşluk
algısını artıracak şekilde kullanılmasına önem verilmelidir. Bu çalışmada da sosyal bulunuşluk algısını artıracak
özellikler literatüre dayalı olarak belirlenmiş ve bu özellikler bağlamında sosyal ağ sitelerinin uzaktan eğitim
süreci ile nasıl bütünleştirilebileceği incelenmiştir. Bu doğrultuda sunulacak öneriler, sosyal ağ sitelerinden
günümüzde oldukça popüler olan ve aktif kullanıcı sayısının 1,310,000,000’a ulaştığı2 Facebook ile sınırlı
olacaktır.
3.1. Sosyal Bulunuşluk Algısı
Sosyal bulunuşluk kişinin bir iletişim ortamında kendisini gerçek bir insan gibi algılayarak, ortama ait
hissetmesi, rahat bir şekilde kendisini açıklayabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Gunawardena ve Zittle, 1997;
Akayoğlu vd., 2009). Bir uzaktan eğitim ortamı düşünüldüğünde de sosyal bulunuşluk, öğrenenlerin derste
olduğunu, o ortamın bir parçası olduğunu hissetmesi, yüz yüze görüşmeler olmasa dahi çeşitli medyalar
aracılığıyla diğer öğrenenler ve eğitimci ile paylaşımlarda bulunması olarak ifade edilebilir (Picciano, 2002).
Sosyal bulunuşluk algısının temel olarak iki kavramdan oluştuğu ileri sürülür. Bunlardan biri Argyle ve
Dean’in (1965) ortaya attığı samimiyet (intimacy), bir diğeri de Wiener ve Mehrabian’ın (1968) önerdiği
yakınlıktır (immediacy). Samimilikte kastedilen sözsüz iletişim öğeleri olarak da bilinen göz teması, gülümseme,
jest ve mimikler gibi bir iletişimde samimiyeti artıran etkenlerdir. Yakınlık kavramı ile de kişinin kendisi ile
iletişim kurduğu araç arasına koyduğu psikolojik mesafe ifade edilir. Yakınlık kişinin duruşuyla, kıyafetiyle, yüz
ifadesiyle ya da konuşma tarzıyla iletilebilir (Short vd., 1976’dan aktaran Gunawardena ve Zittle, 1997).
Sosyal bulunuşluk algısı eğitim bağlamında düşünüldüğünde, gerçekleştirilen eğitim sürecinin sosyal
boyutunu tanımlar ve sosyal bulunuşluk algısının artırılması ile daha etkili öğrenmeyi sağlayan topluluk hissi
gelişerek kişisel bağlantılar güçlenir (Khan, 2011). Scollins-Mantha (2008) da benzer şekilde bir öğrenme
ortamında sosyal bulunuşluk algısının, katılımcılar arasındaki bağlantı derecesini yükselterek hem öğrenci
memnuniyetini sağladığını hem de öğrencilerin öğrenme seviyelerini yükselttiğini ifade etmiştir.
3.2. Sosyal Bulunuşluk Nasıl Oluşturulur?

2

!http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/

(Erişim Tarihi: 23.02.2014)!
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Aragon (2003), sosyal bulunuşluğu oluşturmak ve sürdürmek için öğretim tasarımcılarına, eğitimcilere ve
öğrenenlere çeşitli görevler düştüğünü ileri sürmüştür. Bu doğrultuda, bu üç birey grubu için de Tablo 1’de
gösterilen stratejileri belirlemiştir.
Tablo 1. Sosyal Bulunuşluk Oluşturma ve Sürdürme Stratejileri
Öğretim Tasarımcısı
Eğitimciler
Katılımcılar
•
•
•
•
•

Karşılama mesajları
geliştirmek
Öğrenci profillerini yer
vermek
Ses dahil etmek
Sınıf mevcudunu sınırlı
tutmak
İşbirlikli öğrenme
etkinlikleri yapılandırmak

Tartışma panolarına katılmak
Gecikmeden e-postaları
cevaplamak
Hızlı geribildirim sunmak
Bir sohbete başlamak
Kişisel hikayeler/deneyimler
paylaşmak
Mizah kullanmak
Yüz ifadeleri kullanmak
Öğrencilere isimleri ile hitap
etmek
Öğrencilere eğitimciye hitap
etme seçenekleri sunmak

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Tartışma panolarına
katılmak
Gecikmeden epostaları cevaplamak
Bir sohbete başlamak
Kişisel
hikayeler/deneyimler
paylaşmak
Mizah kullanmak
Yüz ifadeleri
kullanmak
Uygun başlıklar
kullanmak

Scollins-Mantha (2008) de bir online öğrenme sınıfında sosyal bulunuşluğu geliştirmek için öğretim
tasarımcısının, eğitimcinin ve öğrencinin birlikte sorumluluk alması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda üç
birey grubu için de verdiği tavsiyeler tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Sosyal Bulunuşluğu Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler
Öğretim Tasarımında Yapılması
Eğitimcinin Yapması Gerekenler
Öğrencinin Yapması
Gerekenler
•

Yapılandırmacılık

•

Sohbet odaları

•

Tartışma panoları

•

Dinlenme odası (Lounge)

•

Kaynaştırma
faaliyeti&Karşılama mesajları

•

Grup öğrenme

•

Zaman çizelgesi (Scheduling)

•

Günlükler (Bloglar)

Gerekenler
•
•
•
•
•
•
•
•

Geri bildirim/Zaman
Tartışmanın kolaylaştırılması
Ton
Kişisel Bilgi Paylaşımı
Mizah
Ses
Talep edilen davranışı modellemek
Küçük grup çalışmalarını
yönetmek

•

Teknik destek

•

Internet etiği

Tabloda görüldüğü gibi sosyal bulunuşluğu geliştirmek için öğretim tasarımcısının dikkat etmesi
gerekenlerden biri öğrenme ortamında yapılandırmacılık anlayışını sağlayabilmesidir. Yapılandırmacılık
anlayışına göre öğrenme, bilgiyi doğrudan elde etmek yerine kişinin topladığı verileri kendisinin yapılandırması
ile gerçekleşir. Yapılandırmacılığın vurguladığı bir diğer önemli nokta da, kişi çevresi ile gerçekleştirdiği
etkileşimler sonucu öğrenebilir. Başka bir ifadeyle öğrenmenin, kişisel araştırmalardan çok sosyal etkileşimlere
dayalı olduğunu savunur (Palloff & Pratt, 2005). Bu doğrultuda yapılandırmacılık kuramını dikkate alarak
yapılacak bir tasarımda, mümkün olduğunca işbirlikli öğrenme etkinliklerine yer verilmesi gerektiği söylenebilir.
Scollins-Mantha (2008) tavsiyelerinde, yapılandırmacılığın yanı sıra grup öğrenmeyi de eklemiş ve burada da
grupların az sayıda kişilerden oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır.
Scollins-Mantha (2008)’nın öğretim tasarımcıları için verdiği bir başka tavsiye, sosyal bulunuşluğu
geliştirmede eş zamanlı iletişimlerin oldukça önemli olmasından dolayı, eşzamansız tartışma panolarının yanı
sıra mutlaka eş zamanlı sohbet odalarının da yer alması gerektiğidir. Ayrıca eğitsel konuların dışındaki
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sohbetlerin de önemli olduğunu vurgulayarak bu amaçla kullanılacak bir dinlenme odasının bulunması
gerektiğini de ifade etmişlerdir.
Scollins-Mantha (2008)’nın “Kaynaştırma faaliyeti&Karşılama mesajları” olarak ifade ettiği etkinlikler, diğer
araştırmacıların daha çok kişisel profil ve karşılama mesajı olarak ifade ettiği etkinliklere benzemektedir. Bu
doğrultuda eğitimcilerin ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin yer alacağı profil sayfaları bulunmalıdır. Bunun yanı
sıra eğitim sürecinin başlangıcında etkileşimleri artırmak amacıyla tanışma etkinlikleri, sohbetleri düzenlenebilir.
Öğretim tasarımcısının önemli sorumluluklarından biri de öğretim sürecinin zaman çizelgesini doğru bir
şekilde oluşturmaktır. Sosyal bulunuşluğu geliştirecek bir öğrenme sürecinde zaman çizelgesini hazırlarken
dikkat edilmesi gereken, öğrencilerin sosyal etkileşimlerine de zaman ayırarak programın yapılmasıdır.
Öğrencilerin birbirleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeleri için günlükler (Blog) oldukça etkili
araçlardır. Ancak önemli olan bunların mümkün olduğunca fazla kişiselleştirilebilmesidir. Böylece öğrenciler
kendilerini, kendi istedikleri şekilde ifade edebilirler. Bu nedenle Scollins-Mantha (2008) öğretim tasarımında
bunun dikkate alınması gerektiğini ve özellikle bu amaç için oluşturulmuş sitelerden yararlanılması gerektiğini
vurgulamıştır.
Online öğrenme sınıfında sosyal bulunuşluğu geliştirmek için eğitimcilerin alması gereken sorumlulukları
ifade ederken, Scollins-Mantha (2008) da diğer araştırmacılar ile benzer önerilerde bulunmuştur. Bunlar genel
olarak, zamanında yapılması gereken geri bildirimler, konu başlıklarına ayırma gibi tartışmaları kolaylaştırma
etkinlikleri, kişisel bilgilerin paylaşımı, iletişim sürecinde ses tonunu metinsel mesaja doğru aktarma, fotoğraf,
karikatür, e-kart gibi mizah kullanımı, sesli mesajlara yer verme, öğrenenlerden beklenen davranışları
sergileyerek onlara rol model olma şeklinde sıralanabilir.
Scollins-Mantha (2008) diğer araştırmacılardan farklı olarak, öğrencilerin yapması gerekenleri “Teknik
destek” ve “Internet etiği” olarak iki bölümde ele almıştır. İlk başlıkta vurgulamak istediği, uzaktan eğitimde
başarının, öğrenci ile teknoloji arasındaki etkileşim oranına bağlı olduğudur. Bu bağlamda alınması gereken
önlem, eğitim sürecinin başlangıcında gerekli teknoloji kullanım becerileri öğrenciler ile paylaşılarak kendilerini
bu doğrultuda geliştirmelerini sağlamak olabilir. İkinci başlıkta vurgulamak istediği ise sosyal bulunuşluğu
geliştirebilmek için öğrenciler arasında ya da öğrenci ve eğitimci arasında gerçekleşen etkileşimlerin
yakınlığının önemidir. Etkileşimlerin yakınlığı da, kişilerin birbirlerine karşı göstermiş oldukları saygı
çerçevesinde gelişir. Bu doğrultuda Scollins-Mantha (2008), eğitim sürecinin başlangıcında online iletişimin
görgü kurallarını ifade etmenin, öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları fark etmelerini
sağlayabileceğini belirtmiştir.
Sosyal bulunuşluk algısı arttıkça kişi kendisini o gruba, topluluğa ait hissedecek ve daha fazla paylaşımda,
etkileşimde bulunarak topluluğa katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla sosyal bulunuşluk oluşturmayı sağlayan
stratejiler aynı zamanda kişide topluluk hissi oluşturmayı da sağlayacaktır. Woods ve Ebersole (2003), online
eğitimde topluluk oluşturmayı destekleyen, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere birtakım etkinlikler belirtmiştir.
Bu doğrultuda online öğrenme toplulukları oluşturabilmek için online etkinliklerin yanı sıra gerçek yaşama dair
etkinliklere de yer verilmesi gerektiği söylenebilir. Önerilen etkinlikler Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Online Eğitimde Topluluk Oluşturmayı Destekleyen Etkinlikler
Çevrimiçi
Çevrimdışı (Gerçek Yaşam)
Kişisel Tartışma Klasörleri (tartışma “odaları”

•

Eğitim Gezisi, Yol Gezisi ve Yerinde Deneyimler

ya da “forumlar”)

•

Stajyerlik, Çıraklık ve Hizmet ile Öğrenme

•

Yakınlık

•

Arkadaş Grup Toplantıları ve Projeleri

•

Canlı Sohbet

•

Telefon Görüşmeleri

•

Kişisel E-Postalar

•

Ses/Video

•

Düzenli Güncellemeler ve Geri Bildirim

•

Grup Tartışmaları

•

Karen (2010) yaptığı çalışmada, sosyal bulunuşluğu geliştirebilecek iletişim ortamlarının iki özelliğini
incelemiştir. Bu özellikler; kullanıcı profilleri ve eşzamanlı iletişim araçlarıdır. Yaptığı literatür incelemesinden
edindiği bilgilere ve öğrencilerle yaptığı görüşmelere dayalı olarak, öğrencilerin kullanıcı profillerini etkin
kullandıklarında birbirlerini daha iyi tanıdıkları ve böylece birbirlerine daha yakın ve aralarında daha fazla
kişisel bağlantı hissettikleri sonucuna varmıştır. Bunun yanı sıra, anlık mesajlaşma gibi eşzamanlı iletişimlerin,
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öğrencilere gerçek zamanlı iletişim olanağı sunduğu gibi ayrıca o anda çevrimiçi olan diğer kullanıcıları da
görmelerine ve istedikleri kişiler ile sohbet başlatabilmelerine olanak sağladığını, tüm bunlarında sosyal
bulunuşluk algısını arttırdığını ifade etmiştir. Bu bağlamda sosyal bulunuşluğu geliştirmek için yapılabilecekleri,
şu şekilde belirtmiştir:
•
•

Kullanıcı profillerinin ayrıntılı ve doğru kullanımına teşvik etmek,
Kullanılabilecek eşzamanlı iletişim ortamlarını göstererek kullanıma teşvik etmektir.

Sonuç olarak eğitim sürecinin etkili olabilmesi için sosyal bulunuşluk algısının oluşması önemlidir. Bu amaç
doğrultusunda çeşitli araştırmacılar tarafından bir takım stratejiler önerilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi bu
stratejiler genel olarak birbirine benzemektedir. Bu çalışma doğrultusunda da farklı araştırmacılar tarafından
belirtilen bu stratejiler bir bütün olarak ele alınmış ve Facebook bağlamında incelenmiştir.
3.3. Sosyal Ağların Uzaktan Eğitimde Kullanımı
Öğrencilerin kendi aralarında ve eğitimci ya da eğitim kurumundaki diğer personel ile sınıf içerisinde olduğu
kadar sınıf dışında da yaptıkları etkileşimler, onların motivasyonlarını ve eğitime katılımlarını etkileyen önemli
bir faktördür. Sık sık yapılması gereken bu etkileşimler sayesinde öğrenciler kendileri ile ilgilenildiğini
hissederler, kendi aralarında paylaşımlarda bulunurlar ve yaşadıkları zorlukları atlatmaları kolaylaşarak
çalışmaya daha hevesli olurlar (Chickering ve Ehrmann, 1996). Uzaktan eğitim kurumlarında kullanılan
öğrenme yönetim sistemleri de öğrenenlere, eş zamanlı ve eş zamansız çeşitli etkileşim olanakları sunmaktadır.
Ancak bu etkileşimler genellikle ya sadece ders esnasında olmakta ya da öğrenenlerin bir sıkıntı durumunda
sisteme giriş yaparak sorularını iletmeleri şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler ve eğitim kurumu
arasındaki bu etkileşimler öğrencilerin öğrenme yönetim sistemine giriş yapmak için ayıracakları zamana bağlı
olmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel eğitimde öğrenenlerin sınıf dışında sahip olduğu sohbetler, şakalaşmalar
vb. sosyal etkileşimler eksik olacağından duygusal bir bağ kurmaları zorlaşmaktadır (Dunlap ve Lowenthal,
2009).
Facebook, twitter, myspace gibi sosyal ağ siteleri kullanıcılarına hem içerik ile hem de diğer kullanıcılar ile
etkileşim kurmaları için çeşitli olanaklar sunar. Bu sitelerin kişilerarası iletişim bakımından sağladıkları en
büyük avantajlardan biri, günümüzde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlara ve diğer mobil cihazlara da
yüklenerek bilgisayar başında oturmadan da aktif olabilme ve istenen zamanda etkileşim kurma olanağı
sunmasıdır. Bu cihazlar sayesinde kullanıcılar sürekli sisteme giriş yapmak zorunda kalmadan her an birbirleri
ile etkileşim halinde olabilmektedirler (Cirucci, 2012). Buna bağlı olarak uzaktan eğitim ortamlarında gerekli
etkileşim olanaklarını sağlamak adına, öğrenme yönetim sistemlerinin yanı sıra sosyal ağ sitelerinden
yararlanmak da kaçınılmaz olmaktadır. Meishar-Tal vd. (2012) yaptıkları çalışmada, sosyal ağ sitelerinden biri
olan Facebook’u öğrenme yönetim sistemi yerine kullanarak bir uzaktan eğitim deneyimi gerçekleştirmişlerdir.
Öğrenciler ile yaptıkları görüşmeler sonucu da öğrencilerin Facebook’ta yapılan eğitimden oldukça memnun
oldukları ve daha sonra yapılacak dersler için de aynı sistemin uygulanması konusunda istekli oldukları
görülmüştür.
Lucas ve Moreira (2009) sosyal ağ araçlarının kullanıcılarına sunduğu kişisel kontrol ve etkileşim
olanaklarının eğitim açısından önemine değinmiştir. Bu özellikleri sayesinde öğrenenlerin sosyal ağ araçlarını
kullanarak, kendi bilgi alanlarını belirleme, birbirleri ile paylaşımlarda bulunma, başka öğrenenler ve uzmanlarla
bağlantılar kurma gibi olanaklar ile etkin bir öğrenme süreci geçirebileceklerini ifade etmişlerdir. Albion (2007),
sosyal ağ araçlarının kullanımı ile oluşturulacak işbirlikli öğrenme topluluklarının hem öğrenenler hem
eğitimciler bakımından yararlı olduğunu ileri sürmüştür.
Sosyal ağ araçlarının uzaktan eğitimde kullanılabilmesi için belirli ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sadece fotoğraf paylaşma amacıyla ya da sıradan bir mesaj alanı olarak kullanılan bir sosyal ağ sitesinin
öğrenenlerin sosyal bulunuşluk algısını artıracağı söylenemez (Joyce ve Brown, 2009). Dolayısıyla kullanılması
düşünülen sosyal ağ sitesinin özelliklerini iyi bilmek ve bu özellikleri sosyal bulunuşluk algısını artıracak ilkeler
doğrultusunda kullanabilmek önemlidir.
3.4. Facebook’un Temel Özellikleri ve Sosyal Bulunuşluk Algısını Geliştirme Etkinlikleri
Meishar-Tal vd. (2012) Facebook üzerinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim sonucunda öğrenenlerin
özellikle üç noktaya dikkat çektikleri görülmüştür. Öğrenenler Facebook aracılığı ile öğrenmenin, arkadaşları ile
etkileşim, eğitimci ile etkileşim ve kişisel öğrenme stilleri ile bağdaşma konusunda katkı sağladığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca bu üç deneyimin her birinde de oldukça yoğun ve yakın bir duygu hissettiklerini
vurgulamışlardır. Sosyal bulunuşluk algısını oluşturan “Yakınlık” kavramı düşünüldüğünde, öğrenenlerin
hissetmiş olduğu bu yakınlık, Facebook’un uzaktan eğitimde kullanımı ile sosyal bulunuşluk algısının
artırılabileceğini düşündürmektedir.
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Facebook kendine özgü çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlardan bazıları; duvar olarak ifade edilen ilan panosu
gibi kullanılarak kişilerin, herkesin görmesini istedikleri notları, fotoğrafları, videoları vb. paylaştıkları alandır.
Bir diğer özelliği sohbet alanıdır. Bu alan anlık mesajlaşmalar için kullanılabileceği gibi e-posta görevi de
görerek çevrimdışı yazışmalar sağlar. Facebook’un fotoğraf ve video paylaşımı özelliği de kullanıcılar tarafından
belki de en çok kullanılan özelliklerinden biridir. Kullanıcılar Internet ortamında var olan fotoğraf ve videoları
paylaşabildikleri gibi kendileri de yükleme yapabilir ayrıca arkadaşlarını da aynı paylaşımda etiketleyebilirler
(Muñoz ve Towner, 2009).
Hosny ve Fatima (2012) eğitim sürecinde Facebook kullanımını inceledikleri çalışmada bir kursun bazı
gereklilikleri ile Facebook’un bu gereklilikleri karşılayabileceğini düşündüğü özelliklerini Tablo 4’de
gösterildiği şekilde sıralamıştır.
Tablo 4. Bir Kursun Gereklilikleri ile Facebook’un Özellikleri
Kurs

Facebook

Kurs profili

Profil

Kurs içeriği
Kurs Etkinlikleri
Öğrenci Grupları
Duyurular
Grup Tartışmaları
E-postalar
Geribildirim/Değerlendirme
Bilgi Paylaşımı

Bilgi
Etkinlikler
Gruplar
Durum Güncelleme
Tartışma Panoları/Online Sohbet
Mesajlar
Yorum/Beğeni/Soru Sorma
Paylaşım

Gün geçtikçe artış gösteren Facebook kullanıcıları, bu uygulamanın hemen hemen tüm özelliklerine aşina
olduklarından eğitimde kullanımı da daha kolay hale gelecektir. Temel olarak Facebook’un uzaktan eğitim
amacıyla kullanılabilecek özelliklerini Şekil 1’deki gibi özetleyebiliriz.

Duvar!
Sohbet!

Oyun!

Etkinlik!
Oluşturma!

Yorum#
Beğeni!

Paylaşım!

Facebook(

Kişisel!
Proﬁl!

İçerik!
Yükleme!

Durum!
Güncelleme!

Grup!
Oluşturma!

Gizlilik!

Şekil 1. Facebook’un kullanıcılarına sağladığı özellikler
Uzaktan eğitimde sosyal bulunuşluk algısının oluşturulması kullanılan iletişim ortamının özellikleri
tarafından etkilenebileceği gibi aynı zamanda eğitim sürecine katılanların bu ortamda nasıl davrandıkları
tarafından da etkilenir. Dolayısıyla kullanılacak iletişim ortamının sosyal bulunuşluğu artıracak şekilde nasıl
tasarlanabileceği ve kullanılabileceğine önem verilmelidir (Kear, 2010).
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Alanyazın taraması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda Facebook’un uzaktan eğitimde kullanılması
durumunda sunduğu özellikler ile sosyal bulunuşluk algısının artırılabileceği söylenebilir. Bu bağlamda
yapılması gereken sosyal bulunuşluğu geliştirmek için uygulanması gereken stratejilerin Faceboook özellikleri
ile bütünleştirilebilmesidir. Dolayısıyla, uzaktan eğitim uygulamalarında facebook’tan yararlanmak isteyen
kurumlara etkin bir öğrenme süreci oluşturabilmek için, Facebook’un hangi özelliğinin hangi amaçlar
doğrultusunda kullanılabileceği konusunda bir ön bilgi verilmesi önemlidir. Tablo 5’te daha önce uzmanların
belirtmiş olduğu sosyal bulunuşluğu geliştirme ilkeleri, Facebook’un temel özellikleri ile bütünleştirilmiştir.
Tablo 5. Sosyal Bulunuşluk Bağlamında Facebook’un Uzaktan Eğitimde Kullanımı
Sosyal Bulunuşluk Algısı Geliştirme Etkinlikleri

Duvar

#

Öğrencileri motive edecek günlük karşılama mesajları yazılmalıdır.

#

Hem eğitimciler hem öğrenenler tartışma başlatma ve katılım sağlamalıdır.

#

Hem eğitimciler hem öğrenenler mizahi paylaşımlarda bulunmalıdır.

#

Hem eğitimciler hem öğrenenler yazılarını mevcut yüz ifadeleri ile
desteklemelidir.

Sohbet

#

Eğitimciler gerektiğinde öğrenciler ile kişisel sohbet başlatmalıdır.

#

Eğitimciler öğrencilerden gelen e-postalara gecikmesiz cevap vermelidir.

#

Hem eğitimciler hem öğrenenler yazılarını mevcut yüz ifadeleri ile
desteklemelidir.

#

Öğrenenler zaman zaman hem kendi aralarında hem eğitimcileri ile görüntülü
sohbet etmelidir.

#

Düzenli olarak eğitim içeriği ile ilgili fotoğraf, video, ses kaydı gibi görsel
işitsel paylaşımlar yapılmalıdır.

FACEBOOK

Paylaşım

#

Eğitim içeriği ile ilgili metinsel kaynaklar (Sunu, makale, araştırma bulgusu,
okuma parçası vb.) paylaşılmalıdır.

#

Hem eğitimciler hem öğrenciler kişisel deneyimlerini anlatmak amacıyla
fotoğraf, video gibi çeşitli paylaşımlarda bulunmalıdır.

Kişisel Profil

#

Kişisel profiller ayrıntılı ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

#

Eğitimciler öğrenenlerin kişisel bilgilerini inceleyerek onlara isimleri ile hitap
etmeli ve kimi zaman ilgileri doğrultusunda onlarla sohbet etmelidir.

İçerik Yükleme
Grup

#

Öğrenenlerden düzenli olarak ödevler hazırlamaları ve sayfaya yüklemeleri
istenmelidir.

#

Belirli sayılarda küçük gruplar oluşturularak işbirlikli etkinlikler yapılmalıdır.

#

Güncel duyurular paylaşılmalıdır.

#

Hem eğitimciler hem öğrenciler ara sıra durum güncellemesi yaparak kişisel

Oluşturma
Durum
Güncelleme
Yorum-Beğeni

deneyimlerini paylaşmalıdır.
#

şeklinde geri bildirim vermelidir.
#

Etkinlik
Oluşturma

Hem eğitimciler hem öğrenenler yapılan paylaşımlara yorum ya da beğeni
Bir zaman çizelgesi belirlemek adına dönem boyunca yapılacak etkinlikler
belirlenerek takvime göre oluşturulmalıdır.

#

Eğitsel ya da sosyal amaçlı çevrimdışı etkinlikler düzenlenmeli ya da var olan
etkinlikler öğrenenlere duyurularak katılım daveti gönderilmelidir.
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Oyun
Gizlilik

#

Çeşitli eğitsel oyunlar ile öğrenenlerin birbirleri ile etkileşimi sağlanmalıdır.

#

Eğitim amaçlı kullanılan grup kapalı tutularak sadece o dersin öğrencileri ile
sınırlı olmalıdır.

İncelenen araştırmalar doğrultusunda, Facebook uygulamasının sosyal bulunuşluğu artırmak amacıyla
uzaktan eğitimde kullanılması için dikkat edilmesi gereken ilkeler bu şekilde özetlenebilir. Ancak eğitim
sürecinde bu ilkelerin gerçekleştirilebilmesi için eğitimci ve öğrenenlere bu konuda ön bilgilendirme yapılması
da önemlidir. Öğretim tasarımcısının temel görevi bu ilkelerin gerçekleştirildiği bir eğitim ortamını sağlamak ve
gerektiğinde öğrenenleri ve eğitimcileri bu konuda teşvik etmek olmalıdır.
4.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Yapılan bu çalışma, genel olarak sosyal bulunuşluk algısını açıklamayı ve uzaktan eğitim sürecinde sosyal
bulunuşluk algısını geliştirebilmek için yapılması gerekenleri Facebook bağlamında ele almayı ve bu konuda
ileride uygulama yapacaklara bir model olmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda daha önce yapılan çalışmalar
incelenmiş ve çeşitli araştırmacılar tarafından belirtilen ilkeler bir bütün halinde sunulmuştur. Yapılan
incelemelere göre başta öğretim tasarımcılarına büyük görev düşmektedir. Öğretim tasarımcıları sosyal
bulunuşluğu geliştirebilmek için eğitim sürecinde kullanılacak olan sosyal ağ aracının özelliklerini iyi bilerek
yapılabilecek uygulamaları tanımlamalı ve bu konuda eğitimcileri ve öğrenenleri yönlendirmelidir. Aynı şekilde
eğitimciler de bu süreçte öncelikle kendi sorumluluklarını yerine getirmeli ve öğrenenlere rol model olarak
onları teşvik etmelidirler. Sonuç olarak araştırma kapsamında incelenmiş olan Facebook’un uzaktan eğitim
sürecinde kullanımı ile sosyal bulunuşluk algısının geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde
özetleyebiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duvar özelliği kullanılarak karşılama mesajları ve düzenli yapılan tartışmalar ile katılım sağlanmalı ve
bu tartışmalardaki yazışmalar, mizah ve yüz ifadeleri ile desteklenmelidir.
Sohbet özelliği ile öğrenciler arasında ve öğrenci-eğitimci arasında, yüz ifadeleri ile desteklenen eş
zamanlı, eşzamansız, kimi zaman da görüntülü sohbetler gerçekleştirilmelidir.
Paylaşım özelliği ile hem eğitsel içeriklere hem de kişisel deneyimlere dayalı görsel, işitsel ve metinsel
paylaşımlarda bulunulmalıdır.
Kişisel profil özelliği ile kişisel bilgilerin doğru ve detaylı bir şekilde paylaşımı sağlanarak kişilerarası
etkileşimlerde yakınlık ve samimiyet artırılmalıdır.
İçerik yükleme özelliği ile öğrenenlerin düzenli olarak hazırladıkları ödevleri yüklemeleri istenmeli,
böylece birbirlerini değerlendirerek tartışmaları sağlanmalıdır.
Grup oluşturma özelliği ile küçük gruplar oluşturularak işbirlikli etkinlikler desteklenmelidir.
Durum güncelleme özelliği ile hem güncel duyuruların hem de kişisel deneyimlerin paylaşımı
sağlanmalıdır.
Yorum-Beğeni özelliği ile hem eğitimciler hem de öğrencilerin yapılan paylaşımlara yorum ya da
beğeni şeklinde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.
Etkinlik oluşturma özelliği ile eğitim süresince yapılacak etkinlikler oluşturularak duyurusu yapılmalı
ya da ilgili diğer etkinlikler öğrencilerle paylaşılarak katılım daveti gönderilmelidir.
Oyun özelliği ile belirli oyunlar seçilerek öğrencilerin birbirleri ile etkileşimi sağlanmalıdır.
Gizlilik özelliği ile eğitim amaçlı kullanılan Facebook grubu kapalı tutularak sadece o dersi alan
öğrencilerin erişimi ile sınırlı olmalıdır.

Sosyal bulunuşluk algısının, eğitim sürecinde etkili bir öğrenme deneyimi gerçekleştirilebilmesi için önemli
bir faktör olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmacılar, eğitim sürecinde sosyal bulunuşluk algısının
geliştirilmesi konusunda gerekli sorumluluğu alarak uygulayıcılara, öğretim tasarımcılarına ve eğitimcilere
önerilerde bulunmak adına çeşitli çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışma literatüre dayalı bir çalışma olup uygulama
yapılmamıştır. Bu nedenle, ileride yapılacak olan çalışmalarda, burada verilen öneriler bir uzaktan eğitim dersine
uygulanarak etkililiği test edilebilir. Bunun yanı sıra Facebook dışında diğer sosyal ağ araçları da ele alınarak
onlara özgü öneriler geliştirilmesi, öğretim tasarımcılarına rehberlik etmesi bakımından yararlı olabilir.
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AN EXPLORATION ON
HOW TO IMPROVE “TO SEE” IN 3D GEOMETRY
Zekeriya Karadag1
1.

ABSTRACT

This paper briefly reports on an exploratory research. In this qualitative research, pre-service teachers’ experience on 3D
activities was explored to learn more about how they could improve their way of “seeing.” Moreover, their understanding of
pedagogy leading these activities was explored through interviews. Participants declared that they had benefitted from such
activities and that it could be one of the main reasons of their failure in their geometry courses. While questioning their
understanding of pedagogy, they could distinguish the activities demanding various level of cognitive efforts.

Keywords: Geometrical Thinking, 3D Geometry, Technology in Mathematics, Pre-service Teacher Education.
2.

INTRODUCTION

The importance of 3D is less appreciated comparing to 2D geometry. One reason for this under appreciation
could be to miss the relationship between 3D and 2D. Geometry curriculum should start with 3D because every
artefact in the nature is represented in 3D and we abstract 2D figures from these 3D figures (Walter Whiteley,
personal communication, 2007).
This paper briefly reports an ongoing research, exploring how pre-service teachers improve their way of
seeing through 3D geometry activities. The study has been motivated by a research presented in the 71th
yearbook of NCTM. Sack and Niekerk (2009) reports a research on how they help their students to develop their
spatial thinking through soma cubes and Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments
(DIMLE), GeoCadabra. They asked their students to explore some cubes and describe composite figures created
by using these cubes to one of their friends and to help him or her draw the composite figure. The students also
worked on various activities in digital environment.
This study is a replication of their study with some modifications. One of the major modifications was based
on characteristics of participants and the goal of the study. These modifications and reasons behind them will be
explained below in the method section.
2.1. State of Primary Teachers
Graduates of Primary Teacher departments in Turkey are supposed to teach a number courses including
mathematics at Grade 1-4. These grades are significantly important for students to develop their mathematical
and geometrical thinking abilities. However, the mathematics background of these teachers as well as teacher
candidates is relatively low. Therefore, one should help them to learn what geometrical thinking, as well as
mathematical thinking, means and how they improve their geometrical thinking abilities. Moreover, they should
also learn how they can develop their prospective students’ geometrical thinking.
2.2. Purpose of the Study
This study aims to explore how elementary pre-service teachers improve their geometrical thinking and if
they could see the pedagogical differences among activities. Therefore, the following research questions were
designed to set the stage for the study:
1.

How do pre-service teachers improve their geometrical thinking through 3D activities employing
concrete materials as well as digital learning environments?

2.

How are pre-service teachers aware of pedagogical reasoning leading these activities?

3.

METHOD

3.1. Sample and Population
The participants of the current study consisted of pre-service elementary teachers taking a mathematics
method course at Bayburt University. The number of the participants taking this course was more than 150.
However, data only three of them will be presented here because I, participant researcher, believe that these
students could be representative of the complete group and their way of acting provide enough insight to
understand how these pre-service teachers perform and learn through these activities.

1-Assist.Prof. Zekeriya Karadağ,
Bayburt University, Faculty of Education Department of Elementary Mathematics Education , Bayburt/Turkey, zekeriya@bilelim.net
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3.2. Research Model
The study is exploratory study to determine pre- service teachers’ experience on the activities to improve
their ability “to see” through 3D geometry context. A descriptive qualitative approach was followed to analyze
the data.
3.3. Thick Description of the Study
Since the study is a qualitative study, it is my responsibility to provide enough data for the readers to help
them understand how the research was conducted and how data was collected.
Pre-service teachers participated in the study were grouped into 5 to 7 depending on their preferences. They
were asked to get themselves familiar with all the activities, described before the study. The tasks included to
describe a 3D figure composed by several some cubes to a friend, who did not see it, and to ask him or her draw
on regular whiteboard, create in digital environment by employing either Google Sketch Up or Hitachi
Starboard. Moreover, tasks included to draw top, front or side views of a given composite figure and to find
possible orientations from one view only.
Although activity included the aforementioned tasks, the emphasis was on the process of learning through
thinking rather than on drawing or constructing. This emphasis was achieved through asking questions during
the presentation of their performances. They were asked pedagogical questions similar to the followings:
1.

Could you please tell me which task demands more cognitive effort, drawing or describing?

2.

Could you please tell me which task demands more cognitive effort, drawing or creating in Starboard?

3.

Could you please tell me which task demands more cognitive effort, creating in Starboard or Google
Sketch Up?

4.

Could you please tell me which task demands more cognitive effort, drawing front view of a figure or
finding the orientation of the figure based on front view only?

5.

Why do you think creating in digital environment is much demanded comparing to drawing the side
view of a 3D figure?

The questions listed here are just a small excerpt from the study. The rest of the questions and a detailed
description of the answers will be provided in the paper following this presentation.
3.4. Data Collection Tools, Reliability and Validity Studies
In order to collect data addressing the research questions of the study, three purposefully selected students
were interviewed and videotaped. The video recordings were transcribed and qualitatively analyzed.
Furthermore, the observation and reflection note by the participant researcher was used to triangulate the results
obtained from the interviews.
As suggested by qualitative research experts through a consensus, the study aimed to put the truth on the
table rather than seeking for evidence for reliability and validity (i.e. Charmaz, 2006; Creswell, 2002, 2005,
2007; Creswell and Miller, 2000).
4.

FINDINGS and INTERPRETATION

Qualitative research expert suggest analyzing qualitative data line by line, paragraph by paragraph or incident
by incident. I followed the last procedure in order get answers to the research questions mentioned above.
4.1. Findings regarding the first research question
Having my first research question, “How do pre-service teachers improve their geometrical thinking through
3D activities employing concrete materials as well as digital learning environments?” in mind, I looked for
incidents to be able to conclude if they could or not could improve their geometrical thinking.
Data suggests that they could improve their performance in almost all activities although many were
complaining about their lack of abilities in drawing. However, some of them were still struggling while drawing
on the board whereas almost all were successful in creating digital representations.
Regarding drawing top, front and side views, they were generally successful. When it comes to placing the
number of cubes on the grid and drawing suggestions about the possible orientation of the figures, starting from
numbers located on the grid, data suggested they were to extend their thinking.
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Having said that they could successfully performed the tasks assıgned to them, let us talk about how they
improved their geometrical thinking, or “to see” in 3D geometry. Three pre-service teachers selected for the
interview helped me deepen my understanding through observation. The following excerpts may help the readers
how the participants reflected on their understanding:
Researcher: “How do these activities affect your understanding and “seeing” in 3D geometry?”
Participant A: “I have never had any experience of this kind throughout my schooling. Therefore,
mathematics and geometry have been source of trouble. Now, I know how to see and work on a geometry
object.”
Participant B: “Geometry has been a disaster for me! Although I memorized all the formulas, I could never
solve a geometry problem, because I could not see the clues as my teacher asked.”
Participant C: “I was good at geometry if our teacher asked the similar questions at the exam. If the questions
were different than we solved in the classroom, I was hardly successful.”
4.2. Findings regarding the second research question
Regarding the research problem, “How are pre-service teachers aware of pedagogical reasoning leading these
activities” I would present the following excerpt:
Researcher: “Do you think you want to use these activities or similar activities with your prospective
students?”
Participant B: “Absolutely! I would love to help them develop their own geometrical thinking.”
Researcher: “Do you really believe that they could benefit from these activities?”
Participant B: “Well, I am sure they will. If I had experienced these activities when I was at elementary
school, I may have had more points at my high school entrance exams.”
5.

CONCLUSION and SUGGESTIONS

In this study, I explored pre-service teachers’ way of improving their geometrical thinking through a set of
3D activities. My own observation and the personal informal communication between them put forward that they
enjoyed learning through these activities. Not only learning but they also developed an understanding how they
could help their prospective students develop their geometrical thinking.
When three selected students were interviewed, they also confirmed my observation notes and argued that
they have learned through exploration. Moreover, they suggested working on these activities helped them
improve their ability to look at the problems from various perspectives.
Regarding pedagogical benefits of the activities, they suggested drawing on the board and placing numbers
on the grid demand cognitive effort. Interestingly, they all agreed on using technology if they have the option to
choose.
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ARAŞTIRMALARDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU KONUSUNDA
VAROLAN DURUM VE YÖNELİMLER
Büşra Özmen1
Yasemin Koçak Usluel2
Kübra Çelen3
1.

ÖZET

Bu çalışmada eğitsel bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu konusunda son beş yılda yapılmış araştırma
makalelerinden hareket ederek var olan durumun ortaya konulması ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneri
getirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için betimsel tarama yöntemi ile Web of Science veri tabanında 2008-2013 yılları arasında
yayınlanan araştırma makaleleri taranmıştır. Tarama iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada veritabanı, yıl, çalışma
alanı ve makale türüne karar verilerek tarama yapılmıştır. İkinci aşamada ise bu taramadan elde edilen çalışmalar;
çalışmaların bağlamı ve yıllara göre dağılımı, yapıldığı ülke, çalışma grubu ve büyüklüğü, yayınlandığı dergi, yöntemi ve
çalışmada yararlanılan kuramsal çerçeve veya modele göre analiz edilmiştir. Belirlenen ölçütlere göre yapılan betimsel
tarama sonucunda 129 araştırma makalesine ulaşılmıştır. İçerik analizi sonucunda, en fazla çalışılan konunun BİT’in
öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu etkileyen faktörler üzerine olduğu görülmüştür. Bunu, öğretmen ve öğretmen
adaylarının BİT entegrasyonu sürecini algılama biçimlerinin ve entegrasyon sürecinin inanç, tutum, özyeterlik gibi
değişkenler açısından incelendiği çalışmaların takip ettiği ortaya çıkmıştır. Ülkelere göre en fazla çalışmanın Türkiye’de
yapıldığı, bunu İspanya, Belçika, Singapur ve Tayvan’ın takip ettiği belirlenmiştir. 129 araştırma makalesinden 18’inde bir
model veya kuramın temel alındığı; kuram ve modeller içinde de Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli’nin (TBİP) 14
çalışmada referans alındığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu; BİT; Betimsel Tarama.
2.

EXTENDED ABSTRACT

In this study, it was aimed to reveal the existing situation about integration of information and
communication technologies (ICT) in educational context by examining research articles that have been
published in last five years and to make recommendations for future research. For this purpose, research articles
between the years of 2008-2013 were searched in Web of Science database with descriptive review. Descriptive
review method includes examination of numerous articles as possible systematically with a variety of criteria
such as publication date, research method, grounded theory, basic approach, study groups and research findings.
In this context, firstly, a systematic review strategy has been determined. Review was carried out in two stages in
accordance with determined strategy. The database, year, research area and article type were decided in the first
stage. Then articles obtained from the first stage were analyzed with content analysis method in terms of context
of research and distribution by its years, country where the study was published, study group and sample size,
journal where it was published, method used and the theoretical framework or model used in it in the second
stage. According to the results of descriptive review which was made according to determined criteria, 129
research articles have been reached. In the review process, the researchers examined the studies according to the
criteria mentioned above and tabulated in accordance with these criteria firstly individually and then jointly.
Tables that were prepared independently were compared and conflicting findings were determined by
researchers. Then relevant articles were re-examined. After reaching a consensus on the findings, the content
analysis was completed.
Content analysis results showed that researchers were mostly focused on the factors that affecting the
integration of ICT to the teaching-learning process. It was seen that researchers were secondly focused on
teachers and pre-service teachers’ perceptions of ICT integration process and the researches examining the
integration process in terms of the variables such as beliefs, attitudes and self-efficacy. Another important issue
emphasized by researchers was defined as the ICT integration applications conducted in different countries and
institutions and evaluation of country policies related to these applications. The other issues that researchers
were focused on are ICT competencies of individuals that would take part in integration process, individual or
institutional barriers that would be encountered in this process, impact of ICT integration on the professional
development and scale development studies. According to the countries where the studies were conducted, it was
found that the most of studies were made in Turkey. Also, it was seen that Spain, Belgium, Singapore and
Taiwan are other countries where many studies were conducted. Besides, it has been demonstrated that 18 out of
129 research articles are based on a model or theory, and among these theories and models Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model was referenced in 14 research articles. The reasons for this
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situation and investigation of the contribution of model to the literature in terms of instructional technology were
planned as a separate subject of study.
Key words: Technology Integration in Education; ICT; Descriptive Review, Content Analysis.
3.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonunun çok boyutlu bir süreç olduğu
bilinmektedir. Bu çok boyutluluğun tarafları genel olarak iki temel başlıkta el alınabilir. Bir tarafta ülke
politikaları, teknolojiye yapılan yatırım, eğitim sistemi, mesleki gelişim, öğretmen yetiştirme, öğretim programı
gibi sistemle ilgili unsurlar, diğer tarafta özyeterlik, beceri, motivasyon, inanç ve özdüzenleme gibi bireyle ilgili
unsurlar yer alabilir. Kaldı ki bu unsurlar arasındaki etkileşim ve bunların nasıl yönetildiği de başlıbaşına süreçte
belirleyici olabilir. Bu durum entegrasyondan ne anlaşıldığı konusundaki belirsizlikleri beraberinde
getirmektedir. Bu belirsizliğin bir zenginliğe dönüşebilmesi kuram ve uygulamaya katkı sağlayacak
araştırmalardan geçmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada eğitsel bağlamda BİT’in entegrasyonu konusunda
son 5 yılda yapılmış çalışmaların betimsel taraması yapılarak var olan durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Böylece, BİT entegrasyonunun eğitim alanında hangi bağlamlarda ele alındığı, ülkelere ve yıllara göre nasıl bir
dağılım izlendiği, hangi çalışma gruplarıyla çalışıldığı ve bunların büyüklüğü, hangi dergilerde yayınlandığı,
hangi araştırma yöntemi kullanılarak yürütüldüğü ve hangi kuramsal çerçeveye veya modele dayandırıldığı
konularında genel sınırlarıyla bir betimleme yapılması buradan yola çıkılarak da gelecekte BİT entegrasyonu
konusunda yapılması planlanan araştırmalar için bir temel oluşturulması amaçlanmıştır.
4.

YÖNTEM

Alanyazın tarama çalışmaları; farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada betimsel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Betimsel tarama yöntemi, araştırılan konu alanına ilişkin mümkün olduğunca çok sayıda
makalenin yayın yılı, araştırma yöntemi, gömülü kuram, temel yaklaşım, çalışma grubu, sembolik araştırma
çıktıları gibi çeşitli kriterlerle sistematik olarak araştırılmasını ve kodlama sürecini içermektedir. Çalışmalar
üzerindeki farklı yapılar frekans analizi ile bir veri seti haline getirilir. Bu sayede betimsel taramanın, araştırma
alanıyla ilgili durumu, bulguları ile temsil ettiği ileri sürülebilmektedir (King ve He, 2005).
Bu çalışmada, eğitsel bağlamda BİT’in entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalardan yola çıkarak genel
çerçevenin ortaya konulması amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle
sistematik bir tarama stratejisi belirlenmiştir. Tarama belirlenen strateji doğrultusunda iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada veritabanı, yıl, çalışma alanı ve makale türüne karar verilerek tarama
yapılmıştır. İkinci aşamada ise bu taramadan elde edilen çalışmalar; çalışmaların bağlamı ve yıllara göre
dağılımı, yapıldığı ülke, çalışma grubu ve büyüklüğü, yayınlandığı dergi, yöntemi ve çalışmada yararlanılan
kuramsal çerçeve veya modele göre analiz edilmiştir.
4.1. Betimsel Tarama Stratejisi
Web of Science veri tabanında 2008-2013 yılları arasında BİT’in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu
konusunda yapılan çalışmalara yönelik olarak alanyazın taraması yapılmıştır. Alanyazın taraması yapılırken şu
ölçütler dikkate alınmıştır:
1. Web of Science veritabanında taranması
2. 2008-2013 yılları arasında yapılmış olması
3. Eğitim ve öğretim alanında yapılmış olması
4. Araştırma makalesi olması
Çalışmaların belirlenmesinde kullanılacak sorgulama için seçilen anahtar kelimeler;
• ICT,
• Integration,
• Education olarak sıralamıştır.
Aramada ana terimlere bağlantı sağlanabilmesi amacıyla AND bağlacı kullanılmıştır. Bu doğrultuda elde
edilen sorgu aşağıdaki gibidir.
TOPIC: (ICT) AND TOPIC: (Education) AND TOPIC: (Integration)
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Refined by: RESEARCH AREAS=
DOCUMENT TYPES= (ARTICLE)

(EDUCATION

EDUCATIONAL

RESEARCH)

AND

Timespan=2008-2013.
Search language=Auto
4.2. Tarama Süreci
Yukarıdaki sorgu çalıştırıldığında toplam 153 makaleye ulaşılmıştır. Araştırmacılar öncelikle ulaşılan
makalelerin öz kısımlarını okuyarak bir değerlendirme yapmışlardır. Değerlendirme sonucunda anahtar
sözcükler arasında “and” bağlacı olmasına rağmen teknoloji entegrasyonunu ele almayan, eğitim alanında
yapılmamış makalelerin ve derleme makalelerinin olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 24 makale çalışma
kapsamı dışında bırakılarak 129 araştırma makalesi üzerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken
öncelikle hangi ölçütlerin temel alınacağı belirlemiş, tüm çalışmalar bu doğrultuda değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda elde edilen veriler tablolaştırılmış ve bu verilerin analizi kapsamında frekans ve yüzde değerleri
hesaplanmıştır. Araştırmalar incelenirken bazı çalışmalarda birden fazla konu üzerinde çalışılması nedeniyle
sonuçlar frekans olarak verilmiştir.
4.3. Tarama Sürecinin Raporlaştırılması
Belirlenen 129 makale aşağıdaki ölçütler doğrultusunda içerik analizine tabi tutulmuştur.
1.

Bağlam ve çalışmaların yıllara göre dağılımı

2.

Çalışmanın yapıldığı ülke

3.

Çalışma grubu ve büyüklüğü

4.

Çalışmanın yayınlandığı dergi

5.

Çalışmanın yöntemi

6.

Yararlanılan kuramsal çerçeve, model

4.4. Taramanın Geçerliği
Tarama sürecinde araştırmacılar önce ayrı ayrı daha sonra bir araya gelerek çalışmaları yukarıda sözü edilen
ölçütlere göre incelemiş ve bu ölçütler doğrultusunda tablolaştırmışlardır. Araştırmacılar tarafından
birbirlerinden bağımsız olarak hazırlanan tablolar karşılaştırılarak birbiriyle çelişen bulgular belirlenmiştir. Daha
sonra ilgili makaleler yeniden incelenmiştir. Bulgular üzerinde fikir birliğine varılarak içerik analizi
tamamlanmıştır.
5.

BULGULAR

İçerik analizi sonucunda yapılan çalışmaların bir kısmında sürecin “entegrasyon” olarak bir kısmında da
“kullanım” olarak adlandırıldığı dikkati çekmiştir. Aslında bu durum “Entegrasyon ile kullanım aynı şey
midir?” sorusunu beraberinde getirmiştir. Ancak bu sorunun yanıtı üzerinde tartışılması bu çalışma kapsamında
ele alınmamıştır. Bu nedenle, kullanım veya entegrasyon olarak ifade edilen tüm çalışmalar analize alınmıştır.
Ek 1’de çalışmaların bağlam, ülke ve kuram ya da modele dayalı olup olmadığına ilişkin veriler sunulmuştur.
5.1. Bağlam ve Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
BİT’in eğitime entegrasyonu konusunda yapılan çalışmaların, bağlam açısından analizi sürecinde yayın
yılları dikkate alınarak bir örüntü olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. BİT entegrasyonuna ilişkin ülke
politikalarının irdelendiği çalışmaların 2008 yılından itibaren tüm yıllarda çalışıldığı ortaya çıkmıştır. BİT’in
öğrenme-öğretmen sürecine entegrasyonu konusunda yapılan araştırma sayılarının yıllara göre dalgalanmalar
gösterdiği belirlenmiştir. 2009 ve 2011 yıllarında araştırma sayılarında azalma görülürken; diğer yıllarda artış
görülmüştür.
Şekil 1’de, BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin 2008-2013 yılları arasında yapılan
çalışmaların sayısı verilmiştir.
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Şekil 17. BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin 2008-2013 yılları arasında yapılan
yayın sayıları
Bağlamla ilgili yapılan içerik analizi ve frekans çalışması sonucunda en fazla entegrasyon sürecini etkileyen
faktörler (n=35) üzerine araştırma yapıldığı dikkati çekmektedir. Bunu, entegrasyon sürecine ilişkin algı, tutum,
inanç, özyeterlik (n=33) gibi değişkenler açısından sürecin incelenmesini ele alan çalışmaların takip ettiği
görülmüştür. Sonrasında çeşitli kurumlarda yürütülen mevcut BİT uygulamaları ve ülke politikalarına (n=31)
ilişkin çalışmaların olduğu belirlenmiştir. Üzerinde durulan diğer konuların ise BİT kullanma yeterliği (n=20),
BİT entegrasyon sürecinde karşılaşılan engeller (n=10), BİT entegrasyonunun mesleki gelişime etkisi (n=10) ve
BİT entegrasyonuna ilişkin ölçek geliştirme çalışmaları (n=8) olduğu ortaya çıkmıştır. Şekil 2’de BİT’in
öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin 2008-2013 yılları arasında yapılan yayınlarda ele alınan
bağlam verilmiştir.
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Şekil 18. BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin ele alınan bağlam
5.2. Çalışmanın Yapıldığı Ülke
BİT entegrasyonu konusuna yayınlanan araştırma makaleleri, ülkeler açısından irdelendiğinde toplam 37
ülkede çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Ülkelere göre yapılan çalışmaların yüzde dağılımları hesaplandığında
en fazla çalışmanın Türkiye’de gerçekleştiği belirlenmiştir (%22, n=28). Bunu sırasıyla İspanya (%11, n=14),
Belçika (%9, n=12), Singapur (%7, n=9) ve Tayvan’ın (%6, n=8) izlediği dikkati çekmiştir. İngiltere, İrlanda,
Fransa, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Malezya ve Şili’de iki araştırma yapıldığı, İsveç, Kuveyt, Pakistan, Ruanda,
Suudi Arabistan, Tanzanya, Ürdün ve Yeni Zellanda’da bir araştırma yapıldığı belirlenmiştir. Tek tek ülkelerin
dışında ortak çalışmaların olduğu içerik analizinde ortaya çıkmıştır. Almanya-Fransa (n=1), Hong Kong-
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Singapur(n=1), İngiltere-Kuzey Kıbrıs (n=1), Şili-Güney Afrika (n=1), Türkiye-Bosna Hersek (n=1), TürkiyeSingapur (n=1) ve İspanya-Meksika (n=2) ülkeleri arasında ortak çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Şekil 3’te
yayın yapılan ülkeler yayın sayılarına göre verilmiştir.
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Şekil 19. Yayın yapılan ülkeler ve yayın sayıları
Bazı ülkelerdeki çalışmaların belli yazarlar tarafından yapıldığı dikkat çekmektedir. Belçika’da Vanderline,
Tondeur ve van Braak’ın çalışmaları; Singapur’da Tsai, Chai ve Koh’un çalışmaları ve Tayvan’da ise Shihkuan
ve Shih-Hsiung’un çalışmaları göze çarpmaktadır. Ayrıca, Vietnam’da yapılan tüm çalışmalar Peeraer ve Van
Petegem’e aittir. Buna karşın en fazla çalışmanın yapıldığı Türkiye’de yazarların farklılaştığı görülmüştür.
Ayrıca, ulaşılan makaleler çerçevesinde Tayvan’daki çalışmaların 2010 yılı itibariyle yapılmaya başlandığı,
İspanya’daki çalışmaların ise 2010-2012 yılları arasında olduğu dikkat çekmektedir.
Türkiye, Singapur ve Tayvan’da yürütülen çalışmalarda genellikle BİT entegrasyon süreci ve bu süreci
etkileyen faktörler, öğretmen ve öğrencilerin BİT entegrasyonuna ilişkin algıları konularının ele alındığı
görülmüştür. Bunun yanı sıra, Belçika’da yürütülen çalışmalarda BİT entegrasyon sürecine ilişkin politikalar ve
planlar üzerinde yoğunlaşılırken; İspanya ve Hollanda’da ise özellikle mevcut ve gerçekleştirilmesi düşünülen
BİT uygulamalarının ele alındığı ve ABD’de de öğretmenler ve öğretmen adaylarının BİT entegrasyonunu
etkileyen faktörlerin incelendiği görülmüştür. Singapur-Hong Kong, Türkiye-Singapur, Almanya-Fransa, Kıbrısİngiltere, Şili-Güney Afrika, İspanya-Meksika gibi ülkelerin ortak yürüttüğü bazı çalışmalara da rastlanmıştır.
Öte yandan BİT entegrasyonunda karşılaşılan engeller, ele alınan politikalar gibi konuların özellikle belirli
ülkelerdeki çalışmalarda ele alındığı gözlenmiştir. BİT entegrasyonunda karşılaşılan engellerin araştırıldığı
çalışmalar Türkiye, İngiltere, Güney Afrika, ABD, Kanada, İspanya ve Güney Kore gibi ülkelerde
yürütülmüştür.
5.3. Çalışma Grubu ve Büyüklüğü
Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda genellikle öğretmenler, öğretmen adayları, öğrenciler, okul
yöneticileri, akademisyenler ve BİT koordinatörlerinin çalışma grubuna dahil edildiği görülmüştür. Bu
doğrultuda yapılan çalışmaların 73’ünde öğretmenler, 32’sinde öğretmen adayları, 25’inde öğrenciler, 10’unda
okul yöneticileri, 9’unda akademisyenler ve 7’sinde BİT koordinatörleri ile çalışılmıştır. Ayrıca bir çalışmada
öğretim tasarımcıları ve bir çalışmada da yetişkinlerin çalışma grubu olarak alındığı görülmüştür.
Araştırmaların yapıldığı çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 4. Araştırmaların yapıldığı çalışma grubuna ilişkin bilgiler
Çalışma Grubu
Katılımcı Sayısı Değişim Aralığı
Makale Sayısı
Öğretmenler
Öğretmen adayları
Öğrenciler
Yöneticiler
Akademisyenler
BİT Koordinatörleri
Öğretim tasarımcıları

6-3729
6-3970
12-6612
6-1050
9-111
4-177
3

73
32
25
10
9
7
1
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Yetişkinler

240

1

İncelenen çalışmaların katılımcılarının büyük bir oranda öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencilerden
oluşması, yapılan çalışmanın eğitsel bağlamda bir çalışma olmasına bağlanabilir. Bununla birlikte incelenen
araştırmalardan ikisinde hem öğretmenler hem de öğretmen adayları; ikisinde hem öğretmenler hem de
öğrenciler; dördünde öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri; birinde BİT koordinatörleri ve öğretmenlerle,
birinde okul yöneticileri ve BİT koordinatörleri; birinde öğretmen adayları, akademisyenler, yöneticiler; ikisinde
BİT koordinatörleri, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte çalışılmıştır. Ayrıca bir çalışmada BİT koordinatörleri,
yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler çalışmaya dahil edilerek BİT entegrasyon süreci incelenmiştir. Son olarak bir
çalışmanın da BİT koordinatörleri, yöneticiler, öğretmenler, öğrencilere ek olarak bölüm başkanının da dahil
edilerek yürütüldüğü belirlenmiştir.
5.4. Çalışmanın Yayınlandığı Dergi
Araştırma kapsamında incelenen 129 çalışmanın 41 dergide yayınlandığı görülmüştür. Computers &
Education’ın eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda en çok çalışmanın (%22, n=28) yayınlandığı dergi
olduğu belirlenmiştir. Benzer biçimde, çalışmaların %9’u (n=11) Turkish Online Journal of Educational
Technology dergisinde yer almıştır. Ayrıca konu ile ilgili diğer çalışmalar; Australasian Journal of Educational
Technology (%7, n=9), Educational Technology & Society (%7, n=9), Journal of Computer Assisted Learning
(%5, n=7), Journal of Science Education and Technology (%4, n=6) ve Revista de Educacion (%4, n=6)
dergilerinde yayınlanmıştır. Ek olarak, 21 çalışmanın her bir dergide bir çalışma olmak üzere; Asia Pacific
Journal of Education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, Computer Assisted Language Learning,
Educacion XX1, Education as Change, Educational Assessment Evaluation and Accountability, Educational
Gerontology, Educational Management Administration & Leadership, Eurasian Journal of Educational
Research, European Journal of Education, Instructional Science, Irish Educational Studies, Journal of School
Health, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Language Learning & Technology, Language Teaching
Research, Pedagogische Studien, Research in Science & Technological Education, Research Papers in
Education, School Effectiveness and School Improvement ve Technology Pedagogy and Education dergilerinde
yayınlandığı görülmüştür. Çalışmaların yayınladığı dergiler ve çalışma sayılarının yıllara göre dağılımı Ek 2’de
verilmiştir.
5.5. Çalışmanın Yöntemi
Çalışma kapsamında incelenen makalelerin 73’ünde (%57) nicel, 35’inde (%27) nitel ve 21’inde (%16)
karma araştırma yaklaşımları temel alınmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde, nicel araştırma yaklaşımının
benimsendiği betimsel araştırmalarda çoğunlukla BİT entegrasyonuna ilişkin algı ve BİT entegrasyonuna etki
eden faktörler üzerinde durulduğu görülmüştür. Araştırmacıların deneysel çalışmalarda BİT entegrasyonuna
ilişkin algı konusu üzerinde yoğunlaşırken; ilişkisel araştırmalarda ise yine BİT entegrasyonuna etki eden
faktörlere yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Nitel çalışmalarda ise bu konuda bir ayrım olmadığı yapılan örnek
olay çalışmalarında ele alınan konuların çeşitlendiği görülmüştür.
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yöntemine ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 5. Araştırma yöntemi ve bağlama ilişkin bilgiler
Araştırma Yöntemi
Bağlam
BİT entegrasyonunu etkileyen
faktörler
BİT entegrasyonuna ilişkin algı
BİT uygulamaları ve ülke
politikaları
BİT kullanma yeterliği
BİT entegrasyon sürecine ilişkin engeller
Mesleki gelişim
Ölçek geliştirme
Toplam

Nicel

Nitel

Karma

Toplam

N

%

N

%

N

%

23

32

8

23

3

14

34

23

32

3

8

2

9

28

5

6

15

43

9

42

29

11
1
2
8
73

15
1
3
11
100

1
3
5
35

3
8
15
100

3
3
1
21

14
14
7
100

15
7
8
8
129
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5.6. Yararlanılan Kuramsal Çerçeve veya Model
Yapılan içerik analizi sonucunda, incelenen 129 araştırma makalesinden 111 tanesinin BİT entegrasyonu
konusunda herhangi bir model veya kurama dayandırılmadığı veya açık bir biçimde ifade edilmediği dikkat
çekmiştir. Kalan 18 çalışmada ise aşağıdaki kuramlar ve modellerin referans alındığı görülmektedir. Söz konusu
çalışmalara ilişkin bilgiler Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 6. Kuram veya modele dayalı olan çalışmalara ilişkin bilgiler
Yıllar
Kuram/Model
TPİB
Etkinlik kuramı
E-kapasite modeli
Toplam

2009
N
2
1
3

%
67
33
100

2010
N
1
1

2011

%
100
100

N
1
1

%
100
100

2012
N
3
1
4

%
75
25
100

2013
N
7
2
9

%
78
22
100

Toplam
N
14
3
1
18

%
78
17
5
100

BİT entegrasyonuna ilişkin bir modelin temel alınarak yürütüldüğü çalışmalarda en fazla kullanılan modelin
TPİB (n=14, %78) olduğu belirlenmiştir. TPİB modelinin kullanıldığı çalışmalarda genellikle öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının BİT entegrasyonuna ilişkin algılarının ve TPİB yeterliklerinin incelendiği dikkat
çekmektedir (Ek 1). Ek olarak, incelenen çalışmaların 3’ünde (%17) etkinlik kuramının ve 1’inde (%5) ise ekapasite modelinin temel alındığı görülmüştür.
6.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, BİT’in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu konusunda alanyazında yapılmış araştırma
makalelerinin incelenerek var olan durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, eğitsel bağlamda
BİT entegrasyonuna ilişkin çalışmalarda en çok ele alınan bağlam ve yıllara göre dağılımı, seçilen çalışma grubu
ve büyüklüğü, yapıldığı ülke, yayınlandığı dergi, kullanılan araştırma yöntemi ve son olarak yararlanılan
kuramsal çerçeve veya model içerik analizi ile belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen 129 araştırma makalesinin çalışmanın bağlamı açısından değerlendirilmesiyle
elde edilen sonuçlara göre, en fazla BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu etkileyen faktörler
üzerinde durulduğu görülmüştür. Bunu, öğretmen ve öğretmen adaylarının BİT entegrasyonu sürecini algılama
biçimlerinin ve entegrasyon sürecinin inanç, tutum, özyeterlik gibi değişkenler açısından incelendiği çalışmaların
takip ettiği ortaya çıkmıştır. Üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise farklı ülke ve kurumlarda yürütülen BİT
entegrasyon uygulamaları ve bunlara ilişkin ülke politikalarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Entegrasyon sürecinde rol alacak kişilerin BİT kullanım yeterlikleri, bu süreçte karşılaşılacak bireysel veya
kurumsal engeller, BİT entegrasyonunun mesleki gelişime etkisi ve ölçek geliştirme çalışmaları ise üzerinde
durulan diğer konular olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından en fazla BİT entegrasyonuna etki eden
faktörlerin çalışılması, teknoloji entegrasyonuna olumlu veya olumsuz yönde etki edebilecek tüm bileşenler
hakkında bilgi edinilmesi ve eğitim ortamlarının bu faktörlere göre düzenlenmesi yoluyla etkili teknoloji
entegrasyonunun sağlanabilmesi açısından önemli görülerek çalışılmaya değer bulunduğu şeklinde
yorumlanabilir. Öğretmenler ve öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna ilişkin algılarının ve
yeterliklerinin incelendiği çalışmaların çokluğunun ise, BİT entegrasyonu sürecinde kilit rol oynayan ve
oynayacak bu kişilerin öğrenme ve öğretme etkinliklerinde teknoloji kullanımını ne derecede önemli
bulduklarının belirlenmesinin araştırmacılar tarafından önemli görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
İncelenen çalışmaların sayılarının yıllara göre dalgalanmalar gösterdiği görülmüştür. Örneğin 2009 ve 2011
yıllarında yayın sayıları bir önceki yıla göre azalırken, diğer yıllarda yayın sayısında artış görülmüştür. Bu
durum, genel olarak eğitim alanında teknoloji entegrasyonu konusuna olan ilginin arttığı şeklinde
yorumlanabilir.
Çalışmada, 2008-2013 yılları arasında en çok araştırma makalesinin Türkiye’de yayınlandığı, bunu İspanya,
Belçika, Singapur ve Tayvan’ın takip ettiği belirlenmiştir. Ayrıca bazı ülkelerde ortak çalışmaların yapıldığı
görülmüştür. Bu durum, teknoloji entegrasyonuna ilişkin ülke politikaları ve farklı ülkelerde nasıl ele
alındıklarının ortaya konulması açısından önemli olabilir. Türkiye’de bu konuda yapılan araştırma makalesi
sayısının fazla olması ise, son yıllarda teknoloji kullanımı ve entegrasyonu konusuna araştırmacıların ilgisinin
artmasıyla açıklanabilir. Bu artışın nedenleri olarak da, FATİH projesinin gündemde olması ve daha öncesinde
her okulda bilişim teknolojileri (BT) sınıflarının bulunmasının zorunlu hale getirilmesi ve buna bağlı olarak tüm
okullarda bilgisayar ve internete ulaşım oranlarının artırılmasının bu yıllara denk gelmesinin olduğu
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düşünülmektedir. Bazı ülkelerdeki çalışmaların sadece belli yazarlar tarafından yapıldığı, ancak Türkiye’de bu
konuda böyle bir durumun olmadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu durumun, Türkiye’de eğitim
teknolojileri alanındaki gelişmelerin diğer alanlarda çalışan birçok araştırmacının dikkatini çekmesi ve buna
bağlı olarak disiplinler arası çalışmaların sayısının artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.
İncelenen çalışmalarda çalışma grubunda genellikle öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencilerin yer aldığı
görülmüştür. Bu durum, çalışma kapsamında öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonunun ele alınmasının
doğal bir sonucudur. Yapılan analizlerde çalışma grubunda en fazla öğretmenlerin yer aldığı göze çarpmaktadır.
Bu durum, öğrenme öğretme etkinliklerine teknoloji entegrasyonunu gerçekleştiren kişiler olarak öğretmenlerin
bu süreçte anahtar konumda görünmesiyle ilgili olabilir. Öte yandan çalışma grubu olarak en fazla seçilen ikinci
grubun öğretmen adayları olduğu görülmüştür. Bu sonuç benzer biçimde, geleceğin öğretmenleri olarak eğitim
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda önemli rollere sahip
olduklarının düşünülmesine bağlanabileceği gibi kolay ulaşılabilir bir örneklem olmalarından da kaynaklanabilir.
Ancak BİT koordinatörleri ve öğretim tasarımcıları ile yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir.
Entegrasyon sürecinin aslında öğretim tasarımının merkezinde olmasına rağmen bu sayının az olmasının nedeni,
öğretim tasarımcısı olarak görev yapan ya da bu unvanla anılan kişilerin sayılarının azlığına bağlanabilir.
Çalışmaların yayınladıkları dergiler incelendiğinde ise en fazla çalışmanın yayınlandığı dergi Computers &
Education olarak belirlenmiştir. Turkish Online Journal of Educational Technology, Australasian Journal of
Educational Technology, Educational Technology & Society, Journal of Science Education and Technology gibi
dergiler ise sırasıyla en çok çalışmanın yayınlandığı dergiler olarak ortaya çıkmıştır. En fazla yayın yapılan
ikinci derginin Turkish Online Journal of Educational Technology olması en fazla yayın yapılan ülkenin Türkiye
olmasından kaynaklandığı ileri sürülebilir.
Kullanılan araştırma yöntemi bakımından 73 çalışmada nicel, 35 çalışmada nitel ve 21 çalışmada ise karma
yöntemlerin olduğu belirlenmiştir. Araştırmacıların en çok nicel çalışmalara yönlenmesi tahmin edilen bir durum
olarak ifade edilebilir. Yurtiçinde eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmalarda (Gülbahar ve Alper, 2009)
genellikle nicel yöntemlerin kullanıldığı; yurtdışında ise nicel araştırmalara yönelik eğilimin ağırlıklı olduğu
(Hannafin ve Young, 2008; Ross ve Morrison, 2008), ancak bununla birlikte son zamanlarda nitel araştırmalara
yönelik eğilimin de giderek arttığı (Costa, 2007) ifade edilmektedir.
Temel alınan kuram veya modeller açısından incelendiğinde çalışmaların büyük kısmının BİT
entegrasyonuna ilişkin herhangi bir model veya kurama dayandırılmadığı dikkat çekmektedir. Bir modeli temel
alarak yapılan çalışmalarda ise en fazla TPİB modelinin kullanıldığı belirlenmiştir. Niçin bu modelin referans
alındığı ve öğretim teknolojileri açısından alana getirdiği katkıların ayrıntılarıyla irdelenmesi ayrı bir çalışma
konusu olarak planlanmıştır.
Sonuç olarak, çalışmanın alanyazında öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu konusunda yapılan
araştırmaların genel bir değerlendirmesinin görülmesi açısından yararlı olacağı ve özellikle gelecekte bu konuda
yapılacak araştırmalarda kaynak olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın, 2008-2013 yılları
arasında Web of Science veri tabanında “ICT, Integration ve Education” anahtar kelimeleri ile yapılan sorgu ile
ulaşılan 129 araştırma ile sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda, gelecek çalışmalarda daha
geniş bir çerçeve çizilmesi açısından farklı tarihlerde yayınlanan çalışmaların farklı anahtar kelimelerle
sorgulanması ve indeksli olmayan dergilerde yayınlanan çalışmalar da incelenebilir.
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EKLER
EK 1. Çalışmaların bağlam, ülke ve kuram ya da modele dayalı olup olmadığına ilişkin veriler
Referans

Bağlam

Hohlfeld vd. (2008); Inan, Lowther ve Deborah (2010)
Birch ve Burnett (2009)
Yanık (2010)
Tondeur vd. (2009); Tondeur, Valcke ve van Braak (2010); Tondeur,
van Braak ve Valcke (2010); Vanderlinde ve van Braak (2010)
Sang vd. (2010); Li ve Walsh (2011); Sang vd. (2011)
Schneckenberg (2010)
Baek, Jung ve Kim (2008)
Drent ve Meelissen (2008)
Wong vd. (2008)
Donnelly, McGarr ve O'Reilly (2011)
Meneses vd. (2012)
Garcia-Valcarcel ve Tejedor (2012); Garcia-Valcarcel veTejedor
(2011)
Mueller vd. (2008)
Leng (2009)
Solar, Sabattin ve Parada (2013)
Hsu ve Kuan (2013); Chien vd. (2012)
Çakır (2013); Karaca, Can ve Yıldırım (2013); Acun ve Karabulut
(2012); Altun, Kalaycı ve Avcı(2011); Tezci (2011); Kuşkaya-Mumcu
ve Koçak-Usluel (2010); Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım (2008);
Gülbahar (2008)
Ward ve Parr (2010)
Jimoyiannis, Athanassios (2010)
Campbell ve Abd-Hamid (2013)
Koh, Woo ve Lim (2013)
Devolder vd. (2010)
Tejedor, Garcia-Valcarcel ve Prada (2009)
Liu (2012); Hsu (2010)
Akbulut (2009)
Peeraer ve Van Petegem (2012)
Laferriere, Hamel ve Searson (2013)
Göktaş, Gedik ve Baydaş (2013)
Lee vd. (2013)
du Plessis ve Webb (2012)
Childs, Sorensen ve Twidle (2011)
Shaikh ve Khoja (2011)
Gutierrez Martin, Palacios Picos ve Torrego Egido (2010)
Birch ve Burnett (2009)
Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım (2009); Park ve Moser (2008)
Tondeur vd. (2012)
Divaharan ve Koh (2010)
Peeraer ve Van Petegem (2012)
Schibeci vd. (2008); Phelps, Graham ve Watts (2011)
Tenekeci (2011)
Gutierrez Martin, Palacios Picos ve Torrego Egido (2010)
Player-Koro (2013)
Larose vd. (2009)
Kabakçı-Yurdakul (2011)
Rienties, Brouwer ve Lygo-Baker (2013)
Mama ve Hennessy (2013)
Mandacı-Şahin vd. (2013)
Alayyar, Fisser ve Voogt (2012)
Koh, Chai ve Tsai (2013); Lin vd. (2013)
Qablan, Abuloum ve Abu Al-Ruz (2009)
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Kuram veya
modele dayalı
olma durumu
(çalışma sayısı)

Çalışmanın yapıldığı
ülke (çalışma sayısı)
ABD (2)
Avustralya
Azerbaycan
Belçika (4)

BİT
entegrasyonunu
etkileyen
faktörler

Hayır (34)

Çin (3)
Fransa
Güney Kore
Hollanda
Hong Kong - Singapur
İrlanda
İspanya
İspanya - Meksika (2)
Kanada
Singapur
Şili
Tayvan (2)
Türkiye (8)

Evet (2)
Ölçek
geliştirme

Hayır (6)

Evet (1)

Engeller

Hayır (9)

Evet (3)
Mesleki
gelişim
Hayır (7)

BİT
entegrasyonuna
ilişkin algı

Evet (7)

Yeni Zelanda
Yunanistan
ABD
Singapur
Belçika
İspanya
Tayvan (2)
Türkiye
Vietnam
Kanada
ABD
Avustralya
Güney Afrika
Güney Kore
İngiltere
İspanya
Pakistan
Türkiye (2)
Belçika
Singapur
Vietnam
Avustralya (2)
İngiltere - Kuzey Kıbrıs
İspanya
İsveç
Kanada
Türkiye
Hollanda
Kıbrıs
Türkiye
Kuveyt
Singapur (2)
Ürdün

EK 1. devam Çalışmaların bağlam, ülke ve kuram ya da modele dayalı olup olmadığına ilişkin veriler
Referans

Bağlam

Seddon, McDonald ve Schmidt (2012)
Vanderlinde ve van Braak (2011)
Govender ve Govender (2009)
Tejedor, Garcia-Valcarcel ve Prada (2009); Valverde Berrocoso,
Garrido Arroyo ve Sosa Diaz (2010); Gonzalez, Paz Ramirez ve Viadel
(2012)
Larose vd. (2009)
Tasir vd. (2012)
Gao vd. (2011); Divaharan ve Koh (2010); Martin ve Vallance (2008)
Robertson ve Al-Zahrani (2012)
Liu (2011)
Aydın (2013); Uslu ve Bumen (2012); Summak ve Bağlıbel (2012);
Hısmanoğlu (2012); Akbulut, Odabaşı ve Kuzu (2011); Efe (2011);
Çavaş vd. (2009); Akbaba-Altun ve Gürer (2008); Göktaş, Yıldırım ve
Yıldırım (2008)
Demirli (2013)
Gürçay, Wong ve Chai (2013)
Gialamas ve Nikolopoulou (2010); Vekiri (2010)
Vanderlinde ve van Braak (2011)
Vanderlinde, van Braak ve Dexter (2012)
Qablan, Abuloum ve Abu Al-Ruz (2009)
Schmid ve Whyte (2012)
Park ve Moser (2008); Inan vd. (2010)
Wilson ve Boldeman (2012)
Wastiau vd. (2013); Vanderlinde, Dexter ve van Braak (2012);
Vanderlinde, van Braak ve Tondeur (2010);Tondeur vd. (2008)
Esterhuizen, Blignaut ve Ellis (2013); van Zyl, Els ve Blignaut (2013)
de Koster, Kuiper ve Volman (2012); Cviko, McKenney ve Voogt
(2012); Mooij (2008)
Judge (2013)
Meneses ve Maria, (2012); Ruiz Palmero ve Sanchez Rodriguez
(2012); Domingo ve Marques (2011); Alonso Cano vd. (2010); Area
Moreira (2010); Baelo ve Canton (2010); Valverde, Garrido ve Sosa,
(2010)
Ong ve Ruthven (2010)
Shaikh ve Khoja (2011)
Mukama (2009)
Blignaut vd. (2010)
Tsai (2013)
Somyürek, Atasoy ve Özdemir (2009); Karaca, Can ve Yıldırım (2013)
Prokopiadou (2012)
Govender ve Govender (2009)
Alayyar, Fisser ve Voogt (2012)
Voogt, Tilya ve van den Akker (2009)
Liang vd. (2013);
Kabakçı-Yurdakul (2011); Mandacı-Şahin vd. (2013)
Liang vd. (2013); So ve Kim (2009); Chai, Koh ve Tsai (2010)
Yanık (2010)
Schibeci vd. (2008)
Van der Westhuizen, Nel ve Richter (2012)
Eteokleous (2008)
Clemente vd. (2011)
Savage vd. (2010)
Tasir vd. (2012)
Hsu (2010)
Efe (2011); Varış ve Karadeniz (2012)
Demirli (2013)
Peeraer ve Van Petegem (2011)
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Kuram veya
modele dayalı
olma durumu
(çalışma sayısı)

Çalışmanın yapıldığı
ülke (çalışma sayısı)
Avustralya
Belçika
Güney Afrika
İspanya (3)

BİT
entegrasyonuna
ilişkin algı

Hayır (26)

Kanada
Malezya
Singapur (3)
Suudi Arabistan
Tayvan
Türkiye (9)

Evet (2)

Türkiye - Bosna Hersek
Türkiye - Singapur
Yunanistan (2)
Belçika
Belçika
Ürdün
Almanya - Fransa
ABD (2)
Avustralya
Belçika (4)
Güney Afrika (2)

BİT
uygulamaları
ve ülke
politikaları

Hollanda (3)
İrlanda
Hayır (29)
İspanya (7)

Evet (8)

BİT kullanma
becerisi
Hayır (12)

Malezya
Pakistan
Ruanda
Şili - Güney Afrika
Tayvan
Türkiye (2)
Yunanistan
Güney Afrika
Kuveyt
Tanzanya
Tayvan
Türkiye (2)
Singapur (3)
Azerbaycan
Avustralya
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
İspanya
Kanada
Malezya
Tayvan
Türkiye (2)
Türkiye - Bosna Hersek
Vietnam

EK 2. Araştırmaların yayınlandığı dergiler ve çalışma sayılarının yıllara göre dağılımı
Dergi
Computers & Education
Turkish Online Journal of Educational Technology
Australasian Journal of Educational Technology
Educational Technology & Society
Journal of Computer Assisted Learning
Journal of Science Education and Technology
Revista de Educacion
Hacettepe University Journal of Education
British Journal of Educational Technology
Comunicar
ETR&D-Educational Technology Research and
Development
Teaching and Teacher Education
Asia-Pacific Education Researcher
Educational Studies
Eğitim ve Bilim-Education and Science
Energy Education Science and Technology Part BSocial and Educational Studies
European Journal of Teacher Education
International Review of Research in Open and
Distance Learning
Journal of Educational Computing Research
Learning Media and Technology
Asia Pacific Journal of Education
Asia-Pacific Journal of Teacher Education
Computer Assisted Language Learning
Educacion XX1
Education as Change
Educational Assessment Evaluation and
Accountability
Educational Gerontology
Educational Management Administration &
Leadership
Eurasian Journal of Educational Research
European Journal of Education
Instructional Science
Irish Educational Studies
Journal of School Health
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Language Learning & Technology
Language Teaching Research
Pedagogische Studien
Research in Science & Technological Education
Research Papers in Education
School Effectiveness and School Improvement
Technology Pedagogy and Education
Toplam
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2013
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1
1
1
1
1
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1
1
2
1
1
2
1
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1
1
1
2
4
1
1
1

3
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1
1
1
1

4
3
4
3
1
1
1
2
-

4
2
1
1
2
1
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9
9
7
6
6
4
3
3

-

-

1

-

1

1

3

1

1
1
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1
-

-

1
1

1
1
1
-

3
2
2
2

-

-

-

-

2

-

2

-

1

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

1
-

1
1

1
-

1
1
1
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-

1
1
-

2
2
1
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1
1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

1

1
1
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1
1
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1
1
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1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
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FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Eray Yılmaz1
1.

ÖZET

Türkiye’nin fen okuryazarlığı alanında artmakta olan başarısını devam ettirerek PISA sıralamasında üst sıralara
yükselebilmesinde, devlet tarafından yapılan eğitim yatırımlarının ve FATİH projesinin amacına ulaşabilmesinde özellikle
lise kademesindeki fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, lise fizik
öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini
belirlemektir. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Balıkesir İli Karesi İlçesinde aynı
eğitim bölgesinde yer alan bir Fen Lisesi, bir Anadolu Lisesi ve bir Meslek Lisesi fizik öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, Fatih projesinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle sınıf
ortamındaki teknolojik imkânlar arasında farklılıklar olduğu, fizik öğretmenlerinin etkileşimli tahta, bilgisayar ve
projeksiyon cihazı gibi teknolojileri, özellikle laboratuvar ortamında gerçekleştiremedikleri deneylerin gösteriminde
kullandıkları, öğrencilerin kullandıkları tablet bilgisayarların etkileşimli tahtalarla bağlantısının olmaması nedeniyle öğretim
amaçlı kullanılamadığı, öğretimde teknoloji kullanımına yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitimlerin ve Eğitim Bilişim
Ağı’nda (EBA) yer alan fizik branşındaki içeriğin geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Fizik Öğretimi, Öğretimde Teknoloji Kullanımı.
2.

EXTENDED ABSTRACT

PHYSICS TEACHERS’ OPINIONS REGARDING THE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING
2.1. Introduction
Science teachers especially the ones who serve in high schools have great responsibilities to sustain the
success of Turkey in the area of science literacy and to raise the level of the country to higher position on the
PISA ranking and to achieve the goals of FATİH project and investments made by the government.
Physics that is a branch of science teachers normally try to teach in an environment that students can create
positive attitude and behavior towards it because it is a branch that students have trouble with. In today’s
educational system teachers have multiple roles which have to use new technology and also have to teach
students how to use technology on how to make it educational. This is why the thoughts of physics teachers
about using technology in education are important.
2.2. Purpose of the Study
The main point of this research is getting thoughts of physics teachers about using technology with
education. For this purpose, we looked for the answer this question “what are the thoughts of the physics
teachers about technology in education?”
2.3. Method
In this research, one of qualitative data collecting methods is the interview technique which was used. Within
Karesi district of Balıkesir province, we have made interviews with a Science high school physics teacher, an
Anatolian high school physics teacher and a vocational high school physics teacher. Data collection tool was
used as a standardized open-ended interview form. In the interviews, conducting face to face questions to the
teachers were asked in the same manner and with the same words. Interviews were recorded with a voice
recorder and were transferred to electronic media. Obtaining the responses was analyzed by the researcher.
Descriptive analysis was used to analyze the data. Records of interviews and the findings were confirmed to
present to the participants.
2.4. Findings
Science and Anatolian high school physics teachers participated in the research while teaching are taking
advantage of the interactive board in the classroom, but Internet access is occasionally troublesome, and they
stated that they use the software of Power Point and Starboard. Vocational high school physics teacher use
desktop computers and projection device in the physics laboratory, physics teachers use their laptops in other
classrooms while.
Science and Anatolian high school physics teachers expressed that especially in the representation of the
experiments of the interactive board is quite helpful, but due to the lack of tablet computers to interact with the
1-Eray Yılmaz,
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD, Eskişehir/Türkiye,
eray_yilmaz@yahoo.com
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board can not be used efficiently. Vocational high school physics teacher indicated that it is beneficial to use
projection device and the Internet in the representation of the experiments. Participants think that in the use of
technology for teaching in-service training should be based on the voluntary basis, they would be appropriate
planning according to teachers in terms of duration and timing. Physiscs teachers stated that Education
Information Network (EBA) is easy to access, but the content in this branch of physics is insufficient, so it has to
be developed. For this purpose, they recommended content development courses can be opened, teachers’ and
students’ working in the classroom can be uploaded into the system and physics teachers in Science high schools
can collaborate with ICT teachers.
When teachers were asked for advice on the use of technology in instruction of the school day, they stated
that they complain about lack and scarcity of education programs, and students must also raise awareness of the
use of technology.
2.5. Conclusion
FATİH project implementation is concerned that there is a lack of opportunity between starting from Science
and Anatolian high schools and vocational high schools. However, it is expected in the future of the project that
similar findings won’t emerge to cover more schools in future research. Teachers can use interactive boards,
computers and projection devices in the classroom but they cannot benefit from all the features. The principles of
the adult education aren’t taken into account in compulsory in-service training to all teachers. Duration and
timing are not planned according to the teachers. Teachers cannot use efficiently in Education Information
Network (EBA) due to missing content in physics. There is more content on any other website. It is not allocated
enough time to use technology in teaching because of lack of class hours and the intensity of the curriculum.
These suggestions have been made in accordance with physics teachers’ opinions regarding the use of
technology in teaching:
• FATİH project should be planned that the equipment will deliver to the schools so as to not cause
inequality of opportunity.
• The provision of training should be done regarding the use of interactive board, computer and projection
device.
• Internet connection concerning infrastructure for efficient the use of interactive boards and tablet computers
should be improved.
• In-service training regarding the use of technology in instruction should be based on a voluntary basis and
principles of adult education should be considered.
• In-service training to teachers in terms of their duration and timing should be organized in the most
appropriate manner.
• Education Information Network (EBA) should be developed content for physics.
• The content development courses for teachers can be provided in order to upload to EBA and physics
teachers in Science high school can cooperate with ICT teachers.
• Physics teachers’ opinions regarding the use of technology in teaching emerged in the context of evaluating
these results, especially the expansion of the scope of the FATİH project with quantitative and qualitative
research should be reconsidered to investigate.
Keywords: Physics Teaching, Technology Use in Education.

3.

GİRİŞ

Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte teknolojideki sürekli gelişim, hayatın hemen her alanına yansımıştır. Dijital
okur-yazarlık, dijital vatandaşlık, dijital yerlilik ve dijital göçmenlik gibi kavramlar günlük yaşantılarla
bütünleşmiştir.
Bir toplumu oluşturan bireylerin, bilgi çağının üretken üyeleri arasına katılmaları ve ülkelerin eğitim
politikaları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmesi bilim ve teknolojinin bütünleştirilmesinden geçmektedir.
Bu durum, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemelerini ve kendilerine uyarlamalarını zorunlu hale
getirerek eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına
girmesini de beraberinde getirmiştir (Uşun, 2003:368).
Bilgisayar, internet, sosyal ağlar gibi teknolojilerin örgün eğitim kurumlarında kullanılması, öğrencilerin
motivasyonlarını ve akademik başarılarını artırma, öğrenme ortamlarını zenginleştirerek dikkat çekme, yeni
bilgilerin öğretilmesi sürecine destek olma noktasında olumlu katkılar sağlamaktadır.
Teknolojinin eğitim öğretim ortamlarında kullanılması bağlamında ülkemizde de makro ölçekli bir proje
başlatılmıştır. 22.11.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan bir
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protokolle “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (FATİH) isimli proje hayata geçirilmiştir.
Projenin temel hedefi; eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullardaki teknolojik altyapının
iyileştirilerek, bilişim teknolojileri araçlarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması olarak belirlenmiştir.
FATİH projesi ile kırk bin okulda, altı yüz bine yakın dersliğin akıllı sınıf formuna dönüştürülmesi
planlanmaktadır (MEB, 2010).
Uygulamada ortaöğretimden ilköğretime ve okul öncesine doğru aşamalı bir süreç planlanmaktadır. Proje
kapsamında etkileşimli tahtaların kurulumuna Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinden başlanmıştır. Tablet
bilgisayarların dağıtımında ise lise 9. sınıf öğrencilerine öncelik verilmiştir. Böylelikle öğrenciler dört yıllık lise
yaşantıları boyunca tablet bilgisayar kullanabilecektir. Aynı zamanda uluslararası öğrenci başarısının
değerlendirildiği PISA sonuçlarında Türkiye’nin üst sıralara çıkması hedeflenmektedir.
Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin; matematik okuryazarlığı, fen
bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesidir
(PISA Türkiye, 2014a).
2006-2012 yılları arasında fen performansındaki yıllık artış incelendiğinde, Türkiye’nin istatistiksel olarak
anlamlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Türkiye’nin PISA 2006’da fen ortalama puanı 424 iken, üç yıl sonra
gerçekleştirilen PISA 2009’daki ortalama puanı 454 ve 2012’deki ortalama puanı 463 olmuştur. OECD ülkeleri
arasında Türkiye yıllık 6 puanlık artışla ilk sırada yer almaktadır (PISA Türkiye, 2014b).
Türkiye’nin fen okuryazarlığı alanında artmakta olan başarısını devam ettirerek PISA sıralamasında üst
sıralara yükselebilmesinde, devlet tarafından yapılan eğitim yatırımlarının ve FATİH projesinin amacına
ulaşabilmesinde özellikle lise kademesindeki fen bilimleri öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.
Fen bilimlerindeki yeniliklerin ve buluşların hem ülkelerin gelişmesine büyük katkılar sağladığı, hem de
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel dayanağı olduğu bilinmektedir. Bu durum fen bilimlerinin ve onun
eğitiminin öneminin gün geçtikçe artmasına ve bütün ulusların fen bilimlerinin geliştirilmesine önem vermesine
yol açmaktadır. Bu amaçla ülkeler fen eğitimi programlarını geliştirmeye, öğretmenlerin niteliğini yükseltmeye
ve eğitim kurumlarını araç-gereçlerle donatmaya çalışmaktadır (Ayas vd., 1993:433).
Fen bilimlerinin önemli dallarından biri de doğayı anlama çabamızın bir sonucu olan fiziktir. Çepni ve
diğerlerine göre (1997:2.3) insanların, hayatın her seferini etkileyen teknolojik gelişmeleri algılayıp
yorumlayabilmesi için temel bir fizik genel kültürü eğitiminden geçirilmesi gereklidir. Böylece bireyler bilimin
değerini anlar ve ona karşı pozitif bir tutum geliştirir, teknolojinin toplumsal yaşantı üzerindeki etkisini anlar ve
en önemlisi bilim-teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi ve birbirlerini nasıl etkilediklerini merakla izler.
Fizik dersinin genellikle öğrencilerin endişe duydukları ve anlamakta zorlandıkları dersler arasında yer
almasından dolayı fiziğe karşı olumlu tutum ve davranış geliştirebilecekleri, duygu ve düşüncelerini olumlu
yönde geliştirebilecekleri öğrenme ortamları sağlanmalıdır. Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan
öğretmenin hem yeni teknolojileri kullanması hem de teknolojinin öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını
öğrenciye öğretmesi bağlamında lise fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri
önem kazanmaktadır.
3.1. Amaç
Bu araştırmanın amacı, lise fizik öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların
öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu bildirinin sonuçları, liselerde görev yapan
fizik öğretmenlerinin ders içi öğretim etkinliklerini planlarken teknolojiden yararlanma süreçlerine ışık tutabilir.
Öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı dersin niteliğini ve öğrenci başarısını etkileyecektir. Bu amaç
doğrultusunda fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri nelerdir? sorusuna yanıt
aranmıştır.
4.

YÖNTEM

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim ve nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Balıkesir İli Karesi ilçesinde aynı eğitim bölgesinde yer alan bir Fen
Lisesi, bir Anadolu Lisesi ve bir Meslek Lisesi fizik öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin
mesleki deneyimleri 16 ile 26 yıl arasında değişmektedir.
Araştırma sorusuna yönelik detaylı bilgi edinebilmek için birden fazla görüşmeci nedeniyle
standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır. Patton’a göre (1987) bu yaklaşım, dikkatlice
yazılmış ve belirli bir sıraya konmuş bir dizi sorudan oluşur ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda
sorulur (akt. Yıldırım & Şimşek, 2013:151).
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Veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun
hazırlanması sürecinde alanyazın taraması yapılmış ve iki fizik öğretmeni ile bir nitel araştırma uzmanının
görüşleri alınmıştır.
Öğretmenlere sunulan görüşme onay formu ile izinleri alınmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerde
sorular öğretmenlere aynı sözcüklerle ve aynı biçimde sorulmuştur. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla
kaydedilmiştir ve elektonik ortama aktarılmıştır. Elde edilen yanıtlar araştırmacı tarafından analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşme kayıtları ve bulgular katılımcılara
sunularak teyit edilmiştir.
Görüşmelerde fizik öğretmenlerine aşağıdaki sorular sorulmuştur:
1.

Sınıfınızda fizik dersinin işlenmesi için ne gibi teknolojik imkânlara sahipsiniz?

2.

Bu teknolojilerin kullanımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

3.

Hizmetiçi eğitimleri bu teknolojilerin kullanımı bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?

4.

EBA hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

5.

EBA’daki içeriğin geliştirilmesinde fizik öğretmenleri nasıl katkı sağlayabilir?

5.

BULGULAR

Bu bölümde araştırma kapsamında fizik öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bulgulara ve
sunulan çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Görüşme formundaki ilk soru, fizik öğretmenlerinin sınıflarında hangi teknolojik imkânlara sahip olduğunu
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Buna göre görüşme yapılan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi fizik öğretmenleri
öğretim sırasında sınıflarında Fatih Projesi ile sağlanan etkileşimli tahtalardan faydalandıklarını, İnternet
erişiminin zaman zaman sıkıntılı olduğunu, Power Point ve Starboard yazılımlarını kullandıklarını
belirtmişlerdir. Meslek lisesinde görevli fizik öğretmeni ise yalnızca fizik laboratuarında var olan masaüstü
bilgisayarı ve projeksiyon cihazını, diğer dersliklerde ise kendi dizüstü bilgisayarını kullanmaktadır.
“Akıllı tahtalar mesleğimizi daha iyi anlatma yönünde bize büyük bir imkân sağladı. Gerek
Power Point’te hazırladığımız programlar, gerekse starboard içerisinde hazırladığımız
çalışmalar güzelce anlatılabiliyor ve kullanılabiliyor. Kablosuz bağlantılar kurulmaya çalışıyor
ama her sınıfta bu %100 verimli olmuyor. Zaman zaman kesiliyor.” (Görüşmeci-1).
“Bütün sınıflarımızda akıllı tahtamız var. Genelde akıllı tahtalarda paket programları
kullanıyoruz. Yıldırım, şimşek, plazma olayı gibi gösterimlerde akıllı tahtalardan faydalanıyoruz.
Bütün sınıflarımızda internet erişimimiz var.” (Görüşmeci-2).
“Diğer sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı olmadığı için kendi bilgisayarımı getiriyorum.
Daha çok bilgisayar ve projeksiyon ile ders işlemeye çalışıyoruz. Okulumuzda internet bağlantısı
var.” (Görüşmeci-3).
Araştırmaya katılan Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi fizik öğretmenleri, sınıf ortamında sahip oldukları
teknolojilerin kullanımı noktasında, özellikle deneylerin gösteriminde etkileşimli tahtaların oldukça faydalı
olduğunu ancak tablet bilgisayarların tahtalarla etkileşimli olmaması nedeniyle verimli biçimde
kullanılamadığını ifade etmişlerdir. Meslek lisesi fizik öğretmeni ise deneylerin gösteriminde projeksiyon ve
internetten faydalandığını belirtmiştir.
“Öğrenciler de tabletleri henüz aktif olarak kullanamıyor. Eğer onları da belki ders içerisine
aktif hale getirebilirsek daha da dersimizin kalitesini ve görselliğini artıracağı şansımız
olacağını inanıyorum.” (Görüşmeci-1).
“Bizde laboratuar imkânları el vermeyen deneyleri, laboratuar ortamında yapacağımız
deneyleri, ya da yaptığımızda çok zamanımızı alan deneyleri internet üzerinden bilgisayar veya
akıllı tahta sayesinde öğrencilere gösterimi bizim için müthiş bir zaman kazanımı oluyor. Bu
konuda akıllı tahtalar çok faydalı, internet erişim de olduğu zaman işimize yarıyor.”
(Görüşmeci-2).
“Yapamayacağımız deneyleri internet üzerinden projeksiyonla öğrencilerimize gösteriyorum.”
(Görüşmeci-3).

337

Görüşme yapılan fizik öğretmenleri, öğretimde teknoloji kullanımına yönelik hizmetiçi eğitimlerin
gönüllülük esasına dayanması gerektiğini, daha uzun sürelerle ve öğretim yapılmayan zaman dilimlerinde
planlanmasının daha uygun olacağını düşünmektedir.
“Birazcık daha zamanlama konusunda sıkıntı vardı. Gün bitip günün arkasına konuyor. Zaten
ders içerisinde yoruluyorsunuz, 8 saat dersten sonra yoruluyorsunuz.” (Görüşmeci-1).
“Hizmetiçi eğitimlerde gönüllülük şartı esas olmalı. Bu hizmet içi eğitimlerin biraz daha uzun
soluklu ve uygulayarak daha kalıcı olmasında fayda olur kanaatindeyim.” (Görüşmeci-2).
“Süre biraz daha uzun tutulabilir. İki üç günlük yapılan seminerlerin çok yeterli olduğunu
düşünmüyorum.” (Görüşmeci-3).
Fizik öğretmenleri, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişimin kolay olduğunu ancak fizik branşındaki içeriğin
yetersiz olup geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
“EBA’daki içerik güzel fakat daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yüklendikçe,
paylaşımlar arttıkça, herkes bilgisini, görgüsünü buraya aktardıkça daha kaliteli bir yansıması
olacaktır diye düşünüyorum.” (Görüşmeci-1).
“EBA’ya paket programlar konursa öğrenciyle paylaşma adına güzel bir program olacağını,
verimli olacağını düşünüyoruz. EBA’nın zenginleştirilmiş konuların olmadığını gördüm.”
(Görüşmeci-2).
“EBA’yı kullanmak için erişim kolay. EBA’nın fizik branşında eksik olduğunu düşünüyorum.
İçerik biraz daha geliştirilebilir. İnternette EBA’dan daha fazla ders içerikleri var.”
(Görüşmeci-3).
Araştırma kapsamındaki bir diğer soru ise EBA’daki içeriğin geliştirilmesinde lise fizik öğretmenlerinin nasıl
katkı sağlayabileceğidir. Buna göre katılımcılar; içerik geliştirme kursları açılabileceği, öğretmenlerin ve
öğrencilerin sınıf ortamındaki çalışmalarının sisteme yüklenebileceği ve Fen liselerindeki fizik öğretmenleri ile
bilgisayar öğretmenlerinin işbirliği yapabileceği şeklinde öneriler getirmişlerdir.
“Animasyon ve flash programlarını yapmasını bilmiyorum. Belki onların kursunu görsem o
konuda katkılarım olabilir. Yapılmış olan flash üzerinde oynamalar yapma şansını belki bilsem
değişiklikler yapmayı düşünebilirim ve onu yüklemeyi isterim arkadaşlarım da kullansın diye.”
(Görüşmeci-1).
“Gerek bakanlık gerekse Fen Liselerindeki arkadaşlarımız sayesinde içeriğinin doldurulması
sağlandığında paylaşım olarak bize de faydası olacağını sanıyorum.” (Görüşmeci-2).
“Lise öğretmeni arkadaşlar bir deney yaptıkları zaman bu deneylerin videolarını ve sonuçlarını
koyabilir diye düşünüyorum. Öğrenciler yapmış oldukları etkileşimleri EBA’nın içine koyup
bizde buradan elde edebiliriz diye düşünüyorum. Animasyonlar olabilir. Bu animasyonlar için
fizik öğretmenleri ile birlikte bilgisayar öğretmenleri de destek vermesi gerekir.” (Görüşmeci-3).
Görüşmenin sonunda fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına ilişkin önerileri sorulmuştur.
Ders saatlerinin azlığından ve öğretim programının yoğun olmasından yakınan öğretmenler, öğrencilerin de
teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.
“Anadolu liselerimizde ders saatimiz önceki yıllara göre azaltıldı. Konuları yetiştirebilmek için
özetin özetini vererek çocukları deneylerden soyutlama noktasına geldik. Ağır konuların
müfredattan çıkarılması konusunda biz görüş bildirdik çalıştayda.” (Görüşmeci-2).
“Öğrenciler de EBA ve bilgisayar seminerinden, kursundan geçirilmesi gerekiyor diye
düşünüyorum.” (Görüşmeci-3).
6.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmanın amacı, lise fizik öğretmenlerinin fizik dersi öğretim programında yer alan konuların
öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonrasında, Fen Lisesinde ve Anadolu Lisesinde görev yapan fizik
öğretmenleri ile Meslek Lisesinde görev yapan fizik öğretmenlerinin sınıf ortamında sahip oldukları teknolojik
imkânlar arasında farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Ancak ilerleyen zamanlarda projenin daha fazla okulu
kapsaması ile ileride yapılacak araştırmalarda benzer bir bulgunun ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

338

Katılımcılar, sınıf ortamındaki etkileşimli tahta, bilgisayar ve projeksiyon cihazı gibi teknolojileri, özellikle
laboratuvar ortamında gerçekleştiremedikleri deneylerin gösteriminde kullandıklarını belirtmişlerdir. Kurt ve
diğerleri de (2013:15) çalışmalarında, öğretmenlerin Fatih projesinin bileşenlerinden olan etkileşimli tahtayı ders
süresi boyunca etkin olarak kendi hazırladıkları materyallerin yanı sıra internetten araştırarak buldukları
materyalleri de öğrencilerle paylaşma, görselleri kullanma ve soru çözme amaçlı kullandıkları bulgusuna
ulaşmışlardır. Buna göre, araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ilişkin olumlu bir tutum
içinde oldukları söylenebilir.
Başka bir çalışmada ise 19 okuldaki dört branştan 155 lise fen grubu öğretmenin genel olarak teknolojiye
ilişkin olumlu bir tutum içinde olmadıkları görülmüştür. Ayrıca günlük işlerinde teknolojiyi kullanmaktan
kaçındıkları, çevresindekileri teknolojiye karşı ilgilerini arttırma gayreti içinde olmadıkları anlaşılmıştır (İspir
vd., 2007:71).
Araştırma kapsamında görüşme yapılan öğretmenler öğrencilerin kullandıkları tablet bilgisayarların
etkileşimli tahtalarla bağlantısının olmaması nedeniyle hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından öğretim
amaçlı kullanılamadığını söylemiştir. Kurt ve diğerleri de (2013:16) çalışmalarında, tablet bilgisayarların
öğretmenler tarafından kullanılmadığını belirlemiştir.
Tüm öğretmenlere zorunlu olarak verilen hizmetiçi eğitimlerde yetişkin eğitimi ilkeleri dikkate
alınmamaktadır. Süre ve zamanlama öğretmenlere uygun olarak planlanmamaktadır.
Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) fizik branşındaki içeriğin eksikleri nedeniyle öğretmenler tarafından verimli
olarak kullanılamamaktadır. Diğer İnternet sitelerinde daha fazla içerik bulunmaktadır. Ders saatlerinin azlığı ve
öğretim programının yoğunluğu nedeniyle öğretimde teknoloji kullanımına yeterince zaman ayrılamamaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, lise fizik öğretmenlerinin öğretimde teknoloji
kullanımlarına yönelik şu öneriler getirilmiştir:
• Fatih projesi kapsamındaki donanımların okullara ulaştırılmasında fırsat eşitsizliğine sebep olmayacak
şekilde planlama yapılmalıdır.
• Etkileşimli tahtaların, bilgisayar ve projeksiyon cihazının ötesinde kullanımlarının sağlanmasına yönelik
eğitimler verilmelidir.
• Etkileşimli tahtaların ve tablet bilgisayarların etkin kullanımı için İnternet bağlantısına yönelik alt yapı
iyileştirilmelidir.
• Öğretimde teknoloji kullanımına yönelik hizmetiçi eğitimlerde gönüllülük esasına dayanmalıdır ve yetişkin
eğitimi ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
• Hizmet içi eğitimler süre ve zamanlama bakımından öğretmenlere en uygun şekilde düzenlenmelidir.
• Eğitim Bilişim Ağı’ndaki (EBA) fizik branşına yönelik içerik geliştirilmelidir.
• EBA’ya içerik sağlama noktasında öğretmenlere yönelik içerik geliştirme kursları açılabilir ve Fen
liselerindeki fizik öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenleri arasında işbirliği sağlanabilir.
• Teknoloji kullanımı konusunda öğrenciler de bilinçlendirilmelidir.
• Fizik dersi öğretmenlerinin öğretimde teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
bağlamında ortaya çıkan bu sonuçlar özellikle Fatih projesinin kapsamının zaman içerisinde genişlemesi ile nicel
ve nitel araştırmalar yoluyla sorgulanarak yeniden ele alınmalıdır.
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BİLİŞİM GÜVENLİĞİNE YÖNELİK EĞİTİM VEREBİLME
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1.

ÖZET

Bilişim teknolojileri barındırdığı özellikler ve sunduğu imkânlar sayesinde yaşamın her alanında vazgeçilmez bir konuma
gelmişlerdir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle beraber bu teknolojiler yoluyla gerçekleştirilen saldırılar ve
tehditler de artmaktadır. Dolayısıyla okullarda görev yapacak olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü
öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerinin ve bilişim güvenliğini öğretmeye yönelik yeterliliklerinin araştırılması
gerekli hale gelmiştir.
Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Türkçe ’ye uyarlaması
yapılan Pusey ve Sadera (2011) tarafından geliştirilmiş Bilişim Güvenliği Bilgisi ve Bilişim Güvenliğini Öğretebilme
Yeterlikleri anketi ile elde edilmiştir. Uyarlanan anket, demografik sorular ve 4’lü derecelendirme özelliğine sahip likert tipi
bilişim güvenliği sorularından oluşmaktadır. Verilerin analizinde tek örneklem ki-kare analizi, yüzde ve frekans kullanılmıştır.
Araştırmada, adayların büyük çoğunluğunun bilgisayar ve internette günde 3 ile 6 saat arasında vakit geçirdiği fakat bilişim
güvenliğine yönelik bir ders veya kurs almadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte adayların birçok bilişim güvenliği
konusunu öğretebilme açısından kendilerini yeterli gördükleri fakat bazı teknik konular hakkında bilgi sahibi olmadıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Adayların büyük çoğunluğunun intihal, DoS saldırısı, sniffing, spoofing, bot ve botnet, phishing, Türk
hukuk sisteminde bilişim suçları kanun maddeleri, köle bilgisayar, arka kapılar, keylogger, sosyal mühendislik gibi konular
hakkında bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bunların dışında adaylar; zararlı yazılımlar, güvenlik duvarı, güvenlik
ayarları, şifreleme, çerezler, dosya paylaşım güvenliği, siber zorbalık, yazılım güncellemesi, spam, gizlilik, telif hakkı, sosyal
ağ güvenliği, güvenli internet hizmeti ve daha birçok konuyu öğretebileceklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarından yola
çıkarak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünün öğretim programında bilişim güvenliği dersinin yer almasının
faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Bilişim Güvenliği, Eğitim, Farkındalık
2.

EXTENDED ABSTRACT

ANALYSIS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY CANDİDATES’
ABILITY TO TEACH INFORMATION SECURITY
2.1. Introduction
Information technology has been indispensable tools in every area of life thanks to the offering opportunities
and making life easier. Increasing computer usage, internet usage and the number of technology user has brought
many problems. As rapid developments in information technologies are in surge, the threats and attacks to
information technology are in surge too. For this reason, user’s information systems and user’s assets must be kept
protected from any kind of threats and users should be aware of these threats and attacks. In this sense, it is a great
responsibility for teachers to protect children from that kind of situations. So, the computer education and
instructional technology teacher students, who will be assigned to the schools, information security knowledge and
information security proficiency should be investigated. This study investigated computer education and
instructional technology teacher students’ information security knowledge and their ability to teach information
security topics.
2.2. Method
The study carried out with survey method which is one of the quantitative research methods. Survey is a
research model which is performed in large populations and determined the characteristics of research subjects (Can,
2013; 8). In this study, participants were consisted of 200 computer education and instructional technology teacher
students. From Universities in Amasya, Erzincan and Siirt the survey was applied to 3th and 4th grade students.
The information security knowledge and information security proficiency survey (Pusey ve Sadera, 2011) was
adapted to Turkish by taking expert opinions. Data were collected between 10 and 20 December in 2013 and
analyzed by using the SPSS 20.0 program. We used frequency, percentage and Chi square tests while analyzing
data.
2.3. Findings
In total 200 computer education and instructional technology teacher students participated in the study, 77%
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were between 21-23 years old, 47.5% were girls, 52.5% were boys, 42% were 3th grade students, 58% were 4th
grade students. Daily computer usage time was intensified between 4 and 6 hours and daily internet usage time was
intensified between 2 and 3 hours. While 23.5% of participants have taken information security course or lecture,
76.5% of participants haven’t taken any kind of them. According to the findings, computer education and
instructional technology teacher students have no knowledge about 18 topics but they said they could teach 51 topics
existed in the scale.
2.4. Results
According to the results, the majority of computer education and instructional technology teacher students
haven’t taken any security course or lecture about information security, computer security or internet security. This
finding has showed that individual’s information security awareness is low and the importance of information
security hasn’t got enough attention yet. In addition, it was found that computer education and instructional
technology teacher students’ proficiency in many topics about information security seems sufficient. But in some
issues, most of them have no knowledge. Most of computer education and instructional technology teacher
students have no knowledge about plagiarism, denial of service attacks, sniffing, spoofing, bot and botnet,
phishing, zombie, keylogger, back door, social engineering, cybercrime law in the Turkish legal system. Apart from
them, they have stated that they can teach malware, firewall, security settings, cyber bullying, spam, pop-up ads,
encryption, cookies, file sharing security, software updates, privacy, copyright, social network safety, safer internet
service and a lot more subject. Based on the research results we suggest that an information security course must
have place in computer education and instructional technologies program.
Keywords: Information Security, Education, Awareness
3.

GİRİŞ

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hızlı bir şekilde devam etmektedir. Her geçen gün farklı
özelliklere sahip olan yeni teknolojiler ortaya çıkmakta ve bu teknolojiler bireylerin hayatında önemli yer
edinmektedir. Bu açıdan günümüzde bilişim teknolojileri araçlarına baktığımızda en çok kullanılan teknolojik
araçların masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tablet PC’ler ve akıllı telefonlar olduğu görülecektir. Bu gibi
teknolojilerin hayatımızda yer edinmesiyle hemen hemen her yerden kolay bir şekilde bilgiye ulaşılabilmektedir.
Bilişim teknolojileri; evlerde, eğitimde, askeri alanda, imalatta, devlet ve sağlık hizmetlerinde, ticarette, ofis
otomasyonunda, veri tabanı yönetiminde, mühendislik uygulamalarında ve daha birçok yerde kullanılmaktadır
(Çelik, 2007: 21-22). Bilişim teknolojileri, sunduğu kolaylıklar ve fırsatlar sayesinde kullanıldığı alanlarda önemli
rol oynamaya ve vazgeçilmez olarak görülmeye başlanmışlardır. Bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan
artış, internetin kullanımda da görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK, 2013) yaptığı araştırmaya
göre, 2013 yılında kurum ve kuruluşlarda bilgisayar kullanımı % 92 iken hanelerde bilgisayar kullanımı % 49,9
olarak tespit edilmiştir. İnternet erişimi ise kurum ve kuruluşlarda % 90,8 iken hanelerde %48,9 olarak tespit
edilmiştir. TUİK’in her sene yaptığı bu araştırmalar göz önüne alındığında her geçen yıl bilgisayar ve internet
kullanımı artmaya devam etmektedir. Ayrıca ülkemiz Avrupa genelinde internet kullanımında 2012 itibariyle
beşinci sırada yer almaktadır (Internet World Stats, 2012).
İnternetin ve bilişim teknolojilerinin ortaya çıkması ve kullanımının giderek artmasıyla, hiç kuşkusuz bu
teknolojilerin toplumlar üzerinde önemli etkileri olmaktadır. İnternet; iletişim hızlandıran, sorun çözmeyi
kolaylaştıran, sosyo-kültürel etkileşime katkı sağlayan, zamanı etkin kullanmayı sağlayan, yaşamı
kolaylaştıran, toplumun bilgi düzeyini artıran, ilgi alanları ortak olan bireylerin haberleşmelerini sağlayan,
zaman, mekân ve para gibi kısıtlamaları ortadan kaldıran, güvenilir bilgi veren bir iletişim ortamı olarak
görülmektedir (Demir, 2006). İnternet aracılığıyla yapılan işlemlerde bilgilerin derlenmesi, sınıflandırılması,
depolanması, işlenmesi ve gönderilmesinde bilişim teknolojileri kullanılır (Çelik, 2007). Bilişim teknolojilerinin
ve internetin kullanım sıklığının artmasıyla beraber yaşam elektronik ortama taşınmaya başlamıştır. Sağlıkla,
eğitimle, ekonomiyle ilgilenen kurumlar yeniden yapılanarak e’li yaşama geçmekte ve kurumlarda bu sürecin
hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir. E-devlet, e-ticaret, e-ekonomi, e-öğrenme günümüzde en çok
kullanılan ve yaygınlığı gittikçe artan hizmetlerdir (Dedeoğlu, 2006: 21).Bu hizmetler sayesinde işlemler
internet üzerinden gerçekleştirilerek kolay, etkin, kaliteli ve kesintisiz hizmetler verilmektedir.
Bilişim teknolojileri ve internet pek çok fayda sağlamasının yanında bireylerin, kurum ve kuruluşların
güvenliğini tehdit edebilmektedir. Bilişim güvenliğini tehdit eden unsurların artmasıyla son zamanlarda bilişim
suçlarında bir artış görülmektedir. Bilişim suçları bireylere ve bireylerin mülkiyet haklarına, organizasyonlara ve
toplumun büyük bir kısmına karşı işlenen suçlar olarak gruplanmaktadır (Pati, t.y). Bilişim suçu, bilişim
teknolojilerine yönelik veya bilişim teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bilişim teknolojilerini
kullanarak verileri silme, değiştirme, ekleme yapma işlemlerine bilişim suçu denir (Bilek, 2012).
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Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak bilişim suçlarının işlenişinde ve yönteminde
farklılaşmalar meydana gelmektedir. Akıllı telefonların ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber bu
cihazlara yönelik suçlarda artış görülmektedir. Aynı zamanda son zamanlarda toplumsal veya siyasi alanda
değişiklik yapmak amacıyla gerçekleştirilen eylemler sanal ortama sıçramıştır (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele (KOM), 2011). Bunların dışında yasadışı yayınlar, bilgisayar sabotajı, yetkisiz erişim ve dinleme,
bilişim teknolojileri aracılığıyla dolandırıcılık ve sahtecilik, çocuk pornografisi ve internet bankacılığı
dolandırıcılığı vb. daha birçok bilişim suçuyla karşılaşılmaktadır. KOM’un 2011 raporuna göre en fazla işlenen
bilişim suçları; banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, bilişim sistemlerine zarar vermeye yönelik karşı işlenen
suçlar, internet bankacılığı dolandırıcılığı, internet aracılığıyla nitelikli dolandırıcılıktır. Bunları sırasıyla telif
hakları, müstehcenlik, çocuk istismarı suçları takip etmektedir.
Bilişim suçlarının gerçekleştirilme şekli kullanılan teknolojilere ve yöntemlere göre farklılık göstermektedir.
Özellikle kritik altyapılara, mobil bilişime, sosyal ağlara ve bulut bilişime yapılan saldırılar her geçen gün
artmaktadır (Marinos, 2013). En çok gerçekleştirilen saldırılar; zararlı yazılım (virüs, solucan, truva atı) bulaşması,
botlar/zombiler, phishing, dolandırıcılık, hizmet kesintisi saldırıları (DoS), web sitesi tahrifatı, teknolojik
cihazların çalınması veya kaybolmasıdır (Richardson, 2008). Marinos (2013) en fazla gerçekleştirilen saldırıları;
internetten kasıtlı veya kasıtsız indirilen programlar, zararlı yazılımlar, kod enjekte etme, hizmet kesintisi (DoS),
phishing, spam, veri ihlali, kimlik hırsızlığı, fiziksel zarar, bilgi sızdırma olarak belirtmiştir. Canbek’e (2005) göre
ise; genel olarak gerçekleştirilen saldırılar; virüs, solucan, truva atı gibi zararlı yazılımlar, arka kapılar, casus
yazılımlar, uzaktan yönetim araçları, botlar, saldırgan ActiveX, rootkitler, e-posta bombardımanı, Sniffing,
Spoofing, sql enjeksiyon, phishing ve adware’dir.
Görüldüğü gibi her geçen gün bilişim sistemlerine karşı yapılan saldırılar ve saldırı çeşitleri artmakta ve bu
saldırıların sonucunda bireylerde, kurum ve kuruluşlarda maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir. Dolasıyla
çok küçük yaşlardan itibaren özellikle okullarda bilişim güvenliğine yönelik eğitimlerin verilmesi önemli
görülmektedir. Bu açıdan okullarda görev yapacak olan bilişim teknolojileri öğretmenlerine büyük görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenleri, öğrencileri bu konularda bilgilendirebilmeli ve
gerekli güvenlik önlemlerini almalarını sağlayacak yöntemleri öğretebilmelidir. Buradan yola çıkarak, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerinin ne
düzeyde olduğunun ve bilişim güvenliğini öğretebilme durumlarının araştırılması gerekli görülmektedir.
4.

YÖNTEM

4.1. Araştırma Modeli
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerinin ve bilişim güvenliğini öğretebilme
yeterliliklerinin araştırıldığı bu çalışma, tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama araştırmaları, bir konu
veya olaya yönelik katılımcıların görüşlerinin, tutumlarının, becerilerinin, yeteneklerinin belirlendiği araştırma
türüdür. Bu araştırma türünün amacı genelde var olan durumun fotoğrafını çekerek betimleme yapmaktır
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).
4.2. Katılımcılar
Bu çalışma, Amasya Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi BÖTE bölümü 3 ve 4. sınıflarda
okuyan 200 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların öğrenim gördükleri üniversitelere ve sınıflarına
göre sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmaya Amasya Üniversitesinden 35, Erzincan Üniversitesinden 108, Siirt
Üniversitesinden 57 kişi katılmıştır. Anketler bu üniversitelerin BÖTE bölümün 3. ve 4. Sınıfta okuyan tüm
öğrencilere uygulanmaya çalışılmış, gönüllü olarak çalışmaya katılan öğrencilerden veri toplanabilmiştir.

4.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Pusey ve Sadera (2011) tarafından geliştirilen “Bilişim Güvenliği Bilgisi
ve Bilişim Güvenliğini Öğretebilme Yeterliliği Anketi” kullanılmıştır. Anket Türkçe’ye çevrilerek maddelerin
uygunluğu ve çevirinin doğruluğu konusunda altı uzman görüşüne sunulmuştur. Eğitim Fakültesi BÖTE
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bölümünden doktorasını tamamlamış 3, Yönetim Bilişim Sistemlerinde bilişim güvenliği konusunda doktora
yapan 1, Bilişim suçları konusunda doktorasını tamamlamış 1 ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bilişim suçları
biriminden 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişiden uzman görüşü alınarak düzeltmeler ve eklemeler yapılmıştır. Uzman
görüşü doğrultusunda bazı maddeler değiştirilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir. Anket, likert tipi 4’lü
derecelendirme özelliğine sahip toplam 76 sorudan ve demografik özellikleri ölçen sorulardan oluşmaktadır.
4.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde ki-kare analizi yapılmış ve yüzde, frekans değerleri hesaplanmıştır. Bilişim güvenliğini
öğretebilme yeterliliklerini ölçen 4’lü derecelendirme özelliğine sahip olan anket maddeleri için tek örneklem kikare analizi yapılmıştır. Tek örneklem ki-kare analizi kategorik bir değişkenin düzeylerine giren durumların
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test eden bir analiz yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2012: 145).
5.

BULGULAR

Bu bölümde BÖTE öğretmen adaylarının demografik bilgilerine ve bilişim güvenliğini öğretebilme
yeterliliklerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Kullanılmıştır. Tablo 7, 8, 9, 10 da tek örneklem ki-kare analiz
sonucuna göre anlamlı farklılık gösteren maddelere ait bulgulara yer verilmiştir (p<0.05). Anketteki her bir
maddeye verilen cevaplar yüzde ve frekans değerleri kullanılarak tablo içinde gösterilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya BÖTE 3.sınıflardan 84, 4.sınıflardan 116 kişi katılmıştır. Katılımcıların
yaş Aralığı 21 ile 24 arasında yoğunluk kazandığı görülmektedir. Cinsiyete göre 95 kız, 105 erkek öğrenci
çalışmaya katılmıştır.

Tablo 3‘deki bulgular göz önüne alındığında BÖTE öğretmen adaylarının %34’ü günlük 1 ile 3 saat arası
bilgisayar kullandıklarını, % 39,5’i günlük 4 ile 6 saat arasında bilgisayar kullandıklarını, %16’sı günlük 7 ile 9 saat
arasında bilgisayar kullandıklarını, %10,5’i ise günde 10 saatten fazla bilgisayar kullandıklarını belirtmişlerdir. Buna
göre öğretmen adaylarının çoğunluğu günde 4 ile 6 saat arasında bilgisayar kullanmaktadır. Geriye kalan
öğrencilerin büyük çoğunluğu ise 1 ile 3 saat arasın günlük zamanını bilgisayar başında geçirmektedir. Mart (2012)
gerçekleştiği araştırmada katılımcıların yarısına yakının günlük bilgisayar kullanımın 4 saatten fazla olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgular 3.ve 4. sınıfta okuyan BÖTE bölümü öğrencilerinin yoğun bir biçimde bilgisayar
kullandıklarını göstermektedir.
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Tablo 4 incelendiğinde BÖTE öğretmen adaylarının %42’si günlük 2 ile 3
saat
arası
internet
kullandıklarını, %31’i günlük 4 ile 6 saat arasında internet kullandıklarını, %14,5’i günde 1 saatten az internet
kullandıklarını, %12,5’i ise günde 7 saatten fazla internet kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular öğretmen
adaylarının büyük çoğunluğunun en az günde 2 ile 3 saat ve önemli bir kısmının 4 ile 6 saat internette kaldığını
göstermektedir.

Tablo 5’te BÖTE öğretmen adaylarının bilişim güvenliği kursu veya dersi alma durumlarının çok düşük
olduğu görülmektedir. BÖTE öğretmen adaylarının % 23,5’i bilişim güvenliği kursu veya dersi aldıklarını, % 76,5’i
bilişim güvenliğine yönelik bir kurs veya ders almadıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular, lisans programlarında
verilen derslerde yeterli düzeyde bilişim güvenliğini sağlamaya yönelik sistemli bir yaklaşımın olmadığını
göstermektedir.

Tablo 6’da BÖTE öğretmen adaylarının virüs tarama yazılımının güncelleme sıklığı sorusuna farklı cevaplar
verdiği görülmektedir. BÖTE öğretmen adaylarının %36,5’i virüs tarama yazılımını haftalık güncellediğini, %16’sı
yılda bir kez güncellediğini, %13’ü her gün güncellediğini, %12,5’i kurulu virüs programının olmadığını
belirtmişlerdir. Özellikle BÖTE öğretmen adaylarının %12,5’nin kurulu bir virüs tarama yazılımının olmaması
dikkat çeken bir bulgudur.

345

Tablo 7’de BÖTE öğretmen adaylarının seçeneklere verdikleri cevapların “Bu konu hakkında hiçbir şey
duymadım” yönünde ağırlık kazandığı görülmektedir. Adayların %60,5’inin intihali duymamaları araştırmanın
dikkat çeken bulgusudur. Bu bulgu öğrencilerin ödevlerinin hazırlarken kopyala-yapıştır yöntemine
yönelebileceklerini göstermektedir. Bunun yanında Sniffing, Spoofing, bot ve botnet, screen scraping, arka kapılar,
phishing (oltalama), köle bilgisayar, sosyal mühendislik konularını duymadıklarına dair bulgulara ulaşılmıştır.

Tablo 8’ de BÖTE öğretmen adaylarının duydukları fakat ne anlama geldiğini bilmedikleri konulara yer
verilmiştir. Uygun kullanım politikası, DoS saldırıları, Script kiddies, Türk hukukunda bilişim suçları, proxy, Milli
Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi, Nefret grupları ve Kimlik hırsızlığı gibi konularda adaylar,
ağırlıklı olarak bu konuları duydukları fakat ne anlama geldiğini bilmedikleri yönünde görüş belirtmişlerdir.
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Tablo 9’da BÖTE öğretmen adaylarının bildikleri fakat gerekli önlemleri almayı öğrencilerine
öğretebilecek yeterliliğe sahip olmadıkları konulara yer verilmiştir. Tuş kaydedici yazılımlar ve bilişim korsanlığı
konularının teknik bilgi ve detay gerektiren konular olduğundan, BÖTE öğretmen adaylarının bu konulara yönelik
farkındalık oluşturma ve karşı koymayı öğretebilme yeterliliğine sahip olmadıklarını düşündükleri sonucuna
ulaşılabilir.
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Tablo
10’da BÖTE öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak bilgi sahibi oldukları ve öğrencilerine
öğretebileceklerini düşündükleri konulara yer verilmiştir. Adaylar, 51 konu ile ilgili bilgi sahibi olduklarını ve bu
konuları öğrencilerine öğretebileceklerini belirtmişlerdir. Bu bulguların BÖTE öğretmen adaylarının çoğunluğunun
önemli miktardaki bilişim güvenliği konusuna yönelik iyi düzeyde yeterliliğe sahip olduklarını düşündüklerini
göstermektedir.
6.

TARTIŞMA

BÖTE öğretmen adaylarının bilişim güvenliğine yönelik eğitim verebilme yeterliliklerinin araştırıldığı bu
çalışmada, adayların bilgisayar ve internet kullanım süre yoğunluğunun 3 ile 6 saat arasında olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Mart (2012) farklı meslek gruplarından bireyler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında bilgisayar ve
internet kullanım süresinin “0 ile 2 saat” ve “4 saatten fazla” düzeylerinde yoğunlaştığını bulmuştur. İlkan,
İşcioğlu, Egelioğlu ve Doğanalp (2010) akademik personel üzerinde yaptıkları araştırmasında günlük bilgisayar
kullanımının 3 ile 6 saat arasında, günlük internet kullanımının ise 2 ile 4 saat arasında yoğunlaştığı sonucuna
ulaşmışlardır. Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında hanelerde ve kurum/kuruluşlarda bilgisayar sahipliğinin
ve internet erişiminin artmasıyla (TUİK) bilgisayar ve internet kullanım süresinin de arttığı görülmektedir.
BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanım süresi dikkate alındığında bölümün işlevi
bakımından bu sürenin normal düzeyde olduğu düşünülmektedir.
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Araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi, katılımcıların % 76,5’nin yani büyük çoğunluğunun bilişim
güvenliğine yönelik bir ders veya kurs almadıkları olmuştur. Bu bölümden mezun olacak kişilerin okullarda
bilişim teknolojilerin kullanımından ve öğretiminden sorumlu olacakları düşünüldüğünde, adaylara bilişim
güvenliğine yönelik bir eğitimin verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğütçü (2010) akademik ve idari
personelin bilişim güvenliği davranışını ve farkındalığını analiz ettiği çalışmasında, katılımcıların % 77,7 ’sinin
bilgisayar veya internet güvenliğine yönelik bir eğitim almadıklarını tespit etmiştir. Yapılan araştırma sonuçları,
bilişim güvenliğine yönelik eğitim, kurs veya seminer gibi faaliyetlere pek önem verilmediğini ve bu konuya
yönelik bir faaliyet içerisinde olunmadığını göstermektedir.
Günümüzde bilişim güvenliğine yönelik gerçekleştirilen saldırılar göz önüne alındığında (Canbek ve Sağıroğlu,
2007) bilişim güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin yapılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Anketten elde
edilen verilere göre, birçok BÖTE öğretmen adayının bilişim güvenliğine yönelik bazı kavramların ne olduğunu
bilmediği tespit edilmiştir. Özellikle adayların % 60,5’inin intihal (Plagiarism)’in ne olduğunu bilmemeleri
araştırmanın en dikkat çeken sonucu olmuştur. Bunun yanında günümüzde en sık kullanılan saldırı
yöntemlerinden olan Phishing’in ne olduğunu bilmeyenlerin oranı %57,5 olarak bulunmuştur. Symantec (2013)
raporunda Phishing saldırısının en fazla gerçekleştirilen saldırılardan biri olması ve BÖTE öğretmen adaylarının
bu konuya yönelik bilgi düzeyinin zayıf olması tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca ağ
trafiğinin izlenmesi (Sniffing) ve ağ trafiği izlenirken gizlenme (Spoofing) adayların hiç duymadıkları diğer
konulardır. Bu sonuçlar BÖTE öğretmen adayların özellikle ayrıntılı teknik bilgi gerektiren kavramlar
konusunda bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir. Adayların yoğun olarak duydukları fakat konu hakkında bilgi
sahibi olmadıkları konular; uygun kullanım politikası, DoS saldırıları, script kiddies, Türk hukukunda bilişim
suçları kanun maddeleri, proxy, nefret grupları, kimlik hırsızlığı olarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen
diğer bir sonuç, BÖTE bölümü öğrencilerinin çoğunun bilişim korsanlığı ve keylogger konuları hakkında bilgi
sahibi oldukları fakat bu konuları öğrencilerine öğretebilecek yeterliliğe sahip olmadıklarını belirtmeleri
olmuştur. Katılımcıların öğrencilere öğretebilecek bilgiye ve yeterliliğe sahip olduklarını belirttikleri konular ise
şunlardır:
• Dijital Sertifikalar

• Sosyal Ağ Güvenliği

• Şifreleme

• Taşınabilir Veri Aygıt Güvenliği

• Casus Yazılımlar

• Kablosuz Aygıt Güvenliği

• Son Kullanıcı Sözleşmesi

• Web Kamera Güvenliği

• Pop-up Ads

• Güvenli İnternet Hizmeti

• Zararlı Yazılımlar

• Cep Telefonu Güvenliği

• Ekran Kaydediciler

• Dosya Paylaşım Güvenliği

• Spam

• Güvenli Siteler

• Siber Zorbalık

• Portlar

• Güvenlik Duvarı

• E-posta Ekleri

• Çerezler (Cookies)

• Adil Kullanım

• Güvenlik Ayarları

• Erişim İzni

• Korsan Yazılım Kullanma

• İnternet Filtreleri

• Blog Güvenliği

• Spam Filtreleme

• Telif Hakkı

• Önbelleğe Yüklenmiş Web Siteleri

• Mobil Teknoloji Güvenliği

• 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen
• Yazılım Güncellemesi
suçlarla mücadele kanunu
Yukarıdaki maddeler incelendiğine katılımcıların öğrencilerine öğretebilecekleri belirttikleri konuların
günümüzde önemli konular olduğu görülmektedir. Bununla beraber toplumda bireylerin farkındalıklarının,
güvenliği sağlamaya yönelik bilgi düzeylerinin ve davranışlarının ne olduğu önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Valcke, Schellens, Van Keer ve Gererse (2006) çalışmasında öğrencilerin yüksek oranda güvensiz
internet kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca bilgisayar ve internet kullanırken çocukların ve gençlerin
karşılaştığı tehlikeler artmakta, çocuklar ve gençler bu ortamlarda ciddi zararlar görmektedirler (Demirel, Yörük
ve Özkan, 2012). Özçakır, Erkoç, Çelik, Baktır, Şahin ve Ayvaz Reis (2011) toplumda çeşitli sorunlar nedeniyle
güvenli bilgisayar ve internet kullanımı konusunda yeterli farkındalığın oluşmadığını belirtmişlerdir. Ünver ve
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Canbay (2010) teknolojik gelişmelerle beraber yapılan saldırıların gelişmesiyle vatandaşların güvenlik önlemleri,
riskler ve saldırılar konusunda sürekli bilgilendirilmelerinin ve farkındalıklarının artırılması gerektiğini
belirtmişlerdir. Yine bu çalışmada, bireyleri güvenlik konusunda bilgilendirme ve bireylerin farkındalıklarının
artırılması sürecinde eğitim kuruluşlarına büyük görevlerin düştüğü vurgulanmıştır. Bu bilgilendirme ve farkındalık
oluşturma sürecinde kitle iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanılmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Dolasıyla küçük yaşlardan itibaren çocuklara ve gençlere bilişim teknolojilerini ve interneti güvenli kullanmaya
yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan okullarda bu görevi üstelenecek kişiler bilişim teknolojileri
öğretmenleridir.
7.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmada BÖTE öğretmen adayların bilişim güvenliğine yönelik eğitim verebilme yeterlilikleri kimi
konularda iyi düzeyde olduğu görülürken kimi konularda yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Bu sonuçlardan
yola çıkarak, BÖTE öğretmen yetiştirme programında bilişim güvenliğine yönelik derslere yer verilmesinin
yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu dersin BÖTE bölümü için zorunlu, diğer öğretmen yetiştirme programı için
ise seçmeli olarak programda yer almasının bilişim teknolojilerinin güvenli kullanımı açısından katkı sağlayabilir.
Bunun yanında şu an çalışmakta olan öğretmenler için düzenlenecek seminerler ve kurslar ile öğretmenlerin
bilişim güvenliğini sağlama ve gerekli tedbirleri alma becerileri artırılabilir. Bu kurs ve seminerle ilgili hedeflerin
ve içeriğin belirlenmesinde tüm paydaşların görüşleri alınmalıdır. Bu çalışmada geçen konu başlıkları ihtiyaç
analizin yapılması ve ders içeriğinin belirlenmesi çalışmaları için kullanılabilir. Çalışmada kullanılan anketin var
olan durumun daha iyi anlaşılması için hedef kitlesi farklı başka araştırmalarda da kullanılması umulmaktadır.
Ayrıca bu çalışmadaki içerik bilişim güvenliğine yönelik derslerin hazırlanmasında örnek alınabilir.
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