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AN EXPLORATION OF THE EFFECTS OF MICROCONTROLLERS CLASS
PREPARED THROUGH WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT ON THE
ACADEMIC SUCCESS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS
Abdullah Alper Efe1 , Ramazan Bayındır2, Mehmet Akif Ocak3, Demet Somuncuoğlu Özerbaş4

1.

ABSTRACT

Web Based Learning, is based on presenting the content on the web and opening it to the online users. ADDIE
approach, which follows system design, consists of Analyze, Design, Development, Implementation and Evaluation,
widely adopted while designing the Web Based Learning environment. Microcontrollers Class takes an important position
among the lessons studied on the field of electrical and electronics technology of Vocational High Schools. Nevertheless,
there are some difficulties in teaching this lesson and keeping up the retention level of students. Arduino platform,
teaching the technology and engineering with the help of in- and out- of class activities and Maker movement, allows
students and researchers to make projects easily by developing of IoT (Internet of Things) which is one of the greatest
technology trend and STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) which is education trend. The ultimate
goal of this research is to determine the effects of microcontrollers class prepared through web-based learning
environment on the academic success of vocational high school students. For this purpose, a quasi-experimental study
applied to the two different groups of totally 40 students studying in 11th grade at the department of electricity and
electronics in a Vocational High School in Ankara. Within the scope of the research, four experiments with subtopics of
digital and analog operations with the Microcontrollers applied to the control and the experimental group in the class and
on the web based environment for four weeks interactive course. As a result of experimental study, “t” test method was
used on the SPSS program to determine whether there is a significant difference between experimental and control
groups’ mean score or not. Results showed that experimental group students significantly increased their level of success
compared to the control group students. The results of this study shows that Microcontrollers class prepared through WebBased Learning Environment is a remarkable factor to increase academic achievement.

Keywords: Web Based Learning, Microcontrollers, Arduino, STEM, IoT

2. INTRODUCTION
The applicational studies regarding Web-based Learning have expanded considerably nowadays. The
ability to reach content wherever the user wants it has increased the popularity of Web Based Learning.
Especially in technical areas where content is difficult, the usage areas of web-based teaching are increasing.
(Horton, 2000) This study focused on the application of Web Based Learning in the Microcontroller Lesson.
In this sense, the study investigated the effect of web based microcontroller course, prepared for 11th grade
Vocational High School students, on the academic success.
Microcontrollers; allowing flexible and state-of-the-art solutions for both industrial and simple automation
and control applications. Microcontrollers are an important part of the electric-electronic technology field,
which is the locomotive of technology. However, difficulties arise in the teaching of this course and in
ensuring the permanence of the subject in the students. (MEB, 2017). When examining the prior research on
the international field for microcontroller systems, it is very clear that mainly Arduino, Raspberry Pi, ARM,
FPGA and similiar development cards have become increasingly widespread. (Grover, Krishnan, Shoup, &
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Khanbaghi, 2014, Calugay, A.A.P.; Santos, Santos, Tolentino, & Zhuo, 2016, Gupta, & Shukla, 2016, Irmak,
Colak, Bülbül, Güler, & Calpbinici, 2012)
Web-based learning has entered the world of education as a continuation of computer-aided education and
has developed and spreading very rapidly. The main reason for this is the increasing demand of students, the
need for better teaching techniques and new technologies used in teaching (Çakır, Eryılmaz, & Uluyol, 2014).
2.1.Web Based Learning
Place, time, and instructional constraints in traditional learning-teaching methods have made the use of
computer and internet technologies a necessity in the education system. Web-Based Learning is a learningteaching model that provides rich interactive content delivery to online users on a specific topic.
Horton (2000) defined Web Based Learning as the use of web technologies for educational purposes in
conjuction with specific goals. Alessi and Trollip (2001) have similarly described Web-based Learning as the
transfer of content to the user through technological means towards the stated goals. The starting point of
Web-based Instruction is based on the need to present wide range of low-cost, fast and high quality
educational contents. With increasing network speed and infrastructure opportunities, the web environment is
becoming more and more widespread (Irmak, Bayindir, Colak, & Sagiroglu, 2008).
While web-based learning is being carried out, it is necessary to pay attention to factors such as the quality
of the learning materials, usability, system support by the learners, management of the system, accessibility,
imaging and feedback mechanisms (Gülbahar, 2012). In the study, it is preassumed that the content can be
accessed from anywhere at any time, allowing to eliminate both time and space diffulties in the an
asynchronous learning process.
Çınar (2012), in his study, stated that Web Based Learning is a complex process different from the
classical teaching process. From a different perspective, Yıldırım (2012) compared the Web Based Learning
environment with other Virtual World Based environments. The study results showed that the Web Based
Learning environment was not different from other virtual environments. Ekin (2012) examined the cognitive
load, academic achievement and transfer skills of the students in the Web Based Instructional environment.
The study results showed that student academic achivement and transfer skills arised and cognitive load did
not increase.
2.2. Instructional Design and Web Based Learning
In this study, digital materials developed in web based learning environment were created by using one of
the instructional design models (ADDIE).
Arkün (2007) found that the learning environment created for student effective learning by using ADDIE
model made a difference in students’ academic achivements. Results showed that ADDIE based learning
environment enhanced students' co-operation and the relationship with the daily life of the subject. Other
studies (Chen, Chen, Chu, Chang, & Chen, 2007; Kaiser, Van, Rodriguez, Mintzer, Ruiz, Smith, & Roos,
2006) using the ADDIE model showed that applications in educational environments were successful in
general. In particular, the ADDIE model is simple, its stages are easy to understand, and its design focus
indicates its effectiveness in technical and practical areas. The basic components of ADDIE includes analysis,
design, development, implementation and evaluation. However, differences may be seen in the components
according to the applied fields and practice (Varank, 2016). Medicine, Engineering are the sample areas in
which the ADDIE model was effective and easily used. In this regard, the content prepared for the
Microcontroller Lesson was developed by means of the ADDIE model.
Since 11th grade students use technology constantly in their lifes, it might be thought that traditional
learning methods and environments are inadequate to meet students learning expectations. Developing and
changing the educational environment make it easy to to enrich and diversify the educational content.
In this study, animations, videos, presentations, exercises, quizzes were prepared in the design phase and
embedded in the Learning Management System. An open-source LMS system Moodle was preferred because
it was flexible in its operation and adaptable to learning systems. Küçükönder (2014) compared Moodle-like
systems with each other in his work. Moodle came to the forefront because it could work with all operating
systems, be compatible with SCORM, have language support, and be able to use with disabled people. Ataç
(2010) studied the Moodle system in his work. The study results showed that Moodle was a system that could
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be used in easy-to-install and postgraduate training programs. Moodle offered a flexible work platform and
many modules could be easily added.
2.3. Mastery Learning Model
Mastery learning is an instructional model that allows all learners to learn when appropriate learning
environments are provided. Mastery learning by Bloom (1980) argued that the content could be learned by
everyone. Sequentially organized content is subdivided into well-defined small learning objectives (Figure 1).
Studies indicate that the Mastery Learning Model contributes to curriculum, teaching, and student evaluation.

Figure 1: Showing block diagram of the Mastery Learning Model (Ocak,2015)

In his study, Ersoy (2014) has adapted the Mastery Learning Model for distance learning applications and
applied it on the students. As a result, the study found that students in the experimental group (web-based
learning environment) scored higher than the students in the control group. The application of the Mastery
Learning Model with Web Based Learning and Learning Management System facilitates the learning in terms
of allowing the students to progress at their own pace, providing feedback, monitoring the students with tests
at the end of the each unit and repeating as many times as desired.
Similar findings were obtained in other studies based on the Mastery Learning Model (Aydın, 1995;
Boggs, Shore, & Shore, 2004; Wu, Hwang, Su, & Huang, 2012). In the study of Chua, Ocbian, & Gamba
(2013), where Mastery Learning Model principles were used as an instructional model, positive results were
seen in the same way.
The main reason for choosing the Mastery Learning model in this study is that it supports the learning of
all learners because of the flexible and supporting structure of the Web Based Learning environment in which
students learn at their own pace.
2.4. Microcontrollers and Arduino Platform
In this study, Arduino UNO Microcontroller card which is one of the main Arduino card and 4
experiments were used in Microcontrollers class. Arduino, as an open source hardware and software system,
is a development platform where microcontroller applications are developed easily and effectively. In order to
perform desired process a command is sent to microcontroller in the Arduino card. Arduino cards, receiving
signals from buttons, sensors, potentiometers etc. process and send out to output devices such as motors,
LEDs, LED displays etc. In addition to that, Arduino cards allow wireless communication and process timing
and storage transactions. Arduino platform supports multiple operating systems (Windows, Mac, Linux)
(Coşkun, 2016).
The advantages of using Arduino can be describe as low cost, open source and flexible environment and
simple and effective programming run-time IDE (Gökhan, 2016). Literature review showed that the studies on
microcontrollers were continuously developed and that the use of technology became increasingly widespread
due to this development (Bayindir, Kabalci, Kaplan, & Öz, 2012).
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Arduino microcontroller applications proved themselves in electricity, electronics, home automation, and
even the military arena. For example, Bahir (2016) developed a smart home automation system in his work
and used Arduino technology in this system. From a different perspective, Songul (2014), in his study,
developed a system model of Arduino based tank barrel stabilisation for the gun systems used in the tanks and
the enhancement of hit percentages. This model tested on the prototype in a small scale real environment and
the Arduino based system was seen to be successful.
Garrigos, Marroqui, Blanes, Gutierrez, Blanquer, & Canto (2017) reported in their study that Arduino
cards could be used for educational purposes at different levels of learning. Thanks to its low cost and easyto-use visual interface, Arduino stands out from the standpoint of STEM education.
Grover, Krishnan, Shoup, Khanbaghi (2014) showed that the Arduino platform used in their mechatronics
training enhanced the effective learning of students, and it was observed that the students in the study were
more effective in coursework, laboratory and project work. The studies on Arduino, a microcontroller
development card, continue at different speeds in different applications (Sklirou, 2017; Yoo, Pattaparla, &
Shaik, 2016).
2.5. Purpose of Study
The purpose of this study; was to determine the effect of the Microcontroller Class, prepared through the
Web Based Learning environment, on the academic success of the Vocational High School students. For this
purpose, two group of 11th grade students in a Vocational School in Ankara were selected by using purposive
sampling methods, as experimental and control groups. While Web Based Learning method was applied to
the experimental group, traditional learning methods were applied to the control group.
Based on prior research and updated Arduino based studies the following question was determined as
research question:
•

3.

Is there a significant difference between the academic achievement of students in the
experimental group and the students in the control group who took the course in the Web Based
Learning environment?

METHOD
3.2. Participants

The participants, were the student studying in the Electrical-Electronics Field, took the Microcontroller
Course in the Vocational High School in Turkey. A total of 40 students were divided into two groups as
control and experimental groups who were randomly selected from 11 grade pre-determined branches.
The sample of the study was determined by a purposive sampling method. In purposive sampling
researchers generally use personel judgment a select a sample based on previos knowledge of a population
and a spesific purpose of the research. (Frankel, Wallen, &Hyun, 2000) The reliability level for the study's
estimation was 95%, p value was 0.05.
3.3. Learning Enviroment
In this study, Moodle platform was used as Learning Management System. Researchers integrated course
content regarding 4 different in-class activities into Moodle learning system. The learning duration was
determined as 6 weeks, including 1 week orientation, 4 weeks training and 1 week evaluation.
The Researchers registered the students, and dealed with log-taking, presentation, exercise, discussion,
messaging, quizzes. The videos and simulations in the system were uploaded to moodle system with SCORM
package. Mastery Learning was adopted as an instructional learnig model.
Clicking on the Microcontroller course link from http://egitimheryerde.net/egitim/, the following window
(Figure 2) was displayed after logging in by entering the username and password in the window. From here,
the content of the subject required by students could be reached. Students entered the ÖYS portal with their
user name and password that will be created for them.
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Figure 2: Starting Page of Moodle Learning Environment

This study lasted 6 weeks. Every week, an experiment was explained in accordance with the learning
objectives presented in the table of specifications in Appendix-1. After editing the videos in Camtasia,
researchers explained design process of each curcuit and Arduino programming sketch. After that researchers
upload each experiment into Moodle LMS system. In addition, for each experiment, interactive animations
were created with Articulate Storyline which is content production software.

Figure 3: First Experiment, Interactive Animation designed for LED control with Button
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Students were guided through the presentation learning strategy, in the production process of video
capture (Figure 4) and interactive animated content (Figure 3). Materials required for each experiment,
experimentation and code sketchs description were prepared for each experiment in three different episodes.
The videos can also be viewed in full screen. Teaching methods and techniques used in the experiments were
verbal presentation technics, question and answer learning method. (Budak & Somuncuoğlu, 2015).

Since the Mastery Learning method was chosen as the teaching method, students succeed the monitoring
test at the end of the each unit moved the next experiment. Students failed the monitoring test were directed
by supporting tests and guidance.

(a)

(b)
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(c)
Figure 4: Video Examples of (a) Material, (b) Circuit Setup and (c) Sketch Description
Logging on the system, studying the course content and monitoring students’ progress were followed
through the system loggs. In the control group, the researchers explained the same content theoretically with
traditional classroom methods. Class notes prepared by the classical method of the same content were
distributed to the students.

3.4. Research Model
In the research, learning environment (Web Based Learning, Traditional Learning) was independent
variable and Academic Achievement is dependent variables. Independent sampled t test was used as a
research model. The t test is the test of a statistic that investigates whether the distinction between two
separate averages obtained with two independent measures is significant. t test method is generally used in the
distributions formed from the observation that the number of data is below 30. The t value is the ratio of the
difference between the two means to the standard error (Arslantürk, 1997). Indepented samples t test was used
to determine whether there was a significant difference between the control and experimental groups.
3.5. Data Collection Tools, Reliability and Validity Issues
A 33-item academic achievement test was prepared in accordance with the determined objectives, and the
content validity and reliability analysis were conducted. Content validity was ensured by sending academic
success test to the 4 different field experts to receive feedbacks. As a result of the feedback, the academic
achievement test has been revised. The reliability test was performed in SPSS. After the pilot study, 10
questions (1,6,10,11,14,18,26,27,28,31) excluded. The final version of the test included 23 questions. The
questions were developed and confirmed by experts in accordance with the purposes and sub-objectives set
out in the specification table. The Cronbach α reliability value in the SPSS program was 0.71. This shows that
the resulting academic achievement test is reliable.

4. FINDINGS AND INTERPRETATION
Data analyzes were performed in SPSS 23. Researchers used independent samples t test method to see
whether there was a significant difference between Control and Experimental groups. The samples that will
compare the mean scores of the two groups (Experimental and Control) are indepented.
In addition to that, it was also tested whether the distribution of the measures related to the dependent
variable (academic achievement score) was normal.
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In this study, Shapiro-Wilks test was applied in SPSS to ensure normality of data. This test was preferred
because the group size was smaller than 50. The results of the analysis showed that in the Shapiro-Wilks test,
the value of p was α = 0.52 for the control group and α = 0.92 for the test group (Table 1). The increase in p
value greater than α = 0.05 indicates that the academic achievement scores at this level of significance show a
normal distribution, in other words, no deviation.

When we look at the normal distribution curve, Q-Q graph and histogram graphs show that the distribution
is normal.

Table 1: Shapiro-Wilk normality test
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
group
Student score

Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

control

,122

20

,200*

experim.

,098

20

,200*

Statistic

df

Sig.

,959

20

,529

,979

20

,921

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Q-Q graphs were also used for the normal distribution of the scores obtained in the study. When looking at
Figure 5, it can be said that since the points on the Q-Q graph are distributed on the 45 degree line, a normal
distribution is assured. As observed in the graphs, there is no excessive deviation.

Figure 5: Q-Q Normality Graph for Control Group
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Figure 6: Q-Q normality chart for the Experiment Group
As shown in Figure 7, when histogram graphs were examined, there was a difference between control and
experimental graph mean scores. This difference seemed to be in favor of the experimental group.
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Figure 7: Histogram Graph of control and experimental groups
The academic achievement of the students is significantly different according to the student group (t (38)
= 2.80, t <0.05). The academic achievement of the students in the experimental group ( X  68 .55 ) is higher
than the control group. This finding can also be interpreted as a significant difference between the study group
receiving web-based instruction and the control group receiving traditional training.

Table 2: t test results of the students' Academic Success Scores according to groups
Grup
N
S
sd
t
X
Control
20
55.50
14.07
38
2.80
Experimental 20
68.55
15.36

p
0.008

The calculated value of η2 was 0.40 for the groups studied. Accordingly, it could be stated that almost
40% of the variance which was observed in the academic achievement test depended on the given education.
In addition to that, Cohen d value was calculated as 0.89. This result indicated that the difference between the
mean scores of the control and experimental groups’ academic achievement was 0.89 standard deviation.
5.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

As a result of the analysis, a significant difference between the experimental group and the control group
was determined by the independent t test method. In consequence of this result, the academic achievement of
experimental group was more successfull than the control group. The mean score of the academic
achievement was 68.55 at the experimental group and 55.50 at the control group. The 13-point difference
between the averages is quite high.
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There is no significant difference between groups in terms of age, gender, language proficiency, computer
skills, number of proviusly taken courses, and readiness. In this sense, researchers concluded that using Web
Based Learning method, whereby the production of digital materials, in the experiment group’s education was
the main reason for this difference.
Experimental group students welcomed the materials prepared by using ADDIE, systematic instructional
design approach followed for web based learning. Especially interactive applications for experiments, videos
of materials, execution of curcuit and explanation of sketch, supporting presentations and exercises,
monitoring tests used to implement the Mastery Learning Model. The results of the research indicated that
Microcontrollers Class prepared through Web-Based Learning Environment is an important factor in
increasing academic achievement.
Academic studies should focus on exploration that the participants are higher and the quantitative and
qualitative methods are used together while using different dependent variables with academic achievement.
In these studies it is recommended that the web-based microcontroller programming education should be
observed and shared on different groups of students.
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Appendix1, Table Of Specifications MICROCONTROLLER CLASS FOR 4 WEEKS

4. Week

3. Week

2. Week

1. Week

Duration

80 min

80 min

80 min

80 min

Module/Subject

Gains/Experiments

Application

Strategies, Methods and
Technics of Instruction

Digital processing
with
Microcontroller

It is intended to give students the
knowledge and skills related to
Microcontroller programming.
Students can make LED
control with Buttons.

Control Group:
Face-to-face

Digital processing
with
Microcontroller

It is intended to give students the
knowledge and skills related to
Microcontroller programming.
Student can make traffic lamp
application circuit.

Control Group:
Face-to-face

Analog processing
with
Microcontroller

It is intended to give students the
knowledge and skills related to
Microcontroller programming.
The student can control the
direction and speed of DC
motor.

Analog processing
with
Microcontroller

It is intended to give students the
knowledge and skills related to
Microcontroller programming.
Student can practice a step
motor.

•

Instructional strategy
through presentation,
narration and demonstration
methods, question-answer
technique

•

Instructional strategy
through presentation,
narration and demonstration
methods, question-answer
technique

•

Instructional strategy
through presentation,
narration and demonstration
methods, question-answer
technique

•

Instructional strategy
through presentation,
narration and demonstration
methods, question-answer
technique

Experimental
Group: Online

Experimental
Group: Online

Control Group:
Face-to-face
Experimental
Group: Online

Control Group:
Face-to-face
Experimental
Group: Online
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Activities
Control Group: a. Supplying circuit materials b.
Flow diagram review c. Showing the diagram of
circuits d. Coding the required program e.
Installation of the program to Ardiuno f. Making
board connections g. Activating the circuit
Experimental Group : a. Log in to LMS System
b. Tracking the students content usage c. Step
by step application of the experiment in the
system d. Observation and conclusion
Control Group: a. Supplying circuit materials b.
Flow diagram review c. Showing the diagram of
circuits d. Coding the required program e.
Installation of the program to Ardiuno f. Making
board connections g. Activating the circuit
Experimental Group : a. Log in to LMS System
b. Tracking the students content usage c. Step
by step application of the experiment in the
system d. Observation and conclusion
Control Group: a. Supplying circuit materials b.
Flow diagram review c. Showing the diagram of
circuits d. Coding the required program e.
Installation of the program to Ardiuno f. Making
board connections g. Activating the circuit
Experimental Group : a. Log in to LMS System
b. Tracking the students content usage c. Step
by step application of the experiment in the
system d. Observation and conclusion
Control Group: a. Supplying circuit materials b.
Flow diagram review c. Showing the diagram of
circuits d. Coding the required program e.
Installation of the program to Ardiuno f. Making
board connections g. Activating the circuit
Experimental Group : a. Log in to LMS System
b. Tracking the students content usage c. Step
by step application of the experiment in the
system d. Observation and conclusion

ÖĞRETMEN YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ali Ünsal1, Vahit Hüyük2
1.

ÖZET

Bu araştırmada “Öğretmen Yeterlik Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış ve
ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur. Araştırmanın ölçeği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 12
ilköğretim okulundaki 227’si bayan ve 182 erkek olmak üzere toplam 409 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada
öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, branşı, çalıştığı okul düzeyi ve öğretmenlerin çalıştığı okulun bulunduğu
yerleşim yeri bağımsız değişkenleri açısından öğretmenlik yeterlik algıları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda,
öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemi, çalıştığı okul düzeyi ve görev yaptığı okulun bulunduğu yerleşim yeri açısından anlamlı
bir fark bulunmuştur. Öğretmenlerin branşı açısından ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeterlik, öğretmen yeterliği, öğretmen yeterlik ölçeği
2.

GIRIŞ

Eğitimin yürütülmesinde temel işleve sahip öğretmenlerin gelişmelerle tutarlı bir şekilde yetiştirilmesi
sorununun birçok araştırmaya konu olduğu gözlenmektedir. Artık öğretmen eğitiminde zamanla değişen ve
çeşitlenen yeterliliklerin varlığı iyiden iyiye kendini hissettirmektedir (Budak ve Demirel, 2003). Öğretmenin
kişisel özellikleri, öğrenme etkinliklerinin yöneticisi olarak yeterliliği, öğrenme sürecini izleme ve ders
vermedeki yeterliliği, özgeçmişi, öğrenci ve diğer bireylerle ilişkileri sınıftaki başarısını etkiler (Güçlü, 2002).
İçinde bulunduğumuz çağda nitelikli insan yetiştirmek çok önemli hale gelmiştir. Bu yetiştirme çabası
içerisinde en önemli görev tabi ki öğretmene düşmektedir. Akademik öğrenme için daha fazla zaman
harcayan yüksek eğitimsel yeterlik duygusuna sahip öğretmenlerin öğrencilerin başarılı olması için yardım
ederek ve öğrencilerin becerilerini överek öğrencilerini daha fazla desteklediklerini, düşük akademik yeterlilik
duygusuna sahip öğretmenlerin ise; öğrencileri hatalarından dolayı tenkit etme ve yapılan bir eğitimsel
faaliyette çabuk sonuçlar alamazlarsa, öğrencilerden çabucak vazgeçme davranışını gösterdiklerini
bulmuşlardır. Öğretmenlerin yeterlik duygusunun öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin başarılı olması ve
öğrencilerin öğrenmeye motive edilmesi açısından çok önemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
bireyleri yetiştirme görevi bulunan öğretmenin de yeterli eğitim-öğretim anlayışına, bilgisine ve tutumuna
sahip olması gerekmektedir.
Bir kişiye, görevinin gerektirdiği belirli bir rolü oynayabilme gücü kazandıran özellikler olarak tanımlanan
yeterlik tüm meslekler için söz konusudur. Çünkü mesleklerin gelişip, kendini yenilemelerinde yeterlik
önemli bir unsurdur ( Kuran,2002).
Bandura’ya göre, yeterlik bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip
başarılı olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısına denir. Ona göre yeterlik duygusu bilişsel
mekanizmalar tarafından düzenlenen ve oluşturulan bir davranıştır.
Öğretmen yeterliliklerini, kişisel öğretmen yeterliliği ve genel öğretmen yeterliliği olarak ikiye ayırmıştır.
Kişisel öğretmen yeterliliği Bandura’nın kendilik yeterliği teorisine dayanır ve bir öğretmenin becerileri
hakkındaki inançları ile ilgilidir. Genel öğretmen yeterliliği ise; Bandura’nın bir dereceye kadar bireyin
eğitim, zeka, aileden aldığı eğitimde öğrendiği çevreyi kontrol edebilme düzeyleri ile ilgili bireysel inançları
ile ilgili olan sonuçsal beklenti kavramı ile ilişkilidir. Böylece öğretmenlerin yeterlilik inançları sınıf dışındaki
faktörlerin ve kişisel etkilerin algılanmasının toplamından oluşur. Kişisel yeterlik duygusunun temelinde
öğretmenin mesleki yeterliliğini kişisel anlayışa dayandırması ve kendisini olumlu olarak algılaması yatarken,
genel öğretmen yeterliğinin temelinde öğretmenin mesleki yeterliğini bilgi ve becerisine dayandırması,
yetersizliğin nedenini de çevresel koşullara dayandırması yatmaktadır.
Yükseköğretim kurulunun Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi çalışmaları
kapsamında hazırlanan öğretmen yeterlik listesinde öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilikler 4 ana
başlık altında toplanmıştır. (Akt. Özdemir ve Yalın, 2000). Bunlar;
•

Konu alanı ve Alan Eğitimine ilişkin yeterlilikler.

•

Öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterlilikler (planlama, öğretim süreci,sınıf yönetimi, iletişim gibi)
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•

Öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma ile ilgili yeterliliklerdir.

•

Tamamlayıcı mesleki yeterliliklerdir.

Öğretmen yeterliğini arttırmak için öğretmenler öğrencilerin eğitimi için etkili olabilecek şekilde
davranabileceklerine inanmalıdır. Öğretmenler öğrencilere sundukları ve gösterdiği rollerinde etkili olabilme
ile ilgili kararları ve kapasitelerini tanımlamalıdırlar. Bu kararlar, öğretmenin yeterlik duygusunun ortaya
çıkmasını ve varolan yeterlik duygusunun artmasını sağlamak için neler yapabilecekleri üzerine
odaklaşmalıdır.
Bu çalışmada öğretmen yeterliği ölçeği Türkçe’ye uyarlanmış ve ilköğretim düzeyinde derslere giren
öğretmenlerin yeterlilikleri cinsiyet, mesleki kıdem, branş, okulun bulunduğu yerleşim yeri ve okul düzeyi
gibi değişkenler açısından incelenmiştir.
3.

YÖNTEM

Öğretmen Yeterlik ölçeğinin orijinal İngilizce metni önce Türkçe’ye çevrilmiş daha sonra geçerlik
açısından faktör analizi, güvenirlik açısından da ölçeğin iç tutarlığı incelenmiştir. Bu çalışmanın ikinci
boyutunda ise öğretmenlerin yeterliklerine ilişkin bulgular survey yöntemle gerçekleştirilmiştir.
3.1. Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarındaki öğretmenler
oluşturmaktadır. Bu amaçla, Hatay ilinde bulunan 12 ilköğretim okulundan 309 öğretmen örnekleme
atanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin 227’si erkek 182’si bayandır.

3.2. Veri Analiz Teknikleri:
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde ölçeğin içerisindeki maddeler için aritmetik ortalama ve standart
sapmaları hesaplanmış, madde kalan ve madde toplam analizleri gerçekleştirilmiştir.
4.

BULGULAR
4.1. Ölçeğe İlişkin Bulgular

Öğretmen yeterliği ölçeği Eğitim Programları ve Öğretim Alanından iki uzmana verilmiş, araştırmacıyla
birlikte herkesin ayrı ayrı Türkçe formunu oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen bu çevirilerin maddeleri
karşılaştırılmış ve aynı çeviriye sahip maddeler belirlenmiştir. Bu maddelere, çevirilerinde fikir birliği
sağlanamayan maddelerin farklı çevirileri de katılmış ve çeviri bu haliyle İngilizce bölümünden iki öğretim
elemanına verilerek, İngilizceye çevirtilmiştir. İngilizce çeviriler orijinal ölçekle karşılaştırılmış ve
benzerliklerine göre her maddeyi en iyi temsil eden çeviriye yer verilmiştir. Ölçek son halini almadan önce
İngilizce ve Türkçe tüm formlar ölçme değerlendirme uzmanları ve araştırmacı tarafından incelenmiş ve
çeviriler arasında büyük bir tutarlılık olduğu görülmüştür. Uzman görüşlerine dayalı olarak ölçeğin bu şekilde
kullanılmasına karar verilmiştir.
Ölçek geliştirme sürecinde, ortalama, standart sapma, ranjı ve çarpıklık katsayıları belirlemiştir. Ölçeğin
içerisindeki maddeler için aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış, madde kalan ve madde
toplam analizleri yapılmıştır.
Bir ölçüm aracının ya da ölçeğin geçerliliği, ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçtüğüne ilişkindir.
Geçerlilik testinin, güvenilirlik testinde olduğu gibi dayandığı bir sayı yoktur.
Faktör analizi, değişkenler arasındaki korelasyonların, gözlenemeyen ortak faktörlerden kaynaklandığı
varsayımına dayanmaktadır. Analiz, değişkenler arasındaki sapmaların daha az sayıdaki ortak faktörler
tarafından açıklanması amacıyla geliştirilir. Analizde çoğunlukla korelasyon matrisi kullanılmakta,
değişkenler arasındaki korelasyonların yüksek olması durumunda, faktör sayısı az olmakta ve toplam
varyansın daha büyük bir ortak bölümü açıklanabilmektedir. Yapı geçerliliği için faktör analizi tekniği
kullanılmıştır.
5.

TARTIŞMA VE YORUM
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Bu çalışmada öğretmen yeterliği ölçeği Türkçe’ye uyarlanmış ve ilköğretim düzeyinde derslere giren
öğretmenlerin yeterlilikleri cinsiyet, mesleki kıdem, yerleşim yeri ve okul düzeyi gibi değişkenler açısından
incelenmiştir. Araştırma bulgularına dayanarak 10 ifadelik ölçeğin Türkçe formunun dil eşdeğerliliğine sahip,
güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu söylenebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar için, farklı örneklemler
üzerinden ölçeğin içsel tutarlılığının geliştirilmesi ve geçerliliğinin sınanması önerilmektedir. Geliştirilen bu
ölçek öğretmenlerin tüm rol, yeterlik, performans ve düşüncelerini ölçen bir envanter değildir. Aracın ölçtüğü
değişken yalnızca öğretmenin bir bütün olarak kendi yeterliğini nasıl algıladığıdır.
Bu çalışmanın ikinci boyutunda gerçekleştirilen araştırma sonucu, cinsiyet, mesleki kıdem, çalışılan
okulun bulunduğu yerleşim yeri ve okul düzeyleri açısından öğretmen yeterlikleri arasında anlamlı farklar
bulunmuştur. Özelde bu farklılıklara bakıldığında: araştırmanın birinci bağımsız değişkeni olan cinsiyet
değişkeni açısından erkek öğretmenler ile bayan öğretmenlerin yeterlik puan ortalamalarında anlamlı bir fark
bulunmuştur. Bu sonuca göre bayan öğretmenlerin kendilerini erkek öğretmenlere göre daha yeterli buldukları
sonucu ortaya çıkmıştır. Yeterlik algısı, tamamen kişinin kendi algısının ürünü olan bir durum olduğundan,
özellikle bayan öğretmenler ile erkek öğretmenlerin yeterlik algısını etkileyebilecek özellikler olan, sosyal
becerileri, bireyin kullandığı başa çıkma stratejileri gibi faktörler bu sonuçta etkili olmuş olabilir. Özellikle
öğretmenlerin kişiler arası ilişkiler hakkındaki yeterlilik düşüncesi meslekleri açısından çok önemlidir. Kişiler
arası ilişkilerde kişinin kendisini yeterli görmesinde etkili olabilecek sosyal beceri ile ilgili araştırmalar
incelendiğinde bayanların erkeklerden daha yüksek düzeyde sosyal davranışları sergiledikleri görülmüştür. Bu
sonuçlar bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir.
Öğretmenlerin branşının yeterlik açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı bulunmuştur. Bu sonuç, bize
branşın öğretmen yeterliliği açısından benzer bakış açısını içerdiğini ve farklı branşlardaki öğretmenlerin
benzer yeterlik algısına sahip olduklarını göstermektedir.
Öğretmenlerin kıdemine göre; yeterlik puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuş ve
ortalamalar arasındaki farklar incelendiğinde, 11-15 yıl kıdem grubundaki öğretmenlerin ve 26 ve üstü kıdem
grubundaki öğretmenlerin 0-5 yıl kıdem düzeyindeki öğretmenlere göre daha yeterli öğretmenlik algısına
sahip oldukları, 26 ve üstü kıdem düzeyindeki öğretmenlerin 6- 10 yıl kıdem düzeyindeki öğretmenlerden
daha yeterli öğretmenlik algısına sahip oldukları bulunmuştur. Özellikle meslek yaşamında kazanılan
deneyimler bireylerin yaptıkları iş konusunda kendilerini daha rahat hissetmelerine ve meslek becerileri
konusunda kendilerini daha yeterli hissetmelerine yol açabilir. Bu nedenledir ki öğretmenlerin meslekteki
çalışma süreleri arttıkça kendilerini daha yeterli algılayabilirler.
Öğretmenlerin çalıştığı okul düzeyi açısından yeterlik puan ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmuş ve
A, B, C sınıfı okullarda çalışan öğretmenler arasında,B düzeyi okullarda çalışan öğretmenlerin C düzeyindeki
okullarda çalışan öğretmenlere göre, A düzeyi okullarda çalışan öğretmenlerin B ve C düzeyindeki okullarda
çalışan öğretmenlere göre daha yeterli olarak kendilerini algıladıkları bulunmuştur. Bilindiği gibi yaşanılan ya
da çalışılan ortam bireyin düşüncelerini ve algılamalarını etkileyebilir. Bireyin çalıştığı ortamda bulunan
çalışma arkadaşlarının davranışları, diğer insanların bireyin çalıştığı yer hakkındaki görüşleri, çalışma şartları
ve imkanları bireyin işi hakkındaki yargıları açısından çok önemlidir. Sevilen ve istenen bir iş ortamında
bireyler kendilerini daha rahat hissedecek ve o ortam ve yapılan iş hakkında olumlu duygular içerisinde
olacaktır. Tam tersi bir durumda ise, çalışılan ortam ve yapılan iş konusunda isteklilik ve olumluluk
kaybolabilir. Öğretmenlerin de çalışmış oldukları okulların durumu ve imkanları, dışarıdaki bireylerin
öğretmenlerin çalıştıkları okul hakkındaki görüşleri, onların yeterlilik algıları açısından önemli bir fark
oluşturmuş olabilir.
Öğretmenlerin görev yaptığı okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenine göre öğretmen yeterliliği puan
ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca göre illerde görev yapan öğretmenlerin ilçelerde ve
kasabalarda görev yapan öğretmenlere göre kendilerini daha yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır. İlçeler ile
kasabalar arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.
6. ÖNERİLER
Araştırmanın sonuçları ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
1.

Öğretmenlerin yeterlik algısını etkileyebilecek, sosyal beceri, denetim odağı, başa çıkma
mekanizmaları, kendini kabul düzeyleri gibi konular yeterlik algısı konusu ile ilişkilendirilerek
incelenebilir.

2.

Öğretmenlerin yeterlik algısını etkileyebilecek iş ortamından kaynaklanan nedenler araştırılabilir.
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3.

Öğretmenlerin yeterlik algısını daha olumlu hale getirmek amacıyla, öğretmenlerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda seminerler ve hizmet içi eğitim kurslarına ağırlık verilebilir; özellikle bu
seminer ve kurslarda, öğretmenlerin kendileri ile ilgili algılarını güçlendirmek amacıyla sosyal
beceri, problem çözme becerisi, olumsuz durum ve duygular ile baş etme gibi konulara ağırlık
verilebilir.

7. KAYNAKÇA
Budak, Y. Demirel, Ö. (2003) Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim İhtiyacı. Kuramda ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi. 9(33), 62-81. Ankara: Pegema Yayınları.
Celep, C. (1998) Öğretmen Yeterlik Duygusu, Öğretmenlerin Yönetim, Çalışma Grubu ve Öğrenci
Hakkındaki İnancı ve Öğrenci Kontrol Yönelimi. 7. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı,
Konya.
Güçlü, N. Sistem Yaklaşımı ve Eğitim Örgütleri. (Editör: Leyla Küçükahmet ) Öğretmenlik Mesleğine Giriş.
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara : 2002
Kuran K. (2002) Okul ve Sınıf Ortamı (Editör: A. Türkoğlu) Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Mikro
Yayınları.
Özdemir, S., Yalın, H.İ. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara : Nobel Yayın Dağıtım.
Senemoğlu, N. (1997).Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (Kuramdan Uygulamaya), Ankara: Ertem Matbaacılık.

27

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN ROBOTİK EĞİTİMİNLERİN
TUTUM, HAYALGÜCÜ VE ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME GELİŞİMLERİNE
YÖNELİK KATKISI
Erhan ŞENGEL1, Barış Gökhan GÜLERYÜZ2, Faysal KOÇAK3
1.

ÖZET

Günümüzde toplumlar, bireyler ve toplumsal değerler hızla değişmektedir. Toplumlar ve bireyleri üzerindeki bu
değişim teknolojik alanda da gerçekleşmektedir. Teknolojik alandaki gelişim özellikle son yıllarda büyük farklılıklar
ortaya koymuştur. Bu değişim dalgası eğitime de sirayet etmiştir. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı toplumsal yapının
değişmesiyle birlikte farklı tiplerde öğrenci profilleri oluşturmuştur. Gelenekselleştirilmiş eğitim anlayışı bu öğrenci
kitlelerine ulaşmakta zorluklar çekmiş teknolojide yaşanan gelişimin eğitime adapte edilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır.
Yaşayarak öğrenme, uygulamalı eğitim, yeni yapılandırılmış eğitim anlayışının temel parçalarını oluşturmaktadır. Bu
çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan robotik eğitimler öğrencilerin gelişimine, hayal gücüne ve tutumlarına etki
etmektedir. Bu yaklaşımda ilköğretim öğrencilerine verilen robotik eğitimlerinin tutum, hayal gücü ve gelişimlerine etkisi
araştırma durumu oluşturmuştur. Çalışma da Bursa ilinin Nilüfer ilçesin de robotik eğitimler alan özel bir okuldaki birinci
kademe öğrencileri üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda robotik çalışmaların tutum, hayal gücü ve
gelişime olan olumlu katkısı ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Robotik Eğitim, İlköğretim Bilişim Eğitimi, Tutum ve Hayal Gücü, Gelişime Etkisi,

ROBOTIC EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS INTO
ATTITUDE, IMAGINARY AND MULTI-DIMENSIONAL THINKING
DEVELOPMENTS
Today, communities, individuals and social values are changing rapidly. This change on societies and individuals also
takes place in the technological field. The development in the technological area in particular has made great differences
in recent years. This wave of change has also spread to education. The traditional understanding of education has changed
the social structure and created student profiles in different types. The traditionalized understanding of education has been
difficult to reach these students, and it has become inevitable to adapt education to the development that is experienced in
technology. Learning by experience, practical training constitute the main components of the new structured educational
approach. The robotic trainings that have emerged in the direction of these studies affect the development of students,
their imagination and their attitudes. In this approach, research on the attitudes, imagination and development of robotics
trainings given to elementary school students has been developed. The study was carried out on the first grade students in
a private school in Nilüfer district of Bursa. As a result of this study, the positive contribution of robotics on attitude,
imagination and development has been revealed.
Key Words: Robotic Education, Informatics Education in Primary Education, Attitude and Imagination,
Development Effect

2. GİRİŞ
İnsanoğlunun hayatındaki ortaya çıkan teknolojik değişimler eğitim alanında yapılan gelişmelere çok
büyük ölçüde yansıdığı görülmektedir. Günümüz dünyasında eğitim sistemimizde yapılandırmacı sistem
benimsenirken gelişen teknolojiyle birlikte birçok yenilikçi derslerin kulüplerin ön plana çıkmasını da
sağlamıştır. Günümüzde kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan eğitim teknolojilerinin kullanımı bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalardan birisi de birbirine monte edilebilen plastik parçalar ve
programlanabilir robot tasarımlarıdır (Küçük & Şişman, 2017). Bu doğrultuda bilgi teknolojilerinden en iyi
şekilde faydalanarak geleneksel eğitimden sıyrılarak öğrenci merkezli öğrenme modeline geçmemiz için yeni
metodolojiler oluştuğu görülmektedir. Bu ihtiyaç eğitim dünyasında yeni bir arayışa sebep olmuştur. Eğitim
alanında yaşayarak öğrenmenin bilgiyi kalıcı kıldığını görülmüş ve bu ihtiyacı karışılama için İngilizce ismi
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Science, Technology, Engineering ve Mathematics, Türkçe ismi ise Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik
Eğitimi (STEM) kelimelerinin birleşiminden oluşan disiplilerarası bir sistem geliştirilmiştir.
STEM eğitimi, yeni bir eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. STEM eğitimi birçok disiplini
birleştirerek eğitimde yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu eğitim yaklaşımı içerisinde birden fazla dersin
birleştirilerek bir bütünmüş gibi düşünülüp, birlikte hareket edilmesi ön görülmektedir. Bu yaklaşımda bir
bütünmüş gibi düşünülecek farklı disiplinler Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik tir. Milli Eğitim
Bakanlığının tanımına göre STEM; ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen
bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak
görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma
özelliği taşıyor (STEM Eğitim Raporu, 2016).
STEM hareketlerinin yanında maker hareketleri de önem kazanmıştır. Maker hareketi birey merkezli,
teknolojiyi iyi kullanan, üretim odaklı çalışmalar yapan ve bunları paylaşımcı bir ortamda sunmayı sağlayan
yaklaşım sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Akıncı & Tüzün , 2016). STEM eğitimi ile farklı disiplinler arası
işbirliği sağlanması hedeflenmiş, mümkün olan en iyi öğrenmeyi gerçekleştirmek adına birden fazla alanı
kapsayan uygulamalar tek bir noktada bütünleşmiştir. Öğrencilerin öğrenmenin yanında el becerilerini
geliştirilecek uygulamalar yine STEM eğitimi içerisine adapte edilmiştir. Kullanılacak olan araçlar üzerinde
gerçek anlamda bir işlem yapmadan önce, bilgisayarda benzetim yapılarak çalışmalar yapılmaktadır.
Maker hareketinin bilişime kattığı yeniliklerden biri de uygulamalı eğitim anlayışıdır. Günümüz
teknolojisi ve endüstriyel üretimde robotik çalışmalar önem kazanmaya başlamıştır. Gelecek zamanda
insanlarla çalışma ve beraber iş yapma açısından robotlar hayatımızda gittikçe yer alacaktır ve hayatın sosyal
alanında, sağlık alanında, rehabilitasyon ve terapide yardımcı olacak insanlara yakın çalışacaklardır
(Şabanoviç & Yannier, 2003). Robotların insanların hayatlarına bu kadar fazla girmiş olması eğitim alanında
da robotik faaliyetlerin önümüze çok sık çıkmaya başlamasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerden ötürü yurt
içi ve yurt dışı uygulamalı eğitim anlayışı gelişmiş, küçük yaşlardan itibaren robotik çalışmalar eğitime adapte
edilmeye başlanmıştır. Robotik çalışmalar yaş gruplarına göre küçük yaştan itibaren basamaklandırılmış
eğitim modeliyle öğrencilere öğretilmeye başlanmıştır. Dünyada robotik çalışmaların yaygınlaşması
Türkiye’deki çalışmalarda da etkili olmuştur. Gerek malzeme ihtiyacı gerekse yenilikleri takip etmek
açısından bu çalışmalar ilk olarak özel okullarda görülmeye başlanmıştır. Küçük yaştan itibaren öğretilen
teknolojik eğitim öğrencileri ilerleyen yıllarda kendilerine ufuk açmak açısından önem arz etmektedir. Bu
doğrultuda robotik çalışmalar ilköğretim 1,2,3,4. Sınıflarda öncelikli olarak motor kas becerilerini geliştirici
yönde daha sonrasında kodlama eğitimiyle birleştirilerek öğrencilere sunulmuştur. Küçük yaşta eğitim
alanında yenilik getirerek bilişim eğitimin farklı yönlerini gösteren robotik çalışmalar, öğrencilere el kaslarını
ve motor becerilerini geliştirmektedir (Fidan & Yalçın, 2012).
Robotik çalışmaları geliştirmek amacıyla yaygın olarak kullanılan fll, lego, robotix dream, ollo gibi
robotik setler kullanılmaktadır. Bu parçalar ile öğrenciler belli konular üzerinde robotik çalışmalar
yapabildikleri gibi hayal ettikleri ürünlerde gerçeğe dönüştürebilmektedirler. Öğrencilere küçük yaştan
itibaren üretebilme duygusunu, farklı bakış açılarıyla minimal ürünler ortaya çıkarma becerileri
kazandırılmaktadır. Bilgi çağında, geleceğimizi garantiye alabilmek için özellikle ilköğretim seviyesindeki
öğrencilerimizi günün koşullarına uygun nitelikte, aynı zamanda gelecekte karşılaşacakları sorunları
çözebilen, bilgiyi hazır almaktan daha çok bilgiye ulaşmayı bilen bir kimlikle yetiştirmek durumundayız
(Çavaş & Huyugüzel Çavaş, 2013).
Robotik çalışmalar temel parçaları tanıma sensör, pil yatağı, kablo, soket, çivi, çekiç, levha gibi parçaları
tanıyarak çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar daha sonrasında motor ve senyörlerinde kullanıldığı temel
düzeyde küçük robotların yapıldığı seviyelere gelmektedir. Robotik çalışmalar sadece ilköğretim birinci
kademesinde kalmayıp ortaokulda mekanik ve yazılımında dâhil olduğu elektronik robot olarak devam
etmektedir. Destekleyici eğitim bozmamak adına ilköğretim birinci sınıftan itibaren ortaokul 7. Sınıfa kadar
kesintisiz robotik eğitim almak mümkündür.
İlköğretimde verilen robotik eğitimlerin öğrencilerin gelişim, tutum ve hayal güçlerine etkileri ilerleyen
yıllarda robotik çalışmalarda bulunma isteği uyandırmakta mıdır? Bu sorudan yola çıkarak ilköğretim robotik
derslerinde verilen eğitimlerin öğrencilere etkisi araştırılmak istenmiştir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin robotik çalışmalar hakkındaki gelişim,
tutumları ve hayal gücüne olan etkisi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları yeni bilgiler ile var
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olan bilgiyi zihinlerinde anlamlı bir bütün oluşturmaları projenin temel amaçlarından biri olarak
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır.
•

Robotik eğitiminin öğrencilerin derse olan ilgilerine etkisi?

•

Robotik eğitiminin öğrencilerin hayal gücüne katkısı?

•

Robotik eğitimlerin öğrencilerin tutumlarına olan katkısı?

•

Robotik eğitiminin öğrencilerin çok boyutlu düşünme yeteneğinin gelişimine katkısı?

Çalışma kapsamında robotik kulübünde eğitim gören öğrencilerden kulüp çalışmaları hakkında
görüşlerine başvurulacaktır.
3.

YÖNTEM

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırmayı, kendi sırlarını çözmek ve kendi
çabasıyla biçimlendirdiği toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek üzere geliştirdiği bilgi üretme
yollarından birisi olarak tanımlamak mümkündür (Özdemir , 2011). Bu tanımdan yola çıkarak nitel araştırma
yöntemi kullanılarak yapılacak önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi seçilmiştir. Nitel
araştırmalarda asıl amaç, araştırılan konu ile ilgili okuyucuya betimsel ve gerçekçi bir resim sunmaktır. Bunun
için de toplanan verilerin ayrıntılı ve derinlemesine olması ve araştırmaya konu olan bireylerin görüş ve
deneyimlerinin mümkün olduğu ölçüde doğrudan sunulması önemlidir (Yıldırım & Şimşek, 2016).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, 2016/2017 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Nilüfer ilçesinde yer alan bir özel
okulun robotik kulübü öğrencileri arasından seçilen 10 öğrenci ile yapılmıştır. Nitel araştırmanın sınırlılıkları
göz önünde bulundurularak daha ulaşılabilir bir örneklem üzerinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla mülakat
için 1. Sınıf ile 7. Sınıf arasında robotik kulüp çalışmalarına katılan 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri seçilmiştir. Bu
öğrencilerden 8’i erkek öğrenci, 2’si kız öğrencidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı 2 yıldır robotik
çalışmaların içerisinde yer almaktadırlar. Bu mülakatlar ortalama 4-6 dakika sürmüştür.

Robotik kulüp öğrencileri
Erkek
Kız
Toplam

Tablo 1: Çalışma Grubunun Özellikleri
3.Sınıf
4.Sınıf
4
4
1
1
5
5

Tablo 1’de görüldüğü gibi toplamda 10 öğrencinin 5’i 3.sınıf, 5’i 4.sınıf öğrencisidir. 3.sınıf da
bulunan 5 öğrenciden 1 öğrenci kız, 4 öğrenci erkek, 4.sınıf da bulunan 5 öğrenciden 1 öğrenci kız, 4 öğrenci
erkektir. 3. ve 4. Sınıf öğrencileri eşit sayıda seçilerek bulguların evreni yansıtma gücü arttırılmıştır.
Katılımcılar ile yapılan görüşmelerin süresi 4 ile 6 dakika arasında değişmektedir. Katılımcıların tamamı
gönüllülük esasına göre çalışmada yer almıştır.
Veri Toplama Araçları ve Analizi
Bu çalışma kapsamında mülakat ölçeği oluşturulmuştur. Mülakat ölçeği problem durumundan
kaynaklanan sorunları cevap bulmak adına yazılı sorulardan oluşmaktadır. Mülakat ölçeği alan uzmanlarından
dönütler alınarak hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Marmara Üniversitesi öğretim
görevlilerinden dönütler alınarak sağlanmıştır. Öğrencilere sorulacak sorular önceden belirlenmiş, mülakat
soruları öğrencilere tek tek ve aşamalı şekilde sorularak veriler toplanmıştır.
Öğrencilerden alınan veriler ses kayıt cihazı aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar 2 farklı
gözlemci tarafından yazıya dökülmüştür. Mülakatta verilen cevaplar iki gözlemci tarafından ayrı ayrı temalar
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda gözlemcilerin tema başlıkları karşılaştırılmış, tema
başlıkları arasında gözlemcilerin %85,72 oranında başlıkların uyuştuğu görülmüştür. Temalar 2 farklı
araştırmacının ortak görüşleri ve düşünceleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 2 farklı araştırmacının ortak
görüşlerine başvurulmasının sebebi öznelliği en aza indirmek, çalışmanın objektifliğini yansıtmak, geçerlilik
ve güvenirlilik sağlamak amacıyla yapılmıştır. Tema oluşturma işlemi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar
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üzerinden oluşturulmuştur. Verilerin temaları oluşturulurken araştırma probleminde önemli olan kavramlar
göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Başlıklar bu doğrultularda oluşturularak analiz edilmiştir.
4. BULGULAR
Bu kısımda veri toplama aşamasında elde edilen bulgular ilköğretim birinci kademe robotik kulübü
öğrencilerinin gelişim, tutum ve hayal güçlerine doğrultusunda incelenmiştir. Katılımcılara yöneltilen sorulara
verilen cevaplar incelenerek ulaşılan başlıklara Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2’de ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin robotik eğitimine ilişkin tutumları ve hayal gücünün
gelişimine yönelik etkisi doğrultusunda sorulan sorulardan; gelişime olumlu katkı, gelecekte robotik çalışma
yapma, robotik çalışmaları inceleme, davranışlara olumlu katkısı, davranışlara olumsuz katkısı, değişik
fikirler oluşturma, ilerleyen zamanda yapmak istediği çalışma hakkında görüşler yer almaktadır.

Tablo 2: Robotik Çalışmaların Hayal Gücü, Gelişim ve Tutumlara Etkisi
Gelişime
Olumlu
Katkı
Gelecekte
Robotik
Çalışma
Yapma
Robotik
Çalışmaları
İnceleme
Davranışlara
Olumlu
Katkısı
Davranışlara
Olumsuz
Katkısı
Değişik
Fikirler
Oluşturma
İlerleyen
Zamanda
Yapmak
İstediği
Çalışma

RKÖ1
Olumlu
sonuç

Evet

RKÖ2
Kendisi
yapabilme

RKÖ3
Fikirlerim
geliştirme

RKÖ4
Başara
bilme

RKÖ5
Hızlı
ve
Rahat

RKÖ6
Düşünme
yeteneği

RKÖ7
Dikkat
gelişimi

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

En güzel
robotu
yapmak

Düşünme
Okumak

Resimleri
Hareket
Ettirmek

Elektronik
Mühendisli
ği

Çizgi
İzleyen
Robot

Dönüşebile
n Robot

Hayır

Yemek
Robotu

Polis
Robotl
ar
Mesleğ
e
Yardım
cı
Robot

RKÖ8
Algı artışı

RKÖ9
Hızlı
Düşüne
bilme

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Doktor
Robotlar

Polis
Robotlar

Yardımcı
Robotlar

Uzun
Robot

Doktor
Robot

Yardımcı
Robot

Yardımcı
Robotlar

Doktor
Robot

RKÖ: Robotik kulüp öğrencisi

Tablo 2’e bakıldığında robotik eğitimine ilişkin tutumları, hayal gücüne etkisi, gelişimi ve olumlu
katkısına bakıldığında ortak ve farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Katılımcı görüşlerinden oluşturulan
tablonun ağırlıklı dağılımlarına tablo 3’de yer verilmiştir.
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RKÖ10
Beceri
gelişimi

Doktor
Robot

Tablo 3: Robotik Çalışmaların Hayal Gücü, Gelişim ve Tutumlara Etkisi ’nin Ağırlıklı Değerleri
RKÖ1

RKÖ2

RKÖ3

RKÖ4

RKÖ5

RKÖ6

RKÖ7

RKÖ8

RKÖ9

RKÖ10

Gelişime olumlu
katkı sağlar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gelecekte robotik
çalışma yapmak

+

Robotik çalışmaları
inceleme

+

Robotik çalışmalar
davranışlara
olumlu katkı sağlar

+

Robotik çalışmalar
davranışlara
olumsuz katkı sağlar

-

Robotik çalışmalar değişik
fikirler oluşturur

+

Robotik çalışmalar ile ilerleyen
yıllarda çalışmak ister

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

YÜZDE

10

100

6

60

7

70

9

90

1

10

8

80

10

100

+

+

+

-

+

+

TOPLAM

+

+

-

+

+

+

RKÖ: Robotik kulüp öğrencisi

Ulaşılan kodlar gelişim, tutum ve hayal gücü kategorileri altında toplanmıştır.
Tablo 3’deki bilgilere dayanarak katılımcıların Robotik çalışmaların gelişime ağırlıklı etkisi şu şekilde
görülmektedir: “Gelişime olumlu katkı sağlar” (10/10); “Gelecekte robotik çalışma yapmak” (6/10).
Tablo 3’deki bilgilere dayanarak katılımcıların Robotik çalışmaların tutumuna ağırlıklı etkisi şu şekilde
görülmektedir: “Robotik çalışmaları inceleme” (7/10); “Robotik çalışmalar davranışlara olumlu katkı sağlar"
(9/10); “Robotik çalışmalar davranışlara olumsuz katkı sağlar.” (1/10).
Tablo 3’deki bilgilere dayanarak katılımcıların Robotik çalışmaların hayal gücüne ağırlıklı etkisi şu
şekilde görülmektedir: “Robotik çalışmalar değişik fikirler oluşturur.” (8/10); “Robotik çalışmalar ile
ilerleyen yıllarda çalışmak ister.” (10/10).
Burada yapılan analizlerde kodlanan temalar altında kaçar kişinin hangi sorulara cevap verdiği
gösterilmiştir. Ayrıca yüzdesel olarak da belirtilmiştir.

5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın amacı ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin robotik eğitimine ilişkin tutumları ve hayal
gücünün gelişimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla robotik çalışmaların gelişim, tutum ve hayal
gücüne etkisinin öğrenciler üzerindeki etkisi incelenmiş olup nitel bir çalışma yapılmıştır. Buradan yola
çıkarak ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin görüşleri ilk olarak gelişim, tutum ve hayal gücü ana
başlıkları altında incelenmiştir. Bu ana başlıkların alt başlıkları katılımcı görüşlerinden yola çıkarak
oluşturulmuş ve gelişime olumlu katkı, gelecekte robotik çalışma yapma, robotik çalışmaları inceleme,
robotik çalışmaların davranışlara olumlu katkısı, robotik çalışmaları davranışlara olumsuz katkısı, robotik
çalışmaların değişik fikirler oluşturduğu ve ilerleyen zamanda yapmak istediği çalışma olarak belirlenmiştir.
Yapılan araştırmanın bulguları dikkate alınarak elde edilen sonuçlar olarak şöyle sıralanabilir;
İlköğretim birinci kademe öğrencilerinden araştırmaya katılanlardan elde edilen bulgulara bakıldığında,
robotik çalışmaların kendilerine olumlu katkı sağladığını 10 öğrenci dile getirmişlerdir. Ne tür olumlu
katkıları olduğu sorulduğunda ise öğrencilerin 9 katılımcı diğer derslere olan katkılarından bahsetmişlerdir.
Öğrencilerin 3 öğrenci fen ve teknoloji dersine olan katkısından 4 öğrenci el becerilerinin gelişmesinden
dolayı bir kısmı Türkçe dersinde yazısının güzelleşmesine olan katkısından 2 öğrenci ise çok boyutlu
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düşünebilme yeteneğinin geliştiğini belirterek Matematik dersine olan katkısından bahsetmişlerdir.
Öğrencilerden 3 katılımcı ise robotik kulübünde kazandığı becerilerden yola çıkarak artık evdeki araç ve
gereçleri tamir edebildiğini belirtmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak eğitimde verilmiş, verilmekte olan
robotik kulüp derslerinin öğrencilere çok boyutlu düşünme, el becerilerini geliştirme gibi birçok olumlu katkı
sağladığı görülmektedir. Robotik kulüplerin açılarak öğrencilere çok boyutlu düşünme, el becerilerini
geliştirme gibi birçok olumlu katkı sağlaması için fırsatlar verilmesi gerektiği görülmektedir.
İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak gelecekte
robotik çalışma yapma istekleri 10 katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Gelecekte robotik çalışma yapma
isteklerinin oluşması robotik kulüpte olan öğrencilerin bu yaşlardan itibaren gelişimsel olarak ilerleyen
zamanlarının şekillenmesi söz konusudur. Bu durum öğrencileri robotik kulüplerde motivasyon olarak
gelişim, öğrenim ve çalışma azmi kazandırmaya yönlendirmektedir. Öğrencilerin özellikleri göz önünde
bulundurularak, öğretimle ilgili işlerin karar sürecine öğrencileri de katarak ve öğrenmede öğrencilerin etkin
olmalarını sağlayarak gerçekleştirmeye sağlamak için öğrenci merkezli öğretim oldukça önemlidir (Özer,
2008). Robotik kulüplerde motivasyonun yüksek olarak ortaya çıkması yapılandırmacı yaklaşımın en önemli
ilkelerinden yaparak yaşayarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Eğitimde beklenilen öğrenci merkezli
öğrenme için motivasyonu yüksek tutmak gelecekte bu tür çalışmalarda bulunulmasını sağlamak için robotik
kulüplerin büyük etkisinin olduğu görülmektedir.
Araştırmanın bir diğer katkısı olarak da elde edilen bulgular ışığında öğrencilere araştırma ve inceleme
alışkanlığının kazandırıldığı görülmektedir. Katılımcıların birçoğu yaptığı çalışmalara neler katabileceğini
görebilmek için internetten birçok robot örnekleri incelediklerini söylemişlerdir. Yapılmış olan büyük çaplı
robotlar öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olmuş, çalışma yapma azimlerini artırmıştır.
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara bakıldığında günümüzde teknolojik anlamda üstün seviyede olan
robotların birçoğu hakkında bilgileri olduğu gözlemlenmiştir.
Robotik çalışmaların davranışlara olumlu katkısı elde edilen bulgulara göre oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Katılımcıların da vermiş olduğu cevaplarda da belirtildiği gibi öğrencilerin problem çözme
becerilerinin geliştiği, parçaları birleştirip bütün haline getirebilme, daha düzenli çalışabilme becerilerinin
geliştirdiği, motor kas becerilerinin arttığı görülmektedir. Öğrencilerin robotik çalışmalara katılımlarından
sonra davranışlara olumlu katkı sağlandığını öğrencilerin diğer derslerde de yaptığı çalışmalarda da bu olumlu
katkının oluştuğu verilen cevaplarda görülmektedir.
Robotik çalışmalarda katılımcılardan almış olduğumuz cevaplardan sadece bir katılımcı robotik kulüpte
olmaktan mutlu olduğunu çalışmalara devam edebilmek için ailesinin, babasının izin vermesine bağlı olarak
çalışabileceğini, çalışmak istediğini belirtmiştir. Bu da robotik çalışmaların davranışlara olumlu katkısının
veliler tarafından yeterli düzeyde bilinmediği görülebilmektedir.
Eğitimde robotik çalışmaların yapılandırmacı eğitim anlayışına uygunluğu ve öğrenci merkezli anlayışa
hizmet ederek kulüp çalışmalarının yapıldığı gözlemlenmiştir. Bilgiye kolay ulaşan, derse hazırlığını kendi
başına yapabilen, hazırladığı projeyi ödevleriyle yeni fikirler üretebilen, gelişime ve değişime açık öğrenciler
teknolojiyle daha fazla oluşacağı görülmektedir (Kamacı & Durukan, 2012). Robotik kulüpte olan
öğrencilerden alınan cevaplarda değişik fikirlerin verildiği gözlemlenmiştir. Robotik çalışmalar sonucunda
nasıl robotlar üreteceklerini, nasıl değişik fikirlerinin oluştuğunu, kendi yaptıkları çalışmalara eklemeler
yaparak neler oluşturabileceği gibi fikirlerin öğrencilerde oluştuğu gözlenmiştir. Robotik çalışmalar
öğrencilerde daha ilköğretim birinci kademede bile değişik fikirler oluşturduğu görülmüş bunun ilerleyen
yaşlarda ne kadar ileri seviyelere gidebileceğinin anlaşılması oldukça önemlidir.
Robotik kulüpte olan öğrenciler gelecekte yapmak istediği çalışmalar hakkında bilgiler vermiş hayal
güçlerine kulüpte yapılan çalışmalar etkisi gözlemlenmiştir. Birinci kademe öğrencilerinin ilerleyen yıllarda
robotik çalışmalar ile insanlığa katkılar sağlayacağı verdikleri cevaplardan belli olmaktadır. Robotik
çalışmalardaki öğrencilerin özgün fikirler geliştirebilme, insanlığa hizmet edici robotlar oluşturabilme ve
güvenlik için insan gücü yerine robot kullanımını hayal ettiklerini dile getirmişlerdir. Buda robotik kulüplere
gelen öğrencilerin çalışmalarını evrenselleştirme çabasında olduklarını göstermektedir.
Genel olarak robotik kulüp çalışmasında araştırma boyunca gözlemlediğimiz sonuçlara göre öğrenmenin
yaparak, yaşayarak ve eğlenceli biçimde planlandığında en iyi duruma geldiği görülmüştür. Ayrıca kalıcılığın
arttığı ve eğlenerek öğrenmenin öğrencilere mutluluk getirdiği gözlemlenmiştir. Öğrencilerin mülakat
boyunca verdikleri cevaplarda sürekli olumlu pekiştireçler kullanmaları kulüpte yaşadıkları mutluluğu ve yeni
bilgiler öğrenme heveslerini yansıtmaktadır.
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Bu araştırma Bursa ili Nilüfer ilçesindeki bir özel okulda yapılmıştır. Nitel araştırmanın sınırlılıklarından
dolayı bu özel okulun sadece 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinden 10 tanesine uygulanmıştır. Araştırma birden fazla
okulun öğrencilerine uygulanabilir. Araştırmada ayrıca daha farklı açılımlar sağlamak için sadece 3. Ve 4.
Sınıf öğrencileri değil de daha ileri sınıflarda okuyan öğrenciler üzerinde yürütülebilir. Araştırma grubu
robotik kulüp geçmişleri 2 yıl olup araştırmanın inceleme ve değerlendirmesi bu hususlar doğrultusunda
yapılmıştır. Araştırma grubunun robotik kulüp çalışmalarında daha fazla öğrenim geçmişleri olan öğrenciler
seçilir ise daha detaylı bilgiler elde edilebilir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formu birden fazla
duruma göre oluşturulduğu halde öğrencilerden olumsuz cevaplar alınmadığı için mülakatın bazı soruları
değerlendirmeye alınamamış, dolayısıyla mülakat süreleri 4-7 dakika ile sınırlı kalmıştır.
6.
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SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE HAZIRLANMIŞ BİR ALGORİTMA
ÖĞRENME UYGULAMASININ KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Dilek DEMİR1, Hakan CEVAHİR2, Muzaffer ÖZDEMİR3
1.

ÖZET

Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak ortaya çıkan Sanal Gerçeklik (SG) teknolojisi, eğlence ve oyun gibi kullanım
alanlarının yanı sıra tıp, sanat, mühendislik ve eğitim gibi pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte son
yıllarda, araştırmacı ve eğitmenlerin, SG uygulamalarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına yönelik ilgilerinin
arttığı da göze çarpmaktadır. SG, geleneksel öğrenme ortamlarına alternatif olarak öğrencilerin konuyu yeni ve farklı bir
ortamda öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Öğrenciler bu teknolojiyle oluşturulmuş ortamlarda yaparak yaşayarak
öğrenebilmektedirler. SG’ nin kendine has özellikleri dikkate alındığında eğitim ve öğretim alanında öğrencilere,
öğretmenlere ve araştırmacılara pek çok fırsatlar sunduğu söylenebilir. Bu çalışmada, son yıllarda ülkemizde ve dünyada
önemi giderek artan programlama öğretiminde SG’ nin kullanılabilirliği incelenmeye çalışılmıştır. Alan yazın
incelendiğinde programlama öğretiminde SG kullanımına yönelik araştırmaların oldukça azınlıkta olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğrenci görüşlerine başvurarak SG teknolojisi ile geliştirilen bir algoritma öğrenme
uygulamasının kullanılabilirliğini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılı yaz döneminde Çanakkale'de
düzenlenen bir bilim kampına katılan altı altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Öğrenciler ile kodlama öğretiminde SG
teknolojisi kullanılarak hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının katkısı, SG araçları ve ortamına yönelik kolaylıklar
ve bu teknolojinin kullanımına yönelik yaşadıkları zorluklar konusunda görüşülmüş ve görüşmeler sonucunda elde edilen
veriler analiz edilerek tartışılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak algoritma öğretiminde SG kullanımına yönelik
çalışma yürütecek araştırmacılara ve öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, algoritma, programlama, odak grup görüşmesi

EXPANDED SUMMARY

Student Opinions on the Usability of an Algorithm Learning Application Prepared
with Virtual Reality Technology
Introduction
One of the most remarkable technologies of recent years, Virtual Reality (VR) has taken its place in many
areas, from entertainment and gaming to medical applications.SG technology offers us the opportunity to
work safely and distally from the real-world threats, in an artificial environment that resembles the real
situation and experience we have created with our own hands (Aktamış and Arıcı, 2013; Standon and Brown,
2005). It is possible to take advantage of this technology for everything that cannot be seen, not be visited and
not be tested, and whose results are unpredictable (Arıcı, 2013). Thanks to this technology, you can travel in a
virtual environment at a remote point of the World or can be performed safely dangerous experiments
(Başaran, 2010).
When examining the literature, it is possible to find many studies on the use of VR technology in
education in many different fields such as medicine, foreign language and astronomy. For example, in
medical education, VR allows doctors to experiment as much as they want on a virtual cadaver and gain
experience before actual operations (Bayraktar and Kaleli, 2007). In a study conducted by Arslan et al.
(2015), the use of VR in teaching foreign languages was found to be beneficial for students in improving both
motivation and language skills.In another study (Aktamış and Arıcı, 2013), in the astronomy course it has
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been pointed out that studying the subjects with virtual reality instead of textbooks is beneficial in
understanding, observing and visualizing the course content.
When studies on programming education are examined, it seems that students all over the world are
having trouble learning the programming language (Solmaz, 2014). Studies in literature shows that it is
difficult for the students who get programming education for the first time to understand the programming
mentality and traditional teaching methods are inadequate to solve this problem (Baltalı, 2016; Solmaz, 2014;
Yağcı, 2016). In Solmaz's (2014) study, it is stated that students have difficulty in understanding basic
concepts during programming instruction, they cannot concretize written codes and have difficulty in
constructing the algorithm they need to solve problems.Programming education is abstract, difficult to learn
and boring for young age groups (Demirer and Sak, 2016).
Algorithm teaching is the basis of programming education (İmal and Eser, 2009). According to Axial
(2016), programming education in secondary and higher education makes it hard to learn because it is based
on learning the commands of the programming language. Because of this reason, it is stated that only the
algorithm teaching is suitable at the beginning of the programming education. In a study by Kayabaşı (2016),
after a programming training in a 3D environment, the opinions of the teacher candidates were taken, and it
was mentioned that the participants gave the opinion that 3D environments would be useful to embody the
abstract concepts. When the literature is examined, it is stated that the use of VR in education increases the
motivation levels of the students and is an important contribution (Arslan et al., 2015; Çavaş et al., 2004).
However, the high cost of VR applications is one of the reasons why it cannot be used extensively in
education (Bayraktar and Kaleli, 2007).
The Importance of the Study
There are very few studies in the literature to use virtual reality in programming teaching. For this reason,
it is thought that this study is a contribution to the literature.
Method
The case study, which is one of the qualitative research designs, has been used in the research. The case
study is a research method that provides a more in-depth review of the factors associated with a situation
(Yıldırım and Şimşek, 2016). The sample of the study consists of 6 students at the 6th grade level
participating in a science camp organized in Çanakkale in the summer of 2017. Typical case sampling method
(Yıldırım and Şimşek, 2016), one of the nonstochastic sampling methods, was used in the selection of
participants. The data were collected by focus group interview. Semi-structured interview questions consisting
of five items were prepared in line with the aim of the research. Information was given to the students about
the interview before the interview. Voice recordings were taken during the interviews with the participants,
the records were later turned into the text and attention was paid to transferring exactly the answers given by
the participants to the report. The obtained data were described by two different researchers and the thematic
codes were extracted. The Miles and Huberman (1994) formula was used for the reliability of the study and
the reliability was found to be 0.88.
Conclusion and Discussion
Students' opinions on algorithm learning application prepared with VR technology were analyzed and five
themes were reached. These themes have been defined as "realistic life", "permanent learning", "fun
learning", "perception in virtual environment" and "easy learning". It is seen that the students who use the
algorithm teaching application prepared with VR technology generally expressed favorable views. According
to the analysis results, some suggestions are as follows; different VR applications can also be developed for
the teaching of other programming topics. Choosing colors from daylight colors can help users with color
blinds to use the application comfortably. Given the difficulty of developing materials with VR technology,
teachers who want to use this technology in their lessons can be trained to develop materials with VR. The
impact of VR application developed in the context of research on success, motivation and attitudes of students
can be examined.
Keywords: Virtual reality, algorithm, programming, focus group interview
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2.

GİRİŞ

Son yılların en dikkat çekici teknolojilerinden biri olan Sanal Gerçeklik (SG), eğlence ve oyun
sektöründen, tıp alanındaki uygulamalara kadar birçok alanda kendine yer edinmiştir. Mobil telefonların
günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesi SG teknolojilerinin popüler olmasına yol
açmıştır.
SG teknolojisi bize kendi ellerimizle yarattığımız gerçek durum ve yaşantılara benzeyen yapay bir
ortamda, gerçek dünyada oluşabilecek tehlikelerden uzak ve güvenli bir şekilde çalışma fırsatı sunmaktadır
(Aktamış ve Arıcı, 2013; Standon ve Brown, 2005). Bu teknolojiden, gitmek, görmek ve denemek fırsatı
bulunamayan ve sonuçları tahmin edilemeyen her şey için yararlanmak mümkündür (Arıcı, 2013). Bu
teknoloji sayesinde dünyanın uzak bir noktasındaki müzeler sanal ortamda gezilebilir veya tehlikeli olabilecek
deneyler güvenle gerçekleştirilebilir (Başaran, 2010). Günümüzde SG teknolojilerinden tıp, inşaat, eğitim,
eğlence ve üretim alanlarında yararlanılmaktadır (Arslan vd., 2015). Uzay araçlarının tamir ve bakımı gibi
karmaşık süreçlerde çalışacak ekiplerin eğitimi SG teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir
(Bayraktar ve Kaleli, 2007). İnşaat firmaları proje tanıtımlarını SG teknolojileri ile yapabilmekte böylece daha
çizim aşamasındaki projelerini örnek daire hazırlamaya gerek kalmadan müşterilerinin beğenisine
sunabilmektedir. Büyük üretici firmalar yeni tasarımlarını gözden geçirmek için gerçek prototipler yerine
daha az maliyetli sanal prototipleri kullanmaktadırlar (Bayraktar ve Kaleli, 2007).
2.1. Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi eğitim ortamlarında da yeni teknolojik yöntemlerin
kullanılmasını gerekli hale getirmektedir. Etkili bir öğretim için geleneksel yaklaşımların yerine, öğretimin
etkililiğini arttırmak için bilgi teknolojilerinden faydalanmak gerekmektedir (Aktamış ve Arıcı, 2013).
Teknolojiye paralel olarak gelişen SG teknolojisi geleneksel öğrenme araçlarına alternatif olarak ortaya
çıkmakta ve öğrenciler için yeni fırsatlar doğurmaktadır (Bayraktar ve Kaleli, 2007). SG uygulamaları,
bünyelerinde barındırdıkları zengin materyaller ile kavramları somutlaştırmada çok etkili bir araç olarak
karşımıza çıkmaktadır (Aktamış ve Arıcı, 2013). Öğrenciler bu teknolojiyle oluşturulmuş ortamlarda yaparak
yaşayarak öğrenmektedirler (Arıcı, 2013; Bayraktar ve Kaleli, 2007).
SG teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik alan yazın incelendiğinde, tıp, yabancı dil ve astronomi
gibi pek çok farklı alanda kullanımına ilişkin çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, SG teknolojisi ile tıp
eğitiminde, sanal bir kadavra üzerinde öğrencinin istediği kadar deneme yapmasına olanak verilmekte,
doktorların gerçek operasyonlardan önce tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır (Bayraktar ve Kaleli, 2007).
Arslan ve diğerleri (2015)’ nin yaptığı bir araştırmada yabancı dil öğretiminde VR kullanımının öğrencilerin
hem motivasyon hem de dil becerilerini geliştirmede faydalı olduğu belirtilmiştir. Bir başka çalışmada
(Aktamış ve Arıcı, 2013), astronomi dersinde, konuların ders kitapları yerine sanal gerçeklikle çalışılmasının
ders içeriğinin anlaşılması, gözlenmesi ve zihinde canlandırılması bakımından faydalı olduğu belirtilmiştir.
2.2. Programlama Öğretimi
Bilgisayar uygulamalarının hayatımıza bu kadar girmiş olması programlamanın önemini arttırmakla
beraber, bu konuda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak için verilecek yazılım eğitimine ilgi
gösterilmesini de sağlamaktadır (Kuru, 2016). Programlama alanı analitik düşünme, problem çözme, akıl
yürütme gibi becerilerle bağlantılı olması sebebiyle herkes için önemli bir beceri haline gelmektedir
(Mazman, 2013). Ancak bu alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde dünyanın her yerinde öğrencilerin
programlama dili öğrenmede sıkıntı yaşadığı görülmektedir (Solmaz, 2014). Öğrencilerin programlama dilleri
dersindeki başarı ortalamalarının düşük olması da (Yağcı, 2016) bu yargıyı doğrular niteliktedir. Bunlara ek
olarak, öğrencilerin programlamaya karşı tutumları ve öz yeterlilik algıları, ders başarılarını doğrudan
etkilemektedir (Yağcı, 2016).
Öğrencilerin programlama performansına etki eden faktörlerin incelendiği çok sayıda çalışmanın
varlığından bahsedilebilir (Kuru, 2016; Yağcı, 2016). Programlama öğretimi ile ilgili yapılmış olan birçok
çalışmada yaşanan zorluklar belirtilmiştir (Cevahir ve Özdemir, 2017; İmal ve Eser, 2009; Saygıner ve Tüzün,
2017). Bu zorluklardan biri ezberci yaklaşımdır (İmal ve Eser, 2009). Programlama dillerinin genelde
İngilizce olması yabancı dil sorunu yaşayan öğrencilerin komutları anlamasını zorlaştırabilmektedir.
Programlama eğitiminin başlangıcında Türkçe kodlardan oluşan bir dil kullanılmasının öğrenmeye katkı
sağlayacağı belirtilmiştir (Kuru, 2016).
Araştırmalar programlama eğitimini ilk defa alan öğrencilerin programlama mantığını anlamakta
zorlandıklarını ve geleneksel öğretim yöntemlerinin bu sorunu gidermede yetersiz kaldığını göstermektedir
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(Baltalı, 2016; Yağcı, 2016; Solmaz, 2014). Solmaz (2014)’ ın çalışmasında öğrencilerin programlama
öğretimi sırasında temel kavramları anlamakta zorlandıkları, yazılan kodların sonucunu
somutlaştıramadıkları, problem çözmek için ihtiyaç duyulan algoritmayı oluşturmada zorluk çektikleri
belirtilmektedir. Bunların yanı sıra öğrencilerin derslerde başarısız olma sebeplerinden birinin de
programlamaya karşı hazır bulunuşluk düzeyleri olduğu söylenebilir (Yağcı, 2016).
Programlama eğitimindeki sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla araştırmacılar tarafından daha iyi araç
veya yöntem bulmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (Uysal, 2014). Örneğin, Solmaz (2014) tarafından
yapılan bir çalışmada kod satırlarının nasıl çalıştığını gösteren görselleştirme araçları ve programlama
öğretimini destekleyen özel araçlar geliştirilmiştir. Programlama eğitiminin küçük yaş grubundaki öğrencilere
verilmeye başlanmasıyla birlikte daha iyi nasıl öğretim verilebileceği tartışılmaya başlanmıştır (Baltalı, 2016).
Zira programlama eğitimi küçük yaş grupları için soyut, öğrenilmesi güç ve sıkıcı gelmektedir (Demirer ve
Sak, 2016). Soyut düşünme becerisi henüz gelişmekte olan ortaokul öğrencilerinde döngü, koşul gibi
kavramlar tam olarak anlaşılamamaktadır (Baltalı, 2016).
Çakıroğlu, Sarı ve Akkan (2011), programlama öğretiminin üstün yetenekli çocuklarda problem çözme
becerilerine katkısı konusunda öğretmen görüşlerine başvurmuşlardır. Öğretmenler programlama
konusundaki en önemli zorluğun alt yapı eksikliği ve ders saatinin yetersizliği olduğunu belirtmişler,
programlama öğretiminin eleştirel düşünmeyi geliştirip sorunlar karşısında alternatif çözüm yolları bulmaya
katkı sağlayacağını, aynı zamanda matematiksel düşünme becerileri kazandıracağını ifade etmişlerdir.
2.3. Algoritma Öğretimi
Algoritma öğretimi programlama eğitiminin temelini oluşturmaktadır (İmal ve Eser, 2009). Programlama
öğretiminde sık karşılaşılan problemlerden birisi de öğrencilerin algoritmik düşünme becerisine hazır
olmadan programlama öğretimine başlanmasıdır (Solmaz, 2014). Baltalı (2016)’ ya göre orta öğretim ve
yükseköğretimde programlama eğitimi, programlama diline ait komutları öğrenmeyi temel aldığından
öğrenmeyi güçleştirmektedir. Bu sebeple programlama eğitiminin başlangıcında yalnızca algoritma
öğretiminin uygun olduğu belirtilmektedir. Programlama öğretimine yeni başlayan bir öğrencinin öncelikle
edinmesi gereken becerilerden biri algoritmik düşünme becerisidir (Solmaz, 2014). Programlama eğitimine
başlamadan önce sadece algoritma öğretimi daha uygun olmakla birlikte, algoritmanın bir dil ile birlikte
öğretilmesi yaklaşımı da benimsenmektedir (İmal ve Eser, 2009). Öğrencilerin problemin çözümüne yönelik
işlem adımlarından oluşan bir algoritma oluşturamaması, bu becerinin matematik alanında problem çözmeyle
kazanılamadığını göstermektedir (Solmaz, 2014). Buradan yola çıkarak programlama eğitimine geçilmeden
önce verilecek olan iyi bir algoritma öğretiminin, öğrencinin ileride alacağı programlama eğitimini
etkileyeceği düşünülebilir.
Çağımızda gençler çok küçük yaşta oyun ve multimedya araçlarıyla tanışmakta, bunun sonucu olarak da
özel efektler içeren, dikkat çekici grafiksel ara yüzler onların ilgilerini çekmektedir (Kayabaşı, 2016).
Öğrencilere, programlama eğitiminde soyut kavramları öğretmek ve algoritma becerisi kazandırmak için
birçok görselleştirme aracı geliştirilmiştir (Baltalı, 2016). Görsellik, uygulama yapma, deneyerek öğrenme
gibi faktörler kalıcı öğrenmeyi de etkilemektedir (Kayabaşı, 2016). Ortaokul düzeyinde algoritma öğretimi
verilirken görselliği ön planda tutan bir yazılım kullanılmasının öğrenmeyi kolaylaştıracağı söylenebilir
(Baltalı, 2016).
Kayabaşı’nın (2016) yaptığı bir çalışmada, 3B ortamda yapılan bir programlama eğitimi sonrası öğretmen
adaylarının görüşleri alınmış ve soyut kavramları somutlaştırmak için 3B ortamların faydalı olacağı yönünde
görüşler elde edilmiştir. Buna ek olarak 3B ortamda gerçekleştirilen programlama öğretiminin eğlenceli ve
animasyonlu olmasının başarı, motivasyon ve kalıcı öğrenme sağlayacağı belirtilmiştir. Alan yazın
incelendiğinde, eğitimde SG kullanımının öğrencilerin motivasyon düzeylerini arttırmakta önemli katkıları
olduğu belirtilmektedir (Arslan vd., 2015; Çavaş vd., 2004). Bayraktar ve Kaleli (2007)’ nin yaptığı bir
araştırmada SG uygulamalarının yüksek maliyetli olmasının, bu uygulamaların yaygınlaşması bakımından bir
dezanataj olduğu belirtilmiştir. SG teknolojilerinin maliyetinin yüksek oluşunun eğitimde yaygın bir şekilde
kullanılamamasının sebeplerinden biri olduğu düşünülebilir. Bu alandaki çalışmalar incelendiğinde sanal
gerçekliğin kodlama öğretiminde kullanılması ile ilgili çok az çalışmaya rastlanmıştır (örnek olarak Pellas ve
Peroutseas (2016) gösterilebilir). Bu açıdan bakıldığında çalışmanın literatüre katkısı olacağı
düşünülmektedir.
3.

AMAÇ

Sanal gerçekliğin eğitimde kullanımına yönelik yapılan pek çok araştırma olduğu görülmektedir. Ancak
SG teknolojisi kullanılarak programlamada algoritma öğretimine yönelik çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bu
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bağlamda çalışmanın amacı, öğrenci görüşlerine başvurarak SG teknolojisi ile geliştirilen bir algoritma
öğrenme uygulamasının kullanılabilirliğini incelemektir.
4. YÖNTEM
4.1. Örneklem
Çalışmanın örneklemini 2017 yılı yaz döneminde Çanakkale'de düzenlenen bir bilim kampına katılan 6.
sınıf düzeyindeki altı öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme
yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi (Yıldırım ve Şimşek, 2016) kullanılmıştır.
Tablo1. Katılımcıların Emografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
5
1
Toplam
6
4.2. Araştırma Modeli
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması bir
durumla ilişkili etkenleri daha derinlemesine inceleme fırsatı sunan araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek,
2016).
4.3. Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanması amacı ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi ile daha
zengin öğrenci görüşlerine ulaşmak hedeflenmiştir. Kreuger’e (1994) göre odak grup görüşmeleri ile
katılımcıların durumu nasıl algıladıkları ortaya çıkarılabilmektedir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda beş maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları
hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular şunlardır;
1.
2.

3.
4.
5.

Bu tür SG uygulamasını kullanmanın sizin ileride alacağınız kodlama eğitiminize nasıl katkı
sağlayacağını düşünüyorsunuz?
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulaması kodlama öğrenmenizde ne gibi
kolaylıklar sağlar?
a. Sanal ortamdaki karakterin yerine geçerek onun hareketlerini sizin canlandırmanız kodlama
öğrenmenizi kolaylaştırdı mı? Nasıl?
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasını kullanırken herhangi bir rahatsızlık
hissettiniz mi? Ne şekilde?
SG teknolojisi ile ilgili kullanışlılık sorunları yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu sorunları belirtir misiniz?
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının tasarımı hakkında olumlu ya da
olumsuz görüşleriniz nelerdir?

Hazırlanan görüşme sorularının uygunluğu konusunda bir BÖTE alan uzmanı ile bir Türkçe dil bilgisi alan
uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Alınan görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenen görüşme soruları
uygulama öncesi beş farklı öğrenciye sorulmuş ve bu şekilde bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu pilot
uygulama sonucunda görüşme süresi 40 dakika olarak belirlenmiştir. Ayrıca, görüşme esnasında yanlış
anlaşılan ya da anlaşılmayan sorular belirlenmiştir. Alınan dönütler sonrasında görüşme sorularında
düzenlemeler yapılmıştır.
Görüşme 6 öğrenci ile yapılmıştır. Görüşmeye başlamadan önce görüşme ile ilgili öğrencilere gerekli
bilgiler verilmiştir. Öğrencilerin izni alınarak görüşme esnasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır.
Verilerin analizi için her öğrenciye bir kod (G1, G2, G3, G4, G5, G6) verilmiştir. Öğrenci görüşleri
incelendikten sonra bulgular yorumlanarak öğrenci görüşlerinden alıntılar yapılmıştır.
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Resim 1. Uygulamadan görüntüler.
4.4. Verilerin Analizi
Katılımcılarla yapılan görüşmeler sırasında ses kaydı alınmış olup kayıtlar daha sonra metne çevrilmiştir.
Raporlama sırasında verilen cevapların aynen aktarılmasına özen gösterilmiştir. Elde edilen veriler iki farklı
araştırmacı tarafından betimlenip tematik kodlar çıkarılmıştır. Belirtilen benzer ve farklı görüşlerden yola
çıkarak yapılan betimsel analiz sonrasında temalar belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliği (Miles ve
Huberman, 1994) 0,88 olarak bulunmuştur. Miles ve Huberman (1994)’e göre güvenilirlik katsayısının 0,70
ve üzeri bir değer alması gerekmektedir.
5.

BULGULAR ve TARTIŞMA

SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasına yönelik öğrenci görüşlerinin tematik
analizi sonucunda beş temaya ulaşılmıştır. Bu temalar “gerçekçi yaşantı”, “kalıcı öğrenme”, “eğlenceli
öğrenme”, “sanal ortamda algı” ve “kolay öğrenme” şeklinde belirlenmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Araştırma sonucu elde edilen temalar
Odak grup görüşmesi yapılan katılımcıların tümü SG uygulaması ile kodlama öğreniminin daha hızlı
olabileceğini ve öğrencilerin anlamalarına yönelik olumlu katkılar sağlayacağını belirtmişlerdir.
Öğrencilerden ikisi uygulamayı eğlenceli bulmuş, bunun da kodlama öğrenmeye karşı isteklerini arttıracağını
belirtmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi öğrenciler kodlama öğretimini, öğrenilmesi güç, soyut ve sıkıcı
bulmaktadır (Demirer ve Sak, 2016). Somyürek’e (2014) göre dijital çağda yetişmiş olan z kuşağı için
geleneksel öğrenme yöntemleri yetersiz kalmakta, bu sebeple ders içeriklerini yeni teknolojiler ile
desteklemek gerekmektedir. Solmaz (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, öğrencilerin üç boyutlu bir
ortamda verilen programlama öğretimini eğlenceli bulmalarının yanı sıra öğretimde canlandırma ve hazır
kodların kullanılmasında öğrenmeye olumlu katkılar sağlayabileceği belirtilmektedir. Kayabaşı (2016)
programlama öğretimi amacıyla tasarlanan bilgisayar oyunlarının öğrencilerin ilgisini çektiğini belirtmiştir.
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının yeni bir teknoloji olması ve dikkat çekme,
motivasyon, eğlence öğelerini bünyesinde barındırmasının öğrencilerde öğrenme kolaylığı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Katılımcıların belirttiği görüşler incelendiğinde; SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme
uygulamasının öğrencilerin hoşuna gittiği, onların öğrenme isteklerini arttırdığı ve onlara sıkılmadan çalışma
olanağı sunduğu görülmektedir. Katılımcıların“Bu tür SG uygulamasını kullanmanın sizin ileride alacağınız
kodlama eğitiminize nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları
şunlardır;
(G1) “Kodlamayı daha çabuk öğrenmeme katkı sağlayacağını düşünüyorum.”
(G6) “(…) bu program hem kodlamayı eğlenceli yapar hem de daha çok kodlama yapma
isteğimizi arttırır.”
(G6) “Görsel alt yapı için bayağı iyi bir program.”
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının kodlama öğrenmede sağlayacağı
kolaylıklar için dört katılımcı (G1, G2, G4, G6) kolay öğrenme, üç katılımcı (G1, G2, G5) da kalıcı öğrenme
sağlayacağını belirtmiştir. Ekmekçi ve Fidan’a (2012) göre oyun, çocuklar için eğlenceli, ilgi uyandıran bir
aktivite olmanın yanı sıra, psikolojik, zihinsel, fiziksel, sosyal gelişimini etkileyen bir yere sahiptir. Bu
sebeple oyunun eğitimde kullanımı kalıcı, etkili ve öğrenci merkezli bir öğretim ortamı sunmaktadır. Scratch
ve Kodu gibi oyun tasarım programları ile yapılan kodlama öğretiminde öğrenci aktif olarak sürece katıldığı
için kalıcı öğrenme mümkün olabilmektedir (Ekmekçi ve Fidan, 2012). Görsel öğelerin programlama
öğretiminde kullanımının küçük yaş gruplarındaki öğrencileri olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir
(Baltalı, 2016).
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Katılımcılardan bazılarının “SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulaması kodlama
öğrenmenizde ne gibi kolaylıklar sağlar” sorusuna verdikleri cevaplar şunlardır;
(G5) “Çok daha kolay akla geliyor, daha çok ilgi uyandırıyor.”
(G1) “Kodlama öğrenmemde öğrendiklerimin kalıcı olmasına ve daha kolay öğrenmeme katkı
sağlar.”
(G6) “Bence de daha kolay sağlar. Çünkü o oyunla birlikte hem eğlenmiş hem de öğrenmiş
oluruz.”
Sanal ortamdaki karakterin yerine geçerek onun hareketlerini canlandırmanın kodlama öğrenmeye katkısı
sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların tamamı sanal ortamın gerçeklik hissiyatının öğrenmeye önemli
ölçüde katkı sağladığı görüşünde birleştiler. Benzer şekilde Solmaz (2014)’ ın yaptığı bir çalışmada, üç
boyutlu bir uygulama ile yazılan kodları canlandırmanın, yapılan hataları görmeyi ve bu hataları düzeltme
fırsatı sunmayı kolaylaştırdığı belirtilmektedir. Aynı zamanda kodlamanın sonuçlarının somut olarak
görülebilmesi de uygulamanın olumlu yönlerinden biri olarak nitelendirilmiştir. Öğrencilerin, kodlama
öğretimi sırasında ilk kez karşılaştıkları programlama kavramlarını ve işlemleri soyut buldukları, bu bilgileri
somutlaştırmada zorlandıkları görülmektedir (Ersoy vd., 2011). Bu da kodlamaya yeni başlayan öğrencilerde
olumsuz algı ve kaygı oluşmasına sebep olmaktadır (Demir, 2015). Soyut kavramları anlamlandırmada görsel
öğelerin etkili olduğu düşünülmektedir (Baltalı, 2016). Kayabaşı (2016)’ na göre programlama öğretiminde
görsel öğe kullanımının öğrencilerin konuyu öğrenmelerinde “kodlarla etkili çalışma”, “hatayı önleme veya
azaltma” ve “gerçek yaşama yakın programlama ve sonuç alma deneyimi sunma” bağlamında yardımcı
olduğu belirtilmiştir.
Katılımcıların “Sanal ortamdaki karakterin yerine geçerek onun hareketlerini sizin canlandırmanız
kodlama öğrenmenizi kolaylaştırdı mı? Nasıl?” sorusuna verdikleri cevaplar şunlardır;
(G1) “(…) Sanki kendim gidiyormuşum gibi, ben kendim komut veriyormuşum gibi yaşadım.”
(G2) ““(…) Oyun gerçek gibiydi. Sanki gerçekten kendimi sanal dünyanın içindeymişim gibi
hissettim.”
(G3) “(…) Örneğin kodlamayı yanlış yaptık geri gidiyoruz. Yani orada kendimiz olduğumuz
için hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz.”
(G5) “Hareketler normal bir insanın hareketlerine benziyordu.”
(G6) “Böyle karakterin içindeymiş gibi olması bayağı güzeldi.”
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasını kullanırken herhangi bir sorun yaşayıp
yaşamadıkları sorulan kullanıcılar uygulamaya ilk başladıklarında odaklanma ve denge ile ilgili problemler
yaşadıklarını fakat çok kısa süre sonra ortama çabuk adapte olduklarını belirtmişlerdir. Kayapa ve Tonga
(2011)’ nın gerçekleştirdikleri bir araştırmada, SG ortamında "içine girmeyi (zihinsel olarak gerçek ortamdan
sıyrılıp sanal ortama girilmesi) arttıran faktörlerin başında etkileşim, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme
hızı gibi faktörlerin geldiği, ancak bu etmenlerin kullanıcıların SG deneyimindeki etkilerinin bilinmediği
belirtilmiştir. Buna ek olarak araştırmacılar, SG ortamının sahip olduğu derinlik bilgisi ile gerçek ortama daha
çok benzemesine rağmen, bu ortamdaki algının gerçek dünyadaki ile uyumlu olmadığını, SG ortamında gözün
odaklanma ile ilgili özelliklerinin de gerçek hayattaki gibi etkili çalışmadığını belirtmişlerdir.
Katılımcılardan bazılarının “SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasını kullanırken
herhangi bir rahatsızlık hissettiniz mi? Ne şekilde?” sorusuna verdikleri cevaplar şunlardır;
(G1) “Sadece gözüm ilk başta odaklanamadı.”
(G4) “Sadece çok az bir dengede sıkıntısı yaşadım.”
(G5) “Ben renk körüyüm, o yüzden mavi gözümü yoruyor. Daha açık veya gün ışığı renkleri
olsa daha iyi olur.”
Katılımcılardan birinin“SG teknolojisi ile ilgili kullanışlılık sorunları yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu
sorunları belirtir misiniz?” sorusuna verdiği bir cevap şu şekildedir;
(G4) “Bende burun kısmı acıttı, oraya da sünger olabilir.”
SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının tasarımı ile ilgili görüşleri sorulan
katılımcılar, bölümler arası geçiş ve zorluk düzeylerinin eklenmesi, arka plan olarak Türkiye’den bölgeler
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seçilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. Kazu ve Yavuzalp (2008)’ in yapmış olduğu bir araştırmada,
öğretim yazılımlarının sahip olması gereken özellikler olarak bölümler arası geçiş kolaylığı, ilgi çekici görsel
öğelere sahip olma gibi nitelikler yer alması gerekliliği belirtilmektedir.
Katılımcıların“SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının tasarımı hakkında olumlu
ya da olumsuz görüşleriniz nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar şunlardır;
(G2) “Bence çok güzeldi çok yaratıcı yapılmış.”
(G3) “Bölümlerde sadece ev değil farklı farklı yerler olsa, Türkiye'den bir yerler olsa.
Türkiye’nin has oyunu olduğu için.”
(G4) “(…) sadece birazcık daha zorlaştırılabilir.”
(G5) “Uygulamanın içinden çıkmadan bir tuşla tekrar başlatabilsek daha güzel olabilir.”
(G6) “Ben de, başında böyle kısa bir yazı yazsa mesela bir dakikalık falan çok da uzun
olmasa.”
6.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Hayatımızı kolaylaştıran mobil cihazlar ve uygulamalar günlük yaşantımızın vazgeçilmez birer parçası
haline gelmiştir (Kuru, 2016). Bu durum mobil uygulamalara olan ilgiyi arttırmaktadır. Ancak okullarda
verilen geleneksel yöntemin kullanıldığı kodlama eğitimi ile istenilen başarı elde edilememektedir.
Programlama eğitimindeki sorunları çözmek için görselleştirme araçları kullanılmaya başlanmıştır.
Programlama öğretiminde kullanılan görselleştirme araçlarından bir kısmı tüm programa odaklanırken bir
kısmı da yalnızca algoritma öğretimine odaklanmaktadır (Solmaz, 2014).
Öğrencilerin programlama dilindeki söz dizimine odaklanması, amaçlanan kazanımın elde edilmesine
engel olmaktadır (Baltalı, 2016). Solmaz (2014)’ a göre programlama öğretimindeki grafiksel gösterimler
öğrencilerin kod yazarken hata yapmalarını engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak görsel programlama
ortamlarının iki boyutlu olarak dizayn edildiği görülmektedir. Görselleştirme araçlarının özellikle klasik
programlama dillerinin öğretiminde kullanıldığı belirtilmektedir. Programlama öğretiminde sözel ifadelerin
yanı sıra görsel materyallerin de kullanımı bilgilerin kalıcılığını arttırabilir (Solmaz, 2014). Kalıcı öğrenme
bireyde meydana gelen bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yapılarındaki değişimin sürekliliği olarak ifade
edilebilir (Öztürk, 2014). Solmaz(2014)’ ın çalışmasında, programlama öğretiminde üç boyutlu uygulama
kullanmanın yazılan kodları canlandırma imkânı sunması, kodlama öğrenenlere hatalarını görme imkânı
sunması, kodların sonuçlarını somut olarak görmeye olanak vermesi, eğlenceli oluşu ve programlama
öğrenmeye yönelik motivasyonu artırması bakımlarından katkı sağladığı belirtilmektedir.
Programlamanın temeli olan algoritma öğretiminde SG teknolojisi kullanılarak, küçük yaş gruplarında
programlama öğretiminde karşılaşılan; zihninde somutlaştıramama, kodların çalışması sonucu neler olacağını
kestirememe gibi sorunları ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. Nitekim bu yönde hazırlanan uygulama
sonucunda öğrencilerden alınan dönütler bu yöndedir. SG teknolojisi ile hazırlanmış algoritma öğrenme
uygulaması genel olarak katılımcılar tarafından başarılı bulunmuş ve bu uygulama ile kolay ve kalıcı öğrenme
sağlanabileceği belirtilmiştir. Çalışmanın bulgularına dayanarak, yaş grubu dikkate alındığında uygulamanın
algoritma öğretiminde dikkati çekeceği, eğlenceli bir öğrenme ortamı sunacağı ve ilk defa kodlama görecek
öğrenciler için kodlamaya karşı önyargı oluşumunun önemli ölçüde önlenebileceğini öngörülmektedir.
Araştırma bulgularından yola çıkarak konu ile bazı öneriler şu şekildedir; SG teknolojisi ile diğer
programlama konularının öğretimine yönelik de uygulamalar geliştirilebilir. Renklerin gün ışığı renklerinden
faydalanarak seçilmesi renk körü olan kullanıcıların uygulamayı rahat kullanmasını sağlayabilir. SG
teknolojisi ile materyal geliştirmenin zorluğu göz önüne alındığında, derslerinde bu teknolojiyi kullanmak
isteyen öğretmenlere SG ile materyal geliştirmeye yönelik eğitimler verilebilir. Araştırma bağlamında
geliştirilen SG ile hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının akademik başarıya, motivasyona ve tutuma
etkisi incelenebilir.
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ÇOKLU ORTAM TASARIMINDA DEĞIŞIM KÖRLÜĞÜNÜN İNCELENMESI:
GÖZ İZLEME ANALİZİ

Duygu Mutlu Bayraktar1

1.

ÖZET

Görsel sahnelerde değişiklikleri tespit etme başarısızlığı olarak tanımlanan değişim körlüğünün, kısıtlı görsel bilgi
kodlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, çoklu ortam öğrenme çevrelerinde ortaya çıkabilecek
değişim körlüğünü incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, içerisinde bazı değişimler bulunan, bilgisayarın parçalarının
anlatıldığı bir çoklu ortam tasarlanmıştır. Katılımcıların bu çoklu ortamda çalışırken değişimleri fark ettiklerinde
söylemeleri istenmiştir. Değişim saptama süreci boyunca, göz izleme yöntemi ile katılımcıların göz ve fare hareketleri
kaydedilmiştir. Katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenliği
bölümünden Bilgisayar I dersini alan öğrencilerden seçilmiştir. Deneye, gönüllü olarak 12 lisans öğrencisi katılmıştır.
Araştırma modeli, durum çalışması olarak belirlenmiştir. Göz izleme yöntemi ile göz ve fare hareketleri kaydedilerek
analiz edilmiş, aynı zamanda katılımcıların değişimleri fark ettiklerinde belirtmeleri istenmiş ve ses kaydı yapılmıştır.
Genel olarak, katılımcıların işaretleme yapılan nesnelere odaklandıkları, diğer alanlarda oluşan değişimleri daha az
saptadıkları görülmektedir. İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan nesne dışında, en çok odaklanılan nesne üzerinde oluşan
değişimin fark edilme yüzdesinin düşük olduğu görülmüştür. İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan alanlarda oluşan
değişimin en fazla saptanan değişim olduğu görülmüştür. Nesnelerin az olduğu ekranda değişimin daha rahat
saptanabildiği belirlenmiştir.

Keywords: Çoklu Ortam Tasarımı, Değişim Körlüğü, Göz İzleme

Investigation of Change Blindness in Multimedia Design: An Eye Tracking Analysis
Change blindness, which is defined as failure to detect changes in visual scenes, has emerged as a result of
limited visual information coding. In this study, it was aimed to investigate the change blindness that may
occur in multimedia learning environments. For this purpose, a multimedia animation which had some
changes about computer parts was designed. Participants were asked to say when they detected the changes
while studying in this multimedia. During the change detection process, eye and mouse movements of
participants were recorded with eye tracking method. Participants were selected from the students who took
Computer I course from Istanbul University Hasan Ali Yucel Faculty of Education, Department of Turkish
Language and Science Education. Twelve undergraduate students participated in the experiment voluntarily.
The research model is defined as case study. Eye and mouse movements were recorded and analyzed with eye
tracking method, and participants were asked to say when they noticed the changes, at the same time their
voices were recorded.
Purpose
In this study, it is aimed to investigate the change blindness process in multimedia learning environment
using signaling and visual cueing. For this purpose, the eye movements were examined during the process of
detecting the changes in multimedia.
Findings
It appears that the participants were more focused on the objects being signaled, and less detected the
changes in other areas. It is seen that the percentage of detecting the change occurring on the most focused
object is low, except for the object using the signaling and visual cueing. The change in the object that been
used the signaling and the visual cueing is the most detected change. In the multimedia learning environment,
it has been seen that change on the scene with fewer objects can be detected more easily.
Conclusion
In a multimedia learning environment, the appearance of a major object on the scene is the most noticed
change. Almost half of the participants noticed this change. In the same way, the appearance of an irrelevant
subject on the scene has been determined as the second highest detection rate. In Aginsky and Tarr’s (2000)
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study, results are investigated with presence/absence and changed location type which are prominent than
color in visual memory.
In multimedia learning environments, many studies have shown that using signaling and visual cueing has
an effect on learning (Ozcelik, et al., 2010; Mautone & Mayer, 2001). In this study, the change detection
occurring in a multimedia which designed using signaling has been investigated. In general, it appears that the
participants were more focused on the objects being signaled, and less detected the changes in other areas.
Focused attention is needed to visually perceive the change of the object in view. Without focus attention,
visual memory can not make comparisons between images (original and changing image) and change
detection is not possible (Rensink, et al., 1997).
On a scene with fewer objects, participants seem to be able to focus more easily on the change. At the
same time, presence/absence and changed location type are specified as the most common type of change
(Aginsky and Tarr, 2000).

2.

GİRİŞ

Zengin görsel çevreler içinde, bir sahneden diğerine geçildiğinde sahnelerdeki veya objelerdeki detayları
algılanamaz. Bu durum gözlemcinin görsel sahne içinde bazı değişimleri kaçırmasına neden olabilir. İnsanlar
sıklıkla, görsel sahnedeki büyük değişiklikleri fark etmekte başarısız olurlar. Bu fenomene değişim körlüğü
denir (Smith ve Henderson, 2008; Simons ve Ambinder, 2005; Henderson, 1997). Değişim körlüğü sürecinde,
zenginleştirilmiş detaylı alanlarda sürekli deneyim edinmemize rağmen, sıklıkla büyük ve önemli
değişiklikleri fark etmekte başarısız oluruz (Smith ve Henderson, 2008).
Rensink ve arkadaşları (1997), değişim körlüğünün oluşmasında dikkat faktörüne vurgu yapmışlardır.
Katılımcıların değişimin gerçekleştiği nesneye dikkatlerini yönlendirilmeleri sonucunda değişimi fark
ettikleri, dikkatlerini yönlendirmediklerinde nesnelerdeki değişimleri fark etmedikleri ortaya koymuşlardır.
O’Regan ve arkadaşlarının (2000) yaptıkları çalışma da ise katılımcıların değişim gerçekleşen nesnelere
doğrudan bakmalarına rağmen değişimleri fark edemedikleri (katılımcıların %40’ı) tespit edilmiştir. Öğrenme
içeriklerinde de, yeterince dikkat edilmeyen alanlarda performansın daha düşük olduğu görülmektedir
(Mayer, 2009; Ayres & Sweller,2005; Cierniak, vd., 2009; Jamet, vd., 2008).
Resimlerle kıyaslandığında, daha fazla değişimin olduğu çoklu ortam materyallerinde değişim saptamanın
da zorlaşabileceği düşünülmektedir. Görsel nesnelerin öğrenme ortamlarında kullanılması performansı
geliştirdiği gibi (Tchoubar, 2014; Plass, vd., 2014; Moreno & Park, 2010; Plass, vd., 2010), doğru
tasarlanmadığında tam aksi yönde etkileri de beraberinde getirmektedir (Sweller, 2010; Sorden, 2005;
Širanović, 2007; Liu, vd., 2012; Agostinho, vd., 2013). Özellikle önemli bilgiler sıklıkla görsel sahne
değişiklikleri ile gösterilir. Bu değişiklikler, sınırlı görsel algı alanımız içerisinde bir kerede
seçebileceğimizden fazla uyarıcı içerebilmektedir (Cater, vd., 2002). Kısıtlı görsel kodlamadan kaynaklanan,
değişikliklere dikkat edilmesine rağmen fark edilmeme durumu ortaya çıkabilmektedir (Saiki ve Holcombe,
2012; O’ Regan, vd., 2000). Bu durum değişim körlüğü olarak sonuçlanmaktadır.
Mayer (2009) tarafından ortaya konulan Çoklu Ortam Öğrenme İlkeleri’ne göre tasarlanan materyallerin
öğrenmeye önemli katkılar yaptığı birçok çalışma ile ortaya konulmuştur (Crooks, vd., 2012; van Genuchten,
vd., 2012; Harskamp, vd., 2007; Hyönä, 2010). Aynı zamanda bilişsel yüke neden olan durumların ortadan
kaldırılması için dikkat edilmesi gereken tasarım önerileri sunulmuştur (Kalyuga, 2009; Mayer ve Moreno,
2010; Moreno ve Park, 2010). Bunlara ek olarak birçok çalışma ile ortaya koyulmuş değişim körlüğünün
çoklu ortamlardaki etkisi de değerlendirilmelidir.
Çoklu ortamlarda işaretleme ve ipucu teknikleri kullanılarak önemli noktalara dikkat çekerek performansı
artırmak amaçlanmaktadır (Jamet, 2014; Ozcelik, vd., 2010; Mautone & Mayer, 2001). Aynı yöntemlerle,
değişim saptama başarısının da artırılabildiği görülmektedir (Lin, vd., 2016; Aginsky & Tarr, 2000). Bu
sonuçlar ışığında, çoklu ortam öğrenme çevrelerinde kullanılan işaretleme ve ipuçlarının değişim saptamaya
olan etkisinin araştırılması önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında, çoklu ortam öğrenme çevrelerinde işaretleme ve ipucu yöntemlerinin değişim
körlüğüne etkisinin, göz izleme yöntemi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında,
çoklu ortam tasarımları için değişim saptamayı kolaylaştıracak öneriler sunulmuştur.
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3.

YÖNTEM

Bu çalışmada, araştırma modeli, durum çalışması olarak belirlenmiştir. Durum çalışması, araştırmacının
sınırlı miktardaki değişkeni inceleyip belirlenmiş kurallara uymak yerine bir veya birkaç durumu belli bir
zaman içinde; gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar gibi veri toplama araçları
aracılığıyla detaylı olarak incelediği nitel bir araştırma yöntemidir (Davey, 1991; Coşkun & Erdin, 2014;
Creswell, 2007; Karasar, 2015). Uygulamada değişimlerin bulunduğu çoklu ortam katılımcılara izletilerek,
değişim saptama süreci göz izleme yöntemiyle kayıt altına alınmıştır. Göz izleme yöntemi ile göz ve fare
hareketleri kaydedilerek analiz edilmiş, aynı zamanda sesli düşünme tekniği ile katılımcıların değişimleri fark
ettiklerinde belirtmeleri istenmiştir.
Katılımcılar
Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde 2015-2016 öğretim yılında
öğrenim gören 12 kişi katılmıştır. Katılımcılar, yaş ortalamaları 19.4 olan 8 kız ve 4 erkek öğrenciden
oluşmaktadır. Bilgisayar I dersini alan Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır
Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında, göz izleme verileri toplanmıştır. Göz izleme verilerini toplamak için İstanbul
Üniversitesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı (Şekil 1) içerisindeki cihazlar kullanılmıştır. Aynı
zamanda, deney boyunca katılımcıların ses kaydı alınmıştır.

Şekil 1. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı

Çoklu Ortam Animasyonu
Çalışmada, bilgisayar parçalarını anlatan sesli anlatımla desteklenmiş bir animasyon kullanılmıştır.
Animasyon üzerinde, işaretlemeler ve görsel ipuçları kullanılmıştır. Bazı sahnelerde, bilgisayar parçaları
üzerinde değişimler yapılmıştır.
Göz İzleme Cihazları
Çalışmada; katılımcıların kullandığı göz izleme cihazı (denek bilgisayarı), gözlemci bilgisayarı, Be Gaze
ve Experiment Center yazılımları kullanılmıştır.
Uygulama Süreci
Katılımcılar öncelikle, çalışmanın sürdürüleceği İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı’na davet
edilerek randevu verilmiştir. Ardından katılımcılar laboratuvara teker teker alınarak deney sürecine
katılmıştır. Bilgisayar parçalarını anlatan çoklu ortam animasyonunu incelemeleri ve fark ettikleri değişimleri
belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların sesi, göz ve fare hareketleri kaydedilmiştir.
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Verilerin Analizi
Experiment Center programı ile kaydedilmiş göz ve fare hareketlerini gösteren kayıtlar, Be Gaze programı
ile analiz edilmiştir. Analizlerde; ısı haritaları, odaklanma sayıları ve sürelerine ilişkin veriler elde edilmiştir.

4.

BULGULAR

Çalışma kapsamında hazırlanan çoklu ortam animasyonda en çok monitör üzerine odaklanıldığı
görülmektedir. Daha sonra, katılımcıların işaretlenerek anlatılan her bir parça üzerinde odaklandıkları
görülmektedir.
Animasyonda gerçekleşen değişimlerin saptanma sayı ve yüzdeleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Değişim Saptama Sayı ve Yüzdelerine İlişkin Sonuçlar
Değişimler

f

%

Merkezi Nesnede Değişim

5

41.66

İşaretlenen Nesnede Değişim

10

83.33

Nesne Eklenmesi

8

66.66

Değişimin gerçekleştiği bir sahnede, klavye anlatımı sırasında monitörde olan değişimi 12 katılımcıdan
beş katılımcının (%41.66) saptayabildiği görülmektedir (Tablo 1). Bu ekrana ait göz izleme verilerine
bakıldığında, katılımcıların öncelikle klavyeye odaklandıkları, değişim anında ise bir kısmının monitöre
odaklandıkları ve değişimi saptadıkları görülmüştür (Şekil 2).

Şekil 2. Büyük nesnede oluşan değişime ilişkin ısı haritası
Anlatılan nesne üzerinde yapılan değişimin en çok saptanan değişim olduğu görülmektedir. Katılımcıların
onunun (%83.33) değişimi fark ettiği görülmektedir (Tablo 1). Katılımcıların anlatılan ve işaretlenmiş nesne
üzerindeki değişimi kolayca fark ettikleri görülmektedir (Şekil 3). Buna ek olarak, katılımcıların aynı şekilde
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belirginleştirilmiş iki nesneden ok işareti ile gösterilen nesneye daha fazla odaklandıkları, diğer nesneye
değişim meydana geldiği anda odaklandıkları görülmektedir.

Şekil 3. İşaretlenen nesne üzerindeki değişim anına ilişkin ısı haritası
Çoklu ortam öğrenme çevresinde, nesnelerin az olduğu ekranda değişimin daha rahat saptanabildiği
görülmektedir. Katılımcıların sekizi (%66.66) değişimi saptayabildiğini ifade etmişlerdir (Tablo 1). Nesne
sayısının az olması ile, katılımcıların değişime daha kolay odaklanabildiği göz hareketleri ile ortaya
konulmuştur (Şekil 4).

Şekil 4. Az sayıda nesnenin bulunduğu ekrandaki değişime ilişkin göz izleme verileri
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5.

SONUÇ

Bu çalışmada çoklu ortam öğrenme çevrelerinde ortaya çıkabilecek değişim körlüğünü incelemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla, hazırlanan çoklu ortamda katılımcıların değişimleri saptamaları istenmiş ve bu
süreçte göz hareketleri kaydedilmiştir.
Çoklu ortam öğrenme çevrelerinde, işaretleme ve görsel ipucu kullanmanın öğrenme üzerinde etkileri
olduğu birçok çalışma ile ortaya konulmuştur (Özçelik, vd., 2010; Mautone & Mayer, 2001). Bu çalışmada,
işaretleme kullanılarak tasarlanmış bir çoklu ortamda oluşan değişimlerin saptanma durumları incelenmiştir.
Genel olarak katılımcıların işaretleme yapılan nesnelere odaklandıkları, diğer alanlarda oluşan değişimleri
daha az saptadıkları görülmektedir.
İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan nesne dışında, en çok odaklanılan nesne üzerinde oluşan değişimin
fark edilme yüzdesinin düşük olduğu görülmüştür. Katılımcıların göz hareketlerine ilişkin ısı haritasına
bakıldığında, işaretlenen nesne dışında en çok merkezi ve büyük nesneye odaklandıkları görülmektedir. Bir
işaretleme yapıldığında ya da değişen nesnenin görüntüdeki önemi fazla olduğunda (merkezi değişim)
değişim daha kolay saptanmaktadır (Rensink vd., 1997; Simons ve Rensink, 2005).
İşaretleme ve görsel ipucu kullanılan alanlarda oluşan değişimin en fazla saptanan değişim olduğu
görülmüştür. Görüntüdeki nesnenin değişimini görsel olarak algılamak için odaklanmış dikkatin varlığı
gerekmektedir. İşaretleme ve görsel ipuçları bu etkiyi sağlayarak dikkati nesneler üzerine odaklamaktadır.
Odaklanmış dikkat olmadığında ise, görsel bellek görüntüler arasında (orijinal ve değişen görüntü)
karşılaştırma yapamamakta ve değişim saptama mümkün olamamaktadır (Rensink, vd, 1997).
Çoklu ortam animasyonda, hoparlör nesnesi anlatılırken, iki hoparlöre de işaretleme kullanılmış, ancak
görsel ipucu sadece birine yönlendirilmiştir. Katılımcıların ilk olarak, ipucu kullanılan nesneye odaklandıkları
görülmüştür. Değişim işaret kullanılmayan nesnede olmuş ve değişim olduğu anda katılımcıların bu nesneye
odaklandığı görülmüştür. En çok fark edilen değişim olduğu ve bunda işaretleme etkisinin görüldüğü
söylenebilir.
Nesne sayısının daha az olduğu bir ekranda, katılımcıların değişime daha kolay odaklanabildiği
görülmektedir. Aynı zamanda, nesnenin sahneye eklenmesi ya da çıkarılması ve yerinin değişmesi, en çok
saptanan değişim türü olarak belirtilmektedir (Aginsky ve Tarr, 2000).
Bu sonuçlar ışığında, çoklu ortam öğrenme ilkeleri ışığında tasarlanan öğrenme çevrelerinde kullanılan
işaretleme ve ipuçlarının, değişimi vurgulamak için kullanılması önerilmektedir. Özellikle aşırılık ilkesi ve
bölünmüş dikkat etkisinin (Mayer 2009) değişim körlüğüne daha fazla neden olabileceği düşünülmektedir.
Çoklu ortamlarda değişim körlüğünün araştırılacağı ileride yapılacak çalışmalarda, bilişsel özelliklerin
etkisinin araştırılması önerilmektedir.

6.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER(BTR) ÖĞRETMENLERİN FATİH
PROJESİNDE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Doç. Dr. Erhan Şengel 1, Ebru Toklu2,Aslı POLAT 3

1.

ÖZET

Teknolojinin eğitim hayatına girişi ile ülkemizde Fatih(Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi
adı altında teknoloji ile entegre eğitim ortamları hedeflenmiştir. Bilişim Teknolojileri Rehber(btr) öğretmenleri Fatih
projesinin hayata geçirilmesi birlikte okullarda etkin görevler almaya başlamışlardır. Bu çalışmada Fatih projesinde BTR
öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler ile ilgili nitel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak,
araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme(mülakat) yöntemi kullanılmıştır. Görüşme soruları iki uzman
değerlendirilmesi yapılarak son halini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığında en az iki yıldır görevli olan 6 Btr öğretmeni ile
yapılan görüşmeler ses kaydı ve notlar alınarak ortalama 35-40 dakika sürmüştür. Görüşme sırasında btr öğretmenlerine 9
soru yöneltilmiştir. Sorular btr öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar, okuldaki görevleri, sorunlarla nasıl başa çıktıkları, diğer
öğretmenlerle ne tür iş birliği içinde oldukları gibi sorular sorulmuştur. Alınan cevaplarda btr öğretmenlerinin
yönetmelikteki görevleri dışında farklı görevler verildiği ve alt yapı sıkıntıları nedeniyle bazı durumlarda yetersiz
kaldıkları görülmektedir. Bütün teknolojik araçların onarımını kendilerinin yapmasının beklendiği ifade edilmiştir. Akıllı
tahta kullanımıyla etkileşimli sınıflarda çıkan aksaklıklar diğer öğretmenlerin kullanmakta güçlük çektiği, bununla ilgili
eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öneriler ise btr öğretmenlerine daha kapsamlı eğitim verilmesi ve diğer
branş öğretmenlerinin işbirliğine teşvik edilmesi. Yönetmeliklerin açıkça belirlenmesi ve okullarda projeyle alakalı
komisyonların oluşturulması şeklindedir.
Anahtar kelimeler: FATİH projesi, btr öğretmeni, nitel görüşme
SUMMARY
With the introduction of technology into the educational life, integrated educational environments with technology
under the name of Fatih (The Increasing Opportunities and Improvement of Technology Movement) in our country have
been targeted. Information Technology Teachers have begun to take effective duties at the schools while the Fatih project
has been passed on. In this study, a qualitative study of the difficulties faced by the BTR teachers in the Fatih project was
made. Semi-structured interview (interview) method was used as a research method for the purpose of the study. The
interview questions were finalized by the evaluation of two experts. Interviews conducted with the 6 BTR teachers who
have been in the Ministry of National Education for at least two years have taken an average of 35-40 minutes with voice
recordings and notes taken. During the interview, 9 questions were asked to the teachers of BTR. Inquiries We were asked
questions such as the problems experienced by the teachers, their duties in the school, how they deal with the problems,
what kind of business partnership they have with other teachers. In the response to the question, it is seen that the teachers
of BSR are given different duties apart from the duties in the regulation and in some cases they are inadequate due to the
infrastructure problems. It has been stated that they are expected to repair all technological tools. Problems emerging in
the interactive classroom with the use of intelligent boarding have indicated that other teachers have difficulties in using it,
and that related trainings should be given. Suggestions are to provide more comprehensive training to the btr teachers and
encourage the cooperation of the other branch teachers. It is a clear way to set the regulations and to form commissions
related to the project in schools.
Keywords: FATİH project, btr teacher, qualitative interview

2. GİRİŞ
21. yüzyıl becerileri arasında teknolojiyi etkin kullanmak çok önemli bir yere sahiptir. Teknoloji çağında
olmanın gereklerinden biri teknolojik ürünleri iş, eğitim, sosyal vb. hayata entegre etmeyi gerektirmektedir.
Eğitim, ülkenin refah düzeyinin artması için önemli bir yere sahiptir. Bilgi iletişim teknolojilerini(BİT)
eğitime dâhil etmek gerekmektedir. BİT’lerin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim öğretim ortamlarında, öğretim
niteliğinin artırılmasına yönelik sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılmış, internetin eğitsel etkinliklerde
kullanılması yaygınlaşmaktadır. Uzaktan eğitim programları, e-öğrenmeler eğitime BİT sayesinde entegre
edilmektedir. Çoklu ortam öğrenmeleri sayesinde öğrencilerde kalıcılık sağlanmaktadır. Geleneksel öğretim
yöntemlerinden uzaklaşılarak öğretmenin rehber olduğu öğrenen temelli öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.
Bunların hepsi teknolojiyi öğretime dâhil ederek daha kolay gerçekleşmektedir (Dursun, Kuzu, Kurt,
Güllüpınar, & Gültekin, 2013).
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Ülkemizde “2010 yılında oluşturulan FATİH(Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
Projesi, eğitim alanında köklü değişimler yapmayı hedefleyen, geniş kapsamlı ve yüksek bütçeli bir projedir”
(Ekici & Yılmaz, 2013). Bu proje ile amaç eğitime teknolojiyi entegre ederek daha kaliteli bir öğretim
gerçekleştirmektir. Teknolojiyi iyi bir şekilde kullanan üreten bir nesil yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için
öğretmenlerinde teknolojiyi kabullenip derslerine entegre etmesi, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak
derslerini işlemesi gerekmektedir. Teknoloji her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almakta, öğrenciler de
bu yeni teknolojilere ilgi duyan ve takip eden kesim olarak öne çıkmakta ve teknolojiyi doğru
kullanabilmeleri için bir rehbere ihtiyaç duymaktadırlar. Öğrencilere bu rehberliği başarılı bir şekilde BT
öğretmenleri tarafından yapılabileceği, dolayısıyla BT öğretmenlerinin bu rolünün teknoloji geliştikçe devam
edeceği düşünülmektedir. Bakanlık tarafından hayata geçirilen teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesine
yönelik projelerde söz konusu öğretmenlerin rollerinin önemli olduğu bilinmektedir (Eren & Uluuysal, 2012).
Fakat alanyazın incelendiğinde BTR öğretmenlerinin görev tanımları ve özlük haklarındaki
belirsizliklerden görülmektedir. Bu da okulda BTR öğretmenlerinin bir rol karmaşası yaşamalarına sebep
olmaktadır. BTR öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda tamirci, idarenin işlerini yapmakla görevli,
öğretmenlere eğitim ve teknik destek sunan personel görevlerinin de beklenildiği belirtilmektedir (Topu,
2010).
Bakanlık tarafından altyapı, araç gereç temini yapılarak okullarda uygulamaya konulmaktadır. İdareciler
ve diğer öğretmenlerin, BT öğretmenlerinden okullardaki bütün donanımsal ve yazılımsal sorunlara çözüm
üretmelerini bekledikleri görülmektedir (Topu & Göktaş, İlköğretim Bilişim Teknolojieleri Öğretmenlerinin
Aldıkları Eğitimle Görev Yaptıkları Okullarda Onlara Yüklenen Görevler). BT öğretmenlerinin büyük bir
çoğunluğunun lisans döneminde aldıkları eğitimle okullarda üstlendikleri görevler arasında farklılık olduğunu
belirttikleri tespit edilmiş ve görevlerinin formatör öğretmenlerin görevleriyle karıştırıldığı sonucuna
varılmıştır (Topu & Göktaş, İlköğretim Bilişim Teknolojieleri Öğretmenlerinin Aldıkları Eğitimle Görev
Yaptıkları Okullarda Onlara Yüklenen Görevler).
Bu çalışmaların yürütülebilmesi için bilişim teknoloji öğretmenlerine büyük iş düşmektedir. Bu amaçla
bakanlık Bilişim teknolojileri rehberliği görevlendirmeleri yaparak projenin yürütülmesini sağlamaktadır.
Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda okullarımıza yönelik ağ alt yapısı kurulumu, güvenli ve hızlı internet
erişimi, eğitim ortamlarına etkileşimli tahta kurulumları, öğretmen ve öğrencilere yönelik tablet bilgisayar
dağıtımı çalışmaları devam etmektedir (MEB, 2015). Bilgisayarların bir öğretim aracı olarak etkili bir şekilde
kullanılabilmesinde, öğretmenin bu konuda sahip olduğu nitelikler çok önemlidir. (Orhan & Akkoyunlu,
2003)
Amaç
Bu çalışmanın amacı, BTR öğretmenlerinin Fatih Projesi kapsamında karşılaştıkları sorunları/güçlükleri
belirlemektir. Okullarda bilgisayarların etkili olarak kullanılabilmesi ve yapılan çalışmaların başarılı olması
formatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirebilmelerine, karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesine bağlıdır.
Bu öğretmenler okullara gittiklerinde ne tür güçlüklerle karşılaşmaktadır? Aldıkları eğitimin gereğini yerine
getirdiklerine kendileri inanmakta mıdır? Master öğretmenlerin sorunlarının belirlenerek çözüm için öneriler
geliştirilmesi uygulamanın başarısını artıracaktır. Ayrıca, formatör öğretmenlerin deneyimleri, bu alana yeni
katılan öğretmen adaylarına da yol gösterecektir (Orhan & Akkoyunlu, 2003). Bu kapsamda BTR
öğretmenlerin karşılaştığı sorunları sorularla belirleyerek bunlara çözüm önerileri sunulacaktır ve şu sorulara
cevap aranmaktadır.
•
•

•
•
•

•

Btr öğretmeni olarak okulda görevleriniz nelerdir?
Btr öğretmenleri okulda hangi ihtiyaçları karşılaması bekleniyor?
o Hangileri karşılanabiliyor?
o Hangileri karşılanamıyor? Neden?
Btr öğretmenliği için yeterli donanıma sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz neden?
Okulda diğer öğretmenlerle btr öğretmenler arasında ne tür iş birliği yapılıyor?
Okulunuzda hangi teknolojik altyapılar mevcut?
o Yakın zamanda tamamlanan altyapılar nelerdir?
o Yakın zamanda planlanan altyapı çalışmaları mevcut mu?
Btr öğretmeni olarak okulda karşılaştığınız sorunlar neler?
o

Bu sorunlar için çözüm yollarınız nelerdir?
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Bu sorunların çözümünde ne tür destek birimleri mevcut?(okul idaresi veya diğer
birimlerden)
Etkileşimli sınıfların kullanımı hakkında konuşalım istiyorum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
o

•

•
•

o Ne gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor?
o Bu konuda yaşanan olumlu gelişmeler nelerdir?
Btr öğretmeni olarak beklentileriniz neler?
Okulda fatih projesi ile ilgili teknik destek, idari ve teknik şartnamelerin oluşturulmasına ilişkin bir
komisyon ile ilgili düşüncelerin neler?
o

Komisyon varsa sorunları çözmede ne gibi yardımlar sunuyor?

3. YÖNTEM
Görüşme yöntemi kullanmanın temel amacı genellikle bir hipotezi test etmek değildir, aksine diğer
insanların deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle
odaklanılan nokta diğer insanların öyküleri, betimlemeleri ve düşünceleridir (Seidman, 1991). Görüşme
tekniğinde insan gibi sosyal bir varlığın zamana, mekâna ve kişiden kişiye değişen duygu ve düşüncelerini
daha derin ve ayrıntılı incelemek için farklı nitelikte bir araştırma tekniğidir (Türnüklü, 2000). Çalışmanın
amacına uygun olarak, araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme(mülakat) yöntemi
kullanılmaktadır.
Genel olarak geçerlik ve güvenirlik kavramları araştırmanın sonuçlarının inandırıcılığı veya niteliğini
gösteren en önemli unsurlar olarak ifade edilmektedir (Daymon & Holloway, 2001). Nitel araştırmada
geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına
gelmektedir (Kirk & Miller, 1986). Görüşme formu hazırlanırken konuyla ilgili alanyazın incelenmiş ve
sorular belirlendikten sonra 2 tane uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüş formunda sorularla ilgili gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra görüşme formu düzenlenmiştir. Veri toplamada ise hazırlanan sorular 6 tane
bilişim teknoloji rehber öğretmenine sorulmuştur. Görüşme yöntemi kullanılarak elde edilen ham veriler
betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmektedir. Verilerin daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenip yorumlandığı betimsel analiz yaklaşımında amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve
yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2005).
Araştırma, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı içerisinde MEB’e bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan
6 BT öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde belirlenen ölçütler; BÖTE bölümünden mezun
olma, iki yıl ya da daha uzun süredir BT öğretmeni olarak görev yapıyor olma ve mevcut bulunduğu okulda
BT sınıfı ile akıllı tahtanın bulunması ölçüt olarak belirlenmiştir. Görüşmeler BT ders laboratuvarında birebir
olarak gerçekleştirilmiş ve ortalama 35-40 dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına
alınmış, gerek görüldüğü yerlerde not tutulmuştur.
Tablo 1. Btr öğretmenlerinin bilgileri
Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Katılımcı 1

K

29

Katılımcı 2

K

Katılımcı 3

Yüksek Lisans

Mesleki
Süresi
7 yıl

Mevcut okulda
çalışma süresi
3 yıl

25

Lisans

2 yıl

2 yıl

K

35

Lisans

8 yıl

1 yıl

Katılımcı 4

E

27

Lisans

3 yıl

3 yıl

Katılımcı 5

E

26

Lisans

2 yıl

2 yıl

Katılımcı 6

E

31

Lisans

5 yıl

2 yıl
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4. BULGULAR
Bu bölümde belirlenen temalar çerçevesinde BT öğretmenlerinin görüşleri sunulmaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların BTR öğretmenlerinin okulda görevleri hakkında düşünceleri
Kategoriler
Btr öğretmeni olarak okulda görevleriniz nelerdir?
Yazılımsal sorunlar
Donanımsal sorun
Akıllı tahta kullanımında rehberlik etme
Teknoloji konusunda diğer öğretmenlere rehberlik etme
Okul için afiş resim vb işleri yapma

Öğretmen sayısı/n
6
4
4
3
1

Btr öğretmenlerinin tamamı yazılımsal sorunları çözdüğünü belirtmektedir. 4(%66) kişi ise donanımsal
sorunlar ve akıllı tahta konusunda diğer öğretmenlere rehberlik ettiğini belirtmektedir. 1(%16) kişi ise okul
için afiş resim vb. şeylerle uğraştığını söylemektedir. Görüldüğü üzere Btr öğretmenleri yazılımsal ve
donanımsal bütün sorunlar dışında farklı görevleri de yerine getirmektedirler. Katılımcılar okuldaki bütün
teknik arızaları çözmelerinin istendiğini ifade etmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların, Btr öğretmenleri okulda beklenen görevler ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Btr öğretmenleri okulda hangi ihtiyaçları karşılaması bekleniyor?
Her türlü teknik arızayı çözme
Teknoloji ile ilgili bütün sorunları çözme
Btr yönetmeliği dışında sorumlulukların yüklenmesi
Yazıcı sorunları, virüs taramaları
Laboratuvar düzenleme

Öğretmen sayısı/n
4
5
6
6
3

Tabloda görüldüğü üzere btr öğretmenlerinin tamamının (6 kişi) btr yönetmeliği dışında da sorumluluk
yüklendiği belirtilmektedir. Yine tamamının yazıcı sorunlarıyla ilgilendiği ve virüs taraması gibi görevler
üstlendiği görülmektedir. 4(%66) btr öğretmeni ise her türlü teknik arızayı çözmenin onlardan beklendiğini
belirtmektedir. 3(%50) btr öğretmeni ise laboratuvar düzenleme ihtiyaçlarının beklendiğini beklenmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların, Btr öğretmenliği için yeterli donanıma sahip oldukları ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Öğretmen sayısı/n
Btr öğretmenliği için yeterli donanıma sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Neden?
Yeterli
3
Yetersiz
3
Katılımcıların %50 si (3 kişi) yeterli donanıma sahip olmadığını lisansta aldığı eğitimin yetersiz
olduğunu belirtmektedir. Diğer bir yarısı ise yeterli donanıma sahip olduklarını bunu da tecrübeleri sayesinde
olduğunu belirtmektedir. Btr öğretmeninin teknoloji ile iç içe bir meslek olması dolayısıyla sürekli kendilerini
geliştirdiğini belirtmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların, okulda btr öğretmenleri ile diğer öğretmenler arasında işbirliği görüşleri
Kategoriler
Öğretmen sayısı/n
Okulda diğer öğretmenlerle btr öğretmenler arasında ne tür iş birliği yapılıyor?
İşbirliği var
4
İşbirliği yok
2
4(%66) btr öğretmeni okulda diğer öğretmenlerle aralarında iş birliği fikir alışverişi olduğunu
belirtirken 2(%33) kişi iş birliğinden ziyade btr öğretmenlerinin daha çok rehber rolünde olduğunu
belirtmektedir. Btr öğretmenlerinden teknolojik araçlar(akıllı tahta, sorunlar konusunda ) yardım istedikleri
söylenmektedir.
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Tablo 6. Katılımcıların, okullarında mevcut teknolojik altyapılar ile ilgili görüşleri
Öğretmen sayısı/n

Kategoriler
Okulunuzda hangi teknolojik altyapılar mevcut?
İnternet altyapısı var
İnternet altyapısı yok
Bilgisayar
Akıllı tahta

5
1
6
6

Katılımcıların tamamı okulda bilgisayar ve akıllı tahta kurulumunun gerçekleştiğini belirtmektedir. 5
kişi (%83) internet altyapısının olduğunu belirtirken 1kişi(%16) olmadığını kurulum çalışmalarının devam
ettiğini belirtmektedir. Fiber internet altyapısına geçiş yapıldığını bunun da proje için ve kullanım açısından
olumlu bir gelişme olduğunu belirtmektedirler.
Tablo 7. Katılımcıların, Btr öğretmenlerinin okulda karşılaştığı sorunlar ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Btr öğretmeni olarak okulda karşılaştığınız sorunlar neler?
İdari işlemlerin yaptırılması
Bilgisayar akıllı tahta arızaları
Dersin bölünerek sorun için çağrılmak
Kişisel bilgisayar arızalarını da yaptırmak

Öğretmen sayısı/n
4
6
4
3

Btr öğretmenlerin karşılaştığı sorunların başında akıllı tahta arızaları gelmektedir. Katılımcıların
4(%66) ü görevleri olmadığı halde idari işlemlerin belge işlemlerinin yaptırıldığını 3’ü(%50) de diğer
öğretmenlerin idarecilerin kişisel bilgisayar elektronik cihazlarını yaptırmak istediklerini belirtmektedir.
Tablo 8. Katılımcıların, etkileşimli sınıfların kullanımında çıkan sorunlar ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Öğretmen sayısı/n
Etkileşimli sınıfların kullanımı hakkında konuşalım istiyorum. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Yazılımların kullanılmaması
3
Öğretmenlerin akıllı tahta kullanmayı bilmemesi
4
Akıllı tahta amacı dışında kullanılması
5
Katılımcılar akıllı tahta kullanımı konusunda görüşleri şu şekilde belirtmektedirler. 4 kişi(%66)
öğretmenlerin akıllı tahtayı kullanabilecek teknolojik donanıma sahip olmadığını, 3 kişinin(%50) ise
yazılımları aktif olarak kullanamadıklarını, 5 kişinin(%83) görüşlerine göre ise akıllı tahtanın amacı dışında
da kullanıldığı söylenmektedir. Gerekli eğitimler verilmeden akıllı tahtaların aktif amacına uygun
kullanılamayacağı görülmektedir.
Tablo 9. Katılımcıların, btr öğretmeni olarak beklentileri ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Öğretmen sayısı/n
Btr öğretmeni olarak beklentileriniz neler?
Donanım yazılım konusunda eğitim verilmeli
6
Görevimiz dışı istekler olmaması
5
Tamirci muamelesi görmeme
6
Btr öğretmenlerinin tamamı donanım yazılım konusunda fatih projesi konusunda eğitimler
seminerler verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tamirci muamelesi görmek istemediklerini birer rehber
öğretmen olduklarının bilinmesi gerektiğini, diğer öğretmenlerin bunun bilincinde olması gerektiğini
söylemektedir. 5 kişi(%83) ise btr yönetmeliğinde belirtilen görevler dışında da birçok görev yüklendiğini ve
gereksiz işlerle de uğraştıklarını söylemektedir.
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Tablo 10. Katılımcıların, okullarında fatih projesi ile ilgili teknik destek, idari ve teknik şartnamelerin
oluşturulmasına ilişkin bir komisyon var mı? Varsa bu komisyon ile ilgili görüşleri
Kategoriler
Öğretmen sayısı/n
Okulda fatih projesi ile ilgili teknik destek, idari ve teknik şartnamelerin oluşturulmasına ilişkin bir komisyon
ile ilgili düşüncelerin neler?
Komisyon yok
6
Görüşmeye katılan öğretmenlerin tamamı okullarında fatih projesi kapsamında teknik destek,
şartnamelerin yapılması için herhangi bir komisyon oluşturulmadığını belirtmektedirler. İdarecilerle birlikte
teknik destek formlarının doldurulduğu veya btr öğretmenlerinin bunları hallettiğini bunun için okul genelinde
bir komisyon oluşturulmadığını belirtmektedirler.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Fatih Projesiyle okullarda teknoloji kullanımın artması öğretmenlerin teknolojiye olan ilgilerini ve
beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Teknolojinin en üst düzeyde kullanılarak eğitimin daha kaliteli hale
getirilmesi planlanmaktadır. Teknolojiyi doğru kullanabilmek içinde btr öğretmenleri ve diğer öğretmenlere
büyük sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle gerekli birimler tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanması
öğretmenlere eğitimlerin verilmesi gerekir ki eğitimde istenilen hedefe ulaşılsın.
Bu araştırma ile fatih projesinin uygulamaya başlanması ile btr öğretmenlerinin yaşadığı sorunlara ışık tutmak
ve öneriler sunmak istenmektedir. Görüşme sonrası elde edilen bulgulara göre btr öğretmenleri
yönetmelikteki görevlerinin bilincinde elinden geleni yaptıkları görülmektedir. Ancak görevleri dışında birçok
sorumluluk yüklendiğini belirtmektedirler. Bu da onların motivasyonunu düşürmektedir. Dersleri sırasında
herhangi bir teknik arıza için derslerinin bölündüğünü dile getirmekteler. Etkileşimli sınıfların kullanımı
sırasında da birçok sıkıntı ile karşılaştıklarını bunun için yeterli eğitimleri olmadığını belirtmektedirler. Akıllı
tahta kullanımında diğer öğretmenlerin güçlük çektiğini onlara rehberlik ettiklerini ifade etmektedir. Bazı
okullarda teknolojik alt yapı tamamlanmadan örneğin internet sıkıntıları varken projenin uygulanmaya
başlanması da bazı sorunları peşinde getirmektedir.
Sonuç olarak teknolojinin okullarda aktif olarak kullanılması için btr öğretmenlerine çok büyük sorumluluklar
düştüğü ortaya konmaktadır. Okullarda gerekli komisyonlar oluşturulmadığı da saptanmaktadır. Araştırma
sonrası çıkan sonuçlara göre şu öneriler getirilebilir:
• Btr öğretmenlerine etkileşimli sınıflar konusunda daha kapsamlı eğitim, seminer verilmesi.
• Btr öğretmen yönetmeliği görevleri gözden geçirilmeli. Buna göre sorumluluklar yüklenmeli.
• Diğer öğretmenlerle işbirliği artırılmalı.
• Okullarda Fatih Projesi ile ilgili gerekli komisyonlar oluşturulmalı.
• Bakanlıkça bölgelerde teknik destek grupları oluşturulmalı.
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ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) WEB SİTESİ'NİN
KULLANILABİLİRLİĞİ
Doç. Dr. Erhan Şengel 1, Ebru Toklu2

1.

ÖZET

Günümüzde, internet kullanımı hayatın ayrılmaz parçasını oluşturmakta ve devlet kurumları hizmetlerini internet
ortamlarına aktarmaktadır. Sunulan hizmete ulaşan kullanıcı sayılarının hızla artması, web sitelerinin kullanılabilirliği
problemini ortaya koymaktadır. Oluşan bu problemin çözümü ise insan ile bilgisayar etkileşiminin en üst düzeye çıkması
ile sağlanılmalıdır. Bu çalışma ile resmi kurum olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 16 Ekim
2016’da yenilenen web sitesinin kullanılabilirlik derecesi ortaya çıkmaktadır. Web sitesi, deneysel yaklaşım kullanıcı
testleri kullanılarak süreç sonu değerlendirme yapılmıştır. Katılımcılar seçilirken; interneti gün içerisinde kullanan,
bilgisayar kullanma becerileri orta derecede olan, test edilen web sitesinin yeni görünümünü daha önce kullanmış ve en az
lise mezunu olan 10 kişi seçilmiştir. Morae programı ile gerçekleştirilen kullanıcı testinde 10 katılımcıya sırasıyla; tanıma
anketi, 10 görev ve Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) yaptırılmıştır. Katılımcıların kullanıcı testi boyunca ses ve
görüntüleri kaydedilmiş ve bir uzman tarafından gözlenmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ÖSYM web
sitesinin sayfa sonu menüsü ve ilgili sınavın tarihleri ile sonuç ekranlarının kullanılabilirlik ve işlevsellikleri ile ilgili
sorunları olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların genel görüşleri doğrultusunda, menü isimlerinin alt sekmeleri ile
bağlantılı olmadığı ve ana sayfanın çok karışık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sistem Kullanılabilirlik ölçeği %47,75
olarak hesaplanmış ve web sitesinin kullanılabilirliğinin başarılı sayılabilmesi için bu oranın %65 ve üzeri olması
beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: kullanılabilirlik, insan bilgisayar etkileşimi, web site, ÖSYM

Summary: Nowadays, the use of the internet constitutes an inseparable part of life and it transfers the services of the
state institutions to internet environments. The rapid increase in the number of users reaching the service provided poses
the problem of the availability of the web sites. The solution of this problem should be achieved by maximizing the
interaction between human and computer. This study reveals the availability of the official website of the Student
Selection and Placement Center (ÖSYM) on October 16, 2016. The website was assessed at the end of the process using
experimental approach user tests. While participants are selected; 10 people who used the Internet during the day, whose
computer skills were moderate, who used the new look of the tested website before and who had at least high school
graduation. In the user test conducted with Morae program, recognition survey, 10 tasks and System Usability Scale
(SUS). Sounds and images were recorded during the user test of the participants and were observed by an expert. Findings
obtained from the study have been determined that the OSYM website has problems related to the usability and
functionality of the results screen and the dates of the page break menu and related exam. In the general view of the
participants, the menu names are not linked to the lower tabs and the main page is very complicated. The System Usability
score was calculated to be 47.75% and this ratio is expected to be over 65% so that the usability of the website can be
considered successful.

2.

GİRİŞ

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE), 1970 yıllarında disiplinler arası çalışmalarda kullanılmaya başlanan,
2000 yılların başlarına doğru hızla yaygınlaşan insan ve onun en önemli faktörü olan sistemlerin
kullanılabilirliği arasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak ya da en aza indirme çalışmalarıdır (Çağıltay, 2011).
Tanımda bahsedilen disiplinlerden bazıları, psikoloji, ergonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, grafik ve tasarım
ve daha birçoğu akla gelmektedir.
“İBE neden bu kadar önemli?” sorusu insanın aklına gelmektedir. Ucuzlaşan teknoloji ve herkesin bu
teknoloji ve sistemlere ulaşılabilir hale gelmesi, birçok ortam ve kuruluşlarda teknolojinin entegre olması,
aynı ürün için birden çok seçenek olması ve firmaların tüketicileri kendi ürünlerine çekmek istemeleri
İBE’nin neden önemli olduğuna bazı örneklerdir (Çağıltay, 2011). İBE çalışmaları, her koşulda, tüm
1
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kullanıcılar tarafından, tüm görevlerin az çaba ve en yüksek düzeyde sorunsuzca gerçekleştirilmesi için
gerekli olan tasarım çalışmalardır.
Kullanılabilirlik?
İBE’nin en önemli konularından olan kullanılabilirlik; bir uygulamada verilen görevlerin, hedef kitledeki
kullanıcılar tarafından, gerekli önbilgilerinin verilmesinin ardından, göreve uygun çevre koşullarında, kolay
ve etkili bir şekilde kullanılabilmesidir. Kullanıcılar görevleri yaparken 3 ana unsur etkililik, verimlilik ve
memnuniyet ölçülerine göre kullanılabilirlik dereceleri belirlenir (Çağıltay, 2011).

3.

METOT

Her kullanılabilirlik testinde tür ve yaklaşım seçmek gereklidir (Çağıltay, 2011). Yapacağımız
kullanılabilirlik testinde:
Türe göre değerlendirmede süreç sonu değerlendirme yapılmaktadır. Süreç sonu değerlendirmenin tercih
edilmemesinin sebebi test ettiğimiz yazılımın şuanda var olmasıdır. Değerlendirme yaptığımız web sitesi
şuanda tasarlanmış ve kullanıma sunulmuş haldedir.
Yaklaşıma göre değerlendirme yaparken Deneysel yaklaşım - kullanıcı testleri temel alınarak yapılmıştır.
Deneysel yaklaşım - Kullanıcı Testleri gerçek kullanıcılar ile gerçek ara yüzleri kullanarak gerçek görevlerin
uygulanmasıyla yapılan değerlendirmedir. En gerçek sonuç elde edilen değerlendirmedir. Deneysel yaklaşım Kullanıcı testleri fazla emek ve planlı çalışma gerektiren testlerdir. Görüntü, ses kayıtları ve notlar tek tek
incelenerek uzun bir çalışma sonrası veriler detaylandırılır. Bu değerlendirmenin kullanılma sebebi ise
değerlendirdiğimiz web sitesinin direk kullanıcılara hitap etmesi ve en uygun değerlendirme tekniğinin ve
tanımlardan da anlaşılacağı gibi en geçek sonucu veren değerlendirme kullanıcı testleridir.
Teste başlamadan önce:
Test edilecek olan web sitemiz devlet kurumu olan ÖSYM (öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi)’nin
resmi web sitesidir. Kullanıcı testleri için oluşturulmuş Morae programı kullanılarak test yapılmıştır.
Katılımcılara test soruları program aracılığıyla sırayla gelmiş ses ve görüntü(ekran ve kullanıcı) kaydı
alınmaktadır. Kullanılabilirlik uzmanı kullanıcının yanında bulunup gerekli gördüğü yerlerde yönlendirme
yapmış ve not almaktadır. Teste başlamadan önce 7 soruluk tanıma anketi yapılmaktadır. Kullanılabilirlik
uzmanı tarafından 10 görev belirlenmiş ve her görevden sonra 3 değerlendirme sorusu gelmektedir. Test
tamamlandıktan sonra SUS test anketi kullanıcılara yaptırılmaktadır. Tüm test boyunca katılımcılardan sesli
düşünmeleri istenmektedir. Kullanılabilirlik testleri için ideal sayı kesin olarak belirlenmemekle birlikte
Nielsen’a göre en az 5 olmalıdır. Katılımcı on kişiye çıkarıldığında %100’e yakın bir sonuç elde edilebilir
(Nielsen, 1993). Bu sebepten 10 katılımcı ile çalışma gerçekleştirildi.
Kimi Test Ettik (Katılımcılar)
Hedef kitlesi üniversite ve üstü sınavlara girecek kullanıcılar olan ÖSYM; sınav başvuruları, bilgi edinme
ve birçok işlemi web üzerinden gerçekleştirmektedir. Katılımcıları seçerken 16 Ekim 2016’da yenilenen web
sitesini en az bir kez kullanmış,17 yaş ve üzeri, bilgisayar ve internet kullanımı hakkında ön bilgileri olan lise
ve üstü eğitim düzeyine sahip katılımcılar seçilmiştir. (Tablo 1.) Katılımcıların hepsi daha önce ÖSYM web
sitesine girmiş ve kamu kurumlarının web sitelerini aktif olarak kullanmaktadırlar.
Tablo 1. Katılımcı Özellikleri
Katılımcı 1
Katılımcı 2
Katılımcı 3
Katılımcı 4
Katılımcı 5

Cinsiyet
E
E
K
E
E

Meslek grubu
Eğitimci
Eğitimci
Memur
Öğrenci
Eğitimci

Yaş aralığı
53-58
35-40
23-28
17-22
41-46
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Eğitim Düzeyi
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lise
Lisans

Günlük internet kullanımı/saat
8 ve fazlası
4 ile 6
2 ile 4
0 ile 2
0 ile 2

Katılımcı 6
Katılımcı 7
Katılımcı 8
Katılımcı 9
Katılımcı 10

K
E
E
E
E

Sağlık Personeli
Sağlık Personeli
Memur
Memur
Öğrenci

29-34
23-28
41-46
29-34
17-22

Lise
Lise
Lisans
Önlisans
Lise

0 ile 2
6 ile 8
2 ile 4
0 ile 2
6 ile 8

Katılımcılar Neler Yaptı?
Kayıt alma işlemi için Morae Recorder programı kullanıldı. Katılımcılara 1 yorumlama ve 9 tamamlama
şeklinde 10 görev yöneltildi. Kayıt başlamadan önce testi tanıtma ve gerekli izin alındı. Katılımcıları tanımak
için 7 soruluk bir tanıma anketi uygulanmıştır. Bu sorular;
• Cinsiyet
• Yaş aralığı
• Meslek grubu
• Eğitim düzeyi
• Günlük internet kullanım saat aralığı
• ÖSYM web sitesini daha önce kullanıp kullanmadıkları
• Kamu kurumlarının web sitelerini kullanıp kullanmadıkları
Bu soruların cevaplarıyla katılımcı profilleri oluşturuldu. Katılımcılar bu tanıma anketinden sonra görevlerine
başladılar.
Katılımcı Görevleri:
Web sitesini tanıma
Sayfadan sınav ödemesi yapma
Sınav takvimini bulma
Eski sınav sonuçlarını bulma
Önceki sınav başvuru bilgileri
Fotoğraf bilgileri
ÖSYM Koordinatörlük Merkezleri
ÖSYM hakkında yayınlar
E-YDS merkezleri
Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik
Tablo 2. Katılımcı Görev sonuçları
Katılımcı 1
Katılımcı 2
Katılımcı 3
Katılımcı 4
Katılımcı 5
Katılımcı 6
Katılımcı 7
Katılımcı 8
Katılımcı 9
Katılımcı 10

Testi tamamlama
süreleri
20 dk 03 sn
21 dk 33 sn
19 dk 54 sn
16 dk 07 sn
16 dk 53 sn
19 dk 24 sn
22 dk 07 sn
26 dk 07 sn
11 dk 13 sn
21 dk 54 sn

Başarı
Yüzdeleri
%67
%70
%70
%56
%37
%62
%39
%68
%45
%54

Tamamlanan
Görev Sayıları
8
9
8
7
6
7
6
8
6
7

Katılımcıların görev sonundaki başarı bilgileri Tablo 2. de gösterilmiştir. Başarı sıralamasında birinci olan
Katılımcı 1 ve Katılımcı 3 tür. Katılımcı 5 başarı yüzdesi ile sonuncu sıradadır. Tamamlanan görev sayısı
Katılımcı 2 de en yüksek düzeydedir.
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Toplanan Veriler

Resim 2. Görevlerin Katılımcılar Tarafından Tamamlanma Süreleri
Resim 2 bakıldığında en uzun tamamlama süresi 1,33 dakika ile Görev 9’dur. En kısa tamamlanma süresi
0,72 dakika ile Görev 2’dir. Direk sonuca varmamakla birlikte uzun süren görevlerin katılımcıları zorladığı
yorumu yapılabilir.

Resim 3. Görevlerin Hata Oranları
Resim 3 ye bakıldığında en fazla hatanın 2,80 ile Görev 9 da, en düşük hata oranının Görev 1 de olduğu
görülmektedir. (Görev 1 yorumlama görevi olduğu için hata söz konusu değildir.)
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Resim 4. Görev Tamamlanma Açıklamaları
Görevlerin tamamlanma süreleri kullanılabilir uzmanı tarafından belirlenmiştir. Resim 4’e bakıldığında
sağ tarafta renklerin açıklamaları verilmiştir. Görev 9 %60 oranında tamamlanamamıştır ve %40 oranında
yardım ile tamamlanmıştır. Zorluk derecesinin yüksek olduğunu gösterebilir. Görev 2 ve Görev 10 %60 kolay
tamamlama ve %40 tamamlanma oranıyla kolay bir görev olduğu söylenebilir. (Görev 1 yorumlama görevi
olduğu için başarı değeri söz konusu değildir.)
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Resim 5. SUS Sonucu
Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği(SUS) kullanıcı memnuniyetini öğrenmek için 10 sorudan oluşan kesinlikle
katılmıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçeneklerine 1 ile 5 arasında değer verilen, hesaplaması kolay bir
ölçektir. Sonucu başarılı sayılabilmesi için %65 - %70 arası değer alması beklenir (Hava, Şanlı, Çetin,
Keskin, & Uzun, 2012). SUS sonucuna göre ÖSYM web sitesi %59 ile memnuniyetin altında bir hizmet
sağladığı söylenebilir.

SUS anket soruları (Hava, Şanlı, Çetin, Keskin, & Uzun, 2012, s. 131) :
12345678910-

Bu sistemi kullanmayı isterim.
Bu sistemin gereksiz yere karmaşık olduğunu düşünüyorum.
Sistemin kullanımının kolay olduğunu düşünüyorum.
Bu sistemi kullanırken teknik desteğe ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.
Sistem içinde kullanılan fonksiyonların sisteme entegrasyonunun iyi olduğunu düşünüyorum.
Sistemin içerisinde çok fazla tutarsızlık olduğunu düşünüyorum.
Birçok kişinin bu sistemi kolayca öğrenip kullanabileceğini düşünüyorum.
Sistemin kullanımının oldukça hantal ve zor olduğunu düşünüyorum.
Kullanırken kendimi rahat ve güvende hissediyorum.
Bu sistemi öğrenebilmek ve kullanabilmek için belli bir önbilgi gerekir.
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4.

ÖNEMLI SONUÇLAR VE ÖNERILER

Katılımcılar ile yapılan kullanıcı testinde sesli düşünmeleri istenmektedir. Sesli düşünmeleri esnasında
yanlarında bulunan kullanılabilir uzmanı not alarak program sonuçlarına eklemeler yapmaktadır.
Katılımcılardan alınan sesli düşünme notlarını özetleyecek olursak:
•
•

En çok kullanılan kullanıcıların sisteme girme sayfasının ana menü sekmesinin altında bulunması 6
katılımcı tarafından beğenilmemiştir.
Sınav takvimi, bir görevde de yer alan sınavların tarihlerinin bulunmasında sıkıntı yaşanmadı fakat
sınav takviminin tasarımı hiç beğenilmedi. 5 katılımcı tarafından sözlü bir şekilde ifade edildi.

Resim 6. ÖSYM web sitesi sınav takvimi

•

En çok zorlanan Görev 9 da katılımcılardan ÖSYM Kurumu hakkında yapılan tüm akademik
çalışmaların bulunduğu sayfayı açmaları istenmiştir. Katılımcılar ana menülerde aramalarına karşın
bu araştırmalar en altta bulunan menülerdeydi. Katılımcılar yerinin doğru olmadığını Kurumsal adlı
ana menünün içerisinde olması gerektiğini söylemişlerdir.

• Bir görevde de yer alan mevzuat alt menüsü içeriği bakımından katılımcılar tarafından eleştirilmiştir.
Çok fazla yazının olması ve İç içe yazılı buton konulması aranan içeriği bulmayı zorlaştırmakta
olduğunu söylemişlerdir.

Resim 7. ÖSYM web sitesi mevzuat alt menüsü içeriği
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• Katılımcıların yaşadığı bir problemde sınav sonuçları için ana menülerden alakalı sınav sekmesine
tıklayıp açılan sayfada aramalarıdır. Her sınav için ilgili sınavın sayfasına girilip sayfanın sağ
köşesine sonuçlara ulaşılabilecek bir butonun konulması gerektiğini
söylemişlerdir.

Resim 8. ÖSYM web sitesi Ales sınav sayfası
•

Kullanıcılar ÖSYM web sitesinde bir şey aramak yerine arama motoruna aramak istediklerini
yazarak direk site içerisinde uğraşmadan gittiklerini söylemişlerdir. Web sitesinin kullanılabildiği
bakımından tercih edilmemesi kullanıcıları bu eğilime itmiştir.

Katılımcı Test Bitimi Genel Görüşleri
Sorular
ÖSYM web sitesi hakkındaki genel izleniminiz
nedir?
Web sitesinde ana menüler hakkında
düşünceleriniz neler?
Sitede en çok neleri beğendiniz?
Sitede en az neleri beğendiniz?

Web sayfasının tasarımcısı olsanız siteyi
geliştirmek için ilk değiştirmek isteyeceğiniz
bölümler neler olurdu?

Sitede eksik olduğunu düşündüğünüz bölümler
var mı ve varsa neler?
Tanıdıklarınıza siteyi tanıtacak olsanız bir iki
cümle ile neler söylerdiniz

Cevaplar
Katılımcılar sınav ödemelerinin web sitesi
üzerinden yapılmasından hoşnut oldular.
Menü boyut ve konumunu beğendiler fakat alt
menüler ile ana menü isimlerinin uyumundan
hoşnut olmadılar.
1) Duyurular 2) Logo
1) Yeterli resim yoktu.
2) Ana menüler içerikle uyuşmuyordu.
3) Ana sayfa karışık görünüyordu.
4) Sınavlara girince sonuçların olmaması
5) Kurumsal ana menüsü içeriklerinin alakasız
olması
1) Yakındakiler bölümünü değiştirirdim.
2) Sınav takvimlerini değiştirirdim.
3)Alt menüleri kaldırırdım
4) Aday işlemleri-sisteme giriş ana sayfada
görünür bir yere koyardım.
1) Kurumsal 2) Koordinatörlük
Yapmak zorunda olduğum işlemlerin var olduğu
bir site

Görevler İçin Oluşturulan Senaryolar
Senaryo (Görev) 1 – [Web sitesini tanıma]
Görev 1’de katılımcılardan ÖSYM web sitesini yorumlamaları istenmektedir. Katılımcılar göz
gezdirdikten sonra görevi biterek değerlendirme anketini yapmaktadırlar.
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“Ana Sayfayı inceleyiniz.”
1.

Sayfaya ilk baktığınız da karışık görünüyor mu?

2.

Butonları incelediğiniz de içeriği hakkında bilgi veriyor mu?

3.

Ana sayfada ilk gözünüze çarpan şey aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Web sitesinin kullandığı renkler sizce uygun mu?

5.

Web sitesinin ana sayfasının anlaşılması zor mu?

6.

Sorularıyla görev sonu anket oluşturulmuştur.

Senaryo (Görev) 2 – [Sayfadan sınav ödemesi yapma]
“Sınav başvurusunda bulunan Hakan ücret ödemesini bankaya gitmeden direk ÖSYM web sitesinden
ödeme yapmak istiyor siz olsanız nasıl bir yol izlerdiniz?”
Senaryo (Görev) 3 – [Sınav takvimini bulma]
“Bu sene kpss sınavına girmek isteyen Elif kpss tarihlerini öğrenmek istiyor? Siz bu işlemi nasıl
yaparsınız?
Senaryo (Görev) 4 – [Eski sınav sonuçlarını bulma]
“Ales sınavının geçerliliğinin 3 yıl olduğunu öğrenen Zeynep 2015 senesinde girdiği Ales sınav puanlarını
görmek istiyor sizce nasıl ulaşır?”
Senaryo (Görev) 5 – [Önceki sınav başvuru bilgileri]
“Daha önce kaç sınava girdiğini merak eden Elif önceki sınav başvurularını görmek istemektedir. Siz bu
işlemi nasıl yaparsınız?”
Senaryo (Görev) 6 – [Fotoğraf bilgileri]
“Web sitesinin Sisteminde bulunan fotoğrafın geçerlilik süresinin olduğunu öğrendiniz bu süreyi web
sitesinde bulabilir misiniz?”
Senaryo (Görev) 7 – [ÖSYM Koordinatörlük Merkezleri]
“Yeni mezun olan Burçin mezuniyetini ÖSYM ye bildirmek zorunda fakat ÖSYM koordinatörlüğünün
nerede olduğunu bilmemektedir, web sitesinden öğrenmek isteyen Burçin bu bilgiye nasıl ulaşır?
Senaryo (Görev) 8 – [ÖSYM hakkında yayınlar]
“Yüksek lisans öğrencisi Ahmet tezini ÖSYM üzerine yapmayı düşünmektedir. Bir arkadaşına konuyu
açtığında web sitesinde ÖSYM hakkında yapılan tüm çalışmaların olduğunu öğrenir web sitesinde bu
çalışmaları nasıl bulanabilir?”
Senaryo (Görev) 9 – [E-YDS merkezleri]
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“ÖSYM ‘in e-sınav yaptığını duyan Mehmet YDS(yabancı dil sınavı) için sınava girmeyi düşünüyor fakat
sınav merkezlerini ÖSYM’nin web sitesinde nereden bulabilir?”
Senaryo (Görev) 10 – [Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin
Yönetmelik]
“İlk defa sınava girecek olan Esma sınav ile ilgili "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş
Koşullarına İlişkin Yönetmelik" ile ilgili mevzuat içeriğine bakmak istiyor. Bunu nereden bulabilir?”

3. DEĞERLENDIRME
ÖSYM web sitesi genelinde yaygın olarak kullanılan kurum sitesidir. SUS anketinin sonuçları ise
kullanılabilirlik açısından başarısız olduğu görülmektedir. Güzel planlanmış bir site olmasına karşı alternatif
çözümleri yoktur. Örneğin sonuçları görmek için illaki sonuçlar menüsüyle gidilmektedir. Her sınav türüne
girince katılımcı o bölümde sonuçlara gidilebilecek buton aramaktadır. Katılımcıların en çok eleştirdiği ve
geliştirilmesi gereken yönüdür.
Görevi tamamlama oranı, tamamlama sürelerine bakıldığında en çok Görev 9 da zorlanıldığı görülmüştür.
Katılımcıların bazıları alt menülerin olduğunu düşünmemişledir. Alt menüleri üste taşıma tavsiyesinde
bulunmuşlardır. Yazı boyutları biraz daha büyütülmesi hedeflenen kitle düşünülünce faydalı olabilir.
Ana sayfa bölümlere ayrılmıştır. Yakındakiler bölümü daha sade tasarlanmalı ve boyutu küçültülmelidir.
Sınav takvimi kolay ulaşılabilir olmasına karşın oldukça karışık ve kötü tasarlanmıştır. Bu yönde çalışmalar
yapılması gerekmektedir.
Gelecek çalışmalar için sınav koordinatörlükleri aranırken web sitesi, konum servislerinden yararlanarak
kullanan kişiye en yakın merkezi göstermesi günümüz teknolojisiyle entegre olması açısından önemli bir
avantaj ve memnuniyet sağlayabilir.
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USABILITY STUDY OF UDEMY ONLINE LEARNING PLATFORM
Gamze Kayabaşı1, Ekmel Çetin2, Ebru Solmaz3

1.

ABSTRACT

Udemy is an online learning platform, which contains more than 45000 instructional content. The aim of the study is
to measure the usability level of Udemy platform in cases of effectiveness, efficiency and satisfaction. The study was
designed as a case study in a qualitative approach. There are 5 participants who are university students aged 17 to 21 and
who did not use the Udemy online learning platform before. The participants were given 8 tasks to perform on the website
and the users were monitored while performing these tasks. After the observations were made, a questionnaire was applied
to them and interviews were made. After the evaluation of collected data from participants, it can be said that the website
has a medium level of usability. The participants stated that they did not have difficulty while performing tasks on the site,
that the site was not complicated, and that the information easily reached. However, it was revealed that they had some
difficulties in navigating, that they had negative opinions regarding the interface layout, and they could not find sufficient
Turkish language support. Several recommendations were given at the end of the study.

Keywords: usability, usability tests, udemy, online learning platform

2.

INTRODUCTION

With the widespread use of the Internet, the importance of web sites for corporations is on the rise, and
institutions reach their users in a very short time and provide the necessary information to a wide range of
users (Ateş & Karacan, 2009). Websites supply up-to-date information to users based on the purpose and
mission of the website, keep users informed about new services and products, and acquire new users by
increasing communication possibilities (Gürses, 2006).
Today, online services spread across all areas. They reduce transaction costs, improve productivity and
service quality. With these features, they have also started to be offered in the field of education. The
provision of quality services through online websites is directly related to the usability of these sites (Batı &
Durdu, 2014). It is important that the quality of the services provided is high in our age when the importance
of education is increasing. For this reason, the usability of online learning platforms should be at the best
possible level. Users must have an interface to access the content in a short time. Users often abandon
websites that have complex interfaces according to them, which adversely affects the usability of the websites
(Uçak & Çakmak, 2009). If the content is beneficial, and use of the website, browsing, downloading, saving
and printing are easy, it is likely that the user will continue to use the website. If finding the information is not
easy and the user gets lost while browsing the web site, the user will search the information elsewhere; if user
gets confused and meet obstacles, user will stop using the website (George, 2008). For this reason, efficient
and effective interfaces should be designed for users to be satisfied, websites should be designed to provide
the user with the easiest way to access the content they want to find or to perform a process they want to do.
Usability is defined as the ability of people who use the product to perform certain tasks easily and quickly
(Dumas & Redish, 1999).
Usability
Usability is user-centric and a measure of quality, as well as providing simplicity and promptness in the
use of products or services. Taking into consideration the usability principles in the design of products and
services not only meets the requirements of users in the best way, but also gives the institutions that offer
these products and services superiority over other institutions (Uçak & Çakmak, 2009). Usability is defined,
as the degree to which users can perform a range of tasks that are required (Brinck, Gergle & Wood, 2001).
According to Çağıltay (2011), usability is the ability to easy and effective use of the tasks identified in an
application, in appropriate environmental conditions, after being given the necessary training and technical
support by the target audience. The concept of usability includes functionally correct, efficient to use, easy to
learn and remember, fault tolerance and subjective satisfaction design goals. Functionally correctness is that
Gamze Kayabaşı, MEB, Vali Aydın Aslan YİBO, Mardin / Turkey, gmzkayabasi@gmail.com
Res.Ass.Dr. Ekmel Çetin, Kastamonu University, Faculty of Education Department of Computer Education and Instructional
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the system will fulfill the functions that the user needs correctly. In terms of usage, efficiency can be a
measure of the time and movements required to perform a task. In general, faster systems are considered more
efficient. The ease of learning is how quickly new users can learn to fulfill a task procedure precisely. In
general, the less steps a procedure has, the easier it is to learn. The ease of remembering is related to memory,
and the degree to which a system force a user's memory determines how easy it is to remember. Fault
tolerance is determined by how well the errors are blocked, how well they are defined when they occur, and
how easily they are corrected after they are defined. Satisfaction is about how users feel about using the
system (Brinck, Gergle & Wood, 2001).
Usability can be evaluated in three different ways; inquiry, inspection, and formal usability testing. Inquiry
includes getting information about a specific website with focus groups, interviews, surveys and scales from
users. Inspection methods, such as heuristic evaluation and cognitive instructions, are used by a site designer
or expert to evaluate the site by trying to perform various tasks using the site, replacing the user himself. In
these inspection methods, actual users of the website do not participate in the evaluation. User testing is an
assessment technique in which users are observed when using a website to perform a defined set of objectives
or to perform assigned tasks (Battleson, Booth & Weintrop, 2001). The purpose of these tests is to evaluate
the website from the user's perspective. Testing usability means ensuring that people can find and work with
the functions they need to meet their needs. These tests contain data about how the user actually interacts with
a product by performing a task in an environment. In this test, observers monitor the users while trying to
perform the specified tasks and collect data by taking note of user performances, error numbers and the time
they spend. In the usability tests, it is important that the users in the test represent the population intended to
use the website. The tests focus on many aspects of the user's interaction with the website, such as learning
and ease of use, decrease in errors, and subjective experiences (Dumas & Redish, 1999; Norlin, 2002;
Özdemir & Şengel, 2012). In this study, the UDEMY website, an online learning-teaching platform that
allows users to participate in more than 55,000 courses offered by expert trainers, has been evaluated for
usability. Thus, it has been revealed what needs to be done so that an educational environment appealing to
thousands of people can be more effective, efficient and satisfying.
Purpose of the Study
The aim of this study is to measure the usability level of Udemy platform in cases of effectiveness,
efficiency and satisfaction. The sub-objectives of the study aimed to measure Udemy educational website's
usability are as follows;
a.
b.
c.

Are the users having difficulty while performing the tasks they want?
Could the users perform a given task quickly and accurately?
What are the satisfaction levels of users?

3. METHOD
Research Model
In the study conducted to determine the usability of the Udemy website, case study method was employed
in qualitative research methods. The case study, which is widely used in social sciences, in particular; in a real
life situation, is a research design used to understand a complex subject in depth and versatility. The basic
principle is that an event or phenomenon needs to be studied in detail and in its natural environment (Crowe,
Creswell, Robertson, Huby, Avery & Sheikh, 2011). In this study, Udemy education website was evaluated
for its usability and it was aimed to examine the behaviors of users and to obtain their opinions. Observation,
questionnaire and interview techniques as data collection tools were used to collect the data.
Data Collection Tools
Observation form and questionnaire were used as data collection tools in the study. The observation form
was prepared in line with the tasks set out for the participants and was given the final form by receiving 3
expert opinions. In order to generate the questionnaire items, the literature was reviewed, the properties
affecting the usability of the media were determined and the questionnaire items were created and arranged
according to the opinion of the 3 experts as it was in the observation form.
Experimental Process
The literature has been reviewed for the study and the previous studies have been examined. In this
direction, the tasks that are appropriate to the purposes of the website and require the use of various features
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of the website and in the direction of these tasks, the observation form was created to gather the data during
the observation. In addition, in accordance with the literature, questionnaire questions to be applied to the
participants were prepared and the data collection tools were given the final forms by taking expert opinion
for observation form and questionnaire. In order to measure the effectiveness and efficiency of the site, 8
tasks were created to perform by the participants (Table 1).

Table 1. User Tasks
Tasks
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4

Register before enrolling on a course in the Udemy online learning platform.
You want to learn a foreign language and you want to do it without spending
money. Sign up for a free language course.
You want to live healthy and lose weight. Sign up for one of the nutrition-related
courses.
You will enter an exam and your level of anxiety is quite high. Sign up for one of
the personal development courses.

Task 5

You want to learn to play an instrument. Sign up for a course for this.

Task 6

Sign up for a course on a subject that interests you.

Task 7

Observe what courses you are enrolled on.

Task 8

Sign out from your profile after completing all tasks.

These tasks were performed by 5 participants at different times. Observations were made while the
participants were performing their tasks. Using the observation form they were recorded that the participants
performed the tasks assigned to them, how much they made errors and mistakes in how much time.
Participants were expected to perform their tasks first, they were helped when the number of errors increased
and they could not reach the end. After the completion of the tasks, the questionnaire was conducted to
receive the opinions and determine satisfaction level of the participants about the website. In addition, the
interviews were conducted by asking questions in the framework of the answers given by the users to the
questionnaire.
Participants
In this study, convenience sampling was used for non-random sampling methods. Convenience sampling
is the selection of sample from easily accessible and feasible units due to limitations in terms of time, money
and labor (Phillips, Phillips & Aaron, 2013). Since the environment to be evaluated is an online learning
platform with online courses, it is easier and more convenient to select participants from the students studying
at universities where researchers are working. It is necessary to work with and be aware of people who are
identified as potential or actual users of the product in order to develop a usable product (Dumas & Redish,
1999).
5 university students, including 1 from Ankara University and 4 from Gazi University, were assigned to
perform the tasks at the Udemy website. The participants are all female students. The age range is between 17
and 20 (Table 2). There are participants from Philosophy, Sociology, Turkish Language and Literature
Departments (Table 3).
Table 2. Participant Ages
Age
17
18
19
20
Total

f
1
1
1
2
5

Table 3. Departments of Participants
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Departments
Philosophy
Sociology
Turkish Language and Literature
Total

f
1
1
3
5

The duration of website use by all participants is over 1 year (Table 4). It was also determined that all of
the participants use web sites at least several times a month (Table 5). Based on this information, it can be
said that participants have preliminary knowledge and experience in using the website.
Table 4. Website Usage of Participants
Website usage
1-2 years
More than 3 years
Total

f
2
3
5

Table 5. Frequency of Use of Participants
Frequency of use
Every day
Several times in a week
Several times in a month
Total

f
3
1
1
5

Udemy Website
In this study, usability measurement of the site "https://www.udemy.com/", an online learning platform,
was conducted. Udemy is an online learning and teaching platform that serves more than 9 million students
and has over 55,000 courses offered by specialized tutors that will help students achieve new skills and
achieve their goals. Udemy founder Eren Bali planned to make live virtual classroom software in 2007 when
he was in Turkey and moved to Silicon Valley two years later to set up a company. In early 2010 Eren Bali
started working with Oktay Cağlar and Gagan Biyani. The founders of the website worked to raise the venture
capital fund, but the idea was rejected 30 times by investors and failed. However, they continued to work and
in a few months, they had about 2,000 courses and 10,000 registered users. In October 2011, they received
additional funding from Groupon and MHS Capital. In December 2012, the company has raised $ 16 million
in funds to Udemy. On April 22, 2014, the Wall Street Journal reported that Dennis Yang was elected as CEO
instead of Eren Bali. In June 2015, the Udemy Stripes Group financed approximately $ 65 million (Udemy,
n.d; Udemy, 2017). There are several screenshots of the website’s look below.

Figure 1. Udemy Homepage
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Figure 2. Udemy Interface

Figure 3. Registered Courses
Udemy serves as a platform that allows instructors to create online courses on their own chosen topics.
Video, PowerPoint presentations, PDF, audio, zip files can be uploaded to the system. Through online
discussion boards, instructors can interact with users. Courses are taught in different categories such as
business and entrepreneurship, art, health and fitness, language, music and technology. There are free lessons
as well as paid lessons. Users can access the system On Android and iOS mobile environments, (Udemy, n.d;
Udemy, 2017).
Data Analysis
The data obtained from the observations were analyzed by values of mean, the data obtained from the
questionnaire were analyzed by values of frequency and the qualitative data were analyzed by content
analysis.
4. FINDINGS AND INTERPRETATION
Difficulty Level According to the Tasks Performed by Users
In the direction of the tasks given to participants, participants were asked to perform 140 tasks. They
performed 22 errors (15%) when performing these tasks. Participants used the website for the first time.
Participants with a higher number of errors were individuals with a lower duration of website use.
Considering these situations, it can be said that the error rate is not high. Users did not have difficulty while
performing the tasks.
Time Spent While Performing the Tasks by Users
The average time that participants spent while performing assigned tasks is given in Table 6. Accordingly,
it was observed that as participants performed similar tasks, the speed of participant increased. When the
selection process was left to the request of the user, it was seen that the speed decreased.
Table 6. Average Task Completion Time
Tasks
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4

Average Time (seconds)
79,2
51,2
36,4
24,8
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Task 5
Task 6
Task 7
Task 8
Average

44,0
47,8
31,2
3,2
39,65

Considering the time spent on tasks, it seemed that the time spent on the task in any task did not exceed 1
minute except on the first one. It is normal for the time spent on the first task to be longer than the other tasks
because the users have not used the website before. According to this data, it can be said that the website is
easy to learn and the website is not complicated.
Satisfaction Level of Users
Table 7 shows the data from the questionnaire applied after the users completed the tasks.
Table 7. Questionnaire Answers
Be of interest to someone
Difficulty in navigation
Easy (information access)
Remembering the website
User control
Website slowness
Help
Website complexity
Interface layout
Difficulty of remembering
Recommending to other users

Yes (f)
3
3
1
4
5
2
3

Partly (f)
2
4
2
1
2
2

No (f)
1
4
1
5
4
1
5
-

3 of the users indicated that they were interested in the website, 2 of them gave the answer “partly”. This
may indicate that the website is of interest to students. While 4 of the users indicated that they had difficulty
in while navigating the website party, and 1 user said that they had no difficulty. In this case, when navigating
the website, an interpretation can be made that the users have some problems and that the website has features
that need to be improved or replaced. 3 of the users said that they easily reached any information on the
website, while 2 of them gave the answer partly. This situation can be interpreted, as there is no difficulty in
accessing information on the website. While 4 of the users cannot remember the name of the website, only 1
user remembered. When asked the reason for this, it is explained, as the website name is not in Turkish. It is
also said that Turkish language support is not sufficient. When 4 of the users were using the website, they
stated that they had the user control, while 1 user gave the opposite answer and stated that he/she had not the
control on the website. This situation can be interpreted as the website is allowing the user control. All of the
users stated that website worked fast and the website help options were sufficient. While 4 of the users did not
find the site complicated, only 1 user responded partly. 2 users liked the design of the screen layout, 2 users
partly liked it, and 1 user did not like it. Accordingly, it can be said that there are a number of aspects in the
screen layout of the website, which do not appeal to the users, and affect their usage. When asked which
elements the users dislike, it was stated that the colors were incompatible and the font was small, the
homepage button of the website was not clear enough and it was better not to open the new tab when clicked.
All of the users stated that they did not have any difficulty in remembering where they were on the website.
Finally, 3 users answered 'yes' and 2 responded 'partly' to the question whether they would recommend it to
other users. In addition to the questionnaire, they also stated that it is beneficial for users to have a mobile
application for the website.
5. CONCLUSION
According to the results, users made 15% mistakes in the eight tasks given and completed 7 of the tasks in
less than 1 minute. Accordingly, it can be said that the site has an uncomplicated structure and provides a fast
and easy-to-operate environment. Questionnaire results confirm this finding. When users were using the
website, they stated that they did not have difficulties, they did not have trouble in getting information, and
that they had the control of the website, and found the website to be sufficient for help. They said that they
could recommend the website to other users, the website might be useful for them, and then they could use it
again.
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Besides these positive features, the website has some features that are negative and have to be developed.
They were determined that the users had some difficulties in navigating the website, they disliked some
features of the website related to the screen layout, the Turkish language support was not sufficient. When all
these positive and negative findings are evaluated, it can be said that the level of usability of the website is
medium level.
In line with the results of the study conducted, the number of participants can be increased and it can be
studied with the users at different ages and characteristics to find out whether the results of this study are
supported or not, findings that are more detailed can be obtained. Results that are more detailed can be
obtained by conducting qualitative researches using think aloud and interviewing methods on the usability of
the website. Besides different studies can be conducted to determine the usability level of the website with eye
tracking tests in the usability laboratories and the results of these studies can be compared with the results of
the study.
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OYUNLAŞTIRMA İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE OLAN İLGİYİ ARTTIRMA:
BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
Erhan Kutlucan1, Recep Çakır2, Büşra Çalışıcı3, Yılmaz Öztürk4
1.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, öğrencilere değerler eğitimini öğretiminde oyunlaştırma yöntemini ve Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) sistemini kullanarak öğrencilerin değerler eğitimine ilgilerini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda eylem
araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönemi içerisinde Tokat
ilinin bir ilçe ve lisesindeki Bilişim Teknolojileri bölümü 10. ve 11. Sınıflarından 37 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi
oluşturan öğrencilerin 4’ü kız ve 33’ü erkektir. Veri toplamak için nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Veri toplama
yöntemi olarak öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Değerler eğitimi konularının kazanımlarını ölçmek için Dilmaç (2007)
tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistiklerin
yanı sıra t testi ve mann whitney u testi uygulanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda öğrencilere değerler eğitimi
konularını öğretmede EBA ve oyunlaştırma unsurlarının kullanılmasının öğrencilerin konulara olan ilgilerini arttırdığı
görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin oyunlaştırmanın bundan sonraki yapılacak ekinliklerde de kullanılmasının yararlı
olacağını belirtmişlerdir. Bu çalışma değerler eğitiminden sorumluluk ve hoşgörü konuları ele alınarak yapılmıştır ayrıca
çalışma örneklemi sadece lise öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Benzer çalışmalar daha fazla değer eğitimi konusu ele
alınarak farklı kademelerdeki öğrencilere uygulanabilir.

Anahtar Sözcükler: Değerler eğitimi, eğitim bilişim ağı, oyunlaştırma, eylem araştırması

2.

GİRİŞ

Toplumun ve insanların gelişiminde eğitimin önemli bir yeri vardır. Kişilerin farklı bilgi ve beceriler
kazanmış bireyler olabilmeleri için, eğitimin üzerinde durulması gerekir. Kişilerin öğrenme hızlarından, ilgi
ve motivasyonlarına kadar birçok konuda bireysel farklılıkları olabileceği kaçınılmaz olduğundan, fırsat
eşitsizliklerinin önüne geçmek nitelikli bir eğitimin olmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda geleneksel
öğrenme ortamları yerine farklı yöntem ve teknikler kullanılarak eğitim-öğretim gerçekleştirildiğinde
öğrencilerin sürece daha aktif katıldıkları ilgi ve motivasyonlarının daha fazla olduğu düşünülmektedir
(Göçer, 2010). Teknolojideki hızlı değişimler bireylerin ihtiyaçlarını da etkilemekte ve bu değişim öğrenme
ortamlarına da yansımaktadır. Öğrenme ortamlarındaki gelişim uzaktan eğitim ile başlayarak bilgisayar
destekli eğitim ve web destekli eğitim olarak devam ederek günümüzde yerini elektronik öğrenmeye (eöğrenme) bırakmıştır. (Ünsal, 2002). Geleneksel yaklaşımdan yapılandırmacı yaklaşıma geçildiği bu son
dönemlerde, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle öğretim teknolojilerinde de gelişim ve değişimler
yaşanmaktadır. Dijital yerliler olarak adlandırılan günümüz öğrencilerinin yazarak veya kitaplardan okumak
yerine internet erişimli teknolojik cihazlarla bilgiye ulaşmayı tercih ettikleri ifade edilebilir (Bilgiç, Duman ve
Seferoğlu, 2011). Bu sebeple geleneksel yöntemlerden çabuk sıkıldıkları ve sadece geleneksel yöntemler
kullanıldığında derse katılım ve motivasyon konusunda sürekliliği sağlayabilmenin zor olduğu
gözlemlenmektedir (Sarı ve Altun, 2016). Teknoloji nesli olarak görülen yeni neslin öğrenme ihtiyaçlarını göz
önünde bulunduran Milli Eğitim Bakanlığının, FATİH Projesi çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nı
eğitim-öğretim ortamlarına kazandırmak amacıyla önemli bir adım attığı görülmektedir. Geleneksel öğrenme
ortamlarından farklı olarak öğrencinin ihtiyaçlarına uygun ve motivasyonunu artıracak nitelikli bir eğitimöğretim ortamı sağlamak amacıyla ortaya çıkan kavramlardan biri de oyunlaştırmadır.
Oyunlaştırma kavramı uzun bir süredir var olduğu halde ilk kez 2002 yılında Nick Pelling tarafından
kavram olarak kullanılmıştır (Marczewski, 2013). Yaygınlaşmaya başlaması ise 2010 yılında Jesse Schell
tarafından verilen bir konferansta kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. (Xu, 2011). Alanyazın incelendiğinde farklı
alanlardan farklı tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Ancak en genel tanımıyla oyun olmayan ortamlarda
oyun içeriklerinin kullanılması olarak ifade edilmektedir (Deterding vd., 2011). Bir başka tanımda ise
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Zichermann ve Cunningham (2011) oyunlaştırmayı oyun unsurlarının ilgi çekmek ve problem çözmek
amacıyla kullanılması olarak ifade etmektedir. Özellikle pazarlama alanında sıkça karşılaşılmasına rağmen
oyunlaştırma birçok sektörde kullanılan bir yöntem olarak yaygınlaşmaya devam etmektedir. Teknolojik
gelişmelerde yaşanan artış ve teknolojinin içine doğmuş bir neslin yetişmesi eğitim kurumlarındaki öğrenme
ortamlarını da etkisi altına alarak farklı sektörlerde kullanılan oyunlaştırmanın eğitimde de kullanılmasına
zemin hazırlamıştır (Ar, 2016).
Daha verimli bir öğretim ortamının sağlanabilmesi için sadece geleneksel yöntemleri kullanmak yerine
farklı bileşenlerin de öğrenme ortamlarına dahil edilmesi gerektiği düşüncesinin eğitimde oyunlaştırma
kavramına bir ivme kazandırdığı söylenebilir (Sarı ve Altun, 2016). Eğitim sürecinde oyunlaştırmada sadece
öğrenme-öğretme ortamına oyun eklemek değil, öğrenmeyi kolaylaştıracak oyun özelliklerini ekleyerek
mevcut potansiyeli artırmak amaçlanmaktadır (Karataş, 2014). Oyun unsurlarının oyun dışı ortamlara
aktarılması olarak tanımlanan kavramda belirlenen amaca ulaşmada kullanılan unsurların önemli rol oynadığı
anlaşılmaktadır. Puan, rozet, seviye, liderlik tablosu vb. şeklinde tasarlanan materyallerin öğrenci ilgi,
motivasyon ve derse katılımını artırmak amacıyla öğretim ortamlarına aktarılması eğitimde oyunlaştırma
süreci olarak düşünülebilir (Sarı ve Altun, 2016).
Karataş (2014)’ın yıl sınırlaması olmadan oyunlaştırma ve öğrenme anahtar kelimelerine odaklanarak
incelediği 62 farklı araştırmadan oluşan çalışmasında en çok kullanılan oyunlaştırma bileşenlerinin rozetler,
puanlar ve lider panosu olduğu ifade edilmektedir. Eğitimde oyunlaştırma çalışmalarında en çok motivasyon
kuramlarına odaklanıldığı da görülmektedir. Oyunlaştırma süreci doğru tasarlandığı takdirde, kullanıcıların
motivasyonu artmakta, daha eğlenceli ve farklı deneyimler yaşamalarına olanak sağlanmaktadır (Bozkurt ve
Genç-Kumtepe, 2014). Bu nedenle oyunlaştırmanın amacına ulaşabilmesi için bu sürecin dikkatli bir şekilde
tasarlanması önem arz etmektedir.
Toplumsal yaşantıda bireylerin uyum içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilincinde olmaları gereken
birtakım öğeler mevcuttur. Bunlardan biri toplumun sahip olduğu ve bireyin de sahip olması gereken
değerlerdir. Değer kavramı farklı çalışma alanlarında farklı tanımlarla açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumunun
yaptığı tanımda “bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi
ve manevi ögelerin bütünü" olarak ifade edilmektedir (TDK, 2017). Değerler; toplumsal öğeleri anlamlı kılan
ölçütler (Özensel, 2003), düşünceleri etkileyen ve davranışları yönlendiren olgular (Demircioğlu ve
Tokdemir, 2008), yaşam sürecinde karşılaşılan durumlarda karar vermeye ve yol göstermeye yardımcı
unsurlar (Bulut, 2011), toplum tarafından kabul edilen ve bireylerden beklenen davranışlar (Türk, 2009)
olarak farklı şekillerde açıklanmaktadır.
Toplumda var olan değerlerin yeni nesillere aktarılmasında eğitim-öğretim ortamları önemli rol
oynamaktadır. Nitekim Türk Milli Eğitim Kanunu’nun genel amaçları da eğitim yoluyla bireylere
kazandırılması gereken değerlere yer vermektedir. 1739 sayılı kanunda yer alan maddede; milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk
duyan yurttaşlar yetiştirmek milli eğitim sisteminin amaçları olarak ifade edilmektedir (MEB, 1973). Eğitim
sisteminin amaçları arasında yer almasına rağmen değerler eğitimi okul ders programlarında doğrudan ele
alınan bir konu değildir; bu kazanım örtük programlarla sağlanmaktadır (Uygun, 2013). 2010 yılında Talim
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın valiliklere ve tüm ilk ve orta dereceli okullara gönderdiği genelge ile 20102011 eğitim-öğretim yılı itibariyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde ders içi ve ders dışında değerler
eğitimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için adım atılmıştır (Cihan, 2014). Böylece ders içinde ya da
örtük programla kazandırılması hedeflenen değerler açıkça ifade edilmiş ve değerler eğitiminde
gerçekleştirilmesi gereken etkinliklere daha planlı ve programlı bir şekilde yer verilmeye başlanmıştır. Bazı
okulların ve milli eğitim müdürlüklerinin değerler eğitimine yönelik geliştirdiği projelerle okul programları
içinde değerler eğitimine doğrudan yer verilmiştir (Uygun, 2013). Değerler eğitiminin uygulamaya konulduğu
2010-2011 yılından itibaren her geçen yıl birçok konu ele alınmıştır. (Bıçak vd., 2016). Değerler eğitiminin
başladığı yıllardan bugüne kadar eklenen ya da çıkarılan farklı değerler olduğu görülmekle birlikte genel
olarak aynı ve ortak değerler üzerinde faaliyetler gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkiye’de değerler eğitimi
üzerine yapılan araştırmalar birçok konuya yönelmiştir. En çok üzerinde durulan konular şunlardır. Öğretmenöğrencilerin değerler eğitimi hakkında görüşleri, değerler eğitiminin derslerde nasıl yer aldığı, eğitim
verilirken kullanılan araçlar ve yaklaşımların neler olduğu, öğrencilerin değerleri benimseme düzeyi ve
değerler eğitiminin öğrenci üzerinde farklı değişkenler açısından etkisidir (Akgül, 2014; Aladağ, 2012; Bulut,
2011; Çengelci, Hancı ve Karaduman, 2013, Demircioğlu ve Tokdemir, 2008; Ergün, 2013; Göldağ, 2015;
Kasapoğlu, 2013). Yapılan araştırmalarda sorumluluk değerinin öncelikle kazanılması gereken değerlerden
biri olduğu ifade edilmesine rağmen bu değer üzerine yeterince araştırma yapılmadığı dikkat çekmektedir.
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Ayıca değerlerin aktarılmasında kullanılan araçların hikaye, roman, şiir, atasözü, türkü, semah, çizgi filmler
ve hayal kahramanları olarak ele alındığı görülmektedir (Güçlü, 2015). Geleneksel yöntemlere alternatif
olarak değerlerin kazandırılmasında Web Tabanlı Değerler Eğitimi uygulamasıyla teknolojiyi eğitime entegre
eden bir çalışma yapıldığı dikkat çekmektedir (Akgül, 2014).
Teknolojideki hızlı değişim ve gelişim öğretim teknolojilerinde de bir değişimi beraberinde getirmekte ve
yapılandırmacı yaklaşımın benimsendiği eğitim sisteminde bu gelişmelerin yansıması görülmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla
2010 yılında “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” (FATİH Projesi) adlı bir proje
başlatmıştır. Proje kapsamında bilişim teknolojilerinin derslerde etkin kullanımını sağlamak ve öğrenmeöğretme sürecinde bilişim teknolojilerinden yararlanmak amacıyla, bütün eğitim kademelerindeki okulların
etkileşimli tahta ve internet ağ altyapısıyla donatılması, öğretmenlere ve öğrencilere tablet bilgisayar
verilmesi, bilişim teknolojileriyle uyumlu eğitim içeriklerinin hazırlanması ve yazılımların oluşturulması
planlanmaktadır (Ekici ve Yılmaz, 2013). FATİH projesini oluşturan bileşenlerden “e-içeriğin sağlanması ve
yönetilmesi” kapsamında öğretim programları ile uyumlu ve derslerde yardımcı olarak kullanılmak üzere ses,
video, animasyon, sunu, fotoğraf vb. çoklu ortam bileşenlerinden oluşan öğrenme nesneleri ve etkileşimli ekitaplardan oluşan elektronik içerik sağlanmaktadır. Üretilen bu içeriklere öğretmen ve öğrencilerin erişimi
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanmaktadır (Alkan vd, 2011).
Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanımı için başlatılan proje kapsamında kurulan
sosyal ağ niteliğindeki EBA kullanıcıların eğitim içeriğine ulaşımında kolaylık sağlamakta ve öğretim
etkinliklerinin sınıf içinde sınırlı kalmasının önüne geçebilmektedir. EBA platformunda öğretmenler
öğrencilerine ödev verebilmekte, geri bildirim alabilmekte, sonuçları raporlayabilmekte ve öğrenci takibini
daha kolay yapabilme imkanına sahip olmaktadır (Arslan, 2016). Ayrıca EBA farklı öğrenme stillerine (sözel,
görsel, sayısal, sosyal vb.) sahip öğrencilere de hitap ederek öğretmen merkezli sistemden öğrenci merkezli
sisteme geçilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireyler
yetiştirilmesi yani yapılandırmacı yaklaşımın amaçlarına hizmet eden bir sistemin uygulanması için uygun bir
ortam oluşabilecektir (EBA, 2017).
Oyun her zaman insanlar tarafından ilgi gören bir eğlence aracı olduğundan, eğitimde oyun unsurlarını
kullanmanın öğrenme ortamlarını ve öğrenenleri pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Değerler
eğitiminin bireyler tarafından benimsenmesinde oyunlaştırmanın kullanılmasıyla bireylerin değerleri daha
hızlı benimsemesi sağlanabilir. Bu çalışma EBA içerik araçları kullanılarak oluşturulan materyallerle değerler
eğitiminin daha kolay ve eğlenceli öğretilmesi açısından önemlidir. Çünkü okullarda genellikle değerler
eğitimi afiş ve pano çalışmalarıyla sunulmaktadır. Değerler eğitimine okullarda daha çok önem verilmelidir
(Aydın ve Güler, 2012). Ayrıca literatür incelendiğinde, değerler eğitiminin farklı yöntem ve araçlar
kullanılarak ele alındığı ancak oyunlaştırma kullanılarak çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle
yapılan çalışmanın bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda
değerler eğitiminde eğitim bilişim ağı içerik geliştirme araçlarıyla birlikte oyunlaştırma unsurları kullanılarak
hazırlanan dokümanların öğrencilerin değerler eğitimine olan ilgisini artırmada etkisi araştırılmıştır.
Araştırmaya yön verecek araştırma soruları öğrenciler ile yapılan görüşmelere göre ve ölçekle elde edilen
verilere göre şöyle sıralanabilir.
Öğrencilerle yapılan görüşme soruları:
1. Değerler eğitimi öğrenciler için ne anlam ifade ediyor?
2. Sorumluluk ve hoşgörü konuları öğrenciler için ne anlam ifade ediyor?
3.Öğrenciler sorumluluk ve hoşgörü konularının geleneksel yöntemlerle sunulması (afiş, pano, okul programı)
hakkında ne düşünüyor?
4. Sorumluluk ve hoşgörü konularının oyunlaştırma unsurlarıyla ele alınması öğrencilerin ilgisini ne düzeyde
etkilemektedir?
5. Sorumluluk ve hoşgörü konularının EBA aracılığıyla verilmesi öğrencilerin bu konulara karşı ilgilerini
nasıl etkilemektedir?
6. Sorumluluk ve hoşgörü konularının daha etkili sunulması için neler yapılabilir?
7.Öğrencilerin EBA üzerinden paylaşılan sorumluluk ve hoşgörü konularını alamama ve tamamlamama
nedenleri nelerdir?
Uygulanan ölçek ile cevap aranan sorular:
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1.Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri cinsiyete göre ve sınıf düzeylerine göre farklılaşmakta
mıdır?
3. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri ile kardeş sayıları arasında fark var mıdır?
3. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından eylem araştırması kullanılmıştır. Eylem araştırması var olan
uygulamanın eleştirel bir değerlendirmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri
belirlemeyi amaçlayan ve uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf
olanların da katılımıyla gerçekleştirilen araştırma türüdür (Karasar, 2014). Eğitim alanında çalışanların
(öğretmen, yönetici, uzman vb.) kendi durumlarına özgü sorunlara çözüm bulmak ya da gelişimlerini
sağlamak için kullanabilecekleri bir yöntem olan eylem araştırması, günlük yaşamda karşılaşılan sorunların
çözümüne odaklanması, küçük gruplar üzerinde uygulanabilmesi ve sorunu yaşayanın araştırmacının kendisi
olabilmesi gibi nedenlerden dolayı başta öğretmenler olmak üzere birçok eğitim çalışanının kullanabileceği
özel bir araştırma yöntemidir (Beyhan, 2013). Bu araştırmada okullarda değerler eğitiminin öğrencilere
aktarılma süreci bir problem olarak saptanmış, bu sorunun çözümünde de EBA üzerinden oyunlaştırma
unsurlarının ele alındığı bir aşama izlenmiştir. Bu nedenle hem eğitim ortamında var olan bir problem
olmasından hem de araştırmacının ve uygulayıcının bizzat bu problemin içinde yer almasından dolayı eylem
araştırması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır ayrıca Dilmaç
(2007) tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde ise betimsel
istatistiklerin yanında parametrik testlerden t testi ve non parametrik testlerden mann whitney u testi
uygulanmıştır.
Bu çalışma Tokat İli’nin bir ilçesinden bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ile sınırlandırılmıştır.
Çalışmanın örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, pek
çok durumda olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek,
2011). 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi içerisinde belirtilen lisedeki Bilişim Teknolojileri bölümü 10.
ve 11. sınıflarında öğrenim gören 4 kız ve 35’i erkek toplam 39 öğrenci ile başlanılmış olup 2 erkek
öğrencinin süreç dışında kalma isteği üzerine son durumda toplam 37 öğrenci ile birlikte yürütülmüştür.
Analiz tablolarında öğrenci isimlerinin belli olmaması için isimler bulanık hale getirilerek sunulmuştur.
Araştırma verileri 4 haftalık uygulanan değerler eğitimi etkinliği süreci sonunda elde edilmiştir. Öğrencilere
değerler eğitimi konuların EBA üzerinde işleneceği ilk haftadan duyurularak işlenecek değerlerin planı
yapılmıştır. Çalışmada değerler eğitimi konularından sorumluluk ve hoşgörü seçilmiştir. Örneklemi lise
öğrencileri oluşturduğu için yaş dönemlerinin getirdiği kişilik değişimlerine sorumluluk ve hoşgörü
konularının yararlı olacağı düşünülmektedir. Ergenlik dönemindeki çatışmaların öğrenciler tarafından fark
edilebilmesi adına hoşgörü temasının seçilmesi aynı zamanda sorumluluk duygusunun hayatlarının her
döneminde önemli olduğu düşünüldüğünde seçilen konuların öğrencilere yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Öğrencilere görevler EBA üzerinden tanımlandığı için okulda boş vakitlerinde yapmanın dışında evlerinde
ve internet erişimi sağlayabilecekleri ortamlarda değerler eğitimi kapsamındaki görevleri yapmaları
sağlanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak Öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere EBA üzerinden
tanımlanan dersleri takip etme adına gözlem formu oluşturulmuştur (Şekil 1, Şekil 2). Verilen görevleri yerine
getiren öğrencilere tamamlama sayısına göre yıldız etiketi verilerek liderlik tablosuna işlenmiştir. Toplanan
yıldızlarla ise süreç sonunda rozet ödülü kazanacakları sürecin başında öğrencilere söylenmiştir. Öğrencilerin
görevleri tamamlama durumlarını gösteren tablolar haftalık olarak EBA üzerinden yayınlanarak rekabet
ortamı sağlanmaya çalışılmıştır. Oyunlaştırma içerisinde kullanılacak yıldız, rozet ve skor tabloları rekabet
ortamı oluşmasını sağlar (Gökkaya, 2014). Yıldız, rozet ve liderlik tablosuna ilişkin materyaller her hafta
öğrencilerle EBA üzerinden paylaşılmıştır. Yapılan çalışmada süreç içerisinde öğrencilere tamamlaması için
gönderilen görevler sonunda kazandıkları yıldızlar tablolaştırıldıktan sonra kazanılan yıldız sayısına göre
öğrencilerin kazanacakları rozetler ve rozetlerin ne anlama geldiği belirlendi ve çalışmanın rozet süreci
sonuçlandırılmaya çalışıldı.
EBA içerik geliştirme araçları ile oluşturulan dokümanlar öğrencilere 4 hafta boyunca her hafta farklı
içeriklerle yollanmıştır. Öğrencilere gönderilen çalışmaları tamamlamaları için belirli bir süre verilerek süreci
önemsemeleri sağlanmaya çalışılmıştır. EBA içerik yönetim sisteminde öğrencilere gönderilecek çalışmalar
biraya getirilerek eğitim sürecinde çalışmaların öğrencilere tanımlanması buradan sağlanmıştır. Öğrencilerde
eba öğrenci panellerinden sisteme giriş yaparak eğitimi almışlardır.
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Çalışmada öğrencilere sorumluluk ve hoşgörü konularıyla alakalı ebada daha yayınlanmış videolar, içerik
geliştirme araçları ile oluşturulan sunular ve sınavlar, internette konularla alakalı yayınlanmış karikatürler ve
resimler yollanmıştır. Öğrenciler EBA öğrenci paneline girdiklerinden kendilerine tanımlanan eğitimleri
görerek çalışmaları yapmaya çalışmışlardır. Öğrencilere tanımlanan videolar ve sunular tamamlanma
durumları ayrıca eğitim sonlarında yapmaları gereken sınavlardaki performans oranları EBA öğretmen paneli
üzerinden takip edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. EBA üzerinden öğrencilerle paylaşılan içeriğin tamamlanma oranları (2. Hafta)
Öğrencilere gönderilen konuları işlediklerinde kazandıkları yıldızları her hafta tablolaştırarak dört haftanın
sonunda yıldız tablosu elde edilmiş oldu (Şekil 2). Yıldız tablosu öğrencilere her haftanın sonunda ve süreç
sonunda EBA üzerinden paylaşılarak çalışmada ne durumda olduklarını görmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Şekil 2. EBA üzerinde öğrencilerle paylaşılan liderlik tablosundan örnek bir bölüm
Belirlenen plan çerçevesinde konular 4 hafta boyunca işlenmiş ve 4 hafta sonunda çalışmaya katılan tüm
öğrencilerle görüşülerek veriler elde edilmiştir. Büyüköztürk vd., (2016)’e göre analizlerin kolaylığı,
görüşülenin kendini rahat ifade edebilmesi ve gerektiğinde derinlemesine bilgi elde edilebilmesi açısından
görüşme tekniği tercih edilmelidir. Çalışmada Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipte 42 maddeden oluşmaktadır. Ölçek yazar tarafından insani değerler
olarak tanımlanan sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçı olma, saygı, dürüstlük, hoşgörü olmak üzere 6
faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin çalışmada ele alınan sorumluluk ve hoşgörü konularını içeren 14 maddesi ele
alınmıştır.
4. BULGULAR
Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçlar
Öğrencilerin değerler eğitimine yönelik görüşlerinin anlaşılması amacıyla öğrencilere bazı sorular
sorularak alınan cevaplara göre durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Soru: Değerler eğitimi sizin için ne anlam ifade ediyor?
Ö1:Bizi bilinçlendiriyor, iyi şeyler öğretiyor. Öğrettikleri hayatımızı kolaylaştırdığı için çok önemli bir
konudur.
Ö2:Değerler eğitimi bana bilgiler vererek, kültürel bilgimi geliştiriyor.
Ö3: Bana bir şey öğrettiği için mutlu ve huzurlu oluyorum.
Ö4: Değerler eğitimi bilgiler öğrenmemizi sağlıyor.
Ö5: Değerler eğitimi bazı konularda bilgilenmemizi sağlar.
Ö6: Çevremize ve arkadaşlarımıza karşı değerlerimizin artmasında yardımcı olur.

82

Öğrencilerin tamamı değerler eğitiminin belli bilgileri öğrenmeyi sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca
değerler eğitimiyle öğrendiklerinin sonucunda mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden öğrencilerde vardır.
Değerler eğitiminin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığı söylenebilir.
Soru: Sorumluluk ve hoşgörü konuları sizin öğrenciler için ne anlam ifade ediyor?
Ö1: Sorumluluk yapmak zorunda olduğumuz görevlerdir. Hoşgörü ise iyi davranmak iyi davranışlar
sergilemektir.
Ö2: Sorumluluk benim görevlerimi anlatıyor.
Ö3: Sorumluluk bizim yapmak zorunda olduğumuz işlemlerdir. Hoşgörü ise sevmek ve iyi davranmaktır.
Ö4: Sorumluluk bizim küçüklükten itibaren görevlerimizi, hoşgörü de anlayışlı davranmamızı ifade eder.
Öğrencilerin birçoğu sorumluluğu yapmak zorunda olunan görevler olarak görmesinin yanında,
küçüklükten itibaren yerine getirilmesi görevler olarak görüldüğü de ifade edilmiştir. Hoşgörü ise iyi
davranışlar olarak ifade edilmiştir.
Soru: Öğrenciler sorumluluk ve hoşgörü konularının geleneksel yöntemlerle sunulması (afiş, pano,
okul programı) hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ö1: İyi ve etkili bir yol çünkü gözümüze takılıyor ve biz onları görünce okuyarak bir şeyler öğreniyoruz.
Ö2: Afişlerin olması görsel açıdan çok güzel oluyor. Okul içerinde gördüğümüzde aklımızda bir şeyler
kalıyor.
Ö3: Özellikle afişler çok iyi oluyor gelip giderken okuduğumuzda aklımızda bir şeyler kalıyor.
Ö4: EBA üzerinden verildiğinde herkes bakamayabilir ama afiş ve pano çalışmaları herkesin görebileceği
yerlere asılırsa herkesin gözü takılır.
Ö5: Aklımızda kalmasını sağladığı için güzel oluyor.
Öğrencilerin tamamı değerler eğitiminin klasik yöntemler kullanılarak sunulmasının etkili olduğunu ifade
etmiştir. Özellikle afişler hazırlanarak okulda herkesin görebildiği panolara asılmasıyla değerler eğitimi
konularının daha akılda kaldığını ifade etmişlerdir. Görsel açıdan zengin afişlerle değerler eğitiminin
verilmesinin öğrencilerinin ilgisini çektiği düşünülmektedir.
Soru: Sorumluluk ve hoşgörü konularının oyunlaştırma unsurlarıyla ele alınması konulara
olan ilginizi ne düzeyde etkilemektedir?
Ö1: Bence çok iyi çünkü bizleri teşvik ediyor. Ödül verilmesiyle daha istekli okumak, anlamak ve
öğrenmek istiyoruz.
Ö2: Çok iyi etkilemektedir. Ödül verdiği için bizi öğrenmeye teşvik ediyor.
Ö3: Ödüllendirme olduğu için mutlu oluyoruz ve daha çok izleyip öğrenmek istiyorum.
Ö4: Oyunlar hepimizin ilgisini çektiği için oyunlaştırma çok güzel bir yöntem.
Ö5: Oyun çoğunlukla herkesin ilgisini çektiği için oyunlaştırma ile sorumluluk ve hoşgörü konularının
verilmesi etkinliklere katılımda yükselme sağlayacaktır.
Ö6: İnsanların bu konuları anlayabilmesi ve uygulayabilmesi açısından oyunlaştırma çok güzel.
Ö7: Ödül aldığımız için mutlu oluyoruz ve daha çok uygulama yapmak istiyorum.
Öğrencilerin tamamı değerler eğitimi konularının verilmesinde oyunlaştırma unsurlarının kullanılmasını
ilgi çekici bulduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin sunulan konuların öğrenilmesinde daha istekli olduklarını,
derse katılımlarının arttığını ve oyunlaştırmanın öğrenmeyi teşvik ettiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca
oyunlaştırma unsurlarından ödüllendirmenin konularda kullanılması öğrencilerin bu konulara daha çok
dikkatini çektiği görülmektedir.
Soru: Sorumluluk ve hoşgörü konularının EBA aracılığıyla verilmesi bu konulara karşı
tutumlarınızı nasıl etkilemektedir?
Ö1: Bir taraftan güzel. Çünkü görsellik açısından iyi bir çalışma. Bir taraftan da internet imkânı
bulamayanların eğitimleri alamaması durumu var.
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Ö2: Bilgisayarı ve interneti olmayanların kullanamaması olumsuz yanı.
Ö3: Teknolojiden yararlanarak öğrendiğimiz için çok güzel. Ayrıca öğrenmek için hevesimiz artıyor.
Ö4: İnternet gereksinimi olduğu için bu olumsuz bir durum.
Ö5: Daha iyi öğrenmemizi sağladı.
Ö6: EBA çok iyi bir site. Bu tarz sitelerin çoğalması gerekir.
Öğrencilerin çoğu değerler eğitiminin EBA aracılığıyla verilmesinin çok güzel bir durum olduğunu ve
teknoloji kullanarak öğrenmelerin gerçekleştiği için daha iyi öğrenmenin gerçekleştiğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin bazıları evlerinde internet olmayan kişilerin EBA’ yı kullanamayacağını ifade ederek bunun
olumsuz bir durum olduğunu ifade etmiştir.
Soru: Sorumluluk ve hoşgörü konularının daha etkili sunulması için neler yapılabilir?
Ö1: Afişler dağıtılabilir. EBA’ ya girmek için zaman ayrılmalıdır. Sunular hazırlanmalıdır.
Ö2: Sunular hazırlanabilir, projeler ve ödevler verilebilir.
Ö3: Afişler ve sunular hazırlanmalı. Konferanslar verilmeli.
Ö4: Oyunlaştırma ile daha çok uygulamaların yapılması gerekir.
Ö5: Oyunlaştırmanın daha fazla yapılmasıyla daha fazla ilgi çekilebilir.
Ö6: Resimler, videolar ve sunular daha iyi öğrenmemizi sağlar.
Ö7: Seminerler verilebilir.
Görüşmeye katılan öğrencilerin çoğu sorumluluk ve hoşgörü konuları öğrenmek için hazırlanan
dokümanlarda oyunlaştırmanın kullanılmasının ilgilerini çekeceğini ifade etmiştir. Ayrıca değerler eğitimi
konuları ile ilgili hazırlanacak afişlerin, sunuların hazırlanması konuyla ilgili ödevlerin ve projelerin verilmesi
konuyu daha iyi öğrenmeyi sağlayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca konferans ve seminerlerin verilmesi de
değerler eğitiminin daha öğrenilmesinde öğrenciler tarafından ifade edilmiştir.
Soru: Öğrencilerin EBA üzerinden paylaşılan sorumluluk ve hoşgörü konularını alamama ve
tamamlamama nedenleriniz nelerdir?
Ö1: EBA ya girdiğimde site çok yavaş. Onun için verim alamıyorum.
Ö2: İnternetimiz olmadığı için tamamlayamadım.
Ö3: Evde internetim olmadığı için EBA’ ya giremedim.
Verilen eğitimi tamamlayamayan veya bu konu hakkında görüşlerini belirten öğrencilere göre evlerinde
internet olmaması EBA üzerinden yapılan etkinlerin yapılamamasına neden olmuştur. Ayrıca bazı öğrenciler
EBA sitesinin yavaş çalışmasının eğitimi tamamlayamama nedeni olarak ifade etmişlerdir.
Öğrencilere uygulanan ölçekten elde edilen sonuçlar
Ölçekler sonucunda elde ettiğimiz veriler üzerinde parametrik testler yapabilmemiz için verilerin normal
dağılım göstermesi gerekmektedir. Bunun için ilk önce Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Analiz
sonuçları incelendiğinde sorumluluk ve hoşgörün verilerinin normal dağılım gösterdiği görülmüştür (p>0,05).
Tablo 3. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri
N

X

S.D.

Sorumluluk

37

3,73

0,65

Hoşgörü

37

3,12

0,52

Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri incelendiğinde Tablo 3’e göre aynı örneklem grup sayısına
(N=37) sahip olan öğrencilerin sorumluluk düzeyleri ortalamasının (X= 3,73) ve hoşgörü düzeyleri
ortalamasının (X= 3,12) genel ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu öğrencilerin sorumluluk
ve hoşgörü düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşması

Toplam (Sorumluluk +
Hoşgörü)

N

X

∑

U

P

Kız

4

28,75

115,00

27,00

0,06

Erkek

33

17,82

588,00

Kız

4

28,00

112,00

30,00

0,08

Erkek

33

17,91

591,00

Kız

4

23,63

94,50

47,50

0,36

Erkek

33

18,44

608,50

Sorumluluk

Hoşgörü

Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmasını incelemek için yapılan
analiz sonuçlarına bakıldığında Tablo 4’e göre öğrencilerin cinsiyete göre sayılarına bakıldığında kız
öğrencilerin sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin sorumluluk düzeyleri ile
hoşgörü düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için non-parametrik
testlerden Mann Whitney U-Testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre kız öğrencilerin sorumluluk
düzeylerinin (X=28,00) erkek öğrencilerin sorumluluk düzeylerinden (X=17,91) yüksek olduğu görülmekle
birlikte aralarında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır (U=30,00;p>0,05). Kız öğrencilerin hoşgörü
düzeylerinin (X=23,63) erkek öğrencilerin hoşgörü düzeylerinden (X=18,44) yüksek olduğu görülmektedir.
Test sonucuna göre kızların ortalaması erkeklerin ortalamasından yüksek olmakla birlikte aralarında istatistiki
olarak bir fark bulunamamıştır (U=47,50;p>0,05). Değerlerin (sorumluluk ve hoşgörü) toplamına bakıldığında
kız öğrencilerin değerler düzeyinin (X=28,75) erkek öğrencilerin değerler düzeylerinden (X=17,82) yüksek
olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre kızların ortalaması erkeklerin ortalamasından yüksek olmasına
rağmen aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=27,00;p>0,05). Analiz sonuçlarına
göre öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri kızlar lehine yüksek olsa da cinsiyetlere göre
farklılaşmadığı görülmüştür.
Tablo 5. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri sınıf düzeylerine göre farklılaşması

Toplam (Sorumluluk
+ Hoşgörü)

Sorumluluk

Hoşgörü

N

X

S.S.

Sd

t

p

10. Sınıf

23

3,45

0,40

35

0,40

0,70

11. Sınıf

14

3,39

0,53

10. Sınıf

23

3,71

0,59

35

-0,20

0,85

11. Sınıf

14

3,76

0,77

10. Sınıf

23

3,18

0,54

35

0,97

0,34

11. Sınıf

14

3,01

0,50

Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin sınıflara göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak
için Independent-Samples T-Test (bağımsız örneklem t testi) yapılmıştır. Tablo 5’da aktarılan analiz
sonuçlarına göre 10. sınıf öğrencilerin sorumluluk düzeylerinin (X=3,71) 11. sınıf öğrencilerin sorumluluk
düzeylerinden (X=3,76) düşük olduğu görülmekle birlikte aralarında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır
(t(35)=-0,20;p>0,05). 10. sınıf öğrencilerinin hoşgörü düzeyleri (X=3,18) 11. sınıf öğrencilerinin hoşgörü
düzeyinden (X=3,01) yüksek olduğu görülmektedir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre 10. sınıf
hoşgörü ortalaması 11. sınıf ortalamasından yüksek olmakla birlikte aralarında istatistiki olarak bir fark
bulunamamıştır (t(35)=0,97;p>0,05). Değerlerin (sorumluluk ve hoşgörü) toplamına bakıldığında 10. sınıf
öğrencilerin değerler düzeyinin (X=3,45) 11. sınıf öğrencilerin değerler düzeylerinden (X=3,39) yüksek
olduğu görülmektedir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre 10. sınıf değerler düzeyinin ortalaması 11.
sınıf ortalamasından yüksek olmasına rağmen aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır
(t(35)=0,40;p>0,05). Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri sınıf seviyelerine
göre farklılaşmamaktadır.
Tablo 6. Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri kardeş sayılarına göre farklılaşması
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N

X

S.S.

Sd

t

p

10

3,24

0,35

35

-1,53

0,14

27

3,49

0,46

1 Kardeş

10

3,49

0,60

35

-1,40

0,17

2 ve Üzeri Kardeş

27

3,82

0,66

1 Kardeş

10

3,00

0,32

35

-0,81

0,42

2 ve Üzeri Kardeş

27

3,16

0,58

1 Kardeş
Toplam (Sorumluluk
+ Hoşgörü)
2 ve Üzeri Kardeş
Sorumluluk

Hoşgörü

Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin kardeş sayılarına göre farklılık gösterip göstermediği
incelendiğinde Tablo 6’ ye göre araştırmaya katılan öğrencilerin tek çocuk olmadığı görülmüştür. Bu nedenle
sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin kardeş sayılarına göre farklılık gösterip göstermediği anlamak için
Independent-Samples T-Test (bağımsız örneklem t testi) yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre bağımsız
örneklem t testi sonuçlarına göre 1 kardeşe sahip öğrencilerin sorumluluk düzeylerinin (X=3,49) 2 ve üzeri
kardeşe sahip öğrencilerin sorumluluk düzeylerinden (X=3,82) düşük olduğu görülmekle birlikte aralarında
istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır (t(35)=-1,40;p>0,05). 1 kardeşe sahip öğrencilerinin hoşgörü
düzeyleri (X=3,00) 2 ve üzeri kardeşe sahip öğrencilerinin hoşgörü düzeylerinden (X=3,16) düşük olmakla
birlikte aralarında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır (t(35)=-0,81;p>0,05). Değerlerin (sorumluluk ve
hoşgörü) toplamına bakıldığında 1 kardeşe sahip öğrencilerin ortalamasının (X=3,24) 2 ve üzeri kardeşe sahip
öğrencilerin ortalamasından (X=3,49) düşük olduğu görülmektedir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına
göre 1 kardeşe sahip öğrencilerin değerler düzeyinin ortalaması 2 ve üstü kardeşe sahip öğrencilerin
ortalamasından düşük olmasına rağmen aralarında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(35)=1,53;p>0,05). Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü düzeyleri kardeş sayılarına göre
farklılaşmamaktadır.
5.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sürecinde öğrencilerle yapılan görüşmelerden ulaşılan bulgular incelendiğinde değerler
eğitiminin öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve öğrencilerin değerler eğitimi konularından
sorumluluk ve hoşgörüye ilişkin farkındalıklara sahip olduğu görülmektedir. Deveci ve Ay (2009)’ın
ilköğretim öğrencilerinin günlük yaşamında yer alan değerleri incelemek amacıyla öğrencilere günlük
tutturarak yaptığı çalışmasında, çözümlemeler sonucunda günlüklerde en çok yer verilen değerin sorumluluk
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu değeri sırasıyla çalışkanlık, insan ilişkileri, özdenetim, ulusal değerler, onurlu
olma, temizlik, tutarlılık, merhamet, hoşgörü, paylaşma, dürüstlük ve nezâket takip etmiştir. Değerler
eğitiminin öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu destekleyen bir başka çalışmada, ergenlere
verilen değerler eğitiminin öz düzenleme stratejileri üzerindeki etkisi sınanmıştır. Ergün (2013) 11. sınıf
düzeyindeki öğrencilerle yaptığı çalışmada değerler eğitimi programının öğrencilerin sahip oldukları öz
düzenlemelerini arttırmada etkili olduğu, bilişsel strateji kullanımı ve öz yeterlik düzeylerini arttırdığı, sınav
kaygı düzeylerini ise azalttığı sonucuna ulaşmıştır.
Öğrenciler değerler eğitiminin klasik yöntemlerle verilmesinin de etkili olduğunu belirterek hazırlanacak
afişlerle konuların daha akılda kalıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili
öğretmen görüşlerinin belirlendiği bir çalışmada, öğrencilere yönelik hazırlanacak materyallerde görsel-işitsel
yeterlik, toplumsal yaşamdan örnekler ve öğrencilerin katılımını teşvik edici etkinlikler öğretmenler
tarafından öncelik verilen konular arasında yer almıştır (Yalar ve Yanpar-Yelken, 2011). Ortaöğretim
öğrencilerinin okullarda yürütülen değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği bir
başka çalışmada, araştırma soruları arasında okul panosunda en çok akılda kalan görselin hangi değere ait
olduğu yer almıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre yardımlaşma ve işbirliği
değerlerinin akılda kalıcı olduğu ifade edilmiş, öğrenci görüşlerinde ise panolardaki görsel materyallerin
öğrenci üzerinde etkisinin oldukça fazla olduğuna yer verilmiştir (Bıçak vd., 2016). Bu araştırmada elde
edilen klasik yöntemlerin etkili olması sonucu ile paralellik göstermektedir.
Öğrencilere değerler eğitimi konularından sorumluluk ve hoşgörünün öğretilmesinde oyunlaştırma
unsurlarının kullanılmasının öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığı, ilgi çekici olduğu, öğrencilerin bu
şekilde ders almalarının motivasyonu arttırarak öğrenmeyi teşvik ettiği görülmektedir. Benzer şekilde Polat
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(2014), oyunlaştırma unsurlarının eğitimde kullanılmasının öğrencilerde olumlu etki bıraktığını ifade etmiştir.
Ar (2016) ise oyunlaştırmanın meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarısı üzerine etkisine yönelik yaptığı
çalışmasında oyunlaştırma ile öğrenen grubun geleneksel yöntemle öğrenen gruptan daha başarılı olduğu,
oyunlaştırmanın akademik başarıyı artırdığı ve öğrencilerin oyunlaştırma ile öğrenmeyi eğlenceli, faydalı ve
rekabetçi buldukları sonucuna ulaşmıştır. Sorumluluk ve hoşgörü konularının EBA aracılığıyla verilmesiyle
konuları teknoloji desteğini kullanarak almalarında öğrencilerin ilgilerini arttırdığı görülmektedir. Bilgisayar
ve internet imkanı olmayan öğrencilerin dersleri alamamaları ise bir olumsuzluk olarak karşımıza
çıkmaktadır. EBA ders web sitesine ilişkin öğrenci görüşlerini inceleyen Tüysüz ve Çümen (2016) de benzer
sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre EBA’nın konuları pekiştirmede faydalı olduğu, konu anlatımı, eğitici
oyun/etkinlikler ve videolar bakımından ilgi çekici olduğu ifade edilirken siteye girişte bazen sıkıntılar
yaşandığı, videoların yavaş açılması ya da hiç açılmaması gibi sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilmiştir.
Değerler eğitiminin öğretiminde Web Tabanlı Değerler Eğitimi uygulamasının etkililiğini inceleyen Akgül
(2014), çalışma sonucunda her zaman her yerde erişimin olması ve bireylere esneklik sağlamasının bu tür
uygulamaların web tabanlı olarak verilmesinin olumlu yönleri arasında olduğunu ifade etmiştir.
Öğrencilere uygulanan ölçekten elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin
sorumluluk ve hoşgörü düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Sorumluluk ve hoşgörü kazanım
düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmasında sorumluluk ve hoşgörü düzeyinin kız öğrencilerin erkek
öğrencilerden daha yüksek olduğu ancak bu farklılaşmanın anlamlı olmadığı görülmektedir. Analiz
sonuçlarının kızlar lehine yüksek olmasına rağmen cinsiyetin bu konuda bir farklılaşmaya neden olmadığı
söylenebilir. Bu sonucu destekleyen bir çalışmada, sorumluluk değerine ilişkin bilişsel düzeyin kız
öğrencilerde erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Aladağ, 2012). Ancak alanyazın incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin
hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkiyi inceleyen Öztaşkın ve İçen (2015), hoşgörü
değişkeni açısından kız öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu ve
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Gömleksiz ve Cüro (2011)
da değerlere ilişkin öğrenci tutumlarını incelediği çalışmasında cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık belirlemiş, kız öğrencilerin sorumluluğa ilişkin tutumlarının erkek öğrencilere göre daha
olumlu olduğunu ifade etmiştir.
Öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü kazanım düzeylerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşması
incelendiğinde 11. sınıfların 10. sınıflardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ilerleyen sınıflarda
birçok konuda daha fazla bilgi sahibi olmaları bu sonuca neden olduğu söylenebilir. Ortaokul öğrencilerinin
sorumluluk değer algılarını inceleyen benzer bir çalışmada 5. sınıf öğrencileri ile 8. sınıf öğrencileri
karşılaştırılmış, öğrencilerin sorumluluk algılarının sınıf düzeyine göre farklılaşma durumu incelenmiştir.
Araştırma sonucuna göre sınıf düzeyine göre sorumluluk algısının değiştiği ve farklı alt boyutlarla ele alınan
sorumluluk değerinin sınıf düzeylerine göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır (Sezer ve Çoban, 2016). Araştırmaya
katılan öğrencilerin kardeş sayılarına göre değerler eğitimi konularının kazanma düzeyleri incelendiğinde
kardeş sayısı çok olan bireylerin kardeş sayısı az olan bireylerden daha fazla olduğu görülmektedir. Kardeş
sayısının öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü kazanmalarında etkili olduğu söylenebilir. Değerler eğitiminin
kazandırılmasına yönelik çalışmalar incelendiğinde kardeş sayısı değişkeninin ele alındığı bir çalışmaya
rastlanmamaktadır. Ancak ortaöğretim kurumlarında okul kültürü yoluyla değerler eğitimini inceleyen Göldağ
(2015), öğrencilerin değerleri algılama düzeylerini cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba eğitim düzeyi,
anne-baba mesleği, anne-baba doğum yeri, ailelerin aylık geliri, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü
değişkenleri açısından ele alan kapsamlı bir araştırma yaptığı görülmektedir. Araştırma sonucuna göre
değerleri algılama düzeyi farklı değişkenlerin alt boyutlarına göre farklılık göstermektedir.
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde araştırmacılar ve uygulayıcılar için bazı önerilerde bulunmak
mümkündür. Değerler eğitimi okullarda her kademeye verilen bir konu olduğu için benzer çalışmalar ilkokul
ve ortaokul düzeylerine uygulanabilir. Oyunlaştırma unsurlarının değerler eğitiminin yanı sıra derslere de
dâhil edilmesiyle öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını arttırarak aktif katılım artırılabilir. Oyunlaştırmanın
gerçek etkisini ortaya çıkarmak için en az 1 dönem uygulanacak deneysel bir çalışma yaparak
oyunlaştırmanın ilgi, motivasyon ve akademik başarı üzerine etkisi daha detaylı incelenebilir. Değerler
eğitimi kapsamında yer alan her bir değer için oyunlaştırma unsurlarından yararlanılabilir. Değerler eğitiminin
EBA aracılığıyla oyunlaştırma unsurlarıyla aktarılması üzerine farklı modeller geliştirilebilir, farklı yöntem ve
teknikler birleştirilebilir.
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KODLAMA ÖZ YETERLİLİĞİNİN PROBLEM ÇÖZME VE BİLGİSAYARCA
DÜŞÜNME ÜZERİNE ETKİSİ
Erhan Kutlucan1, Recep Çakır2, Yavuz Ünal3

1.

ÖZET

Çalışmanın amacı ortaokul kademesinde programlama eğitimi almış öğrencilerin programlama öz yeterliliğinin
bilgisayarca düşünme ve problem çözme üzerine etkisini incelemektir. Literatür taraması yapıldığında Türkçe kaynaklarda
benzer çalışmaların lise ve üniversite seviyense yapıldığını fakat ortaokul seviyesinde fazla yapılmadığı görülmüştür.
Çalışma amacına uygun olacak şekilde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 EğitimÖğretim yılında Sivas ilinde eğitim gören ve kodlama eğitimi alan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. 6. Sınıflardan
152,7. Sınıflardan 102 olmak üzere toplam 260 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada verileri bilgisayarca
düşünme ölçeği, çocuklar için problem çözme envanteri ve araştırmacı tarafından uyarlanan programlamaya dönük öz
yeterlilik algı ölçeği kullanılarak toplanıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin programlama öz yeterliliği, bilgisayarca
düşünme ve problem çözme yeterliliklerini belirlemenin yanında sınıf kademesi, cinsiyet, bilgisayar başında geçirilen süre
değişkenlerine göre inceleme yapılmıştır. Elde edilen veriler independent samples t testi, oneaway ANOVA, pearson
korelâsyon testleri kullanılarak analiz edilmiş. Çalışmada elde edilen verilerin sonuçları incelendiğinde 6. Sınıf
öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine göre, bilgisayar başında çok vakit geçirenlerin az geçirenlere göre, erkek öğrencilerin
kız öğrencilere göre düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konu üstünde deneysel çalışmalar yapılarak
daha detaylı sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Sözcükler: Kodlama, Bilgisayarca Düşünme, Problem Çözme
2.

GİRİŞ

Bilgisayarlar hayatımızda vazgeçilmez cihazlar olarak yer almaktadır. Okul, hastane, banka vb. birçok
yerde bilgisayarlarla işlerimiz yürütülmekte ve kolaylaşmaktadır. Bilgisayarın kullanım amacı olarak öğreten
ve öğrenen boyutları vardır. (Adıgüzel, 2016). Kullanıcının pasif şekilde bilgileri aldığı bilgisayarın ise
öğreten olarak aktif şekilde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında öğrenen olarak yani bir
işlemi belirli şartlar altında yapabilmesi ve bunu nasıl gerçekleştirebileceği konusu her geçen gün daha da
önem kazanmış durumda. Bilgisayarın öğrenen boyutunun yürütülebilmesi için bireylere meslek
kazandırmanın yanında hayatının her alanına taşınabilecek etkileri vardır. Bu bağlamda Adıgüzel (2016)’ya
göre öğrenme sürecini en aktif yaşayan çocuklara “kodlama eğitimi” vermek, bireyin farklı bilişsel
becerilerini aynı anda kullanması sağlayarak, problemlere çok yönlü çözümleri sunmayı, sistematik
düşünebilmeyi, olayları ilişkilendirmeyi, farklı ve yaratıcı düşünebilmeyi kazandırdığı düşünülmektedir.
Goldenson (1996), programlama eğitimi sayesinde çocuklarda gelişen üst düzey düşünme becerilerinin,
üzerinde durulması gereken ve araştırılması gereken bir konu olduğunu belirtmiştir.
Birçok ülke öğretim programlarına bilgisayar bilimleri kapsamında bilgisayar programlama konularını
koydurmaktır. Programlama eğitiminin öne çıkmasının temelinde ise teknoloji kullanımını daha etkin hale
getirmek, problem çözme becerisi kazanmak ve ürün geliştirebilmek yatmaktadır yine bilgisayar bilimi
dersleri programlama öğreniminde ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasında öğrencilere yararlı
olacağını ifade etmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin bilgisayar yazılımlarının nasıl çalıştığını anladıklarında
yani programlamayı öğrendiklerinde ise problem çözme, düşünme ve işbirliği becerisi kazanma, karar verme,
akıl yürütme ve sorgulama gibi öğrencilere bilişsel ve duyuşsal katkılar sağlayabilir (Talim, 2016).
Geleneksel olarak üniversite seviyesinde bireyleri hedef alan programlama eğitimi günümüzde giderek
daha erken yaşlarda verilmeye başlanmıştır. Ancak programlama eğitiminin, okuma-yazma eğitimi gibi
düzgün dağılımlı ve neredeyse dünyanın her yerinde aynı yaşlarda verilen bir eğitim olmadığı bilinmektedir
(Davis, Carr, Cooke, & White, 2001). Çetin (2012)’e göre programlama dillerinin, hem bireylerin bilgisayarı
bir üretim aracı olarak görmelerine, hem de programlama becerisiyle beraber, farklı düşünme becerilerine
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sahip olabilmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de programlama eğitimi çok fazla popüler
olamamış, özellikle İlköğretim düzeyindeki bilgisayar derslerinde göz ardı edilmiştir.
Bandura (1997), bireyin bir performans sergileyebilmesi için gerekli etkinlikleri organize edebilmesi ve
yerine getirebilecek şekilde kendi kapasitesi ile ilgili yargısını öz yeterlilik olarak tanımlamıştır. Bireyin
başarısı kendi becerisine ve çabasına olan inancıyla çok ilişkilidir (Pajares,1996). Davidsson, Larzon ve
Ljunggren (2010)’a göre bilişsel seviyeleri aynı seviyede olan bireylerde, öz yeterlilik algısı yüksek olan
kişilerin zorluklara başa çıkabilmesi öz yeterliliği düşük olanlara göre daha iyi olmakta. Ayrıca öz yeterliliği
düşük olan bireyler problemleri gözlerinde büyüterek durumlarını daha içinden çıkılmaz bir duruma
sokmakta, ayrıca bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda programlama dersi alan kişilerin programlamaya
ilişkin öz yeterliliklerinde artış gözlemezken kişinin programı analiz edebilme, yeniden tasarlayabilme,
programın çalışma prensibini anlayabilme ve hataları görebilme becerilerinde artış gözlemlemişlerdir.
IT Network (2016)’ya göre nüfusunun yarısından fazlası genç, 10 milyondan fazla öğrencisi olan
Türkiye’de kodlama eğitimine erken yaşta başlatılması gerekir ayrıca programlama eğitimi, eğitimin doğal bir
parçası haline getirilirse Türkiye’nin endüstri, teknoloji gibi alanlar başta olmak üzere ülke hedeflerine
ulaşabilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Programlamanın öğrenilmesi kolay olmamakla birlikte erken
yaşlarda başlanarak programlama mantığının temellerin verilmesi ve kolaydan zora doğru ilerleyen bir
müfredatla kişilerin düşünme becerilerini geliştirerek hayatlarının her alanında yarar sağlayacağını
düşünülmektedir. Fessakis, Gouli, Mavroudi (2013) tarafından yapılan araştırmaya göre 5-6 yaşlarındaki
çocukların programlama eğitimi ile algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinde gelişme
gözlemlenmiştir.
Problem, John Dewey’e göre insan zihnini karıştıran, insana meydan okuyan ve insan inancını
belirsizleştiren şey olarak tanımlanmaktadır. Problemin tanımı bu şekilde alındığında, problemin çözümü de
zihni karıştıran belirsizliklerin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. (Çetin, 2012);(Baykul, 2005)’e
göre bir problemle karşılaşıldığında, problemi çözmek için durumların analiz edilmesi, gerekli verilerin
toplanması, bu veriler içinden çözüme götürecek olanların seçilmesi ve seçilen verilerin uygun şekilde
kullanılması gerekir. Bu bağlamda sonucu elde etmekten ziyade problemle karşılaşılmasından itibaren geçen
tüm süreç aslında problem çözme olarak adlandırılabilir.
EARGED (2011) tarafından yapılan çalışmada 21. yy öğrencisi profilinin tanımları arasında problem
çözme becerisinin yer aldığını ifade edilmektedir. Problem çözme ve sorunlara karşı gelebilme becerisine
sahip olan vatandaşlar yetiştirmek Türkiye’nin eğitim politikalarını belirlerken üzerinde durulan konulardır.
Ünver (2003)’e göre günümüzdeki eğitim anlayışı birçok temele dayanmaktadır. Karşılaşılan problem
karşısında yılmayan, çözüm yollarını aramak için problemin üzerine giden, başarısız olduğunda ise yeni
çözüm yolları ile yeni stratejiler geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek bu temellerden birisidir. Problem
çözebilen bireyin özelliğinden biri probleme farklı perspektiften bakabilmesidir. Cüceloğlu (2007)’ göre
sorunlara farklı açılardan bakabilen bireyler problemin çözüm aşamasında yeterliliklerini kendi ve diğer
insanlar boyutunda sorgulayarak geçmiş ve gelecekteki deneyimler ile ilgili düşünceler arasında bağlantı
kurabilirler.
Sevim (2015)’e göre bireyin kazandığı becerileri onun sorunla ilgili elindeki verileri kullanarak çözüm
için bir plan hazırlamasına, planı uygulama aşamasında düşünsel süreçlerini kontrol edebilmesine, uygun
görüldüğünde eksiklikleri düzeltebilmesine ve uygulama aşamasından sonra değerlendirebilmesine yardımcı
olur. Burada dikkat edilmesi gereken süreçteki amacın problemi çözüme kavuşturmaktan çok problem çözme
sürecini anlamaktır. Casey (1997) ise programlama eğitiminin, öğrencilere problem çözme becerilerinin
öğretilmesi için bir ortam olabileceği hipoteziyle yola çıkarak yapıldığını ve problem çözme basamaklarının
programlama sürecinde işlendiğini ifade etmiştir.
Bilgisayarca/ Hesaplamalı/ Bilgi-İşlemsel düşünme (Comptational Thinking) kavramının kökeni çok
eskilere dayanmakla birlikte bilgisayarca düşünme alan yazında birçok tanımla ifade edilmektedir. Wing
(2008) bir çeşit analitik düşünme olarak ifade edilmekle birlikte, matematiksel düşünme ve bilimsel düşünme
ile de ortak yolları kullanabilmek şeklinde ifade edilmiştir ayrıca yalnızca bilgisayar bilimlerine ilgili
insanların değil çocukluktan itibaren kişilerin becerilerine bilgisayarca düşünme becerisi de eklemelidir. Yine
Wing (2008)’e göre bir sorunun çözüm yollarının doğru olup olmadığı konusunda akıl yürütülmesinde ve
etkili bir şekilde çözülmesinde bilgisayarca düşünmenin olumlu etkisi olduğunu ifade etmektedir. ISTE
(2015) ise başka bir açıdan değerlendirerek teknoloji ile düşünce birleşimini güçlendirdiği fikriyle problem
çözme yaklaşımı olarak tanımlamıştır. Özden (2015) ise bilgisayarca düşünmeyi gündelik yaşamdaki
problemlerin çözümünde kullanma amaçlı bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma şeklinde ifade etmiştir.
Mannila ve diğ. (2014) bilgisayarca düşünmenin öğretim programlarına konulmasının ve öğretmenler
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tarafından benimsenip, geliştirilip sürece dâhil edilerek eğitim-öğretimin bir parçası olması gerektiğini ifade
etmektedirler.
Bu bağlamda bu çalışma ortaokulda programlama eğitimi görmüş ortaokul öğrencilerinin programlama öz
yeterliliklerinin bilgisayarca düşünme ve problem çözme becerileri üzerine etkisini incelemeyi amaçlanmıştır.
Problem Konusu: Ortaokulda öğrenim gören programlama eğitimi almış öğrencilerin programlama öz
yeterliliğinin, problem çözme ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi var mıdır?
Alt Problem Cümleleri:
1.

Öğrencilerin problem çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri nasıldır?

2. Öğrencilerin problem çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri sınıf
düzeylerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. Öğrencilerin problem çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri bilgisayar
başında geçirdikleri süreye göre farklılaşmakta mıdır?
4. Öğrencilerin problem çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri cinsiyete
göre farklılaşmakta mıdır?
5. Öğrencilerin problem çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri arasında
nasıl bir ilişki vardır.
6. Bilgisayarca Düşünme Becerisi ve Problem Çözme Becerisi Programlama Öz Yeterliliğini anlamlı
bir yordayıcısı mıdır?
3. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Yapılan araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Karasar (1991; Akt: Yılmaz ve Kesici
2014)’e göre ilişkisel tarama modellerinin kullanım amacı iki ve daha çok sayıdaki değişkenin arasındaki
değişimin varlığını ve derecesini belirlemektir. Balcı (2001; Akt: Erkılıç2007)’e göre eğitim sorunları
karşımıza fazlaca tanımlanabilir nitelikte çıkmaktadır. Bu nedenle tarama modeli olarak yürütülen
araştırmalar, bilginin anlaşılma ve arttırılma sürecinde, kuram oluşturma ve uygulama aşamalarına önemli
katkı sağlayabilmektedir. Araştırma, ilköğretim öğrencilerinin problem çözme ve bilgisayarca düşünme
becerilerinin programlama eğitim ile değişimini incelemeyi amaçladığı için ilişkisel tarama modeli uygun
görülmüştür.
Çalışma Grubu:
Araştırmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Sivas Merkezde bulunan Selçuk Ortaokulu’nun
altıncı sınıf ve Gazipaşa Ortaokulu yedinci sınıflarında okuyan toplam 260 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ve sınıflarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetleri Ve Sınıflarına Göre Dağılımları
Cinsiyetiniz

6.sınıf
Sınıfınız
7.sınıf

Toplam

Toplam

Erkek

Kız

80

78

158

50.6%

49.4%

100.0%

46

56

102

45.1%

54.9%

100.0%

126

134

260

48.5%

51.5%

100.0%

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, araştırmaya, altıncı sınıftan 158, yedinci sınıftan 102 olmak üzere toplam
260 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışma 126 (%48,5) erkek ve 134 (%51,5) kız öğrenciden oluşmaktadır.

92

Tablo 2. Öğrencilerin Kişisel Özellikleri
Cinsiyet

F

%

Erkek

126

48.5

Kız

134

51.5

6. Sınıf

158

60.8

7. Sınıf

102

39.2

Evet

223

85.8

Hayır

35

13.5

Yanıt Yok

2

0.8

Sınıf Düzeyi

Bilgisayarınız Var mı?

Günde Kaç Saat Bilgisayar Kullanıyorsunuz?
0-1 Saat

130

50

1-2 Saat

62

26.5

2-3 Saat

24

10.3

3 ve Sonrası

18

7.7

Yanıt Yok

26

10

Toplam

260

100

Tablo 2 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin %48,5’i (n=126) erkek öğrenciler, %51,5’inin
(n=134) ise kız öğrenciler olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sınıf kademeleri incelendiğinde 260 öğrencinin
%60,8’inin (n=158) 6. Sınıflardan %39,2’sinin (n=102) ise 7. Sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin bilgisayarı olup olmadığı sorusuna verdikleri yanıtlara bakıldığında ise %85,8’inin (n=223)
bilgisayarının olduğu %13,5’inin (n=35) bilgisayarının olmadığı görülmektedir. %0,8’inin (n=2) bu soruya
yanıt vermediği belirlenmiştir. Öğrencilerin günde kaç saat bilgisayar kullandığını belirlemek için sorulan
soruya verilen yanıtlar incelendiğinde 260 öğrencinin %50’sinin (n=130) 1 saatten az süre bilgisayar
kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca %26,5’inin (n=62) 1-2 saat bilgisayar kullandığı, %10,3’ünün (n=24) 2-3
saat bilgisayar kullandığı, %7,7’sinin (n=18) 3 saatten fazla bilgisayar kullandığı belirlenmiştir. Bu soruya
katılımcıların %10’unun (n=26) yanıt vermediği belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları:
Bilgisayarca Düşünme Ölçeği: Öğrencilerin bilgisayarca düşünme beceri düzeylerini belirlemek
amacıyla Bilgisayarca Düşünme Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Bu çerçevede Korkmaz, Çakır ve Özden (2015)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek 22 madde ve beşli likert tipi hazırlanmıştır. Ölçek,
Yaratıcılık (dört madde), Algoritmik Düşünme (dört madde), İşbirliklilik (dört madde), Eleştirel Düşünme
(dört madde), Problem Çözme (altı madde)olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için
Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,822 olarak belirtilmiştir. Toplam varyans %56,1’ini açıklamaktadır.
Araştırmanın çalışma grubu içi de ölçeğin tamamı için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,872 olarak
bulunmuştur. Ayrıca Yaratıcılık faktörü için iç tutarlılık katsayısı 0.750, Algoritmik Düşünme için 0.692,
İşbirlikçilik için 0.785, Eleştirel Düşünme 0.727, Problem Çözme için ise 0.890 bulunmuştur.
Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri: Öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerini ölçmek
amacıyla Serin, Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilmiş 24 maddelik 5’li likert tipinde çocuklar için
problem çözme envanteri kullanılmıştır. .Ölçek “Problem Becerisine Güven” (on iki madde), “Öz Denetim”
(yedi madde) ve “Kaçınma” (beş madde) faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçek hakkındaki verilerde Cronbach
alpha güvenirlik katsayısının 0,80 toplam varyans ise % 42.26 olduğu açıklanmıştır. Bu araştırma verilerinde
ise Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,874 olarak bulunmuştur. Ayrıca problem becerine güven faktörü
için iç tutarlılık katsayısı 0.851, öz denetim için 0.845, kaçınma için ise 0.789 olarak bulunmuştur.
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Programlamaya Dönük Öz Yeterlilik Algı Ölçeği: Öğrencilerin programlamaya dönük öz yeterlilik
algılarını belirlemek amacıyla orijinali Ramalingam ve Wiedenbeck (1998) tarafından geliştirilen Korkmaz ve
Altun (2014) tarafından türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Ancak bu ölçek üniversite düzeyi için
geliştirilmiş olduğundan, (Korkmaz ve Altun (2014)) izin alınarak ortaokul düzeyine uyarlanmıştır. Uyarlanan
ölçek 21 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipinde düzenlenmiştir. Uyarlama sürecinde öncelikle orijinal
ölçekteki maddeler ortaokul öğrencilerinin anlayabileceği şekilde düzenlenerek, bir Türkçe ve bir Eğitim
Teknolojisi alan uzmanının değerlendirmesine sunulmuştur. Alan uzmanlarından gelen dönüt ve düzeltmeler
ışığında, taslak ölçeğe son hali verilmiştir. Ayrıca iki 6. Sınıf öğrencisine okutturularak, çocukların anlamakta
güçlük çektiği ve farklı şeyler anladıkları maddeler teker teker tartışılarak yeniden gözden geçirilmiştir. Son
hali verilen 25 maddelik taslak ölçek çalışma grubuna uygulanmış ve öncelikle yapı geçerliliği test edilmiştir.
Bu doğrultuda ölçeğin KMO ve Bartlett’s testi sonuçlarının anlamlı olması (0.902) verilerin faktör analizine
uygun olduğunu göstermektedir. 260 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu ve Bartlett’s testi
sonuçları da (p<.01); verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir (p=0.00, p<0.05).
Yapılan faktör analizi sonucunda 25 maddelik taslak ölçekteki 24. maddesinin faktör yükü. 30’un altında
olmasından; 5,7 ve 8.maddelerin ise birden fazla faktöre dağıldığından dolayı çıkarılmıştır. Kalan 21
maddelik ölçeğin 2 faktörlü bir yapı oluşturduğu tespit edilmiştir (Bkz Ek1). Birinci faktör altında 13
maddenin yer aldığı ve faktör yüklerinin. 493 ile. 675 arasında yer aldığı, açıklanan varyansın %24.944, öz
değerinin ise 5.238 olduğu görülmektedir. Bu faktör altında yer alan maddeler incelendiğinde faktöre
“Programlama Bilgisi” isminin verilmesinin uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca ikinci faktör altında 8
maddenin yer aldığı ve faktör yüklerinin. 496 ile. 737 arasında yer aldığı, açıklanan varyansın %21.044, öz
değerinin ise 4.419 olduğu görülmektedir. Bu faktör altında yer alan maddeler incelendiğinde faktöre
“Problem Çözebilme” isminin verilmesinin uygun olduğu görülmektedir.
Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık katsayıları hesaplanarak araştırılmış ve hem faktörler, hem de toplam
puan için elde edilen iç tutarlılık katsayıları Tablo 4’de özetlenmiştir.
Tablo 3. Faktörlerin İç Tutarlılık Katsayıları
N

Α

Faktör 1

13

.882

Faktör 2

8

.722

Toplam Puanlar

21

.919

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde birinci faktör için güvenirlik katsayısı α =0.882, ikinci faktör için
güvenirlik katsayısı α =0.722 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam puanlarına bakıldığında ise güvenirlik
katsayısı α =0.919 olarak bulunmuştur. Açıklanan sonuçlar ışığından ölçeğin ortaokul düzeyinde öğrencilerin
programlamaya dönük öz yeterlilik algılarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Verilerin Analizi:
Verilerin analizi için istatistiksel işlemlerden yararlanılmıştır. Veri setinin homojenliğini test etmek için
Leneve, normal dağılım gösterip-göstermediğini sınanması için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testinden
faydalanılmıştır. İlişkisel sonuçları almak için Independet Simple T Testi, Oneway-ANOVA ve Regresyon
testleri yapılmıştır.
4. BULGULAR
Parametrik analizlerin kullanılabilmesi için veri setlerinin normal dağılması karşılanması gereken bir
varsayımdır. Bu doğrultuda araştırma kullanılan veri setlerinin normal dağılım gösterip göstermediğini içeren
dağılım Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Verilerin Normallik Testleri Tablosu
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

İstati
stik

N

P

İstatist
ik

N

p

Çarpıklık
Katsayısı

Programlama
öz yeterlilik

.110

260

.000

.952

260

.000

-.643

Bilgisayarca
düşünme

.061

260

.021

.980

260

.001

-.318

Problem
çözme

.055

260

.056

.984

260

.005

-.186

Tablo 4’te ölçeklerin verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek için yapılan
kolmogorov smirnov test sonuçlarında her ne kadar programlama öz yeterlilik algı ölçeği (p=0,00; p>0.05) ve
bilgisayarca düşünme ölçeği (p=0,21; p>0.05) ölçeği için anlamlı fark çıkmıştır. Bununla birlikte çarpıklık
katsayısı değerlerine bakıldığında ise -1,+1 arasında değer aldığı için normal dağılım gösterdiği görülmektedir
(Büyüköztürk, 2016). Çocuklar için problem çözme envanteri için ise kolmogorov smirnov test sonuçlarına
göre normal dağılım göstermektedir (p=0,56; p>0.05).
Tablo 5. Öğrencilerin Problem Çözme, Bilgisayarca Düşünme Ve Programlama Öz Yeterlilik Düzeyleri
Tanımlayıcı İstatistikler
N

Ortalama

S.S.

Problem Çözme Becerisi

260

3.75

.67

Bilgisayarca Düşünme Becerisi

260

3.90

.63

Programlama Öz Yeterliliği

260

4.03

.68

Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin programlama öz yeterlilik düzeyleri (X=4.03) en
yüksek, problem çözme becerileri (X=3.75) ise en düşük çıkmıştır. Öğrencilerden elde edilen verilere göre bu
düzeyler programlama öz yeterliliği, bilgisayarca düşünme becerisi ve problem çözme becerisi sıralamasında
olmuştur. Programlama öz yeterlilik ölçeğini algılamaları diğer iki ölçeğe göre daha yüksek olmuştur.
Tablo 6. Öğrencilerin Problem Çözme, Bilgisayarca Düşünme Ve Programlama Öz Yeterliliklerinin Sınıf
Düzeylerine Göre T-Testi Sonuçları
Sınıf
Kademesi
Programlama
Öz Yeterliliği
Bilgisayarca
Düşünme Becerisi
Problem Çözme
Becerisi

N

X

S.S.

6.Sınıf

158

4.13

.65

7. Sınıf

102

3.87

.71

6. Sınıf

158

3.98

.60

7.Sınıf

102

3.77

.63

6.Sınıf

158

3.84

.68

7.Sınıf

102

3.61

.63

sd

T

P

200

2.94

.004

258

2.80

.005

258

2.73

.007

Öğrencilerin programlama öz yeterlilikleri, problem çözme ve bilgisayarca düşünme becerilerinin sınıf
kademelerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek adına independent samples t test (Bağımsız
Örneklem T Testi) yapılmıştır. Tablo 6’da verilen analiz sonuçlarına göre Programlama Öz Yeterliliği
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ortalamaları 6. sınıf öğrencilerinin (X=4.13) 7. sınıf öğrencilerinde (X=3.87) daha yüksek bulunmuştur. Bu
farkın anlamlı olup olmadığını ise bağımsız örneklem t testi sonucu ile anlaşılır. Leneve testi (homojenliğin
eşitliği) sonuçlarına göre varyanslar homojenlik göstermemiştir. (p>.05) Test sonuçlarına göre programlama
öz yeterliliği 6. sınıfların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t (200)=2,94;p>0,05). Buna göre 6. sınıf
öğrencilerinin öz yeterlilik algılarının 7. sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
söylenebilir.
Bilgisayarca düşünme becerisi ortalamaları 6. sınıf öğrencilerinin (X=3.98) 7. sınıf öğrencilerinden
(X=3.77) daha yüksek olduğu bulunmuştur. . Leneve testi (homojenliğin eşitliği) sonuçlarına göre
varyansların homojen olduğu anlaşılmıştır.(p>.05) Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan
bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre bilgisayarca düşünme becerisi 6. sınıfların lehine anlamlı farklılık
göstermiştir. (t(258)=2,80;p>0,05). Buna göre 6. Sınıf öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerinin 7. sınıf
öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir.
Problem çözme becerisi ortalamaları 6. sınıf öğrencilerinin (X=3.84) 7. sınıf öğrencilerinden (X=3.61)
daha yüksek olduğu bulunmuştur. . Leneve testi (homojenliğin eşitliği) sonuçlarına göre varyansların homojen
olduğu anlaşılmıştır.(p>.05) Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan bağımsız örneklem t testi
sonuçlarına göre problem çözme becerisi 6. sınıfların lehine anlamlı farklılık göstermiştir.
(t(258)=2,73;p>0,05). Buna göre 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin 7. sınıf öğrencilerinden
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 7. Öğrencilerin Problem Çözme, Bilgisayarca Düşünme Ve Programlama Öz Yeterlilik Düzeyleri
Bilgisayar Başında Geçirdikleri Süreye Göre Farklılıklarının ANOVA Sonuçları

Programlama Öz Yeterliliği

Bilgisayarca Düşünme Becerisi

Problem Çözme Becerisi

N

X

S.S.

0-1 Saat

130

4.1056

.59074

1-2 Saat

62

3.9305

.69968

2-3 Saat

24

3.9885

.58030

3 ve Sonrası

18

4.2927

.91129

Total

234

4.0616

.65233

0-1 Saat

130

3.9365

.61083

1-2 Saat

62

3.9391

.61680

2-3 Saat

24

3.7811

.54362

3 ve Sonrası

18

3.7875

.73027

Total

234

3.9098

.61461

0-1 Saat

130

3.7652

.62362

1-2 Saat

62

3.7660

.64908

2-3 Saat

24

3.6953

.72116

3 ve Sonrası

18

3.7422

1.01355

Total

234

3.7565

.67259

Öğrencilerin bilgisayar başında geçirdikleri süre ile programlama öz yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark
olup olmadığını anlamak için One Way ANOVA (Tek Yönlü Varyans) analizi yapılmıştır. Tablo 7’ de verilen
analiz sonuçlarına göre bilgisayar başında 3 saatten fazla (X=4.29) vakit geçiren öğrenciler programlama öz
yeterlilikleri en yüksek sergilerken, 1-2 saat (X=3.93) bilgisayar kullanan öğrencilerin bu yeterlilikleri en
düşük belirlenmiştir. Bu farklılıklar olmasına rağmen bu fark istatistikî açıdan anlamlı değildir (f(3230)=1.907;p>0,05). Öğrencilerin bilgisayar başında geçirdikleri süre ile bilgisayarca düşünme becerileri
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arasında anlamlı bir fark olup olmadığına görmek için analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre bilgisayar başında 12 Saat (X=3.93) vakit geçiren öğrenciler programlama öz yeterlilikleri en yüksek sergilerken, 2-3 saat
(X=3.78) bilgisayar kullanan öğrencilerin bu yeterlilikleri en düşük belirlenmiştir. Bu farklılıklar olmasına
rağmen bu fark istatistikî açıdan anlamlı değildir (f(3-230)=0.715;p>0,05). Öğrencilerin bilgisayar başında
geçirdikleri süre ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını görmek için analizi
yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bilgisayar başında 1-2 Saat (X=3.76) vakit geçiren öğrenciler
programlama öz yeterlilikleri en yüksek sergilerken, 2-3 saat (X=3.69) bilgisayar kullanan öğrencilerin bu
yeterlilikleri en düşük belirlenmiştir. Bu farklılıklar olmasına rağmen bu fark istatistikî açıdan anlamlı değildir
(f(3-230)=0.079;p>0,05).
Tablo 8. Öğrencilerin Problem Çözme, Bilgisayarca Düşünme Ve Programlama Öz Yeterlilik Düzeyleri
Cinsiyete Göre Farklılaşmasının T Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

X

S.S.

Programlama
Öz Yeterliliği

Erkek

126

4.08

.69

Kız

134

3.98

.67

Bilgisayarca
Düşünme
Becerisi

Erkek

126

3.80

.59

Kız

134

3.99

.64

Problem
Çözme Becerisi

Erkek

126

3.72

.70

Kız

134

3.77

.63

sd

T

P

258

1.18

.239

258

2.42

.016

258

0.65

.511

Öğrencilerin programlama öz yeterliliklerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için
independet sample t testi (Bağımsız Örneklem T Testi) yapılmıştır. Tablo 8’de yer alan analiz sonuçlarına
göre erkek öğrencilerin düzeyleri (X=4.08) kız öğrencilerin düzeyinden (X=3.98) yüksek olduğu
görülmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığı ise bağımsız örneklem t testi sonuçları ile anlaşılır. Levene
testi (homojenliğin eşitliği) sonuçlarına göre her iki grubun varyansları eşittir (p>0.05). Bağımsız örneklem t
testi sonuçlarına göre, erkeklerin ortalaması kızların ortalamasından yüksek olmasına rağmen aralarında
istatistikî açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(258)=1.18;p>0.05).
Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak
için yapılan analizde kız öğrencilerin düzeyleri 3.99 erkek öğrencilerin düzeyleri ise 3.80 olarak bulunmuştur.
. Levene testi (homojenliğin eşitliği) sonuçlarına göre her iki grubun varyansları eşittir (p>0.05). Ortalamalar
arasındaki farkın istatistikî açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına
göre kız öğrencilerin lehine fark anlamlı çıkmıştır (t(258)=2.42;p>0.05).
Öğrencilerin problem çözme becerilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için
yapılan analizde kız öğrencilerin düzeyleri (X=3.77) erkek öğrencilerin düzeylerinden (X=3.72) yüksek
görülmüştür. Levene testi (homojenliğin eşitliği) sonuçlarına göre her iki grubun varyansları eşittir (p>0.05).
Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre kız öğrencilerin düzeyleri erkek öğrencilerin düzeylerinden yüksek
olmasına rağmen bu farklılık istatistikî açıdan anlamlı bulunamamıştır (t(258)=0.65;p>0.05).
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Tablo 9. Öğrencilerin Problem Çözme, Bilgisayarca Düşünme Ve Programlama Öz Yeterlilik Düzeyleri
Arasındaki İlişki Tablosu
Bilgisayarca
Becerisi
Programlama
Yeterliliği

Problem
Becerisi

Öz

Çözme

Düşünme

Problem Çözme Becerisi

R

.566

.348

P

.000

.000

N

260

260

R

.558

P

.000

N

260

Öğrencilerin programlama öz yeterliliği ile problem çözme becerileri ve bilgisayarca düşünme becerileri
arasında ilişki olup olmadığını anlamak için parametrik testlerden pearson korelasyon testi yapılmıştır. Tablo
9’ da yer alan test sonuçlarına göre öğrencilerin programlama öz yeterlilikleri ile bilgisayarca düşünme
becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülerek bu ilişki istatistikî açıdan anlamlı
bulunmuştur (r=0,566; p<0,05). Programlama öz yeterlilikleri ile problem çözme becerileri arasında pozitif
yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüş ve istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,348;
p<0,05). Problem çözme becerileri ile bilgisayarca düşünme becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde
bir ilişki olduğu görülere bu ilişki istatistikî açıdan anlamlı bulunmuştur (r=0,558; p<0,05). Determinasyon
katsayısı (r2=0.31) dikkate alındığında programlama öz yeterliliğinin %32 ‘sinin bilgisayarca düşünme
becerisinden kaynaklandığı, (r2=0.12) dikkate alındığında programlama öz yeterliliğinin %12’sinin problem
çözme becerisinden, (r2=0.31) dikkate alındığında problem çözme becerisinin %31’inin bilgisayarca düşünme
becerisinden kaynaklandığı söylenebilir.
Bilgisayarca düşünme becerisi ve problem çözme becerisi, programlama öz yeterliliğini yordama
durumunu içeren regresyon analizi tablosu Tablo 10’de verilmiştir.
Tablo 10. Bilgisayarca Düşünme Becerisi Ve Problem Çözme Becerisinin Programlama Öz Yeterliliğini
Üzerindeki Regresyon Analizi
Değişken

B

Sabit

1.533

Bilgisayarca
Düşünme
Becerisi
Problem
Çözme
Becerisi

Standart
Hata

Beta

T

p

İkili r

0.240

-

6.374

0.000

-

0.594

0.068

0.539

8.712

0.000

0.566

0.381

0.048

0.063

0.047

0.759

0.449

0.348

0.318

R= 0.567

R2= 0.321

F(2,257)= 60.837

p= 0.000

Kısmi r

Programlama Öz Yeterliliği ile Bilgisayarca Düşünme arasında pozitif ve orta düzeyde (r=.57) olduğu,
ancak değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyon r=.38 olarak hesaplandığı
görülmektedir. Programlama Öz Yeterliliği ile Problem Çözme Becerisi arasında pozitif ve orta düzeyde
(r=.35) olduğu, ancak değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyon r=.32 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Bu değişkenler Programlama Öz Yeterliliğini %32 (R2=0.32) varsayansını
açıklamaktadır. Regresyon katsayısına göre, yordayıcı değişkenlerin Programlama Öz Yeterliliğinin
üzerindeki önem sırası; Bilgisayarca Düşünme Becerisi ve Problem Çözme Becerisidir. Regresyon
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katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde sadece Bilgisayarca Düşünme Becerisi
anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Problem çözme becerisi bu etkiye sahip değildir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre Programlama Öz Yeterliliğinin yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği
aşağıda verilmiştir.
Programlama Öz Yeterliliği= 1.533+ 0.594Bilgisayarca Düşünme Becerisi+ 0.048Problem Çözme
Becerisi
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Programlama eğitimi almış ortaokul öğrencilerinin Programlama Öz yeterliliklerinin Bilgisayarca
Düşünme ve Problem Çözme Becerileri üzerine etkisinin incelendiği bu araştırmada öğrencilerin problem
çözme, bilgisayarca düşünme ve programlama öz yeterlilik düzeyleri incelendiğinde Programlama Öz
Yeterlilik düzeyleri (X=4.03) en yüksek bulunmuştur. Bu sonuç öğrencilerin Programlama Öz Yeterliliğine
daha ilgili olduğunu göstermektedir. Bu ilginin arttırılması düşünen ve üreten bir nesil yaratılması adına çok
önemli olmakla birlikte bunun desteklenmesi adına çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yükseltürk ve Altıok
(2015) programlama eğitimine yönelik yurt dışında yapılan çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenmiş çok
sayıda yaz kampı, seminer, eğitim ve sosyal projeler bu süreci destekler nitelikte etkili olmaktadır şekilde
ifade etmektedir. Öğrencilerin programa öz yeterlilikleri, problem çözme ve bilgisayarca düşünme
becerilerinin sınıf düzeylerine göre farklılaşması incelendiğinde her üç değişken açısından da 6. Sınıf
öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerinden daha başarılı oldukları bulunmuştur. Bilgisayar dersinin 5 ve 6.
Sınıflarda zorunlu ders okutulduğu ve 7. Sınıf öğrencilerinin verilerin alındığı tarih itibariyle 6. Sınıf
öğrencilerinden daha fazla ders görmesine rağmen daha düşük düzeyde sonuç elde etmemizin nedenlerinin
farklı okullardan farklı öğretmenlerden eğitim görmeleri olabilir. Akpınar ve Altun (2014) ‘ün yaptığı
çalışmada ilköğretim 5. Sınıftan başlanarak algoritma derslerinin verilmesinin önemli olduğu üzerinde
durmuştur. Öğrencilerin bilgisayar başında geçirdikleri vaktin programlama öz yeterliliği üzerine etkisi
incelendiğinde bilgisayar başında günde 3 saatten fazla vakit geçiren öğrencilerin bu düzeyleri en yüksek
çıkmıştır.
Elde edilen bulgulara göre Programlama Öz Yeterliliğini cinsiyete göre istatistiki açıdan anlamlı bir
farklılık çıkmamasına rağmen analiz sonuçları erkek öğrencilerin ortalamasının daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Bilgisayarca Düşünme Becerisi kız öğrenciler lehine anlamlı çıkmış, Problem Çözme
Becerisi ise istatistiki açıdan anlamlı olmamasına rağmen kız öğrencilerin ortalaması erkek öğrencilerin
ortalamasından yüksek çıkmıştır. Akçay (2015)’nın Programlama Becerisi Öz Yeterliğinin Problem Çözme ve
Sorgulama Becerileri üzerine etkisini üniversite düzeyindeki öğrencilerle incelediği çalışmada Genel
Programlamaya İlişkin Öz Yeterliliğinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşması erkek öğrenciler lehine
anlamlı bulunmuştur. Çalışmadaki bulgular ışığında Programlama Öz Yeterliliği, Bilgisayarca Düşünme ve
Problem Çözme Becerileri arasında ilişki ikili olarak değerlendirildiğinde orta seviyede pozitif yönde bir
ilişkiyi vermiştir. Buda gösteriyor ki Bilgisayarca Düşünme Becerisi arttıkça Programlama Öz Yeterliliği
veya Problem Çözme Becerisi artmakta veya azaldıkça azalmaktadır. Akçay (2015)’in yaptığı araştırmada
programlama öz yeterliliği ile problem çözme becerisi arasında bir ilişki olmasına rağmen bu ilişki istatistikî
açıdan anlamlı bulunamamıştır.
Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde Bilgisayarca Düşünme Becerisi Programlama Öz
Yeterliliğinin anlamlı bir yordayıcısı olmasına rağmen aynı analizde Problem Çözme Becerisi bu etkiye sahip
değildir.
6. ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında
1- Yapılan çalışma programlama eğitimi almış ortaokul öğrencileri ile yapılmakla birlikte 6. ve 7. Sınıf
öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Benzer çalışmalar diğer kademelerdeki öğrencileri dâhil ederek
yapılabilir.
2- Betimsel tarama modelinde yapılan bu çalışma araştırmacıların daha net sonuçlar elde edebilmesi
adına deneysel yöntem ile yapılabilir.
3- Çocukların programlama eğitiminin onların birçok alandaki gelişimlerine katkı sağladığı konusu
üzerinde daha çok durularak konuya önem verilmesi sağlanmalıdır.
4- Bu çalışmada problem çözme ve bilgisayarca düşünme becerilerine bakılmıştır. Sonra yapılacak
çalışmalarda analitik ve eleştirel düşünme becerileri incelenebilir.

99

7. KAYNAKÇA
Adıgüzel,
T.
(2016).
“Çocuklar
İçin
Kodlama”
http://stem.bahcesehir.edu.tr/yayinlar_baustem_cocuklar_icin_kodlama_tufan_adiguzel.html
adresinden 27 Aralık 2016 tarihinde erişilmiştir.
Akçay A. (2015) ” Programlama Becerisi Öz Yeterliğinin Problem Çözme ve Sorgulama Becerileri
Bağlamında İncelenmesi” (Yüksek Lisans Tezi) Yök Tez Merkezi veritabanından ulaşılmıştır. (Tez
No: 407564)
Akpınar, Y., Altun, A., Üniversitesi, B., & Üniversitesi, H. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama
eğitimi gereksinimi.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifyingtheory of behavioralchange. PsychologicalReview,
84,191-215
Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Casey, P. J. (1997). Computer Programming. Journal of Computers in the Schools:13:12, 41-51.
Cüceloğlu, D. (1997). İyi Düşün Doğru Karar Ver. (10. Baskı) Sistem Yayıncılık
Çetin, E. (2012) “Bilgisayar Programlama Eğitiminin Çocukların problem çözme becerileri üzerine etkisi”
(Yüksek Lisans Tezi)
Davidson, K., Larzon, L., & Ljunggren, K. (2010). Self-Efficacy in Programming among STS
Students.Technical ReportsfromComputerScienceEducationcourse of UpssalaUniversity.
Davis, H., Carr, L., Cooke, E., & White, S. (2001). Managing diversity: Experiences teaching programming
principles.
EARGED (2011).Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı MEB 21. yüzyıl öğrenci profili,
http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.yy_og_pro.pdf adresinden 8 Aralık 2016 tarihinde erişim
sağlanmıştır
Erkılıç, T. A. (2007). Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim İstekliliklerini Etkileyen Etmenler (Eskişehir
Örneği). GAU Journal of Social&AppliedSciences, 3(5), 46-72.
Fessakis, G., Gouli, E., Mavroudi, E. (2013). Problem Solving By 5–6 Years Old Kindergarten Children in a
Computer Programming Environment: A casestudy. Computers&Education, 63, 87–97.
doi:10,1016/j
Goldenson, D (1996). WhyTeachComputer Programming? MN.(ERIC Document Reproduction Service
No.ED 398 886).
ISTE. (2015). CT Leadership Toolkit. Available at http://www.iste.org/docs/ctdocuments/ct-leadershipttoolkit.pdf?sfvrsn=4. 26.12.2016 Tarihinde Erişilmiştir.
It Network (2016) http://idealonline.com.tr/makale/oku/342725 Erişim Tarihi: 8 Aralık 2016
Korkmaz, Ö., & Altun, H. (2014). Adapting Computer Programming Self-Efficacy Scale and Engineering
Students' Self-Efficacy Perceptions. Online Submission, 1(1), 20-31.
Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Özden, M. Y. (2016). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (Bdbd)
Ortaokul Düzeyine Uyarlanmasi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2).
Mannila, L., Dagiene, V., Demo, B., Grgurina, N., Mirolo, C., Rolandsson, L., &Settle, A. (2014, June).
Computational Thinking in k-9 Education. InProceedings of theWorkingGroupReports of the 2014
on Innovation&Technology in ComputerScienceEducation Conference(pp. 1-29). ACM.
Özden, M. Y. (2015). ComputationalThinking. http://myozden.blogspot.com.tr/2015/06/ computationalthinking-bilgisayarca.html 20.12.2016 Tarihinde Erişilmiştir.
Pajares, F. (1996). “Self-EfficacyBeliefs in AcademicSettings” Review of EducationalResearch Sayı: 66-4
Sayfa:543-578

100

Ramalingam, V., & Wiedenbeck, S. (1998). Development and validation of scores on a computer
programming self-efficacy scale and group analyses of novice programmer self-efficacy. Journal of
Educational Computing Research, 19(4), 367-381.
Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme
Envanteri'nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(2).
Sevim, O. (2015). “Konu Birleştirme Tekniğinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı Ve Problem
Çözme Becerilerine Etkisi”. Eğitim ve Bilim, 40(177).
Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Pegem Akademi Yayınevi: Ankara.
Talim, (2016) MEB Talimve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim
Programı http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2&kno=262 21.12.2016 Tarihinde Erişilmiştir.
Wing, J. M. (2008) Computational Thinking, Communications Of The ACM, 49(3). 33-35
Yılmaz, M. T., & Kesici, Ş. (2014). Anne Baba Tutumları Ve Kardeş Sırasının Üniversite Öğrencilerinin ÖzAnlayışlarının Gelişimine Etkisi. OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları
Dergisi, 4(6), 131-157.
Yükseltürk, E., & Altıok, S. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Programlama
Öğretimine Yönelik Görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.

101

İLKÖĞRETİMDE GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN SİBER
ZORBALIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Esin Ergün1
1.

ÖZET

Teknolojiyi olumlu yönde kullanan kişilerin hayatı kolaylaşırken amaç dışı kullanan kişilerin teknolojinin
olumsuz yönleriyle karşılaşmakta ve gençler hatta çocuklar arasında bazı problemlerin çıktığı görülmektedir. Teknolojinin
yanlış kullanımı sonucu siber zorbalık ortaya çıkmaktadır. Siber zorbalık, başkalarına zarar vermek için internet ve diğer
dijital teknolojileri kullanarak bilinçli ve kasıtlı kullanmak olarak tanımlanabilir. Bu problemin giderilmesi ve
önlenmesinde ise eğitimcilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle öğretmen ve okul yöneticileri arasında, siber
zorbalık bilincinin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da ilköğretimde görev alan öğretmen ve yöneticilerin
siber zorbalık hakkındaki görüşlerini almaktır. Bu amaçla bir devlet okulunda görev yapan 30 öğretmen, müdür ve müdür
yardımcılarına açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Çalışma grubunda bir müdür,
dört müdür yardımcısı ve 25 öğretmen bulunmaktadır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen ve yöneticilerin siber
zorbalığın ne olduğuna dair farklı fikirlerinin olduğu görülmüştür. Ancak her katılımcının ortak olarak vurguladığı
noktanın ise bu zorbalık türünün internet üzerinden gerçekleştiğidir. Siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerle yöneticiler
daha önce karşılaşmamışlardır, 25 öğretmenden 4’ü böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin
karşılaştıkları siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerin hepsinin kız olduğu dikkati çekmektedir. Siber zorbalığa maruz
kalan öğrencilerin psikolojik olumsuzlukları yaşamaması için öğretmenler ve okul yöneticilerine önemli sorumluluklar
düşmektedir. Siber zorbalık ile ilgili eğitimlere gereksinim duyduklarını belirtmektedirler.

Anahtar Kelimeler: siber zorbalık, internet, öğretmen, müdür
2.

GİRİŞ

Günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak, bilgisayar, cep telefonları ve internet kullanımı çok hızlı bir
şekilde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle de internet günlük yaşamın bir parçası haline
gelmesiyle bilgiye ulaşma ve paylaşma gibi davranışlar bireyler tarafından önemli bir hale gelmiştir. Bu
durum günlük ve eğitim hayatına kolaylıklar sağlasa da teknolojinin uygunsuz ve denetimsiz kullanılması
bazı olumsuzlukları da ortaya çıkarmıştır. Bu olumsuzluklardan biri siber zorbalıktır. Siber zorbalık, bir
bireyin, diğer bir birey ya da grup tarafından hedef seçilerek, elektronik temelli iletişim araçları yoluyla
zaman içinde tekrarlayıcı biçimde rahatsız edilmesi olarak tanımlanmakta ve ilişkisel saldırıları da
içermektedir (Burnukara, 2009). Elektronik posta aracılığıyla tehdit içeren, utandırıcı, kırıcı mesajlar
göndermek, insanları sohbet odasında küçük düşürmek, internette biri hakkında dedikodular/olumsuz
söylentiler yaymak, kameralı cep telefonu ile kişinin kendisinden izin alınmadan çekilen utandırıcı
fotoğraflarını internet ve/veya cep telefonu aracılığıyla diğer insanlarla paylaşmak siber zorbalık türünden
davranışlara örnek olarak verilmiştir (Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett, 2006; akt: Burnukara, 2009). Bu
davranışlar ise siber zorbalığı geleneksel zorbalıktan ayırmakta ve zorbalık yapan bireyin mağdura her an ve
her yerde ulaşabilmesine imkân vermektedir. Bu olaylarda bireyler herhangi fiziksel bir zarar görmemelerine
rağmen yaşadıkları bu olaylardan olumsuz etkilenmektedirler. Siber zorbalığa maruz kalmış bireyler sosyal ya
da psikolojik olarak zarar görmektedir. Okula gitmeme, içine kapanma, kendilerini sürekli olarak mutsuz,
çaresiz hissederek madde bağımlılığına, depresyona daha yatkın olma gibi olumsuz etkiler görülebilmektedir
(Eroğlu, 2011).
Yeni teknolojilerin doğası siber zorbalığın gerçeklemesini kolaylaştırmaktadır (Örneğin, kesme,
kopyalama gibi…). Türkiye’de ve birçok ülkede siber zorbalığa maruz kalmış ya da mağduru olmuştur.
Kowalski ve Limber (2007), 3767 ortaokul öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmalarında öğrencilerin %11‘inin
son birkaç ay içinde en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığı; %4‘ünün zorbalık yaptığı; %7‘sinin ise hem
zorba hem de mağdur olduğunu belirtmektedirler. Erdur- Baker ve Kavşut (2007), 14-19 yaş arasında değişen
227 öğrencinin üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin %30’unun siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya
koymuşlardır. Arıcak vd. (2008), 269 ortaokul öğrencisinin üçte birinin (%35.7) siber zorbalık yaptığı; dörtte
birine yakının (%23.8) hem zorba hem de mağdur olduğu; onda birinden azının (% 5.9) ise sadece kurban
olduğunu belirtmiştir.
1
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Ancak öğretmen ve müdürler okullarda meydana gelen gerçek zorbalıklardan haberdar olmalarına
rağmen pek azı siber zorbalığın farkındadır (Beran ve Li, 2005; Li, 2007b). Bazıları ise sadece fiziksel
yaralanmalara neden olan olayları zorbalık olarak değerlendirmektedirler. Psikolojik saldırganlığı, kötü isim
takmayı, çocukların birbirleriyle alay etmesini zorbalık olarak görmemektedirler (Orpinas, Horne ve
Staniszewski, 2003; akt, Horzum ve Ayas, 2013). Oysaki siber zorbalıkla başa çıkma sanıldığından daha zor
olduğu görülmektedir. Yaygınlaşan bu durumdan dolayı eğitimcilerin ve yöneticilerin gerekli tedbirleri
almaları gerekmektedir (Li, 2007a). Özellikle öğretmen ve okul yöneticileri arasında, siber zorbalık bilincinin
artırılması gerekmektedir. Bu durumun bir problem olarak algılanıp, problemin nasıl önlenebileceğine yönelik
tedbirler alınmalıdırlar. Alan yazında özellikle Türkiye’de öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin siber zorbalık
konusunda farkındalık düzeylerini belirlemek için yapılan araştırmaların sayıca oldukça az olduğu
görülmektedir. Bu araştırmacın amacı ilköğretimde görev yapan öğretmen, müdür yardımcıları ve müdürlerin
siber zorbalık ile ilgili farkındalık durumlarını belirleyebilmek ve bu konuda ne gibi bir yol izlediklerini
incelemektir.
3.

YÖNTEM

Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Creswell (2014) nitel araştırmayı, sosyal yaşamı
ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma süreci olarak
tanımlamaktadır. Nitel araştırmalarda algılar ve olaylar doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül biçimde gözlem,
görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama teknikleriyle derinlemesine ortaya konulur (Yıldırım ve
Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında, bir il merkezinde dört devlet okulunda
görev yapan 12 kadın, 18 erkek toplam 30 kişiden oluşmaktadır. Bir müdür, dört müdür yardımcısı ve 25
öğretmen bulunmaktadır. Çalışma grubuna ait özelikler aşağıdaki tablo1’de verilmiştir.

Yaş

Cinsiyet
Görev

Yıl

Tablo 1: Çalışma Grubu
N
27-36 yaş arası
7
37-42 yaş arası
8
43-47 yaş arası
8
50-62 yaş arası
7
Kadın
12
Erkek
18
Öğretmen
25
Müdür
1
Müdür yardımcısı
4
4-6 yıl
3
10 ve üzeri
27

%
23,3
26,7
26,7
23,3
40,0
60,0
83.3
3.3
13.3
10.0
90.0

Öğretmenlerin 5’i matematik öğretmeni, 6’i Türkçe Öğretmeni, 3’i Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 4’ü
İngilizce Öğretmeni, 4’ü Fen Bilgisi Öğretmeni, 2’si Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 2’si Müzik
Öğretmeni, 2’si Görsel Sanatlar Öğretmeni, 2’si Beden Eğitimi Öğretmeni’dir.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmanın verileri, açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket vasıtasıyla elde edilmiştir. Anketteki
açık-uçlu sorular, araştırmanın alt problemlerine ilişkin bilgileri toplamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Ayrıca katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili bilgileri toplamaya yönelik kapalı-uçlu sorular da yer
almaktadır. Açık uçlu sorular aşağıda verilmiştir.
1.
2.

3.

Siber zorbalığı nasıl tanımlarsınız?
Siber zorbalığa uğrayan ve bunu sizinle paylaşan öğrenci ya da öğrencileriniz oldu mu? Bilgi verir
misiniz, ne gibi bir durumla karşılaşmış?
2.1. Eğer karşılaşmadıysanız, sizce sorunları gerçekten hiç mi olmadı yoksa size mi söylemediler?
Siber zorbalık mağduru öğrencinize ne gibi tavsiyelerde bulundunuz mu?
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4.

Siber zorbalık ile ilgili öğretmen, müdür ya da müdür yardımcılarında farkındalık yaratmak için neler
yapılabilir?

Verilerin Analizi
Anketten elde edilen ham veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Kavramlar
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla tümevarımcı yaklaşıma göre kodlama yapılmış ve bu bağlamda
temalar elde edilmiştir. Daha sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplanmış ve uygun olduğu
durumlarda sayısallaştırarak sunulmuştur. Son olarak, elde dilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma
bulgularının iç-güvenirliğini ve geçerliğini artırmak amacıyla öğrenci görüşlerinden sıkça alıntılar yapılmıştır.
4. BULGULAR
Öğretmen ve Okul Yöneticilerin Siber zorbalık Tanımları
Öğretmen ve yöneticilerin siber zorbalığın ne olduğuna yönelik görüşleri alınmıştır. Bir öğretmen
“fikrim yok” cevabını verirken, en fazla dile getirilen sanal ortamlarda zaaflardan yararlanma ve şantaj olarak
tanımlamışlardır (Tablo 2). Yapılan tanımlarda ki ortak nokta ise internet üzerinden gerçekleştiğidir. Bu
soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir:
Tablo 2. Öğretmen ve Yöneticilerin Siber zorbalık ile ilgili tanımlamaları
Görüşler
f
İstenmeyen duruma zorlanma
4
Kişileri zarara uğratmak
3
Etik ve yasal olmayan işler
8
Sanal ortamlarda zaaflardan yararlanma/ Şantaj
13
Rahatsız edilme
9
Fikrim yok
1
K7: “Bireylerin başka kişilere internet üzerinden rahatsız edici davranışlarda bulunması. Mesaj
gönderme, resmini çalma gibi..”
K21: “Birinin isteyerek başka bir kişiye zarar vermek amacıyla internet üzerinden onu kötülemesi,
hakaret etmesidir”
K26: “İnternet üzerinden birini şantaj yaparak ya da tehdit ederek istemediği bir duruma
zorlamasıdır.”
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Siber zorbalık Mağduru Öğrenciler ile Karşılaşma Durumu
Öğretmen ve yöneticilere daha önce siber zorbalığa maruz kalmış bir öğrencinin kendileriyle bu
durumu paylaşıp paylaşmadığı sorulmuştur. Bu soruda 4 öğretmen birkaç öğrencinin bu durumu kendileriyle
paylaştığını söylemiştir. Bu öğretmenlerin ifadeleri aşağıdaki gibidir:
K4:” Sekizinci sınıftan bir kız öğrenci yanıma gelmişti. Facebook’tan kendisine bir adamdan sürekli
uygunsuz mesajlar gönderiyormuş. İlk başta cevap vermemiş bu mesajlara ancak devam edince
öğrenci küfürlü mesajlar gönderip kendisini rahat bırakmasını söylemiş. Ancak hala mesaj atmaya
devam ediyormuş.”
K11: “Evet, bir kız öğrencimin facebook hesabına sürekli bir adamdan cinsel içerikli görüntüler
geliyormuş. Öğrencim sonrasında engellenmiş. Bu sefer başka bir hesaptan göndermeye başlamış. “
K19:” Bir gün öğle arası sohbet ederken sekizinci sınıftaki bir kız öğrencim söylemiştir. Gizli bir
telefon numarasından aramalar geldiğini, açtığında ya ses vermediğini ya da abuk subuk sesler
çıkardığını söylemiştir.”
Bu öğretmenler ek olarak “peki bu durumda ne yaptınız?” sorusunu cevaplamışlardır. Bu soru
karşısında ise genel olarak ne yapacaklarını bilmediklerini bu sebeple ailelerine söylemelerini önerdiklerini
söylemişlerdir.
K4: “Sitelerine ve facebook hesaplarına filtre konulmalıdır.”
K11: “Aile koruma paketleri gibi güvenli internet kullanarak müdahale edilmelidir.”
K19: “Öğretmenler bu konuda ne yapabilir ki. Aileler bilgilendirilmeli, özel programlar ile içerikler
kontrol edilmeli, zararlı içerikler engellenerek bilişim suçlarında uzman personel yetiştirilmelidir.”
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Müdür ve müdür yardımcıları ise öğrencilerin bu konuda kendilerine hiç başvurmadıklarını dile
getirmiştir. Karşılaşmamış olanlar “Sizce hiç sorunları mı olmadı yoksa size mi söylemediler” sorusunu ayrıca
cevaplamışlardır. Bu soruya verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir:
K21: “Bana hiç öğrenci böyle bir rahatsızlığını dile getirmedi. Sanırım benden de korkuyorlar.”
K30: “Bilemiyorum. İkisi de olabilir.”
K29: “Böyle bir durumla karşılaşmadım. Bana gelmek yerine rehberlik bölümünü tercih ediyor
olabilirler. “
Siber zorbalık ile İlgili Verilen Öneriler
Katılımcılara son olarak “Siber zorbalık ile ilgili öğretmen, müdür ya da müdür yardımcılarında
farkındalık yaratmak için neler yapılabilir.?” sorusu sorulmuştur. Çalışma grubundaki tüm kişiler bu konuda
eğitimlerin verilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bazı katılımcılar bu eğitimlerin sadece okul ile sınırlı
kalmaması gerektiğini ailelere ve öğrencilere de eğitimlerin verilmesi gerektiğini söylemişlerdir.
K5: “Aslında eğitimler veriliyor. Siber zorbalık eğitimleri değil de, doğru ve güvenli internet
kullanımı gibi seminerler. Ama bence yeterli değil. Ben böyle bir durumda ne yapmalıyım, çocuğu
nereye yönlendireyim ya da ne bileyim mesela üçünü bir kişiye söylemem doğru mu? Bunları
bilmiyorum. O sebeple bu konuyu alan içeriği daha zengin seminerler verilebilir.”
K27:” Çocuk, veli ve okulu birlikte ele ana seminerler düzenlenebilir. Bu işlerde çocukları
korumanın yolu biraz da çocukları bu tip davranışları yapmaması gerektiğinde konusunda uyarmak
ve eğitmek olmalı. Hem ben tek ba”
K28: “Videolar, pankartlar hazırlanıp, seminerler düzenlenebilir. Çünkü gerçekten bilmiyorum
böyle bir durumda ne yaparım. “
Katılımcıların siber zorbalık ile ilgili bir fikirlerinin olduğu görülmekte, ancak en çok dile getirdikleri
konunun böyle bir durumda ne yapmaları gerektiği olduğu görülmüştür. Ayrıca bu konuda sadece
öğretmenlerin değil veli, öğrenci ve müdürlerinde bu sürece dahil oldukları bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu
belirtmişlerdir.
5. SONUÇ
Siber zorbalık, başkalarına zarar vermek için internet ve diğer dijital teknolojileri kullanarak bilinçli
ve kasıtlı kullanmak olarak tanımlanabilir. Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin psikolojik olumsuzlukları
yaşamaması için öğretmenler ve okul yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmanın amacı
ilköğretim öğrencilerinin yaşadıkları siber zorbalık davranışlarına yönelik okullarda öğretmenlerin ve
yöneticilerin görüşlerinin ne olduğunun araştırılmasıdır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada öğretmen ve
yöneticilerin siber zorbalığın ne olduğuna dair farklı fikirlerinin olduğu görülmüştür. Her katılımcının ortak
olarak vurguladığı noktanın ise bu zorbalık türünün internet üzerinden gerçekleştiğidir.
Öğretmenler siber zorbalığa uğrayan öğrencilerinin olduklarını dile getirmişlerdir. Ancak bu sayının
az olması da dikkat çekicidir. Bu durum Türkiye’de ilköğretim öğrencileri ile yapılan diğer çalışmalardaki
sonuçları desteklemektedir (Kavuk ve Keser, 2015; Eroğlu, 2011; Arıcak ve diğerleri, 2008). Kavuk ve Keser
(2015), öğrencilerin siber zorbalık yaşadıklarından çevrelerine bu durumu anlatmak çekindiklerini
belirtmektedir. Çünkü öğrenciler BİT kullanımından kaynaklı bir sorun yaşadıklarında, sahip oldukları
teknolojik araç gereçlerin ellerinden alınacağından korkmaktadırlar.
Öğretmenlerin karşılaştıkları siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerin hepsinin kız olduğu dikkati çekmektedir.

Alan yazında bu konuda farklı bulguların olduğu görülmektedir. Kavuk ve Keser (2015) ile erkek öğrencilerin
hem siber zorba hem de siber kurban olma oranlarının kızlara göre yüksek olduğu belirtmektedir. Peker
(2015) kızların daha fazla siber zorbalığa maruz kaldığını dile getirirken, Burnukara (2009) siber zorbalığın
cinsiyete göre bir farklılık göstermediğini söylemektedir. Araştırmalarda bu farklılaşmanın cinsiyet
değişkeninden farklı değişkenlerle ilişkili olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerle yöneticiler daha önce karşılaşmamışlardır, 30 öğretmenden
4’ü böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtmiştir. Araştırma bulgularını alan yazındaki diğer bulgular
desteklemektedir. Siber zorbalık mağduru öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bu durumu kimseyle
paylaşmadığını belirttikleri birçok araştırma görülmektedir (Li, 2007; Topçu ve diğerleri, 2008). Bunun yanı
sıra siber zorbalığa maruz kalan öğrenciler siber zorbalıkla baş etmede kullandıkları yöntemler arasında siber
zorbaya zorbalık davranışını sonlandırmasını söyleme, zorbalığa uğradığı ortamdan kaçma (%31.9),
arkadaşına anlatma, çevrimdışı kalma zorbalığa uğradığı konusunda anne babayı ya da öğretmen/müdürü
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bilgilendirmektir (Li, 2007a; Slonje ve Smith, 2008; Arıcak ve diğerleri, 2008; Topçu ve diğerleri, 2008;
Özer, 2016). Bu durumu Özer (2016) şöyle açıklamaktadır:, çocukların siber zorbalığa uğradıklarının aile
tarafından öğrenildiği takdirde sahip oldukları internet, cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik araçları
kullanmalarına sınır getirileceğinden korkmalarından, zorbalık okul dışında gerçekleştiği için
öğretmenlerin siber zorbalığı engelleyemeyeceklerine inanmalarından, zorbalığı yapan kişiyi söyledikleri
takdirde arkadaşları tarafından ispiyoncu olarak etiketlenmekten korkmalarından, yetişkinlere durumu
bildirdiklerinde daha fazla siber zorbalığa maruz kalabilecekleri konusunda endişe duymalarından
kaynaklanabilmektedir.
Okullarda yaşanan siber zorbalık olaylarının önlenebilmesi için okul çalışanlarının bu olayların
farkında olmaları ve strateji geliştirmeleri gereklidir. Ancak siber zorbalık ile ilgili kendilerine danışan
öğrencilerine öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin önerebildikleri bir stratejilerinin olmadığı görülmektedir.
Bu konuda yapılmış Türkiye’de siber zorbalık ile ilgili farkındalık oluşturmak üzere MEB’in örneğin 2009
yılında hazırlamış olduğu “Güvenli İnternet Kullanımı İçin Tavsiyeler” ve çeşitli örgütlerin düzenlediği
eğitimler mevcuttur, öğretmen ve okul yöneticileri de bunları dile getirmişlerdir. Ancak sadece farkındalık
eğitimlerinin yapılmasının yanında siber zorbalık mağduriyeti yaşayan öğrencilerin yaşadıkları problemlerin
giderilmesine yönelik müdahale programlarının geliştirilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bu
müdahale programlarının psikolojik danışmanlara diğer okul personelinden daha fazla görev ve sorumluluklar
düşmektedir (Horzum ve Ayas, 2013). Akça ve diğerleri (2014), okullarda uygulanabilecek siber zorbalıkla
mücadele eylem planlarının farkındalık yaratma, ortak anlayış geliştirme, supervizyon ve program geliştirme
boyutlarını belirtmekte ve mutlaka okul, aile, öğrenci, devlet ve sivil toplum örgütleri birlikte bu sorunu ele
almalıdır. Akça ve diğerleri (2014), okullarda verilecek olan medya okuryazarlık derslerinin de bu sorunun
önlenmesinde yardımcı olacağını dile getirmektedir.
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BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE AÇIK ALAN
ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Esra Çakırlar Altuntaş 1, Salih Levent Turan
1.

ÖZET

Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerinin biyoloji eğitiminde uygulanabilecek açık alan çalışmalarına yönelik görüşlerini
ortaya koymayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışma grubu, 30 biyoloji öğretmeninin katılımı ile oluşturulmuştur.
Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde
betimsel ve içerik analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmaları
hakkında fikir sahibi olduğu, avantajlarını ve zorluklarını bildiği ancak bu çalışmaları ders işleyişine yeterince dâhil
etmediği, bu durumun ağırlıklı nedeninin ise müfredattaki konu yoğunluğu olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda
açık alan çalışmaları ile ilgili biyoloji öğretim programlarına ve öğretmen eğitimine ilişkin öneriler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyoloji öğretmenleri, açık alan çalışmaları, ortaöğretim öğretim programı.
REFLECTION OF BIOLOGY TEACHERS REGARDING TO OPEN FIELD STUDY ON
BIOLOGY EDUCATION
Students describe biology as a complex and difficult-to-understand course. In order to make the biology
lesson containing abstract concepts more understandable for the students, it is necessary to diversify the
teaching methods and techniques that will be used in the lessons. It is reported that teaching context-based
topics in out-of-class settings provides students with permanent learning. The most effective out-of-school
learning environment used in biology teaching is open field study.
Open field study is an educational tour with the aim of bringing experiential links to concept and subject
to students interacting with the environment (Krepel & Duvall, 1981; Knapp & Barrie, 2001). Rudmann
(1994) emphasizes that open field studies encourage students to learn science subjects and increase student
interest in science-related professions. It is extremely important to focus on open field studies where positive
contributions on learning are known so that teaching can be more effective, rather than teaching textbooks
related topics in biology curricula. Teachers have great responsibilities in the planning and implementing of
biology lessons in open field studies. Especially, it is very important for the biology teachers to have
sufficient knowledge and experience about open field studies in order to be more effective in planning and
implementing of biology lessons. Therefore, it is aimed to present the opinions of biology teachers on open
field studies which can be applied in biology education. The research problem was identified as "How are
biology teachers' subjective knowledge and general evaluations of biology teaching about open field studies?"
In the research, case study of qualitative research methods is adopted. It is aimed to investigate in depth
one or more cases with qualitative case studies. The research group of the study is composed of 30 biology
teachers working in secondary schools in 2016-2017 academic year and they voluntarily participated in the
study. In this study, the data was obtained from semi-structured interview, which contains questions on the
application in lessons of open field studies, about subjective knowledge levels related practice of biology
teachers, about contributions of open field studies to biology teaching and students. The opinions of a field
specialist faculty member have been consulted for the validity of the data collection tool and necessary
corrections have been made in line with these views. Descriptive and content analyzes were used in the
analysis of the obtained data. Content analysis is used to to reach concepts which can explain the data
obtained.
In the direction of the data obtained from the study, it was determined that biology teachers had an idea
about open field studies, knew their advantages and difficulties; however, they did not use these studies
sufficiently in biology lessons. This may be due to teachers' inadequate knowledge about open field studies.
For this reason, it is suggested to provide in-service trainings covering the place, advantages, benefits and
difficulties of open-field studies in biology teaching that will provide effective learning in the field of biology
and will provide a different perspective on the learners. Moreover, it is suggested that the same orientation of
education should be added to the curriculum of institutions that teach biology teachers. The open field studies
should be implement by preparing guidlines instead of initiative of teachers in biology lessons. Students and
Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği, Beytepe Kampüsü, Ankara-Türkiye.
esracakirlar@hacettepe.edu.tr
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their parents may also be aware of the teaching contributions of open field studies. By this way, orientation to
open field studies can be provided. In addition, it is suggested to compare and develop qualitative and
quantitative study results by increasing number and diversity of sample.
Key words: Biology teachers, open-field study, secondary school curriculum.
2.

GİRİŞ

Biyoloji günlük yaşantımızla iç içe olan bir bilim dalıdır. Bu sebepten, biyoloji eğitiminin gündelik hayat
ile yakın ilişkili olması son derece önemlidir. Ancak okullarda okutulan biyoloji dersini, öğrenciler karmaşık
ve anlaşılması zor olarak nitelemektedir (Katırcıoğlu & Kazancı, 2002; Chuang & Cheng, 2003). Soyut
kavramlar barındıran biyoloji dersinin öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi derslerde kullanılacak
öğretim yöntem ve tekniklerinin çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilir. Günlük yaşamla bağlantılı konuların
sınıf ortamının yanı sıra sınıf dışı ortamlara taşınması ile öğrencilerde kalıcı öğrenmeler sağlanacağı
bildirilmiştir (Erdoğan, 2007). Biyoloji konularında kullanılacak en etkili sınıf dışı öğrenme ortamı ise açık
alan çalışmalarıdır.
Diğer bir ifade ile saha gezisi olarak tanımlanan açık alan çalışması, ortamla etkileşim içinde olan
öğrencilere kavram ve konuya ilişkin deneyimsel bağlantılar kazandırmak amacı ile yapılan eğitici gezilerdir
(Krepel & Duvall, 1981; Knapp & Barrie, 2001). Rudmann (1994), açık alan çalışmalarının öğrencileri fen
konularını öğrenmeye teşvik ettiğini ve fen ile ilgili mesleklere yönelik öğrenci ilgisini arttırdığını
vurgulamaktadır. Bu tür çalışmaların öğrencilere yeni bilgiler sunarken önceki ders içerikleri ile de bağlantı
kurabilecekleri ortamlar yarattığı bilinmektedir (Lei, 2010; Behrendt & Franklin, 2014). Planlı yapılan açık
alan çalışmaları sayesinde daha derin ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği bildirilmiştir (National Research
Council (NRC), 2009). Açık alan çalışmasında öğrenciler, konuyla doğrudan ilintili olarak kendi öğrenmeleri
için sorumluluk üstlenmektedir. Her öğrencinin açık alan çalışmalarına ilişkin deneyimleri farklı olabileceği
gibi her bir açık alan çalışması bireylere farklı akademik, bilişsel ve sosyal kazanımlar sağlayacaktır (Rennie,
2007).
Biyoloji öğretim programlarında yer alan konuların ders kitaplarına bağlı kalarak anlatılması yerine,
öğretimin daha etkili olabilmesi amacıyla, öğrenme üzerindeki olumlu katkıları bilinen açık alan çalışmalarına
yönelmek son derece önemlidir. Açık alan çalışmalarında biyoloji dersinin planlanması ve uygulama
aşamasında öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle dersin planlanmasında ve
uygulanmasında öğretmenlerin daha etkin olabilmeleri için açık alan çalışmaları hakkında yeterli bilgi
birikimine ve deneyime sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada biyoloji
öğretmenlerinin biyoloji eğitiminde uygulanabilecek açık alan çalışmalarına yönelik görüşlerinin ortaya
konması amaçlanmıştır. Araştırma genel problemi, “Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarına ilişkin
sübjektif bilgi düzeyleri ve biyoloji öğretimine ilişkin genel değerlendirmeleri nasıldır?” olarak belirlenmiştir.
Alt problemleri:
•
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının uygulamalarına ilişkin sübjektif bilgi düzeyleri
nedir?
•
Biyoloji öğretmenlerinin ders planlarına açık alan çalışmalarını dâhil etme durumları nedir?
•
Açık alan çalışmalarının öğrenene sağladığı katkılara ilişkin biyoloji öğretmenlerinin görüşleri
nelerdir?
•
Açık alan çalışmalarının biyoloji öğretimine sağladığı katkılara ilişkin biyoloji öğretmenlerinin
görüşleri nelerdir?
•
Açık alan çalışmalarına engel durumlara ilişkin biyoloji öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
3.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni benimsenmiştir. Nitel durum çalışmaları
ile bir ya da birkaç durumun derinlemesine araştırılması amaçlanır (Yıldırım & Şimşek, 2011).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında görev yapan
ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 30 biyoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ilişkin
betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Biyoloji öğretmenlerine ilişkin betimsel istatistikler
Kategori
f
%
Cinsiyet
Kadın
16
53,3
Erkek
14
46,7
Mesleki Deneyim
0-2 Yıl
5
16,7
3-5 Yıl
7
23,3
6-8 Yıl
4
13,3
9-11 Yıl
0
0
12-14 Yıl
1
3,4
15 ve üzeri
13
43,3
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarına ilişkin aldıkları derslere ve açık alan çalışmalarına
katılma durumlarına yönelik sorular yöneltilmiş ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmaları ile ilgili ders alma ve uygulamalara katılma
durumları
Kategori
f
%
İlgili ders alma durumu
Evet
13
43,3
Hayır
17
56,7
İlgili çalışmalara katılma durumu
Evet
21
70
Hayır
9
30
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarına ilişkin aldıkları derslerin isimleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Açık alan çalışmalarına ilişkin alınan biyoloji öğretmenlerinin aldığı dersler
DersAdı
f*
%
Genel Biyoloji
2
12,50
Ornitoloji
3
18,75
Sistematik Botanik
11
68,75
*Bazı biyoloji öğretmenleri birden fazla ders almıştır.

Veri Toplama ve Analizi
Bu çalışmada veriler, açık alan çalışmalarının derslerde uygulanma durumunu ve biyoloji öğretmenlerinin
uygulamaya ilişkin sübjektif bilgi düzeylerini, biyoloji öğretimine ve öğrenene katkılarını sorgulayan görüşme
sorularının yanında kişisel bilgilerin de yer aldığı yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Veri
toplama aracının kapsam geçerliği için alan uzmanı bir öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuş ve görüşleri
doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizlerine, öğretmenlere ait kişisel bilgiler ise betimsel analize
tabii tutulmuştur. Yapılan içerik analizi ile elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmak
amaçlanmıştır.
4.

BULGULAR

Biyoloji Öğretmenlerinin Açık Alan Çalışmalarının Uygulamalarına İlişkin Sübjektif Bilgi
Düzeyleri
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının uygulama aşamasına ilişkin sübjektif bilgi
değerlendirmeleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının uygulama aşamasına ilişkin sübjektif
bilgi değerlendirmeleri
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Kategori
Bilgiliyim
Az bilgiliyim
Bilgili değilim
Toplam

f
2
19
9
30

%
6,7
63,3
30
100

Biyoloji öğretmenlerinin %63,3’ü açık alan çalışmalarının uygulama aşamasına ilişkin bilgilerini az olarak
değerlendirirken, %30’u bu konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir.
Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Ders Planlarında Açık Alan Çalışmalarına Yer Verme Durumları
Biyoloji öğretmenlerinin ders programlarında açık alan çalışmalarına yer verme durumları Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. Biyoloji öğretmenlerinin ders programlarında açık alan çalışmalarına yer verme
durumları
Kategori
f
%
Evet
10
33,3
Hayır
20
66,7
Toplam
30
100
Aşağıda açık alan çalışmalarının ders programlarında yer verme durumlarına ilişkin bazı biyoloji
öğretmenlerinin görüşleri sunulmuştur (Ö: Öğretmen).
Ö26: Elimizdeki imkânlar doğrultusunda ancak okul bahçesinde bulunan
örneklerle açık alan çalışmaları yapabiliyoruz.
Ö29: Bazı nedenlerden dolayı ilgili üniteleri okul bahçesinde
görselleştirerek işleyebiliyoruz.
Tablo 5’te biyoloji öğretmenlerinin ağırlıklı yüzdesinin (%66,7) biyoloji öğretiminde açık alan
çalışmalarına yer vermediği görülmektedir. Biyoloji öğretmenlerinin %33,3’ü ise açık alan çalışmalarını ders
programlarına dâhil ettiğini ancak belirtilen çalışmaların okul bahçesi ile sınırlı kaldığını belirtmiştir.
Açık Alan Çalışmalarının Biyoloji Öğretimine Sağladığı Katkılara İlişkin Biyoloji Öğretmenlerinin
Görüşleri
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının öğretime katkılarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelere
ilişkin sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının öğretime katkılarına ilişkin
değerlendirmeleri
Kategori
f*
%
Biyoloji öğretimini zenginleştirir
7
23,3
Biyoloji öğretimini tamamlar
18
60
Biyoloji öğretimini destekler
5
16,7
Toplam
30
100
Tablo 6 incelendiğinde, açık alan çalışmalarının biyoloji öğretimini tamamladığı görüşü en yüksek
yüzdeye sahiptir. Bunun yanında biyoloji öğretimini zenginleştirdiği görüşü %23,3, biyoloji öğretimini
desteklediği görüşü ise %16,7 oranında kalmıştır.
Açık Alan Çalışmalarının Öğrenene Sağladığı Katkılara İlişkin Biyoloji Öğretmenlerinin Görüşleri
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının öğrenene sağladığı katkılara ilişkin görüşlerinin analiz
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının öğrenene sağladığı katkılara ilişkin
değerlendirmeleri
Tema
Kod
f*
ftoplam
%toplam
%
Öğretim Dışı
Öğretim dışı faaliyetler
4
2,3
4
2,3
Duyuşsal Temelli
Sosyal etkileşimi arttırma
20
11,8
45
26,5
Biyoloji konularına ilişkin
15
8,8
olumlu tutum
Biyoloji konularına ilişkin
10
5,9
motivasyon
Bilişsel Temelli
Üst düzey düşünme becerileri
14
8,2
41
24,1
Soyut kavramların
27
15,9
somutlaşması
Etkin öğrenme/
Kalıcı öğrenmeler sağlama
27
15,9
Bilgiyi içselleştirme Günlük hayatla bağdaştırma
11
6,5
80
47,1
Farklı öğrenme stillerine
22
12,9
(görsel, işitsel, kinestetik) hitap
etme
Deneyimsel öğrenmelere fırsat
20
11,8
sunma
Tablo 7 incelendiğinde biyoloji öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda açık alan çalışmalarının öğrenene
sağladığı katkılar üç kategoride toplanmış olup, bu kategoriler duyuşsal (%26,5) ve bilişsel temelli katkılar
(%24,1) ile bilgiyi içselleştirmeye (%47,1) yönelik katkılardır. Duyuşsal temelli katkılar kategorisi altında
sosyal etkileşimi arttırma (%11,8), biyoloji konularına ilişkin olumlu tutum (%8,8) ve motivasyon artışına
(%5,9) ilişkin kodlar yer almaktadır. Bilişsel temelli katkılar kategorisi altında ise üst düzey düşünme
becerilerini geliştirme (%8,2) ve soyut kavramların somutlaştırılması (%15,9) kodları yer almaktadır. Biyoloji
öğretmenlerinin görüşleri, bilgiyi içselleştirme kategorisi altında kalıcı öğrenmeler sağlama (%15,9), konuları
günlük hayatla bağdaştırma (%6,5), deneyimsel öğrenmelere fırsat sunma (%11,8) şeklinde kodlanmıştır.
Açık Alan Çalışmalarının Uygulama Zorluklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Açık alan çalışmalarının uygulama zorluklarına ilişkin biyoloji öğretmenlerinin değerlendirmeleri Tablo
8’de sunulmuştur.
Tablo 8. Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının uygulama zorluklarına ilişkin
değerlendirmeleri
Tema
Kod
f
%
ftoplam
%toplam
Program-Plan Öğretim programının
27
21,1
39
30,5
Kaynaklı
zaman bakımından
yetersizliği
Uygun saha
12
9,4
yoksunluğu
Yönetim
İzin süreçlerinin
24
18,8
41
32,1
Kaynaklı
zorluğu
Ekonomik zorluklar
17
13,3
Öğrenci
Öğrenci isteksizliği
3
2,4
3
2,4
Kaynaklı
Ebeveyn
Ebeveynin isteksizliği
5
3,9
5
3,9
Kaynaklı
Öğretmen
Uzmanlık bilgisi
19
14,8
40
31,1
Kaynaklı
gerektirmesi
Öğretmen başına
19
14,8
düşen öğrenci
sayısının fazla olması
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Öğretmenin
isteksizliği
Toplam

2

1,5

128

100

128

100

Tablo 8 incelendiğinde biyoloji öğretmenleri açık alan çalışmalarının program-plan (%30,5), yönetim
(%32,1), öğrenci (%2,4), ebeveyn (%3,9) ve öğretmen (%31,1) kaynaklı olmak üzere beş kategoride görüş
bildirmişlerdir. Bu kategorilerden en yüksek yüzdeye sahip yönetim kaynaklı zorluklar (%32,1) olup, bu tema
altında izin süreçlerinin zorluğu (%18,8) ve ekonomik zorluklar (%13,3) şeklinde kodlar yer almaktadır.
Öğretmen kaynaklı zorluklar temasının altında uzmanlık bilgisi gerektirmesi (%14,8), uygulamalarda
öğretmen başına düşen öğrenci sayısının fazla olması (%14,8) ve öğretmenin isteksizliği (%1,5) kodları yer
almaktadır. Program-plan kaynaklı zorluklar temasında öğretim programının zaman bakımından yetersizliği
(%21,1) ve uygun saha yoksunluğu (%9,4) kodları yer almaktadır.

5.

TARTIŞMA

Çalışma kapsamında biyoloji öğretmen adaylarının sübjektif bilgi değerlendirmelerinin betimsel analizi
sonucunda, biyoloji öğretmenlerinin %43,3 lisans öğrenimi esnasında açık alan çalışmalarına ilişkin dersler
almış ve %70’i ise açık alan çalışmaları uygulamalarına katılmış olmasına rağmen, öğretmen adayları açık
alan çalışmaları uygulamalarına ilişkin bilgilerinin geliştirilmesi gereken düzeyde olduğunu belirtmişlerdir
(%63,3). Çalışmanın bu sonucu, biyoloji öğretmeni yetiştiren kurumlarda biyoloji ile yakından ilişkili olan
açık alan çalışmalarının biyoloji öğretmenlerini bu konuda donanımlı kılmada yetersiz kaldığını
düşündürmüştür. Dikkat çeken bir diğer nokta ise açık alan çalışmalarının biyoloji eğitiminde sistematik
botanik, ornitoloji ve genel biyoloji gibi alan dersleri kapsamında verilmekte olmasıdır. Oysa açık alan
çalışmalarının eğitimsel kazanımlarını öğretmen adaylarına aktarabilmek, bu çalışmaların biyoloji öğretimine
ilişkin avantaj ve dezavantajlarını benimsetebilmek için açık alan çalışmalarının biyoloji alan eğitimi
derslerinde de ele alınması beklenmektedir.
Biyoloji öğretmenlerine işledikleri biyoloji derslerine açık alan çalışmalarını dahil etme durumları
sorulduğunda %33,3’ünün bu uygulamaları derslerine sınırlı çerçevede kattığı, ancak biyoloji öğretmenlerinin
%66,7’sinin bu uygulamaları programlarının dışında tuttuğu belirlenmiştir. Tatar ve Bağrıyanık (2012)
tarafından fen ve teknoloji öğretmenleri ile yapılan çalışmada öğretmenlerin ders işleme süreçlerine yaşanılan
bölgeye uzaktaki öğrenme ortamlarını dahil etmekten kaçındıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan biyoloji
öğretiminde açık alan çalışmalarının biyoloji öğretimini tamamladığı, zenginleştirdiği ve desteklediği
görüşleri öğretmenlerin aslında bu uygulamaları biyoloji öğretiminde gerekli gördüğü ancak kendilerini bu
konular hakkında yeterli görmedikleri nedeniyle programlarına dahil etmiyor olmalarını düşündürmüştür.
Biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmalarının öğrenene sağlayacağı katkılara ilişkin görüşleri içerik
analizine tabii tutulmuş; duyuşsal ve bilişsel temelli katkılar ile bilgiyi içselleştirme olmak üzere olumlu üç
tema belirlenmiştir. Duyuşsal temelli katkılar temasında bireyler arası sosyal etkileşimin artması, biyoloji
konularına ilişkin olumlu tutum geliştirme ve biyoloji konularına ilişkin motivasyon artışı yer almıştır.
Rudmann (1994) tarafından yapılan çalışmada açık alan çalışmaları sayesinde öğrencilerde fen konularına
ilişkin motivasyonun ve fenle ilişkili mesleklere yönelik ilginin artacağını vurgulanmakta ve çalışmamızda
belirtilen öğretmen görüşlerini destekler niteliktedir. Literatürde yer alan diğer çalışmalar da açık alan
çalışmalarının öğretimde duyuşsal alana sağladığı katkıları açıkça ortaya koymaktadır (Bitgood, 1989; Orion,
1993). Bilişsel temelli katkılar teması altında üst düzey düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra soyut
kavramların somutlaştırılması vurgulanmıştır. Falk ve Balling (1982) tarafından yapılan çalışmanın
öğrencilerde biyoloji konularını kapsayan açık alan çalışmasının bilişsel öğrenmeyi desteklediği bulgusu
çalışmamız kapsamındaki biyoloji öğretmenlerinin değerlendirmeleri ile uyumludur. Smith (2004) açık alan
çalışmaları ile öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir.
Çalışmamızın bilgiyi içselleştirme temasının altında kalıcı öğrenmeler sağlama, farklı öğrenme stillerine
(görsel, işitsel, kinestetik) hitap etme, deneyimsel öğrenmelere fırsat sunma ve konuları günlük hayatla
bağdaştırma kodları yer almıştır. Krepel ve Duvall (1981) tarafından ortaya atılan açık alan çalışmalarının
öğrencilere kavram ve konuya ilişkin deneyimsel bağlantılar kazandıracağı vurgusu çalışmamızda elde
ettiğimiz öğretmen değerlendirmelerini destekler niteliktedir. Ayrıca planlı yapılan açık alan çalışmaları
sayesinde öğrenmenin kalıcı ve eğlenceli olarak gerçekleşeceği de bildirilmiştir (Nundy, 1999).
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Biyoloji öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda açık alan çalışmalarının zorlukları beş tema altında
toplanmıştır. En yüksek frekansa sahip tema yönetimsel zorluklar iken, bu tema altında izin sürecinin zorluğu
ve ekonomik sıkıntılar yer almıştır. İkinci olarak en yüksek görüşe sahip tema öğretmen kaynaklı zorluklardır
ve bu tema altında en yüksek frekansa sahip kodlar ise uzmanlık bilgisi gerektirmesi ve açık alan çalışmaları
esnasında öğretmen başına düşen öğrenci sayısının fazla olmasıdır. Bu sonuçlar öğretmenlerin kendilerini bu
konuda yetersiz bulduğu ve öğrenci kontrolüne ilişkin sorumluluk almaktan çekindiğini gösterebilir. Oysa
Ferry (1993) tarafından öğretmen adayları ile yapılan çalışmada başlangıçta açık alan çalışmalarına karşı
isteksiz olan öğretmen adaylarının açık alan çalışmalarına yönelik eğitimler aldıktan sonra bu tür çalışmalara
ve deneyimsel öğrenmelere katılmak için isteklerinin arttığı bildirilmiştir. Üçüncü en yüksek görüşe sahip
tema ise program-plan kaynaklı zorluklardır. Bu tema altında öğretim programının zaman bakımından
yetersizliği en yüksek yüzdeye sahip iken, uygun saha yoksunluğu ikinci sırada yer almıştır. Uygun sahanın
olmamasını düşünen öğretmenlerin biyoloji konuları ile yakınında bulunan sahaları bağdaştıramamasından
veya sahaların varlığından haberdar olmamasından kaynaklanabileceğini düşündürmüştür. Ülkemizde biyoloji
dersleri daha çok teorik uygulamalara dayanmaktadır. Oysa doğru planlama ile açık alan çalışmalarına uygun
konuların okul dışı ortamlarda, açık alan çalışmaları ile desteklenebileceği söylenebilir. Elde edilen verilerin
analizleri sonucunda açık alan çalışmalarının öğrenci ve ebeveyn kaynaklı zorlukları bu bölümle ilgili diğer
temalardır. Bu zorluklar öğrencinin ve ebeveynin açık alan çalışmalarının öğretimsel katkılarını
tanımamasından kaynaklanabilir.
6.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda biyoloji öğretmenlerinin açık alan çalışmaları hakkında fikir
sahibi olduğu, avantajlarını ve zorluklarını bildiği, ancak bu çalışmaları ders işleme sürecine yeterince dahil
etmediği belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin açık alan çalışmalarına ilişkin bilgi düzeylerini yetersiz
görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle biyoloji alanında etkili öğrenmeler sağlayacak, öğrenene
farklı bir bakış açısı kazandıracak açık alan çalışmalarının biyoloji öğretimindeki yeri, önemi, yarar ve
zorluklarını kapsayan hizmet içi eğitimler verilmesi, aynı doğrultudaki eğitimlerin biyoloji öğretmeni
yetiştiren kurumların öğretim programlarına da eklenmesi önerilmektedir. Açık alan çalışmalarının programın
uygulayıcıları olan öğretmenlerin inisiyatifi yerine belirlenen konularda programa dâhil edilmesi ve uygulama
yönergelerinin hazırlanması öneriler arasında yer almaktadır. Öğrenci ve ebeveynlerin de açık alan
çalışmalarının öğretimsel katkıları hakkında bilgilendirilmesi ile bu konu hakkında farkındalık sağlanabilir.
Ayrıca örneklem sayısı ve çeşitliliği arttırılarak yapılacak nitel ve nicel çalışma sonuçlarının karşılaştırılması
ve geliştirilmesi öneriler arasındadır.
7.
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EK 1
Programlamaya Dönük Öz Yeterlilik Algı Ölçeği Madde Faktör Yükleri
Maddeler

F1

F2

P22. Farklı bir konuda kodlama görsem nasıl yapıldığına dair akıl yürütebilirim.

.675

P23.Yardım fırsatı ile farklı konudaki bir programlama projesini tamamlayabilirim.

.673

P11. Üç sayının ortalamasını hesaplayan bir program yazabilirim.

.659

P19. Kodlama öğrenmenin derslerimde başarılı olacağına inanıyorum.

.657

P13. Bir problemin çözümü için gerekli kod bloklarını bilirim.

.636

P16. Yazılmış bir programın işlem basamaklarını anlayabilirim.

.634

P12. Sahnede tekrarlanan eylemler için döngüler kullanabilirim.

.617

P25. Açık ve anlaşılır bir kodlamayla basit bir oyun tasarlayabilirim.

.591

P17. Daha önce birisi problemin nasıl çözüleceğini gösterirse, kodlama projesini

.569

tamamlayabilirim.
P21. Verilen bir kodlama projesinde çözüm için hangi yolları kullanacağıma kısa sürede

.568

karar verebilirim
P9. Kod yazarken kod bloklarını uygun şekilde kullanabilirim.

.498

P10. “Hoş geldin” mesajı görüntüleyen bir program yazabilirim.

.495

P18. Kodlama öğrenmek problemleri çözmeme yardım eder.

.493

P3. Çözüm yolları içinde uygun çözüm yoluna karar verebilirim.

.737

P2. Çözüm yolları içinde en uygun olanı seçebilirim.

.732

P1. Çözüm bekleyen bir probleme çözüm yolları önerebilirim.

.731

P20. Arkadaşlarımla beraber çalışırsam takılıp kaldığım yerleri hızlıca çözerim.

.672

P14. Programlamada hazır kod blokları kullanmak işimi kolaylaştırır.

.643

P6. Günlük yaşamda karşılaştığım problemleri çözerken benzer yöntemler

.605

deneyebilirim.
P15. Kodlama programının görsel açıdan zengin olması işimi kolaylaştırır.

.591

P4. Problemin çözüm basamaklarını belirleyebilirim.

.496

AçıklananVaryans

24.944

21.044

45.988

Toplam Varyans
Özdeğerler

5.238
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4.419

2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ:
AJET, BJET, C&E, ETRD ve ETS DERGİLERİ
Ebru KILIÇ-ÇAKMAK1, Ezgi TOSİK-GÜN2
1.

ÖZET

Eğitim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, alanda yapılan araştırmaların gösterdiği
eğilimin tespit edilmesi, alanda çalışılması gereken konuların belirlenmesi açısından araştırmacılar için önem arz
etmektedir. Aynı doğrultuda bu araştırma 2015 yılında Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamındaki AJET, BJET,
C&E, ETRD ve ETS dergilerinde yayınlanan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını belirlemeyi amaçlamaktadır.
İçerik analizi yöntemi ile 520 makalenin verileri analiz edilmiştir. Makalelerin incelenmesi esnasında Göktaş vd. (2012)
tarafından oluşturulan ve Kılıç-Çakmak vd. (2013) tarafından düzenlenen "Makale İnceleme Formu" kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları, çalışmaların sırasıyla; eğitimde bilişim teknolojileri, eğitimde oyun kullanımı ve uzaktan eğitim
uygulamaları konularında yoğunlaştığını, kurumsal öğrenme konusunda ise çalışma bulunmadığını göstermektedir. En
fazla nicel araştırma yöntemi kullanılırken, veri toplama aracı olarak tutum, algı, kişilik ve yetenek testleri tercih
edilmiştir. Çalışmalar en fazla sosyal bilimler, en az matematik alanında yapılmıştır. Araştırmaların örneklemlerini
çoğunlukla 31-100 kişi aralığında ve lisans düzeyi öğrencileri oluşturmaktadır. En az çalışılan grupta ise veliler ve
yöneticiler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: eğitim teknolojileri; yönelimler; içerik analizi
EXTENDED ABSTRACT
INVESTIGATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES IN 2015: AJET, BJET,
C&E, ETRD, ETS JOURNALS
Given the developments in educational technologies, in terms of realize the issues to be studied in the
field, it is important for the researchers to point out the tendency of research. In literature, educational
technology researches have been conducted in order to determine trends in terms of various variables (Reeves
and Oh, 2017; Baydaş etal., 2015; Bozkaya, Aydın and Kumtepe, 2012; Goktas etal., 2012; Hsu etal., 2012;
Alper and Gülbahar, 2009). When these trend researches were examined, it was observed that researches have
covered the year 2014. This study aims to provide support for current trend studies by sharing findings from
2015.
In the same direction, this research examined the researches in which published in AJET, BJET, C&E,
ETRD and ETS journals in Social Sciences Citation Index (SSCI) in 2015. Content analysis method was used
to analyze the data of 520 articles. During the investigation of the articles, "Article Review Form" created by
Göktaş et al. (2012) and reviewed by Kılıç-Çakmak et al. (2013) was used. The topic classification category
has been added to the form by making use of research done by Rusby in 2010 and 2011. In the previous
researches, the list of subject areas with 40 items was merged into 19 items. The results are as follows;
information technologies in education (%26,54), use of games in education (%13,08) and distance education
applications (%11,73), and no study on corporate learning. Quantitative research method (%51,15) was
mostly used. The rate of review researches were %5,77. Attitude, perception, personality and ability tests
(%22,89) were preferred as the data collection tool. At least observation (%8,11) and document (%5,20) were
used as data collection tool. The studies were conducted at most in social sciences (%50,19) and at least in
mathematics (%9,23). The samples of the research are mostly 31-100 people (%31,35) and undergraduate
students (%38,60). 6,29% of undergraduate students were education faculty students. The most preferred
sampling method is convenience sampling method (55.38%). Parents (%0,34), administrators (%0,34) and
preschoolers (%1,87) were in the least studied group. The findings of the study overlap with the previous
years.
According to the results, the following suggestions are offered:
• According to the number of interviews as a data collection tool, the number of observations is quite
low. Negotiations can be supported by observations, so that the obtained data can be enriched.
• The researches involving preschoolers, education stakeholders, parents and administrators can be
carried out.
• In literature, there are numerous studies that use quantitative, qualitative and mixed research design
while the number of meta analyzes and the review researches are few. Such types of investigations to
address this deficiency should be done.
• The research has been done predominantly in social and science fields. More study can be done in
the field of mathematics.
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•
•

In order to generalize the results, the number of studies conducted with 100 participants and over can
be increased.
Future research can also be conducted in creative design and cooperative learning subjects that may
be particularly in the 21st century skills.

Keywords: educational technology; trends; content analysis
2. GİRİŞ
Mevcut dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak insan gücünü yetiştirme gayesinde olan eğitim ortamları,
yaşanan bütün gelişmeleri sınıf ortamına taşıyarak, hem eğitimin etkililiğini artırmayı hem de bireyleri güncel
dünya değişimleriyle mümkün olduğu kadar erken yaşta tanıştırmayı hedeflemektedir. Verilen eğitimin
çıktılarını görmek ise zaman gerektirdiği ve eğitsel çıktılar tesadüfe bırakılamayacak kadar kritik önem
taşıdığı için, sınıflarda kullanılacak her yeni yöntem, teknik ve aracın bu ortamlar üzerindeki etkilerinin
önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla “öğretimi gerçekleştirmek ve insan performansını
iyileştirmek için kaynakların sürecin hazırlanmasını ve yönetilmesini içeren uygulama alanı” olarak
tanımlanan eğitim teknolojileri alanında birçok çalışma yapılmaktadır (Januszewski ve Molenda, 2008).
Eğitim teknolojisi tarihine bakıldığında alanın dinamik yapısı nedeniyle birçok farklı aşamadan geçtiği ve
alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar doğrultusunda ilerlediği görülmektedir. Alana yön veren bu
çalışmalar çeşitli yönelimlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu yönelimlerinin belirlenmesi, alanda
çalışılması gereken konuları ortaya çıkarmak, yapılan çalışmalara geniş çerçeveden bakarak büyük resmi
görmek ve araştırmacılara konu seçiminde yardımcı olmak açısından oldukça önemlidir (Seo ve Bryant, 2009;
Höffler ve Leutner, 2007).
Literatür incelendiğinde eğitim teknolojisi alanındaki yönelimleri belirlemek üzere gerçekleştirilen
çalışmaların incelemelerini, farklı dergi ya da veri tabanı seçimleri üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca
araştırmacıların, makalelerin metodoloji (yöntem, veri toplama araçları, örneklem seçimi vb.) ve konu gibi
farklı bileşenlerine odaklandıkları görülmüştür. Örneğin Reeves ve Oh (2017), 1989 ve 2014 yılları arasındaki
25 yıllık süreçte eğitim teknolojileri araştırmalarında yaşanan değişiklikleri ortaya koymayı hedeflemektedir.
Bu süreci 1. dönem (1989-1994) ve 2. dönem (2009-2014) olarak ele almıştır. Araştırmaları konuları ve
kullandıkları yöntemler açısından değerlendirmiştir. Baydaş, Küçük, Yılmaz, Aydemir ve Göktaş (2015),
BJET ve ETRD dergilerinde 2002 ve 2014 yılları arasında yayınlanmış 1255 araştırmanın eğilimini
belirlemeyi amaçlamışlardır. Bu çalışmaları konu, yöntem, veri toplama aracı, örneklem (seçim yöntemi,
büyüklüğü, düzeyi) ve veri analiz yöntemi gibi değişkenler üzerinden incelemişlerdir. Bozkaya, Aydın ve
Kumtepe (2012), TOJET dergisinde 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanmış 273 araştırmayı konu, yöntem,
veri toplama aracı ve örneklem düzeylerine göre ele almıştır. Goktas, Küçük, Aydemir, Telli, Arpacik,
Yıldırım ve Reisoğlu (2012) 2000 ve 2009 yılları arasında SSCI indeksinde yer alan Türkiye adresli
makaleleri, yayınlandıkları dergi, konu, yöntem, veri toplama araçları, örneklem (seçim yöntemi, büyüklüğü
ve düzeyi) ve veri analiz yöntemi açılarından incelemiştir. Hsu, Ho, Tsai, Hwang, Chu, Wang ve Chen
(2012), BJET, C&E, ETRD, ETS ve JCAL dergilerinde 2002 ve 2009 yılları arasında yayınlanan 2976
araştırmayı incelemişlerdir. Araştırmaları değerlendirdikleri değişkenleri; konu, örneklem ve öğrenme alanları
olarak belirlemişlerdir. Alper ve Gülbahar (2009) ise TOJET dergisinde 2003 ve 2007 yılları arasında
yayınlanan makaleleri konu, yazar sayısı, araştırma teorisi ve tasarımı, methodoloji (örneklem (düzeyi,
seçimi, büyüklüğü), veri toplama araçları, değişken sayıları, yöntem türü (nitel veya nicel)) ve kaynaklar (türk
veya yabancı) üzerinden araştırmıştır.
Yapılan yönelim araştırmaları incelendiğinde en son 2014 yılını kapsayan araştırmaların bulunduğu
belirlenmiştir. Bu çalışma 2015 yılına ait güncel eğitim araştırmalarının bulgularını paylaşarak mevcut
yönelim araştırmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda SSCI kapsamındaki 5 uluslararası
dergide (Australian Journal of Educational Technology (AJET), British Journal of Educational Technology
(BJET), Computers and Education (C&E), Educational Technology Research and Development (ETRD) ve
Educational Technology and Society (ETS), 2015 yılında yayımlanan makaleler, içerik analizi yöntemiyle
aşağıda yer alan araştırma soruları doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma soruları;
•

Eğitim teknolojileri araştırmalarında dergilere göre kullanılan;
• Yöntemler
• Veri toplama araçları
• Örnekleme yöntemi
• Örneklem düzeyi
• Örneklem sayısı
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• Örneklem türü
• Veri analiz yöntemleri
• Konular nasıl dağılım göstermektedir?
•

Eğitim teknolojileri araştırmalarında konu sınıflamasına göre kullanılan yöntemler nasıl dağılım
göstermektedir?

3. YÖNTEM
2015 yılına ait uluslararası SSCI dergilerde yayınlanan 520 makale incelenmiştir. Bu çalışmalar içerik
analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi önceden belirlenmiş sınıflandırmalara göre metinlerin
kodlanmasında ve karşılaştırılmasında sistematik ve tekrarlanabilir bir teknik olarak tanımlanır (Cohen,
Manion ve Morrison, 2007; Stemler, 2001).
Evren/Örneklem
Araştırmanın evrenini 2015 yılında yapılan SSCI kapsamındaki eğitim teknolojileri ile ilgili yayınlanan
çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, SSCI kapsamında belirlenen 5 dergide (AJET,
BJET, C&E, ETS, ETRD) yayınlanan 520 makale oluşturmaktadır. Bu dergiler belirlenirken adında “eğitim
teknolojisi” geçen ve alanda sıklıkla yayın yapan dergiler seçilmiştir. İncelenen makalelerin dergilere göre
sayıları ve yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmektedir:
Tablo 1. İncelenen Makale Sayılarının Dergilere Göre Dağılımı
Dergi
Makale sayıları
n
%
AJET
BJET
C&E
ETS
ETRD
TOPLAM

46
118
236
77
43
520

8,85
22,69
45,38
14,81
8,27
100,00

Veri Toplama Araçları
Makalelerin incelenmesi esnasında kullanılan kategoriler Makale İnceleme Formunda yer almaktadır. Bu
form Göktaş vd. (2012) tarafından geliştirilen “Makale Yayın Sınıflama Formu” üzerinde ilgili çalışmaların
(Reeves, 1995; Masood, 2004; Hew vd., 2007; Sözbilir ve Kutu, 2008) yardımıyla bazı eklemeler yapılarak
oluşturulmuştur. Rusby’nin 2010 ve 2011 yıllarında yayınlanan Topics in Learning Technologies
araştırmalarından faydalanılarak konu sınıflaması kategorisi eklenmiştir. Formun nihai hali için form
araştırma yöntemleri alanında uzman olan iki kişi inceleme yapmıştır.
Araştırmada kullanılan “Makale İnceleme Formu”nun birinci bölümünde makalenin adı, yazarları,
yayınladığı dergi gibi tanımlayıcı bilgiler yer alırken, ikinci bölümünde makalenin türü, konu sınıflaması,
yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz yöntemleri yer almaktadır.
Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde “Makale İnceleme Formu ” kullanılarak incelenen 520 çalışmadan elde edilen veriler
betimsel yöntemler ile analiz edilmiştir. Bulgular yüzde ve frekans değerleri tablolaştırılmıştır.
4. BULGULAR
Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Yöntemlerin Dergilere Göre Dağılımı
Tablo 2 incelendiğinde en çok nicel araştırma yöntemlerinin (% 51,15) tercih edildiği belirlenmiştir. Nicel
araştırma yöntemlerinden sonra en çok karma (%21,54) ve nitel (% 21,35) yöntemler kullanılmıştır. Dergilere
göre yöntemlerin dağılımına bakıldığında AJET ve ETS dergilerinde yayınlanan karma çalışmaların (%
11,61) eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca diğer bütün dergilerde nicel çalışmaların sayısı daha fazla iken,
AJET dergisinde nitel araştırmalara (% 15,32) daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Tablo 2’nin “Diğer”
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kategorisinde C&E dergisinde, daha önceden yayınlanmış bir çalışmayı metodolojik açıdan irdeleyen bir
eleştiri makalesi yer almaktadır.
Tablo 2. Dergilere Göre Yöntemlerin Dağılımı
Yöntem
AJET
Nicel
Nitel
Karma
Alanyazın
Diğer
TOPLAM

n
14
17
13
2
0
46

%
5,26
15,32
11,61
6,67
0,00
8,85

Dergiler
C&E
n
%
140
52,63
38
34,23
49
43,75
8
26,67
1 100,00
236
45,38

BJET
n
%
49
18,42
30
27,03
27
24,11
12
40,00
0
0,00
118
22,69

ETRD
n
%
20
7,52
10
9,01
10
8,93
3
10,00
0
0,00
43
8,27

ETS
n
%
43
16,17
16
14,41
13
11,61
5
16,67
0
0,00
77
14,81

TOPLAM
n
%
266
51,15
111
21,35
112
21,54
30
5,77
1
0,19
520
100,00

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dergilere Göre
Dağılımı
İncelenen araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarına bakıldığında % 22,89 oranla en çok tutum,
algı, kişilik ve yetenek testlerine yer verildiği tablo 3’te yer almaktadır. En az kullanılan veri toplama
araçlarının ise, doküman (%5,60) ve gözlem (%8,11) olduğu görülmektedir. Çalışmalarda birden çok veri
toplama aracına yer verilebildiğinden toplam frekans değeri incelenen çalışma sayısından yüksek değer
almıştır. Göz izleme, kineckt kamera, nörobeyin dalgaları ve salya numunesi incelemelerine “Diğer”
kategorisi altında yer verilmiştir.
Tablo 3. Veri Toplama Araçlarının Dergilere Göre Dağılımı

Veri Toplama Araçları
Gözlem
Görüşme
Başarı Testi
Tutum, Algı, Kişilik, Yetenek
Anket
Doküman
Alternatif
Diğer
TOPLAM

AJET
n
%
4
5,41
22
18,18
2
1,71
17
18
6
14
2
85

BJET
n
%
16
21,62
24
19,83
8
6,84

8,13 40
11,18 37
11,54 15
8,00 43
12,50
2
9,19 185

Dergiler
C&E
ETRD
n
%
n
%
38 51,35
7 9,46
47 38,84 11 9,09
75 64,10 11 9,40

19,14 104 49,76
22,98 69 42,86
28,85 17 32,69
24,57 78 44,57
12,50
7 43,75
20,00 435 47,03

ETS
n
9
17
21

15 7,18 33
17 10,56 20
6 11,54
8
16 9,14 24
3 18,75
2
86 9,30 134

TOPLAM
%
n
%
12,16 74
8,11
14,05 121
13,15
17,95 117
12,51
15,79
12,42
15,38
13,71
12,50
14,49

209
161
52
175
16
925

22,89
17,22
5,60
19,17
1,25
100

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Örnekleme Yöntemlerinin Dergilere Göre
Dağılımı
İncelenen çalışmaların örnekleme yöntemleri ele alındığında en çok uygun örnekleme (% 55,38) ve amaçlı
örnekleme (%29,42) yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Örnekleme yöntemini belirtmeyen
araştırmaların (%3,85) bulunduğu belirlenmiştir. Seçkisiz örnekleme (%70,37) ve uygun örnekleme (%48,26)
yöntemini kullanan araştırmaların çok büyük bir oranla C&E dergisinde yayınlandığı görülmektedir. Tablo
4’te yer alan “Diğer” (% 0,96) kategorisinde kartopu, sistematik ve katmanlı örnekleme yöntemleri yer
almaktadır.
Tablo 4. Kullanılan Örnekleme Yönteminin Dergilere Göre Dağılımı
Örnekleme
Yöntemi
Seçkisiz
Uygun

AJET
n
%
2
3,70
19
6,60

BJET
n
%
3
5,56
58
20,14

Dergiler
C&E
ETRD
n
%
n
%
38
70,37
3
5,56
139
48,26
26
9,03

120

ETS
n
%
8
14,81
46
15,97

TOPLAM
n
%
54 10,38
288 55,38

Amaçlı
Tam Sayım
Diğer
Yok
TOPLAM

23
0
0
2
46

15,03
0,00
0,00
10,00
8,85

43
0
0
14
118

28,10
0,00
0,00
70,00
22,69

53
0
5
1
236

34,64
0,00
100,00
5,00
45,38

13
0
0
1
43

8,50
0,00
0,00
5,00
8,27

21
0
0
2
77

13,73
0,00
0,00
10,00
14,81

153 29,42
0
0,00
5
0,96
20
3,85
520 100,00

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Örneklem Düzeyinin Dergilere Göre Dağılımı
Eğitim teknolojileri araştırmalarında en çok lisans düzeyinde gerçekleştirildiği tablo 5’görülmektedir.
Lisans düzeyinin %6,29’u eğitim fakültesi öğrencilerinden oluşurken % 32,31’i diğer fakültelerin
öğrencilerinden oluşmaktadır. En az çalışılan örneklem düzeyinin ise, veliler (%0,34), yöneticiler (%0,34) ve
okul öncesi (%1,87) olduğu belirlenmiştir. Dergilere göre incelendiğinde C&E dergisinin diğer dergilere
oranla daha fazla yayına sahip olması durumunun dışında ilköğretim (%14,79) ve ortaöğretim (%9,86)
kademesinde diğer dergilere oranla daha fazla araştırmaya sahip olduğu görülmektedir. Bazı araştırmalar
birden fazla örneklem düzeyini içerdiği için toplam sayı 520’den fazla çıkmaktadır. “Diğer” (% 11,73)
kategorisinde ise yetişkinler yer almakta, ayrıca bazı araştırmalarda incelenen makale ve yazılımlar da
bulunmaktadır.
Tablo 5. Örneklem Düzeylerinin Dergilere Göre Dağılımı
Dergiler
Örneklem Düzeyi

AJET

BJET

C&E

ETRD

ETS

TOPLAM

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Okul Öncesi

0

0

4

36,36

5

45,45

1

9,09

1

9,09

11

1,87

İlköğretim (1-5)

1

2,50

7

17,50

23

57,50

4

10,00

5

12,50

40

6,80

İlköğretim (6-8)

1

2,13

7

14,89

22

46,81

5

10,64

12

25,53

47

7,99

Ortaöğretim (9-12)

1

1,72

6

10,34

41

70,69

4

6,90

6

10,34

58

9,86

Lisans (Eğitim Fak.)

8

21,62

8

21,62

8

21,62

8

21,62

5

13,51

37

6,29

20

10,53

36

18,95

90

47,37

12

6,32

32

16,84

190

32,31

Lisansüstü

2

11,11

5

27,78

9

50,00

1

5,56

1

5,56

18

3,06

Öğretmenler

5

8,06

18

29,03

27

43,55

4

6,45

8

12,90

62

10,54

Öğretim Elemanları

3

10,71

8

28,57

12

42,86

0

0,00

5

17,86

28

4,76

Veliler

1

50,00

0

0,00

1

50,00

0

0,00

0

0,00

2

0,34

Yöneticiler

1

50,00

0

0,00

1

50,00

0

0,00

0

0,00

2

0,34

Diğer

7

10,14

15

21,74

27

39,13

7

10,14

13

18,84

69

11,73

2

8,33

14

58,33

5

20,83

1

4,17

2

8,33

24

4,08

52

8,84

128

21,77

271

46,09

47

7,99

90

15,31

588

100,00

Lisans (Diğer)

Yok
TOPLAM

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Örneklem Sayısının Dergilere Göre Dağılımı
Eğitim teknolojileri araştırmalarında örneklem sayılarının en çok 31-100 aralığında (% 31,35)
gerçekleştirildiği en az kullanılan aralığın ise 1-10 (%5,77) olduğu tablo 6’da görülmektedir. Çalışmaların
%3,46’sında ise herhangi bir örneklem yer almamaktadır. Diğer dergilere kıyasla daha fazla oranda 1000 ve
üzeri katılımcı ile yürütülen çalışmaların BJET dergisinde yayınlandığı görülmektedir.
Tablo 6. Örneklem Sayılarının Dergilere Göre Dağılımı
Dergiler
Örneklem
Sayısı

AJET

BJET

n

%

1—10

6

11—30

11

31—100

12

C&E

ETRD

n

%

n

%

n

20,00

7

23,33

11

36,67

14,47

20

26,32

27

35,53

7,36

33

20,25

64

39,26

121

ETS

TOPLAM

%

n

%

n

%

2

6,67

4

13,33

30

5,77

9

11,84

9

11,84

76

14,62

22

13,50

32

19,63

163

31,35

101--300

7

5,65

19

15,32

77

62,10

6

4,84

15

12,10

124

23,85

301-1000

7

11,48

11

18,03

32

52,46

1

1,64

10

16,39

61

11,73

>1000

1

2,08

15

31,25

25

52,08

2

4,17

5

10,42

48

9,23

Yok

2

11,11

13

72,22

0

0,00

1

5,56

2

11,11

18

3,46

46

8,85

118

22,69

236

45,38

43

8,27

77

14,81

520

100,00

TOPLAM

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Örneklem Türlerinin Dergilere Göre Dağılımı
Eğitim teknolojileri araştırmalarının en çok sosyal (%50,19) alanda gerçekleştirildiği tablo 7’de
görülmektedir. En az çalışılan alanın ise matematik (%9,23) olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların dergiye göre
dağılımına bakıldığında diğer bütün dergilerde sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalar daha fazla iken AJET
dergisinde matematik (% 47,92) alanında daha fazla çalışma yer almaktadır. “Diğer” (% 9,62) kategorisinde
sanat ve tıp alanında gerçekleştirilen çalışmalar bulunmaktadır.
Tablo 7. Örneklem Türlerinin Dergilere Göre Dağılımı
Örneklem
Türü
Fen
Sosyal
Matematik
Diğer
Yok
TOPLAM

AJET
n
%
2
2,06
19
7,28
23
47,92
2
4,00
0
0,00
46
8,85

BJET
n
%
20
20,62
53
20,31
6
12,50
24
48,00
15
23,44
118
22,69

Dergiler
C&E
ETRD
n
%
n
%
49
50,52
9
9,28
122
46,74
30
11,49
8
16,67
1
2,08
17
34,00
1
2,00
40
62,50
2
3,13
236
45,38
43
8,27

ETS
n
%
17
17,53
37
14,18
10
20,83
6
12,00
7
10,94
77
14,81

TOPLAM
n
%
97
18,65
261
50,19
48
9,23
50
9,62
64
12,31
520 100,00

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Veri Analizi Yöntemlerinin Dergilere Göre
Dağılımı
Eğitim teknolojileri araştırmalarında en fazla nicel veri analizi (%75,24) kullanılmış olup bu çalışmalar
betimsel (%27,94) ya da kestirimsel (47,30) nicel veri analizi yöntemlerini kullandıkları tablo 8’de
görülmektedir. Kestirimsel analizlerden en fazla T-test (%11,37) ve Anova/Ancova (%11,37) kullanılmıştır.
Veri analiz yöntemleri içinde çalışmaların % 23,22’si nitel veri analizini kullanmıştır. Nitel veri analizi
içerisinde ise en fazla betimsel (%12,33) analiz kullanılmıştır.
Tablo 8. Veri Analizi Yöntemlerinin Dergilere Göre Dağılımı
Veri Analiz
Yöntemi
Nicel Veri Analizi
Betimsel
Yüzde
Ort.Std.
Grafik
Kestirimsel
Korelasyon
T-test
Anova/Ancova
Manova/Mancova
Faktör

AJET
n
%
52
6,66
23
7,93
9
8,91
10
7,69
4
6,78
29
5,91
2
2,90
5
4,24
4
3,39
0
0,00
3
9,38

BJET
n
%
89 11,40
39 13,45
20 19,80
11
8,46
8 13,56
50 10,18
5
7,25
16 13,56
12 10,17
4 14,81
3
9,38

Dergiler
C&E
ETRD
n
%
n
%
432
55,31 77
9,86
135
46,55 31
10,69
48
47,52
9
8,91
64
49,23 14
10,77
23
38,98
8
13,56
297
60,49 46
9,37
41
59,42
7
10,14
67
56,78 12
10,17
71
60,17 14
11,86
20
74,07
2
7,41
20
62,50
2
6,25

ETS
n
131
62
15
31
16
69
14
18
17
1
4

TOPLAM
% n
16,77
781
21,38
290
14,85
101
23,85
130
27,12
59
14,05
491
20,29
69
15,25
118
14,41
118
3,70
27
12,50
32

%
75,24
27,94
9,73
12,52
5,68
47,30
6,65
11,37
11,37
2,60
3,08

Regresyon

2

4,88

2

4,88

28

68,29

3

7,32

6

14,63

41

3,95

Non-parametrik

7

15,91

4

9,09

29

65,91

1

2,27

3

6,82

44

4,24

Diğer
Yapısal Eşitlik
Nitel Veri Analizi

0
6
33

0,00
17,14
13,69

0
4
54

0,00
11,43
22,41

2
19
97

28,57
54,29
40,25

4
1
22

57,14
2,86
9,13

1
5
35

14,29
14,29
14,52

7
35
241

0,67
3,37
23,22

122

İçerik
Betimsel
Diğer
Yok
TOPLAM

18
15
0
0
85

16,51
11,72
0,00
0,00
8,19

23
30
1
14
157

21,10
23,44
25,00
87,50
15,13

43
52
2
1
530

39,45 12
40,63 10
50,00
0
6,25
1
51,06 100

11,01
7,81
0,00
6,25
9,63

13
21
1
0
166

11,93
16,41
25,00
0,00
15,99

109
128
4
16
1038

10,50
12,33
0,39
1,54
100,00

Eğitim Teknolojileri Araştırma Konularının Dergilere Göre Dağılımı
Tablo 9’a göre eğitim teknolojileri araştırmalarında sırasıyla en çok eğitimde bilişim teknolojileri (%
26,54), eğitimde oyun kullanımı (%13,08) ve uzaktan eğitim uygulamaları (%11,73) konularında çalışıldığı
görülmektedir. Kurumsal öğrenme (% 0,00) konusunda ise çalışma yapılmamıştır.
Tablo 9. Araştırma Konularının Dergilere Göre Dağılımı
Dergiler
AJET

BJET

C&E

Konular
Anlamsal Web

n

%

n

%

0

0,00

0

0,00

Mantıksal Çözümleme

1

14,29

6

85,71

Değerlendirme

2

5,26

9

23,68

Çoklu Ortam

1

4,00

8

32,00

Bireysel Farklılıklar

1

4,00

6

24,00

İşbirlikli Öğrenme

3

15,00

4

20,00

Kurumsal Öğrenme

0

0,00

0

0,00

Yaratıcı Tasarım

0

0,00

2

Dijital Yerliler

0

0,00

1

Eğitimde Bilişim Tekn.

n

ETRD

ETS

TOPLAM

%

n

%

n

%

n

%

6 75,00

0

0,00

2

25,00

8

1,54

0

0,00

0

0,00

0

0,00

7

1,35

14 36,84

3

7,89

10

26,32

38

7,31

11 44,00

3

12,00

2

8,00

25

4,81

14 56,00

0

0,00

4

16,00

25

4,81

6 30,00

5

25,00

2

10,00

20

3,85

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50,00

1 25,00

0

0,00

1

25,00

4

0,77

33,33

2 66,67

0

0,00

0

0,00

3

0,58

12

8,70

20

14,49

66 47,83

17

12,32

23

16,67

138

26,54

Öğretim Tasarımı

6

24,00

7

28,00

7 28,00

2

8,00

3

12,00

25

4,81

Mobil Öğrenme

1

3,33

9

30,00

18 60,00

0

0,00

2

6,67

30

5,77

Özel Eğitim

0

0,00

1

14,29

6 85,71

0

0,00

0

0,00

7

1,35

Uzaktan Eğitim Uyg.

9

14,75

17

27,87

22 36,07

2

3,28

11

18,03

61

11,73

Kullanılabilirlik

0

0,00

3

75,00

1 25,00

0

0,00

0

0,00

4

0,77

Eğitimde Oyun Kullanımı

1

1,47

11

16,18

40 58,82

6

8,82

10

14,71

68

13,08

Web 2.0, Blog, Sosyal Ağ

9

22,50

11

27,50

15 37,50

2

5,00

3

7,50

40

7,69

Diğer

0

0,00

3

17,65

7 41,18

3

17,65

4

23,53

17

3,27

8,85 118

22,69

236 45,38

43

8,27

77

14,81

TOPLAM

46

520 100,00

Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Kullanılan Yöntemin Konulara Göre Dağılımı
Tablo 10’a göre eğitim teknolojileri araştırmalarının konularına göre kullanılan yöntem dağılımları
incelendiğinde en çok deneysel nicel olarak çalışılan konuların; değerlendirme (%36,84), çoklu ortam (%
56,00) ve eğitimde oyun kullanımı (% 42,65) olduğu görülmektedir. Bireysel farklılıklar (% 68,00), dijital
yerliler (% 66,67), eğitimde bilişim teknolojileri (% 28,26) ve mobil öğrenme (% 30,00) konuları ise deneysel
olmayan nicel yöntemler ile daha fazla çalışılmıştır.
Tablo 10. Konulara Göre Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı
Yöntemler
Deneysel
Nicel
Konular
Anlamsal Web
Mantıksal Çözümleme
Değerlendirme

n
1
0
14

%
12,50
0,00
36,84

Deneysel
Olmayan
Nicel

Nitel

Karma

n
2
0
10

n
4
3
5

n
1
0
6

%
25,00
0,00
26,32

%
50,00
42,86
13,16

123

%
12,50
0,00
15,79

Alanyazın
n
0
4
2

Diğer

% n
0,00 0
57,14 0
5,26 1

%
0
0
2,63

TOPLAM
n
8
7
38

%
1,54
1,35
7,31

Çoklu Ortam
Bireysel Farklılıklar
İşbirlikli Öğrenme

14
6
5

56,00
24,00
25,00

4
17
5

16,00
68,00
25,00

2
1
4

8,00
4,00
20,00

5
0
6

20,00
0,00
30,00

0
1
0

0,00
4,00
0,00

0
0
0

0
0
0

25
25
20

4,81
4,81
3,85

Kurumsal Öğrenme
Yaratıcı Tasarım

0
2
0
36

0,00
50,00
0,00
26,09

0
0
2
39

0,00
0,00
66,67
28,26

0
0
0
22

0,00
0,00
0,00
15,94

0
2
1
32

0,00
50,00
33,33
23,19

0
0
0
9

0,00
0,00
0,00
6,52

0
0
0
0

0
0
0
4
0
3
0 138

0,00
0,77
0,58
26,54

7
7
2

28,00
23,33
28,57

4
9
0

16,00
30,00
0,00

9
8
1

36,00
26,67
14,29

4
4
4

16,00
13,33
57,14

1
2
0

4,00
6,67
0,00

0
0
0

0
0
0

25
30
7

4,81
5,77
1,35

8
1
29
7

13,11
25,00
42,65
17,50

16
1
7
8

26,23
25,00
10,29
20,00

19
1
11
11

31,15
25,00
16,18
27,50

13
1
17
13

21,31
25,00
25,00
32,50

5
0
4
1

8,20
0,00
5,88
2,50

0
0
0
0

0
0
0
0

61
4
68
40

11,73
0,77
13,08
7,69

0
139

0,00
26,73

3
127

17,65
24,42

10
111

58,82
21,35

3
112

17,65
21,54

1
30

5,88
5,77

0
1

0 17
0,19 520

3,27
100,00

Dijital Yerliler
Eğitimde Bilişim Tekn.
Öğretim Tasarımı
Mobil Öğrenme
Özel Eğitim
Uzaktan Eğitim Uyg.
Kullanılabilirlik
Eğitimde Oyun Kull.
Web 2.0, Blog, Sosyal Ağ
Diğer
TOPLAM

5.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada 2015 yılında AJET, BJET, C&E, ETS ve ETRD dergilerinde yayınlanan 520 makale konu,
yöntem, veri toplama araçları, örnekleme yöntemi, örneklem düzeyi, örneklem sayısı, örneklem türü ve veri
analiz yöntemleri açılarından incelenmiştir.
Eğitimde bilişim teknolojileri, eğitimde oyun kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları 2015 yılı içinde en
çok çalışılan konulardır. Öğretim tasarımı, eğitimde bilişim teknolojileri ve eğitimde oyun kullanımı konuları
2013 yılında en çok çalışılan ilk üç konuyu oluşturmaktadır (Çakmak vd., 2015). 2002-2009 yılları arasında
dijital oyun, akıllı oyuncaklar ve mobil öğrenme yoğunluk gösteren araştırma konuları olarak belirlenmiştir
(Hsu vd., 2012). Bu durumda, eğitimde bilişim teknolojileri ve eğitimde oyun kullanımı konularının önceki
yıllarda olduğu gibi sıklıkla çalışıldığı ancak öğretim tasarımı konusunun aynı etkiye sahip olmadığı
söylenebilir. Yaratıcı tasarım, dijital yerliler ve kurumsal öğrenme 2015 senesinde en az çalışılan konular
olmuştur. Özellikle kurumsal öğrenme konusunda herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
2015 yılında araştırmalarda en çok tercih edilen örnekleme düzeyi lisans seviyesi olarak tespit edilmiştir.
Bu sonuç daha önce eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen yönelim araştırmalarıyla örtüşmektedir
(Bozkaya, Aydın ve Kumtepe, 2012; Göktaş vd., 2012). Araştırmacıların en fazla kullandığı örnekleme
yönteminin uygun örnekleme olduğu göz önüne alınırsa lisans öğrencilerinin en fazla çalışılan örnekleme
düzeyi olması doğal bir sonuç olarak görülebilir. Çalışmalarda örneklem sayısı olarak ise Baydaş, Küçük,
Yılmaz, Aydemir ve Göktaş (2015) ve Çakmak vd., (2015) ile benzer şekilde en çok 31-100 aralığının tercih
edildiği görülmüştür.
Dergilerde yayınlanan araştırma sayılarına bakıldığında sayı olarak en çok yayının C&E dergisi tarafından
gerçekleştirildiği söylenebilir. Bu dergide de genelde olduğu gibi en çok nicel yöntemle araştırma
gerçekleştirilmiştir. Nicel yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanımı neticesinde beklendiği gibi veri analiz
yöntemi olarak da en çok nicel yöntemler kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da tutum, algı ölçeklerinin
ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Hsu ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan araştırma sonuçları da
tutum, algı ölçeklerinin yoğun kullanımının geçen süre içerisinde değişmediğini göstermektedir. Araştırmadan
elde edilen bilgiler ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
• Veri toplama aracı olarak görüşme sayısına göre gözlem sayısı olukça azdır. Görüşmeler gözlemlerle
desteklenerek çeşitleme sağlanabilir, böylece elde edilen veriler zenginleştirilebilir.
• Okul öncesi öğrencilerin, eğitim paydaşlarından velilerin ve yöneticilerin de yer aldığı araştırmaların
sayıları artırılabilir.
• Alanda nicel, nitel ve karma araştırmalar bulunurken alanyazın ve meta analiz çalışmalarının sayıları
oldukça azdır. Bu eksikliğin giderilmesine yönelik türde araştırmaların sayıları artırılabilir.
• Araştırmalar ağırlıklı olarak sosyal ve fen alanlarında yapılmıştır. Matematik alanında daha fazla
çalışma yürütülebilir.
• Sonuçların genellenebilmesi amacıyla 100 ve üzeri katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaların sayısı
artırılabilir.
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• Daha az çalışılan araştırma konulardan özellikle 21. yy becerileri açısında önemli olabilecek yaratıcı
tasarım ve işbirlikli öğrenme konularında da araştırmalar yürütülebilir.
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OYUN, OYUN TABANLI ÖĞRENME VE OYUNLAŞTIRMA
Melih ENGIN1, Fatih DEMIRCI2, Ahmet ARSLAN3
1.

ÖZET

Oyunun sadece eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayan bir faaliyet değil aynı zamanda yetenek ve zekâ geliştiren ve her
çocuğun yaşantısında yeri olan bir kavram olduğu söylenebilir. Günümüz koşullarında oyun ihtiyaçlarının da farklılaştığı
ve günümüz neslinin hayatında dijital oyunların yerinin farklı olduğu söylenebilir. Bu durum eğitimcilerin dikkatini
çekmiş ve oyunların gücünü eğitsel faaliyetlerde kullanmak adına farklı çalışmalar yürütülmüştür. Alanyazın
incelendiğinde, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma konusunun oyunların eğitimde kullanılması adına önemli başlıklar
olduğu ancak bu iki konunun zaman zaman karıştırıldığı görülmektedir.
Çalışmanın amacı alan yazın taramasıyla oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma alanında yapılan çalışmaların
incelenmesine bağlı olarak bir durum tespiti yapılmasıdır. Bu doğrultuda yürütülen çalışma sonucunda, oyun tabanlı
öğrenme kavramının uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve doğru yöntem ve teknikler kullanıldığında öğrenmeyi teşvik edici
bir yöntem olarak kullanılabileceğinin alanda yapılan çalışmalar ile kanıtlanmış olduğu söylenebilir. Diğer yandan eğitim
alanında oyunlaştırma kullanımı konusunda yapılan araştırmaların oyun tabanlı öğrenme kadar popüler olmadığı
görülmektedir. Bu durum oyunlaştırma kavramının yeni ve gelişmekte olan bir kavram olmasına bağlı olarak etkinliklerin
tasarlanmasının uzmanlık gerektirmesi ve çeşitli sınırlılıklar içermesiyle açıklanabilir. Alanda yapılacak deneysel
çalışmaların bu sınırlılıkların kaldırılmasında yardımcı olacağı aynı zamanda oyunlaştırmanın hem eğitim alanında
kavramsal çerçevesinin netleşmesi açısından hem de etkililiğinin daha farklı yönlerden belirlenmesi adına faydalı olacağı
düşünülmektedir.

ABSTRACT
It can be said that game is not only an activity which is used to pass time joyfully but also a concept which improves a
child’s ability and intelligence and has a place in every child’s life. Nowadays it can be assumed that the needs for the
games have changed and the digital games have different place in the life of today’s generation. This situation attracted
the educators’ attention and different studies conducted to use the power of the games for educational activities. In the
revised litretature it is said that game based learning and gamification are important to use in education, but these two
subjects are sometimes confused.
The purpose of the study is to make an assessment by reviewing the studies made in game based learning and
gamification subject in the literature. According to our study it can be said that the concept of game based learning is a
method that have been studied on and can be used as an encouraging method when the correct methods and techniques are
applied. On the other hand, it is seen that the studies about using gamification are not as popular as game based learning.
This can be explained by that gamification is a new and improving concept and designing activities requires expertness
and it has some restrictions. It can be assumed that the experimental studies in this field may help to remove these
restrictions and the gamification will be useful to clarify the concept and to determine the efficacy in different aspects.

Keywords: Oyun, Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma
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2.

GİRİŞ

Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı zaman zaman kavramsal olarak birbirlerine karıştırılabildiği görülen oyun, oyun
tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma kavramları ile ilgili alanda yapılan çalışmaların incelenmesi ve bir durum
tespiti yapılmasıdır.
Yöntem
Bu çalışmada oyun, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma konularında yapılan çalışmaların incelenmesi
ve değerlendirilmesi için döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılacak kaynaklara ulaşmak için “Game (Oyun)”, “Game Based Learning (Oyun Tabanlı
Öğrenme)”, “Digital Game Based Learning (Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme)”, “Gamification (Oyunlaştırma)”
anahtar kelimeleri ile EBSCO, Web of Science, Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında
kaynak taraması yapılmış ve 35 yayın çalışma kapsamına dahil edilmiştir.
3.

BULGULAR

Oyun
En temel düzeyde oyun kavramı “Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye
yarayan eğlence” olarak tanımlanabilir (Türk Dil Kurumu, 2017). Bu kavramda da sözü edildiği gibi,
çocuklarının hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olan “eğlenceli” oyunlar aynı zamanda çocuğun yaşantısında
önemli bir işleve sahiptir. Oyun oynayan çocuk sadece eğlenmekle kalmaz aynı zamanda psikolojik ve
fiziksel olarak gelişir hatta oyun oynamanın anlayış, hoşgörü ve birbirine saygı gösterme gibi en temel sosyal
becerilerin gelişimine yardımcı olduğu söylenebilir (Başal, 2007).
Geleneksel Oyunlar
Oyunların tarihi geçmişi düşünüldüğünde insanlık tarihiyle paralellik sergilediğini söylemek güç olmaz.
Bu söylemi Karataş’ın (2014) çalışmasında belirttiği gibi Antik Mısır döneminde oynanan oyunların
hiyeroglifler ile günümüze kadar ulaşmış olması kanıtlar niteliktedir. Bunun yanında İngiltere’nin Başkenti
Londra’da bulunan İngiliz Müzesinde (British Museum) antik çağlarda oynanan oyunlarla ilgili bir bölüm
bulunmakta ve bu bölümde antik Yunan, antik Roma ve Mezopotamya’da oynanan oyunlara ilişkin vazo,
rozet ve hatta karşılıklı oynanan bir tahta oyununun kendisi gibi nesneler sergilenmektedir (Xu, 2011).
Çocuklar bulundukları çağa, coğrafi alana ve kültüre göre oyunlarını ya kendileri oluşturmuşlardır ya da
büyüklerin oynadıkları oyunları değiştirerek kendilerine uygun hale getirmişlerdir (Tuğrul, Ertürk, Özen
Altınkaynak ve Güneş, 2014). Ülkemizde geleneksel çocuk oyunları incelendiğinde taşlarla oynanan oyunlara
rastlanmaktadır. Bu oyunlar bir taşla başka bir taşı vurmayı ya da taşın uzağa atılmasını şeklinde olabileceği
gibi “5 taş” adı verilen ve taşları havaya tutup yakalama şeklinde de olabilir. Bununla birlikte toplarla
oynanan oyunların varlığından da söz edilmekte ve aynı zamanda cirit oyunu gibi, değneklerle oynanan ve
aslında bir çeşit savaş oyunu olarak tanımlanabilecek yetişkin oyunlarına da rastlanmaktadır (Başal, 2007;
Yıldırım ve Demir, 2014)
Çağımızda oyunların niteliğinin ve içeriğinin farklılaştığı ve uzaktan kumandalı oyuncaklar, Barbie
bebekler, yap-boz, Lego, robotlar gibi oyuncaklar ile oynanan oyunların günümüz koşullarında geleneksel
olarak adlandırıldığı söylenebilir (Tuğrul ve diğerleri, 2014). Bu durumun sebebi olarak geleneksel olarak
adlandırılan oyunların yerini dijital oyunlara bırakması gösterilebilir.
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Dijital Oyunlar
Günümüz oyunlarının yakın geçmişle karşılaştırıldığında bile büyük farklılıklar gösterdiğini söylemek
mümkündür. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak elektronik cihazların kullanımının artması tüm hayatı
etkilediği gibi oyunlar konusunda da değişimlere yol açmıştır. Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey ve Boyle,
(2012) bu durumu son 40 yılda geleneksel olarak adlandırabilecek oyunların yerini bilgisayar oyunlarına
bırakmaya başlaması olarak ifade etmişler, günümüzde ise de-Marcos ve diğerlerinin de (2010) belirttiği gibi
elektronikten mobil kavramına geçiş süreci hızlanmış ve mobil oyunlar hayatımızda önemli bir yer edinmeye
başlamıştır.
Geleneksel oyunlardan mobil oyunlara doğru süregelen bu değişimin sebebini farklı değişkenlere
bağlamak mümkün olabilir. Birinci olarak teknolojinin ve buna bağlı olarak teknolojik araçların gelişmesi
gösterilebilir. Bilgisayar teknolojisinde yer alan gelişime bağlı olarak internet teknolojisinde de ilerleme çok
hızlı olmuş ve 1989 yılında ortaya çıkan web 1.0 olarak adlandırılan internet teknolojisinde internet sadece
bilginin erişilebildiği bir kaynak olarak tanımlanırken dinamik web olarak da adlandırılan web 2.0
teknolojileri sayesinde insanlar sadece okuyucu olarak değil aynı zamanda içerik üretici olma imkanı
edinmişlerdir. Semantik web olarak adlandırılan web 3.0 teknolojileri sayesinde web ile kişiye özel web
kavramı ortaya çıkmış ve bağlanan kişilerin özelliklerine göre farklı içeriler sunan sayfaların temelleri
atılmıştır. Son olarak ultra-akıllı bağlantılar ile makineler ve kullanıcılar arasında etkileşim sağlanmasının
hedeflendiği web 4.0 teknolojilerinin yakın gelecekte geliştirileceği öngörülmektedir (Demirli ve Kütük 2010;
Aghaei, Nematbakhsh ve Farsani, 2012; Bozkurt 2013). İnternetin gösterdiği bu gelişim oyunların geçmişi ve
geleceği hakkında ip uçları vermektedir. Gelenekselden elektroniğe ve elektronikten mobile kaydedilen
değişiminin yakın gelecekte sanal gerçeklik kavramı sayesinde insan ve makine arasındaki etkileşimin daha
yüksek oranda sağlanmasıyla bağlantılı olarak mobil oyunlardan sanal gerçeklik oyunlarına geçiş mümkün
olabilir.
Geleneksel oyunlardan günümüz oyunlarına geçişte önemli olduğu düşünülen bir diğer etkenin oyun
oynayan kişinin kendisi olduğu söylenebilir. Prensky (2001a) tarafından ifade edildiği gibi günümüzde
öğrencilerin çoğu doğumdan itibaren dijital çağ oyuncakları ile karşılaşmış ve bu aletleri kullanarak
büyümüşlerdir. Dijital yerliler, net vatandaşları ve dijital nesil gibi farklı adlarla belirtilen ve milenyum
teknolojiyle doğan, teknolojiyi günlük hayatın sıradan bir parçası olarak gören bir nesil olarak adlandırılan bu
neslin, dijital göçmenler, X jenerasyonu, gelenekselciler ve ya bebek patlaması (babyboomers) olarak
tanımlanan ve teknolojiyi sonradan benimsemiş kuşaklara göre farklı oyun ihtiyaçlarına sahip olmaları son
derece normal karşılanabilir (Bozkurt ve Genç Kumtepe 2014; Sarı ve Altun 2016; Bozkurt 2013; Sermeçeli,
Kurnaz ve Özcan, 2015).
Tarihi insanlık tarihi ile eşdeğer olabileceği varsayılan oyun konusunun eğitimde kullanılmaması
düşünülemez. Günümüzde çok fazla sayıda insanın günlük hayatının önemli bir kısmını dijital oyunlar
oynayarak geçirdiği söylenebilir. Prensky (2001b) tarafından da belirtildiği gibi oyunların eğlendirici gücünü
eğitsel amaçlar için kullanmak eğitimcilerin ilgisini çekmiş ve bu konularda oldukça fazla sayıda araştırma
yapılmıştır.
Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme
Oyunların eğitsel anlamda en sık kullanıldığı alanlardan biri oyun tabanlı öğrenme olarak adlandırılan ve
temelde oyunları eğitsel amaçları yerine getirmek için kullanmayı hedefleyen yani bir yandan öğrencinin
hoşça vakit geçirmesi amaçlanırken aynı zamanda süreç boyunca bilgiler de öğreten veya pekiştiren bir
yaklaşımdır. Ciddi oyunlar (serious games) olarak adlandırılabilecek bu oyunların, etkileşimli, belirli kuralları
ve kısıtlamaları olan ve net olarak belirlenen hedefe bazı zorlukları aşarak ulaşılmasını sağlama gibi temel
özelliklerinin olduğundan söz edilebilir. (Karataş 2014; Bayırtepe ve Tüzün 2007; Bellotti, Kapralos, Lee,
Moreno-Ger ve Berta, 2013; Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp ve Van Der Spek, 2013).
Günümüzde bu yaklaşımın merkezinde yer alan oyunların dijital oyunlar olduğu söylenebilir. Hedeflenen
ise bu oyunların eğitimde kullanılmasıdır ve oyunların eğitimde kullanılmasıyla ilgili iki farklı yaklaşımdan
söz edilebilir. Birinci olarak ticari- eğlence amaçlı olarak tasarlanmış oyunları eğitsel amaçlar göz ününde
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bulundurularak eğitim faaliyetleri içinde kullanmak ve ikinci olarak asıl amacı eğitsel faaliyetleri
gerçekleştirmek olan oyunlar tasarlamaktır (All, Nuñez Castellar ve Van Looy, 2016; Stewart ve diğerleri,
2013; Backlund ve Hendrix, 2013).
Kim, Park, ve Baek, (2009), oyun tasarlama sürecinin çok zaman ve efor gerektiren bir süreç olmasından
ötürü yeni bir oyun tasarlamaktansa var olan oyunları oyun tabanlı öğrenme faaliyetleri içinde kullanmanın
daha uygun olabileceğini belirtirken bu durumu temelde iki nedene bağlamaktadır. Birinci olarak yeni bir
oyun tasarlamak ve geliştirmek hem pahalı hem de zaman alıcı ve karmaşık bir süreçtir. İkinci olarak ta
sadece eğitsel amaçlar için geliştirilen oyunlar dijital oyunlar kadar eğlenceli ve çekici olmayabilir. Ancak
ilgili yönergeler ve öğretim stratejileri olmadan ticari dijital oyunları eğitim faaliyetlerinde kullanmak,
istenilen sonuca ulaşma konusunda yararlı olmayabilir.
Ticari oyunlarda da eğitimde olduğu gibi bazı amaçlara ulaşmak bir hedeftir ancak oyunda
gerçekleştirilmesi beklenen hedefler hedeflenen öğrenme aktiviteleri olmayabilir (Westera, Nadolski,
Hummel ve Wopereis, 2008; Frey 2012). Yani her öğretim durumunda oyun kullanmanın doğru olduğu
söylenemez, oyunların kullanılacağı öğretim içeriği ve pedagojik aktivitelerin seçimi önemli bir durumdur
(Hays, 2005). Bu bakımdan ticari oyunların eğitimde kullanılmasında da sıkıntılar olduğu söylenebilir.
Ticari oyunlar ile eğitsel amaç için kullanılacak oyunların seçimi durumunu özetlemek gerekirse; ticari
oyunlara ulaşmak ve bu oyunları eğitsel faaliyetlerde kullanmak kolay olsa da hangi oyunu hangi durumda
hangi şekilde kullanacağını belirlemek eğitimci için önemli bir sorun oluşturabilir, bunun yanında eğitsel
amaçları gerçekleştirmek için yeni oyun tasarlamak hem zor bir süreç hem de pahalı olabilir. Bu durum aşılsa
bile bu oyunlar ticari oyunlar kadar eğlenceli olmayabilir.
İster ticari ister amaç için yazılmış oyun olsun, oyunların eğitsel faaliyetlerde farklı amaçlarla kullanıldığı
söylenebilir. Tobias, Fletcher, Dai, ve Wind, tarafından 2011 yılında yapılan araştırmada oyunların eğitimdeki
etkinliğini araştıran 95 farklı çalışma incelenmiş ve genel olarak çalışmaların şu kategorilerde yapıldığı
görülmüştür:
●

Oyunlardan gerçek hayata bilgi, beceri ve tutum transferi,

●

Görsel dikkat, uzaysal görselleştirme ve problem çözme gibi bilişsel süreçler üzerindeki etkileri,

●

Çeşitli konularda performans ve öğrenmeyi kolaylaştırması

●

Öğretim durumlarında oyunların kullanımı

●

Okulda gerçekleştirilen öğrenme faaliyetlerinde oyun oynamanın etkileri

●

Saldırganlık, düşmanlık ve motivasyon üzerindeki etkileri

●

Tutum değiştirme akt. (Backlund ve Hendrix 2013)

Dijital oyunların etkililiği ile ilgili alan yazında oldukça fazla çalışma yer almaktadır. Connolly ve
diğerleri (2012) tarafından yürütülen çalışmada 129 deneysel çalışma etkileri ve sonuçları bakımından
incelenmiş ve yapılan çalışmalarda dijital oyunların daha çok algısal, bilişsel, davranışsal, duygusal
(affective), motivasyonel etkileri ve sonuçları bakımından incelendiği ve çalışmalar sonucunda en sık
rastlanan etki ve sonuçların bilgi kazanımı/içerik anlama, duyuşsal (affective), ve motive edici olduğuna
ilişkin sonuçlar olduğu ortaya konmuştur.
Vogel ve diğerleri (2006) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında oyunların ve interaktif
simülasyonların etkililiğini belirlemek üzere 1986 ve 2003 yılları arasında yürütülmüş 32 çalışma incelenmiş
ve genel olarak interaktif simülasyonlar ya da oyunların öğretimde kullanılmasının normal öğretim yöntemleri
ile karşılaştırıldığında daha yüksek bilişsel kazanımlara olanak sağladığı ve öğrenmeye yönelik daha iyi
tutumlar sergilenmeye yardımcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Sitzmann (2011) tarafından yürütülen meta-analiz araştırmada toplam 6476 katılımcının yer aldığı 65
çalışma öz-yeterlik (self-efficacy), bildirime dayalı bilgi (declarative knowledge), yordam bilgisi (procedural
knowledge) ve akılda tutma (retention) gibi faklı öğrenme çıktıları bakımından incelemiş ve oyun ya da
simülasyon kullanan öğretim yöntemlerinin normal öğretim yöntemlerine göre anlamlı seviyede daha başarılı
sonuçlar verdiği ortaya konmuştur.
Benzer şekilde Wouters ve diğerleri (2013) tarafından yapılan mata-analiz çalışması da 1990 ve 2012
yılları arasında gerçekleştirilmiş olan 38 çalışma, öğrenme (learning), akılda tutma (retention) ve motivasyon

130

bakımından incelenmiş ve oyunların normal yöntemlere göre öğrenme ve akılda tutma bakımından daha etkili
olduğunu ancak motivasyon konusunda anlamlı derecede bir farklılık olmadığı sonucunu ortaya koymuştur.
Clark, Tanner-Smith, ve Killingsworth, (2016) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında ise oyunun
öğrenme üzerindeki etkileri incelenmiş ve çalışmaya 2000 ile 2012 yılları arasında yürütülen 69 çalışma ve
6868 katılımcı dahil edilmiştir. Karşılaştırma yapılırken oyun kullanımı ile normal öğretim faaliyetlerinin
öğrencinin öğrenmesi üzerindeki etkileri karşılaştırılırken aynı zamanda oyun faaliyetleri kendi içerisinde
değerlendirilerek standart oyunlar ile arttırılmış gerçeklik (augmented games) oyunlarının karşılaştırılması
yapılmıştır. Önceki meta analiz çalışmalarına benzer olarak oyun kullanımı durumu oyun kullanılmayan
duruma göre öğrenme üzerinde daha olumlu etkiye sahipken arttırılmış gerçeklik oyunlarının da standart
oyunlara göre daha başarılı olduğu sonucu ortaya konmuştur.
Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde dijital oyun tabanlı öğrenme faaliyetlerinin özellikle
motivasyon, öğrenme ve öğrenmeye yönelik tutumlar konusunda daha olumlu sonuçlar ortaya koyduğu
anlaşılabilir.
OYUNLAŞTIRMA
Oyunların eğitimde kullanılmasının bir diğer yolu oyunlaştırma yöntemini kullanmaktır. Oyunlaştırma
yöntemi gerek dijital ortamlarda gerekse geleneksel sınıf ortamında kullanılabilecek bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu kavramın eğitsel faaliyetlerde hangi şekilde kullanılabileceğinin
belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Alan yazın incelendiğinde oyunlaştırma kavramının 2000’li yılların başında ortaya çıktığı ancak özellikle
2010 yılından sonra daha sık kullanılmaya başlandığı söylenebilir (Deterding, Dixon, Khaled ve Nacke, 2011;
Xu, 2011; Karataş, 2014). Oyunlaştırma kavramının kabul gören tanımının Deterding ve diğerleri tarafından
2011 yılında yapılan “oyun tasarım unsurlarının oyun bağlamı dışındaki durumlarda kullanılması” olduğu
söylenebilir. Oyunlaştırma, oyun mekanizmalarını gerçekte oyun olmayan aktivitelere dahil etmeyi amaçlayan
bir yöntemdir (Sarı ve Altun, 2016). Oyunlaştırmanın temel amacının planlanan etkinliklerin oyun gibi
eğlenceli olmasını sağlamak olduğu da söylenebilir (Xu, 2011).
Werbach ve Hunter (2012) oyunlaştırmada kullanılacak oyun unsurlarını dinamikler, mekanizmalar ve
bileşenler olmak üzere üç temel kategoriyle ilişkilendirmişlerdir ve bu kategorileri şu şekilde açıklamışlardır.
1) Dinamikler: Oyuna asla doğrudan koyulamayacak olan ancak oyun tasarımı aşamasında düşünülmesi
ve yönetilmesi gereken unsurlar olarak adlandırılabilir. Dinamikler şu şekilde sınıflanabilirler:
a) Kısıtlamalar (Constraints)
b) Duygular (Emotions)
c) Öyküleme (Narrative)
d) İlerleme (Progression)
e) İlişkiler (Relationships) olarak ifade edilebilir.
2) Mekanizmalar: Oyun içerisindeki ilerlemeyi yani hareketi sağlayan ve oyuncunun katılımı ile ilişkili
unsurlardır. Her mekanizma yukarıda belirtilen dinamiklere ulaşmanın bir yoludur. Oyunlarda kullanılan
önemli mekanizmalar şu şekilde tanımlanabilir:
a) Meydan okuma (Challenges):
b) Şans faktörü (Chance):
c) Rekabet (Competition):
d) İş birliği (Cooperation):
e) Geribildirim (Feedback):
f) Kaynak kazanımı (Resource Acquisition):
g) Ödüller (Rewards):
h) İşlemler/Alışveriş (Transactions):
i) Sıra (Turns)
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j) Kazanma Durumları (Win states)
3) Bileşenler: Bileşenler mekaniklerin ya da dinamiklerin daha özel halleridir. Her bileşen kendinden
üstte bulunan bir ya da daha fazla unsura bağlantı sağlar. Oyunlaştırma en belirgin unsurlarıdır. Önemli oyun
bileşenleri şunlardır:
a) Kazanımlar (Achievements)
b) Avatarlar (Avatars)
c) Rozetler (Badges)
d) Zorlu mücadele (Boss Fights)
e) Koleksiyonlar (Collections)
f) Mücadele (Combat)
g) İçerik açma (Content Unlocking)
h) Hediye vermek (Gifting)
i) Liderlik sıralaması (Leaderboards)
j) Seviyeler (Levels)
k) Puanlar (Points)
l) Sorgulamalar (Quests)
m) Sosyal Grafikler (Social Graphs)
n) Ekipler (Teams)
o) Sanal Eşyalar (Virtual Goods)
Dinamik ve mekanikler oyunlaştırma sürecinin genel kuralları gibi düşünülebilir, bileşenler ise göz
önünde olan unsurlardır. Bu kategorilerde belirtilen unsurları bilinmesi önemlidir ancak sadece gerekli
unsurları yerleştirerek bir tasarım oluşturmak yeterli değildir. Hangi unsurun durumunuzla eşleştiğini bilip
ona göre süreci tasarlamak önemlidir.
Oyunlaştırma çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İş yerleri farklı amaçları gerçekleştirmek amacıyla gerek
müşterileri gerekse çalışanları üzerinde pazarlama, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, satış, üretim, stratejik
planlama ve ar-ge gibi farklı departmanlarda çeşitli oyunlaştırma çözümlerini kullanmaktadırlar (Burke,
2016). FourSquare, Nike+, RecycleBank, eBay, Samsung Nation, Microsoft Ribbon Hero oyunlaştırma
kullanan ticari sitelere örnek olarak gösterilebilir (Xu, 2011; Bozkurt ve Genç Kumtepe, 2014).
Ticari amaçlarla kullanılabilen oyunlaştırma aynı zamanda eğitsel amaçlar göz önünde bulundurularak da
kullanılabilir. Eğitsel anlamda oyunlaştırma sadece öğretim sürecine oyun eklemek değil, oyun unsurlarını
kullanarak öğrencilerin mevcut öğrenme alanında öğrenmesini kolaylaştırmayı hedefler (Karataş, 2014).
Eğitimde oyunlaştırma, motivasyon, bağlanma ve eğlence unsurlarının kullanılması sonucunda
kazanımlarının sağlanması olarak ifade edilebilir. Yıldırım ve Demir (2014) eğitimde oyunlaştırılmayı; puan,
rozet, seviye ve deneyim puanı şeklinde tasarlanan yapının tamamen sınıf ortamına aktarılması olarak
tanımlamaktadır. Bu bileşenler, öğretim faaliyetlerinde kullanılırken daha önceden belirlemiş ve öğrencilere
açıklamış olan kriterlerine göre kullanılmalıdır. Örneğin öğrencilerin olumlu davranışları öğretmen tarafından
puan ya da rozetler ile ödüllendirebilir ve bu ödüllendirmeler daha sonra seviye ve lider tablolarında
gösterilebilir (Sarı ve Altun, 2016). Ancak bu faaliyetler sadece skor tutulmasına ve alınan puanların
duyurulmasına yönelik planlanmamalıdır.
Hamari, Koivisto ve Sarsa (2014) tarafından yürütülen çalışmada 24 farklı çalışma incelenmiş ve
incelenen araştırmaların çoğunda oyunlaştırmanın olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur. Benzer şekilde
Seaborn ve Fels (2015) farklı disiplinlerde oyunlaştırma ile ilgili 32 araştırmayı inceledikleri çalışmada
oyunlaştırmanın olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Oyunlaştırmanın halen gelişim aşamasında olan bir yöntem olduğu söylenebilir. Oyunların eğlendirici,
motive edici ve bağlayıcı yönünün eğitimde kullanılması fikri oyunlaştırmanın cazibesini arttırmakladır ancak
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bu yöntemin eğitim alanındaki etkililiğinin daha fazla sayıda deneysel araştırmayla test edilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Tarihi insanlık tarihiyle eş değer sayılan oyunların eğitim faaliyetlerinde kullanılmaması düşünülemez.
Gerek oyunların doğrudan eğitsel faaliyetler için kullanıldığı oyun tabanlı öğrenme gerekse oyun unsurlarının
oyun durumları dışında kullanılmasını ifade eden oyunlaştırma uygulamaları eğitimde oyun kullanımının
temel yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oyun tabanlı öğrenme kavramı uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve doğru yöntem ve teknikler
kullanıldığında öğrenmeyi teşvik edici bir yöntem olarak kullanılabileceğinin alanda yapılan çalışmalar ile
kanıtlanmış olduğu söylenebilir.
Özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak mobil cihazların
kullanımının artması ile birlikte gerek mobil cihazlara ulaşabilme imkânı artmış gerekse bu cihazları
kullanarak çevrimiçi olma durumu kolaylaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik kavramının
yaygınlaşması ile birlikte dijital oyunların çok daha gerçekçi deneyimler sunabileceği ve bu gerçekçi
deneyimlerin eğitsel faaliyetler için kullanılmasının yeni araştırma konuları yaratması beklenmektedir.
Diğer yandan eğitim alanında oyunlaştırma kullanımı konusunda yapılan araştırmaların oyun tabanlı
öğrenme kadar popüler olmadığı söylenebilir. Bu durum bu kavramın yeni ve gelişmekte olan bir kavram
olmasıyla açıklanabilir. Oyunların bağlayıcı, eğlendirici ve motive edici gücünü kullanmak geleneksel
sınıflarda çok sık şikâyet edilen konuların çözümü gibi görünse de sürecin planlanmasının kolay olmadığı
söylenebilir. Gerek geleneksel sınıflarda gerekse dijital ortamlarda oyunlaştırma sürecinin tasarlanmasının
uzmanlık gerektirdiği ve sınırlılıkları bulunduğu söylenebilir. Alanda yapılacak deneysel çalışmaların bu
sınırlılıkların kaldırılmasında yardımcı olacağı aynı zamanda oyunlaştırmanın hem eğitim alanında kavramsal
çerçevesinin netleşmesi açısından hem de etkililiğinin daha farklı yönlerden belirlenmesi adına faydalı olacağı
düşünülmektedir.
5.
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EĞİTSEL SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI VE EDMODO ÖRNEK
UYGULAMASI
Educational Social Media Platforms And Edmodo Sample Application
Aslıhan SABAN 1, Osman POLAT2

1.

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı yönünde çalışmaların yeterli
derecede olmamasından hareketle, sosyal medyanın gücünü eğitim ortamında daha etkili bir biçimde kullanabilmek için
eğitsel sosyal medya platformlarının incelenmesi ve öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanım oranı yüksek olan
Edmodo platformunun incelenerek örnek bir uygulamanın ortaya konulmasıdır. Bu amaçla öğretmen adaylarının Edmodo
platformu kullanımına ilişkin görüşleri ve eğitsel amaçlı sosyal medya platformlarının eğitimde kullanılabilirliğine dair
görüşleri derinlemesine incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 güz döneminde öğrenim gören ve seçmeli
derslerden Bireyler Arası İletişim dersini tercih eden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölümü 4. sınıfta
okuyan 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasına
dayanan Karma Yöntem araştırmasına ve Gömülü Desen Yöntemine başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Teknolojileri, Sosyal Medya, Edmodo, Eğitsel Sosyal Medya
ABSTRACT
The main objective of this study, analysis of educational social media platform to more effectively use the power of
social media in the education environment and demonstrate the sample application referring to Edmodo with a high
utilization rate by teachers and students due to studies on the use of educational social media platforms was not effective
enough in our country. For this purpose, examined in depth teacher candidates' views on the use of the Edmodo and the
views on the availability of educational purposes social media platforms in education. Working group of the research is
composed 61 Computer and Instructional Technologies Education department teacher candidates who was studying 20142015 fall semester and prefer interpersonal communication course in elective course. The study was applied to mixed
methods research based on the combined use of qualitative and quantitative research methods and grounded method.

Keywords: Education Technology, Social Media, Edmodo, Educational Social Media
2.

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile son yıllarda farklı dönüşümler meydana gelmiştir. Yaşanan ve yaşanmaya
devam eden bu dönüşümler sosyal hayatı ve ortamı, sosyal iletişimi ve sosyal ilişkileri kapsayan bir sosyal
dönüşüm olmakla birlikte, teknolojiyi ve teknoloji kullanımını da etkilemektedir (Çoklar, 2010). Dünya tarihi
açısından önemli bir dönüm noktası olan internet ve sosyal medyanın ekonomide, siyasette, sosyokültürel
yaşamımızdaki etkilerini her geçen gün daha da fazla hissetmekteyiz. Dünyadaki bu değişim süreci ve
beraberinde getirmiş olduğu hızlı gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da etkisini
göstermiş ve eğitimin yapısı, işleyişi, kapsamı ile birlikte bu bağlamdaki kişilerin rollerinde de değişiklikleri
beraberinde getirmiştir (Mazman, 2009).
Genel amaçlı sosyal ağ sitelerinden birçoğu zaman içinde gelişerek kullanıcılara sunduğu birçok
özellik ve uygulama imkânını ile sosyal ağ olmanın yanı sıra platform olma özelliğini de taşımaktadır. Genel
amaçlı sosyal ağların kullanıcılar tarafından gördüğü bu ilgi ve sağlanan iletişim olanakları karşısında eğitim
ve eğitimciler de kayıtsız kalmamıştır. Bu bağlamda eğitsel amaçlı birçok sosyal ağ platformu doğmuş ve
ciddi kullanıcı rakamlarına ulaşmıştır. Eğitsel amaçlı sosyal ağlardan bazıları; Edmodo, Beyazpano,
Edcanvas, Edublogs, SchoolTube, Edshelf,, Glogster, Teachem şeklinde sıralanabilir.
Yurt dışında yapılan çalışmalarda sosyal ağ ve eğitim ilişkisi incelendiğinde genel amaçlı sosyal
ağların eğitimde kullanılabilirliği ve eğitsel amaçlı sosyal ağların eğitimde kullanılabilirliği konuları iki ana
başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel amaçlı sosyal ağların doğası gereği tam bir eğitim ortamı olmadığı
1
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gibi eğitim amacıyla sosyal medya araçlarından yararlanıldığı ve çalışmaların büyük çoğunluğu facebook
sosyal ağı çerçevesinde yürütüldüğü görülmektedir. Eğitsel amaçlı sosyal ağlar üzerine yapılan araştırmalar
2014 tarihini sonrasında yoğunlaşmıştır ve bu çalışmaların da büyük çoğunluğunda Edmodo sosyal platformu
konu alınmıştır. Ülkemizde de eğitim aracı olarak sosyal medya kullanımı ile ilgili çalışmalar büyük bir
çoğunluğu genel amaçlı sosyal ağların eğitsel amaçlı kullanımlarına yöneliktir. Ayrıca eğitsel amaçlı sosyal
ağlar üzerine odaklanmış kapsamlı çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dil seçeneği, öğretmenlerin
teknolojiye bakış açıları, klasiğin dışına çıkma korkusu vb. birçok sebep eğitsel sosyal ağların kullanılmaması
ve bu alandaki çalışmaların yetersizliği sonucunu doğurmaktadır.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı yönünde
çalışmalarının yeterli derecede olmamasından hareketle, sosyal medyanın gücünü eğitim ortamında daha etkili
bir biçimde kullanabilmek için eğitsel sosyal medya platformlarının incelenmesi ve öğretmenler ve öğrenciler
tarafından kullanım oranı yüksek olan EDMODO platformunun incelenerek örnek bir uygulamanın ortaya
konulmasıdır. Bu örnek uygulama ile harmanlanmış bir öğretim sistemi içerisine EDMODO sosyal platformu
dâhil edilerek öğrencilerin eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı konusunda tutum değişiklikleri
irdelenecektir. Bu bağlamda oluşturulan araştırma soruları aşağıdaki gibidir:
1- Öğretmen adaylarının Edmodo platformu kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?
2- Öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı sosyal medya platformlarının eğitimde kullanılabilirliğine
dair görüşleri nelerdir?
3- Edmodo platformu öğrenme için uygun bir ortam sağlamakta mıdır?
3. YÖNTEM
Bu çalışmada geliştirilen araştırma sorularının yanıtlanmasında verilerin çeşitlendirilmesi ve
tamamlayıcı verilerle desteklenmesi gereli görülmüştür. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak çalışmada nitel ve
nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasına dayanan Karma Yöntem araştırmasına ve Gömülü Desen
Yöntemine başvurulmuştur.
Karma yöntem araştırmaları, araştırma yöntemlerinin sınıflandırılmasında ayrı bir kategori olarak ele
alınan ve yükselen bir araştırma paradigması özelliğindedir (Fırat, Yurdakul ve Ersoy 2014). Bir yöntem
olarak karma yöntem tek bir araştırmada hem nitel hem de nicel verilerin toplanması, analizi ve birlikte
kullanımına odaklanır. Karma yöntem araştırmasının temel dayanağı, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte
kullanılmasıyla araştırma probleminin, her bir yöntemin tek başına yapacağından daha iyi anlaşılmasını
sağladığıdır (Creswell ve Plano Clark 2007).
Eğitsel araştırmalarda en sık kullanılan karma yöntem araştırmalarından bir tanesi gömülü karma
yöntemdir. Gömülü karma yöntem araştırmalarında da veriler eş zamanlı olarak toplanır, ancak bir veri biçimi
destekleyici rol oynar. Gömülü karma yöntem, araştırmanın birincil amacı doğrultusunda nitel ya da nicel
desen uygulamalarını arttırmak amacı ile araştırmacının farklı tipte veri gerektiren farklı soruları olduğunda
uygundur (Creswell ve Plano Clark, 2011). Bu desende baskın olan araştırma metodu (deneysel desen) asıl
araştırma sorusunu, gömülü metot ise asıl araştırma sorusundan hareketle oluşturulan ikincil araştırma
sorusunu cevaplamak için kullanılır (Plano Clark, Creswell, O’Neil Green ve Shope, 2008).
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılmış bunun yanı sıra araştırma
verilerinin desteklenmesi ve teyit edilmesi amacı ile nitel araştırma yöntemlerine de başvurulmuştur.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim - öğretim yılında Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde öğrenim
gören ve Bireyler Arası İletişim dersini alan 24 birinci öğretim 37 ikinci öğretim öğrencisi olmak üzere
toplam 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada karma desen oluşturulduğu için araştırma hem nitel hem de nicel boyuttadır, dolayısıyla
veriler nitel ve nicel araçlarla elde edilmiştir.
Edmodo Benimseme Anketi

136

Birinci bölüm öğretmen adaylarının global sosyal medya kullanımlarını belirlemeye yönelik; ikinci
bölüm öğretmen adaylarının 12 haftalık uygulama boyunca Edmodo sosyal platformu üzerine görüşlerini
belirlemek için 5’li Likert tipinde kapalı uçlu sorulardan, üçüncü bölüm ise açık uçlu tek bir sorudan
oluşmaktadır. Ölçme aracında bulunan kapalı uçlu sorular ilgili literatür taranarak elde edilen kuramsal
bilgiler, alanla ilgili yapılan araştırmalar ve tezler gözden geçirilerek veri toplama araçları incelenmiş;
araştırmacı tarafından veri toplama aracının maddeleri taslak olarak oluşturulmuştur. Sacide Güzin Mazman
(2009) tarafından geliştirilen “Facebook Benimseme Anketi” kendi izni ile araştırma sorularına paralel
Edmodo platformuna uyarlanarak madde havuzuna dâhil edilmiştir.
Veri toplama aracının kapsam geçerliliğinin sağlanması Edmodo’un kullanıcılara sunduğu imkân ve
ögelerini örneklemesine, maddelerin her birinin ölçmek istediği durumu en iyi derecede ölçmesine özen
gösterilmiştir. Ölçme aracı içerisindeki her bir ifadenin hem içerik hem de teknik açıdan ilgili özelliği ölçüp
ölçmediği konusunda, eğitim teknolojileri alanında uzman 3 kişinin görüşüne başvurularak ölçme aracının
geçerliliği geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca soruların anlaşılırlığını test etmek amacıyla bir Türkçe alan
uzmanın görüşü alınmıştır. Bunların yanı sıra anket taslağı çalışma grubu seviyesinde 2 öğretmen adayına
okutturulmuş, anlaşılması zor olan yerler belirlenmiş ve düzeltmeler yapılmıştır. Uzmanların ve öğrencilerin
görüşleri, önerileri ve eleştirileri doğrultusunda tekrar düzenlenerek uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Mülakat
Bu çalışmada, öğretim elemanının Edmodo uygulaması hakkındaki görüşleri yarı yapılandırılmış
görüşme formları ile alınmıştır. Mülakatlarda, öğrencilere uygulanacak anketin paralelinde sorular yer almış
ve eğitsel amaçlı sosyal medya platformları üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca Edmodo uygulaması hakkında
öğretim elemanının değerlendirmesini almak ve uygulamanın öğrenciler ile ders sürecine etkileri hakkındaki
görüşlerini öğrenmek amaçlı sorular da hazırlanmıştır. Mülakatlar, Edmodo uygulamasının 8. haftasında ve
12. haftasında olmak üzere altışar soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formları ile gerçekleştirilmiştir.
Edmodo Kayıtları ve İstatistikleri
Araştırmada 12 hafta boyunca katılımcıların Edmodo sosyal medya platformuna üyelikleri ve
kullanım istatistikleri kayıt altına alınmıştır. Bu istatistikler kullanıcıların materyal paylaşımı, ödev gönderimi,
beğenileri ve yorumları gibi bilgiler içermektedir.
Verilerin Analizi
Araştırmada, kişisel bilgi formuyla toplanan verilerin frekans ve yüzde analizleri, anket ve mülakat
yoluyla toplanan verilerin ise nitel analizi yapılmıştır. Araştırmanın temelini odağını oluşturan ve nicel
verilerin sağlanması için kullanılan “Edmodo benimseme anketi” ile sağlanan veriler SPSS 20 programı ile
analiz edilmiş, veriler betimsel analiz ile incelenmiştir. Betimsel analiz yaklaşımı ile elde edilen veriler, daha
önce belirlenen temalara göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2011). Bu kapsamda;
bulgular, yüzde ve frekans puanları yorumlanmıştır.
Araştırmanın nitel ve destekleyici bölümünü oluşturan öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara
vermiş oldukları yanıtlar içerik analizi yaklaşımı ile incelenmiştir. İçerik analizi genel olarak yazılı ve sözlü
materyallerin sistematik bir biçimde analizi olarak tanımlanır (Balcı, 1997). İçerik analizi birçok kaynaktan
alınan materyallerin tarafsız ve sistematik olarak tanımlanması için yapılan her türlü teknik olarak kabul
edilebilir ( Nachmias ve Nachmias, 2000). İçerik analizinde söylenenlerin sınıflandırılması ve ne sıklıkla
söylendiğinin belirlenmesi yatmaktadır (Simon ve Burstein, 1985). İçerik analizi ile bir materyalin
içeriğindeki ortak yönlerin ortaya konması amaçlanmıştır ( Mayring, 2000). İçerik analizinin basamakları şu
şekildedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011) :
Bu çalışmada da önce toplanan nitel veriler incelenmiş. Veriler kodlanmış ve temalarına
ayrılmıştır. Kodlar ve temalar düzenlenmiştir. Bulgular doğrultusunda nicel verilerle birlikte
yorumlama yapılmıştır.
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4.

BULGULAR

Tablo 1. Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Ölçeğine Verilen Cevapların Dağılımı

Madde

N

Mi
n.

Max.

Ort.

Ss

Edmodo ‘ya kolaylıkla üye oldum.

61

2

5

4,5902

0,7328

Edmodo’yu rahatlıkla kullanıyorum.

61

3

5

4,4918

0,6433

Edmodo’nun eğitsel hedeflere ulaşılmasına katkı sağladığını
düşünüyorum.

61

1

5

4,0656

1,0381

Edmodo’nun derslerde göstermiş olduğum başarılara olumlu
katkı sağladığını düşünüyorum.

61

1

5

3,6721

1,0670

Edmodo’nun dersleri daha eğlenceli ve materyallere rahat
ulaşılabilir hale getirdiğini düşünüyorum.

61

1

5

3,9180

1,0757

Edmodo sadece eğitsel amaçlara hizmet ettiği için güvenlik
problemi olduğunu düşünmüyorum.

61

1

5

3,9508

1,1077

Edmodo’yu kaynak ve materyal paylaşımı konusunda başarılı
buluyorum.

61

1

5

4,3115

0,9151

Dersler ile ilgili duyuruları Edmodo’ dan takip ediyorum.

61

2

5

4,3607

0,8104

Ödevleri ve ders ile ilgili görevleri Edmodo’ dan takip
ediyorum.

61

2

5

4,4262

0,7987

Edmodo Ders grubumuzu en az haftada bir kez ziyaret
ediyorum.

61

2

5

3,6393

1,1019

Edmodo’ya akıllı telefonumdan (mobil) giriş yapıyorum.

61

1

5

3,1475

1,6380

Eğitsel Sosyal Medya Platformlarını Eğitim için Yeni
öğrenme ortamları olarak görüyorum.

61

1

5

4,1803

1,0164

Eğitsel Sosyal medya Platformlarının zaman ve mekân
bağımlılığını ortadan kaldıracağını düşünüyorum.

61

1

5

4,1475

1,0217

Eğitsel Sosyal medya Platformlarının kullanılmasında yabancı
dilin sorun olmadığını düşünüyorum

61

1

5

3,7541

1,1258

Verilerden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın birinci alt probleminde “Öğretmen adaylarının Edmodo platformu kullanımına ilişkin
görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.
“Edmodo’ya kolaylıkla üye oldum.” ifadesine örneklem grubun %70,5’i “Kesinlikle Katılıyorum”,
%21,3’i ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun
%91,8’lik kısmı “Edmodo’ya kolaylıkla üye oldum” ifadesine katıldıklarını belirtirken, %3,3’lük kısım bu
görüşe katılmıyor, %4,9’u da bu konuda bir fikirleri olmadıklarını belirtmişlerdir. Frekans analizi ve yüzde
dağılımlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğunun Edmodo platformuna üye olma konusunda sorun
yaşamadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.
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“Edmodo’yu rahatlıkla kullanıyorum.” ifadesine örneklem grubun %57,4’ü “Kesinlikle
Katılıyorum”, %34,4’ü ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma
grubun %91,8’lik kısmı “Edmodo’yu rahatlıkla kullanıyorum.” ifadesine katıldıklarını belirtirken %8,2’lik
kısmı Edmodo’nun kullanımı konusunda nötr görüş belirtmişlerdir. Frekans analizi ve yüzde dağılımlarına
göre katılımcıların büyük çoğunluğunun Edmodo platformunun kullanımı konusunda sorun yaşamadıkları
sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneklem grubuna uygulama sonunda yöneltilen “ileride öğretmen olduğumda
Eğitsel sosyal medya platformlarını derslerde kullanmayı düşünüyorum/düşünmüyorum. Çünkü …” şeklide
soru yöneltilmiş ve verilen cevaplar incelere temalara ayrılmıştır. Kullanım kolaylığı ile ilgili 3 öğrenci
kullanım zorluğu ile ilgili 1 öğrenci görüş bildirmiştir.
“Edmodo’yu kaynak ve materyal paylaşımı konusunda başarılı buluyorum.” ifadesine örneklem
grubun %50,8’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %34,4’ü ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap
vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %85,2’lik kısmı “Edmodo’yu kaynak ve materyal paylaşımı
konusunda başarılı buluyorum.” ifadesine katıldıklarını belirtirken %11,5’lik kısmı bu ifadeye nötr görüş
belirtmişlerdir. Çalışma grubunun 3.3’lük kısmı ise bu ifadeye “Hiç Katılmıyorum” şeklinde görüş
belirtmişlerdir. Frekans analizi ve yüzde dağılımlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğunun Edmodo
platformunun ders kaynakları ve materyallerinin paylaşılması konusunda başarılı bir ortam sağladığı sonucu
ortaya çıkmaktadır.
Örneklem grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre
eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “bilgi paylaşımı” temasıyla 12 kişi olumlu görüş bildirmiştir.
“Dersler ile ilgili duyuruları Edmodo’ dan takip ediyorum.” ifadesine örneklem grubun %54,1’i
“Kesinlikle Katılıyorum”, %31.1’ü ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna
göre, çalışma grubun %85,2’lik kısmı Bireyler Arası İletişim dersi kapsamında dersle ilgili duyuruları
Edmodo platformunda takip etmişlerdir. Çalışma grubunun %11,5’lik kısmı bu ifadeye nötr görüş
belirtmişken, %3.3’lük kısmı ise katılmadıklarını belirtmişlerdir.
“Ödevleri ve ders ile ilgili görevleri Edmodo’ dan takip ediyorum.” ifadesine örneklem grubun
%57,4’ü “Kesinlikle Katılıyorum”, %27.9’u ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir.
Buna göre, çalışma grubun %85,2’lik kısmı Bireyler Arası İletişim dersi kapsamında dersle ilgili duyuruları
Edmodo platformunda takip etmişleridir. Çalışma grubunun %11,5’lik kısmı bu ifadeye nötr görüş
belirtmişken, %3.3’lük kısmı ise katılmadıklarını belirtmişlerdir.
“Edmodo Ders grubumuzu en az haftada bir kez ziyaret ediyorum.” ifadesine örneklem grubun
%27,9’u “Kesinlikle Katılıyorum”, %27,9’u ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir.
Buna göre, çalışma grubun %55,8’lik kısmı uygulama dönemi süresince hafta en az bir kere Edmodo ders
grubunu ziyaret etmiştir. Çalışma grubunun %21,3’lik kısmı bu ifadeye nötr görüş belirmiş iken %23.0’lük
kısmı ise bu ifadeye katılmadıklarını belirtmişlerdir.
“Edmodo’ya akıllı telefonumdan (mobil) giriş yapıyorum.” ifadesine örneklem grubun %32,8’i
“Kesinlikle Katılıyorum”, %16,4’ü ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Bu ifade
için çalışma grubunun %29.5’i “Hiç katılmıyorum” , %11,5’i “Katılmıyorum” ifadesini işaretleyerek cevap
vermiş iken %9.8’i nötr görüş bildirtmiştir. Frekans analizi ve yüzde dağılımlarına göre katılımcıların en az
yarısının mobil kullanım konusunda olumlu tavır takındıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneklem grubunun
açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında
“mobil” temasıyla 3 kişi olumlu görüş bildirmiştir.
Derse kayılan öğrencilerin tamamının ders kapsamında gerçekleştirilen bu uygulamaya gönüllü
katılmış olmalarına ve kullanım verilerine göre öğrencilerin Edmodo platformuna yönelik olumlu bakış açısı
içerisinde oldukları şeklinde yorumlanabilir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın ikinci alt probleminde “Öğretmen adaylarının Edmodo platformunun eğitimde
kullanılabilirliğine dair görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır.
“Edmodo’nun eğitsel hedeflere ulaşılmasına katkı sağladığını düşünüyorum.” ifadesine örneklem
grubun %42,6’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %32,8’i ise “Katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek cevap
vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %75,42’lük kısmı Edmodo platformunun eğitsel hedeflere
ulaşılmasında katkı sağladığı görüşüne katılmaktadır. Çalışma grubunun %16,4’lük kısmı bu ifadeye nötr
görüş belirtmişken, %3.3’lük kısmı “Katılmıyorum” ve %4,9’luk kısmı “Kesinlikle Katmıyorum ” şeklinde
görüş belirtmişlerdir. Örneklem grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre
eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “amaca uygunluk” temasıyla 7 kişi olumlu görüş bildirmiştir.
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“Edmodo’nun dersleri daha eğlenceli ve materyallere rahat ulaşılabilir hale getirdiğini
düşünüyorum.” ifadesine örneklem grubun %34,4’ü “Kesinlikle Katılıyorum”, %36,1’i ise “Katılıyorum”
seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %70,5’lik kısmı Edmodo
platformunun dersleri daha eğlenceli ve ders materyallerine daha rahat ulaşım olanağı sağladığı görüşüne
katılmaktadır. Çalışma grubunun %4,9’lık kısmı bu ifadeye nötr görüş belirtmişken, %4,9’lık kısmı
“Katılmıyorum” ve %4,9’luk kısmı “Kesinlikle Katmıyorum ” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Örneklem
grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre eğitsel amaçlar katkı sağlama
noktasında “bilgiye erişim” temasıyla 17 kişi, “eğlence” temasıyla 6 kişi olumlu görüş bildirmiştir.
“Edmodo sadece eğitsel amaçlara hizmet ettiği için güvenlik problemi olduğunu düşünmüyorum.”
ifadesine örneklem grubun %37,7’si “Kesinlikle Katılıyorum”, %34,4’ü ise “Katılıyorum” seçeneklerini
işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %72,1’lik kısmı Edmodo platformunun yapı
itibariyle güvenlik problemlerinin yaşanmadığı görüşüne katılmaktadır. Çalışma grubunun %16,4’lük kısmı
bu ifadeye nötr görüş belirtmişken, %6,6’lık kısmı “Katılmıyorum” ve %4,9’luk kısmı “Kesinlikle
Katmıyorum ” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Örneklem grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara
ayrılan yanıtlara göre eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “güvenlik” temasıyla 6 kişi görüş bildirmiştir.
“Eğitsel Sosyal medya Platformlarının zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıracağını
düşünüyorum.” ifadesine örneklem grubun %42,6’sı “Kesinlikle Katılıyorum”, %39,3’ü ise “Katılıyorum”
seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %81,9’luk kısmı Eğitsel Sosyal
medya Platformlarının zaman ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıracağı görüşüne katılmaktadır. Çalışma
grubunun %11,5’lük kısmı bu ifadeye nötr görüş belirtmişken, %1,6’lık kısmı “Katılmıyorum” ve %4,9’luk
kısmı “Kesinlikle Katmıyorum ” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Örneklem grubunun açık uçlu soruya
verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “zaman-mekân”
temasıyla 16 kişi olumlu görüş bildirmiştir.
“Eğitsel Sosyal medya Platformlarının kullanılmasında yabancı dilin sorun olmadığını
düşünüyorum.” ifadesine örneklem grubun %19,5’i “Kesinlikle Katılıyorum”, %31,1’i ise “Katılıyorum”
seçeneklerini işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %50,6’lık kısmı Eğitsel Sosyal
medya Platformlarının kullanılmasında yabancı dilin sorun olmadığı görüşüne katılmaktadır. Çalışma
grubunun %26,2’lik kısmı bu ifadeye nötr görüş belirtmişken, %8,2’lik kısmı “Katılmıyorum” ve %4,9’luk
kısmı “Kesinlikle Katmıyorum ” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Örneklem grubunun açık uçlu soruya
verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara göre eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “dil sorunu” temasıyla 1
kişi görüş bildirmiştir.
“Edmodo’nun derslerde göstermiş olduğum başarılara olumlu katkı sağladığını düşünüyorum.”
ifadesine örneklem grubun %21,3’ü “Kesinlikle Katılıyorum”, %42,6’sı ise “Katılıyorum” seçeneklerini
işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %63,9’luk kısmı Edmodo’nun derslerde
gösterilen başarılara olumlu katkı sağladığını görüşüne katılmaktadır. Çalışma grubunun %19,7’lik kısmı bu
ifadeye nötr görüş belirtmişken, %13,1’lik kısmı “Katılmıyorum” ve %3,3’lük kısmı “Kesinlikle Katmıyorum
” şeklinde görüş belirtmişlerdir. Örneklem grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlara
göre eğitsel amaçlar katkı sağlama noktasında “ilgi-motivasyon” temasıyla 11 kişi görüş bildirmiştir.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum
Araştırmanın ikinci alt probleminde “Edmodo platformu öğrenme için uygun bir ortam sağlamakta
mıdır? ” sorusuna cevap aranmıştır.
“Eğitsel Sosyal Medya Platformlarını Eğitim için Yeni öğrenme ortamları olarak görüyorum.”
ifadesine örneklem grubun %49,2’si “Kesinlikle Katılıyorum”, %27,9’u ise “Katılıyorum” seçeneklerini
işaretleyerek cevap vermişlerdir. Buna göre, çalışma grubun %77,1’lik kısmı Eğitsel Sosyal Medya
Platformlarını Eğitim için Yeni öğrenme ortamları olarak görmektedirler. Çalışma grubunun %16,4’lük kısmı
bu ifadeye nötr görüş belirtmişken, %3,3’lük kısmı “Katılmıyorum” ve %3,3’lük kısmı “Kesinlikle
Katmıyorum ” şeklinde görüş belirtmişlerdir. “Daha önce herhangi bir Eğitsel Sosyal Medya platformu
kullandınız mı?” ifadesine örneklem grubun %50,8’i “Evet”, %49,2’si ise “Hayır” seçeneklerini işaretleyerek
cevap vermişlerdir.
“Bir Öğretmen adayı olarak İleride derslerimde Eğitsel sosyal medya platformlarını kullanmayı
düşünüyor musunuz?” ifadesine örneklem grubun %91,8’i “Evet”, %8,1’i ise “Hayır” seçeneklerini
işaretleyerek cevap vermişlerdir. Daha önce bir eğitsel sosyal medya platformu kullanmış olan 31 öğretmen
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adayı içerisinden 2 kişi ileride Öğretmen olduklarında Derslerinde eğitsel sosyal medya platformlarını
kullanmayacağını belirtmektedir. Daha önce herhangi bir eğitsel sosyal medya platformu kullanmayan 30
öğretmen adayı içerisinden, Bireyler arası iletişim dersi kapsamında kullanılan edmodo platformu sonrasında
27 kişi ileride eğitsel sosyal medya platformlarını kullanabileceklerini bildirmişlerdir.
Örneklem grubunun açık uçlu soruya verdikleri ve temalara ayrılan yanıtlarda Eğitsel sosyal medya
platformları ve edmodo ile ilgili olumlu görüşlerinin nerdeyse tamamı ilişkili olduğu temalarla birlikte 1. ve 2.
alt problemde belirtilmişti. 1. ve 2. Alt problemde verilmeyen ve öğrencililerin bu platformlarla ilgili olum
tutum takınmasını sağlayan görüşlerini “Çağın gereksinimi” temasıyla 12 kişi olumlu bildirmişlerdir.
Örneklem grubunun bildirmiş oldukları çekinceler ise “ takip zorluğu (2 kişi), boş zaman geçirme (3
kişi), erişim sorunu (7 kişi), asosyallik (3 kişi) ve dikkat sorunu (1 kişi)” temalarını oluşturmuştur.

5.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada Eğitsel sosyal medya platformu olan Edmodo’ya yönelik örnek bir uygulama
gerçekleştirilmiştir. Edmodo platformunun eğitime sağladığı katkılar ve Edmodo kullanımına dair öğretmen
adaylarının görüşleri incelenmiştir ve şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Uygulama kapsamında Bireyler arası iletişim dersini alan öğrencilerin gönüllülük esasına göre
uygulamaya katılmaları istenmiştir ve dersi alan öğrencilerin tamamı Edmodo uygulamasına olumlu
karşılayarak uygulamaya dâhil olmuşlardır. Çalışma grubunun büyük çoğunluğu eğitsel sosyal medya
platformlarınınım yeni öğrenme ortamları olarak gördüğünü ve bu platformların eğitim için zaman ve mekân
bağımlılığını ortadan kaldıracağını ifade etmişlerdir.
Çalışma grubunu oluşturan Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünde eğitim alan öğrencilerin
yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip ve tamamının en az bir sosyal medya platformu kullanıyor olmaları
Edmodo uygulamasının üyelik süreci ve kullanımı konusunda her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Sonuç
olarak Edmodo’nun öğrenciler tarafından kolay kullanıldığını ve benimsendiğini söylemek mümkündür. Bu
durum ilgili literatürle de benzerlik taşımaktadır (Kongchan, 2012; Sırakaya, 2014; Kazez ve Bahçeci 2016).
Kısmen Türkçeleştirilmiş ara yüzü ile Edmodo platformunun kullanımı konusunda sorun yaşanmaz iken,
çalışma grubunun yarısı eğitsel sosyal medya platformlarının kullanımı konusunda yabancı dilin sorun
olduğunu düşünmektedir. Bu durum Sarıkaya’nın (2014), Kazez ve Bahçeci’nin (2016) çalışmaları ile
paralellik göstermektedir. Çalışma grubunun yarısı ise yabancı dili sorun olarak görmemektedir veya yabancı
dil konusunda nötr görüş bildirmiştir. Yabancı literatürde yapılan çalışmalarda (Kongchan, 2012; Greco ve
Gates, 2012 ve Elizabeth, 2012) kendi dillerinde her hangi bir sorunun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Çalışma grubunun büyük çoğunluğu Edmodo platformuna yönelik olumlu görüşler bildirmiş olup,
ileride öğretmen olduklarında Edmodo’yu kullanacaklarını bildirmişlerdir. Bu sonuçlar Edmodo hakkında
benzer sonuçlara ulaşan Kongchan (2012), Türkmen (2012) ve Sarıkaya (2014) tarafından desteklenmektedir.
Edmodo’nun yeni bir uygulama olduğu ve alanyazında bu konuyla ilgili az sayıda çalışma yapıldığı
görülmektedir. Bu çalışmalarda Edmodo’nun eğitsel ortamlarda başarılı bir şekilde kullanılabileceği
söylenebilir (Çankaya vd. 2014; Durak vd. 2015, Kongchan, 2008; Sanders, 2012). Bunun yanı sıra çalışma
gurubunum büyük çoğunluğunun Edmodo sadece eğitsel amaçlara hizmet ettiği için güvenlik problemi
olmadığını ifade etmiş olmaları, Edmodo platformunun öğrenme için uygun bir ortam sağladığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışma grubunun büyük çoğunluğu Edmodo’yu kaynak ve materyal paylaşımı konusunda başarılı
bulduğunu, dersler ile ilgili duyuruları ödevleri ve dersle ilgili görevleri Edmodo’dan takip ettiklerini
bildirmişlerdir. Öğrencilerin Edmodo’nın sınıf dışında sağlıklı bir iletişim sağladığı görüşü Kılıçkaya (2012)
ve Sarıkaya (2014) tarafından desteklenmektedir.
Mobil cihazlarda Edmodo kullanımına yönelik Al-Said (2015)’in ve Kazez ve Bahçeci (2016)’ nin
çalışmalarında olduğu gibi öğrenciler mobil cihazlarda sistemin kullanımının yararlı olduğunu düşündükleri,
madde ortalamalarının kararsızım-fikrim yok aralığında çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Karasızlığın sebebinin
çok fazla mobil cihazlarda Edmodo’yu kullanmamalarından veya mobil uygulamanın tamamen İngilizce
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Benzer çalışmalar incelendiğinde karşılaşılan takip zorluğu, boş zaman geçirme, asosyallik gibi
çekinceler bu çalışmada bazı öğrenciler tarafında da ifade edilmiştir.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN
BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM NİYETİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Yunus YÜNGÜL 1, Feride KARACA2
1.

ÖZET

Bu araştırmanın temel amacı; sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilik düzeylerini ortaya
çıkararak, teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel
tarama yöntemi kullanılan bu çalışmaya; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 48 devlet ve vakıf
üniversitesinden 302 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular, TPAB bileşenleri kapsamında incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının
Pedagojik Bilgi boyutunda en yeterli oldukları ve Alan Bilgi boyutu ise en az yeterli oldukları boyut olarak saptanmıştır.
Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti açısından da “Yeterli” oldukları görülmüştür. Sınıf öğretmeni
adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri ile Teknoloji kullanım niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
yapılan korelasyon analizi sonucunda ortalama puanlar arasında %69 düzeyinde pozitif yönlü yüksek düzeye yakın
anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r = .693; p < .05). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti olumlu
yönde arttıkça teknolojik pedagojik alan yeterlilik düzeyleri de artış sağlamaktadır. Determinasyon katsayısı (r² =0.48)
dikkate alındığında teknolojik pedagojik alan yeterliliğindeki değişkenliğin (varyansın) %48’nin teknoloji kullanım
niyetinden kaynaklandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Yeterlilik, Teknoloji Kullanım
Niyeti, Sınıf Öğretmeni Adayı, Davranışsal Niyet
Investigation Of Intentions Of Technology Usage Of Prospective Classroom Teachers'
Technological Pedagogic Area Information
ABSTRACT
The main purpose of this study is to reveal the technological pedagogical area sufficiency levels of
prospective classroom teachers and examine the relation between their technological pedagogical area qualifications and
the intention of technology usage. In this study, which uses relational screening method, 302 prospective classroom
teachers participated from 48 state and foundation universities that were educated in 2016-2017 academic year.
Findings obtained from the research were found to be the most adequate for the Pedagogical Knowledge dimension
and the dimension of the field knowledge dimension were found to be the least adequate for the prospective classroom
teachers when examined within the TPACK components. Prospective classroom teachers have also been found to be
“Adequate” in terms of intention to use technology. As a result of the correlation analysis conducted to determine the
relation between the technological pedagogical area qualifications of the prospective class teachers and the intention to
use the technology, it was found that there was a positive correlation between the mean scores in the level of 69% that was
a meaningful relationship close to high level (r = .693; p <.05). As the intention of prospective classroom teachers to use
technology increases positively, the technological pedagogical area qualification levels also increase. When the coefficient
of determination (r² = 0.48) was taken into account, it was observed that 48% of the variance in technological pedagogical
area sufficiency was derived from intention to use technology.

Key Words: Technological Pedagogical and Content Knowledge, Technological pedagogic Sufficiency,
Intention to Use Technology, Prospective Class Teacher, Behavioral Intention
2. GIRIŞ
Hayatımızın her alanında önemli değişikliklere yol açarak yaşamımızı kolaylaştıran teknolojinin, eğitim
alanındaki kullanımı ve önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin eğitim amaçlı kullanılması daha
nitelikli öğrenme çıktıları sağlayarak daha iyi öğrenmeler sağlaması açısından önemlidir. Fakat burada
teknoloji kullanımından kasıt sadece bilgisayar kullanımından ibaret olmayıp, her türlü bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanmak ve bunu dersin içeriğiyle uyumlu pedagojik yaklaşımlarla sunmaktır. Bu da
öğretmenden beklenen vasıfları farklılaştırarak (Rakes, Fields ve Cox, 2006), öğretmenlerin eğitim
teknolojilerini etkili kullanma yönündeki eğilimlerini artırmıştır (Efe, 2011).
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Teknolojinin eğitime entegrasyonunda, öğretmenin eğitim teknolojisini etkili kullanması yönündeki rolü,
öğretmen yetiştirme anlayışında farklılıklar oluşturarak davranışçı anlayıştan hareketle, alan bilgisi ile
pedagojinin ve teknolojinin birleştiği teknopedagoji anlayışını ortaya çıkarmıştır (TED, 2009). Teknolojik
pedagojik alan kavramı ile vurgulanmak istenen teknoloji ile pedagojinin öğretim hedefleri çatısı altında
birleştirilerek öğretilecek içeriğin etkili bir şekilde sunumudur.
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modeline dayalı olan teknopedagojik eğitimin, eğitimöğretim ortamında uygulanabilirliği için en büyük rol teknopedagojik kavrama ilişkin yeterlilik sahibi
öğretmenlere düşmektedir. Bu alanda yeterliliğe ulaşmış öğretmen ihtiyacının karşılanması için ise
öğretmenlerin eğitim süreçlerinin teknopedagojik açıdan incelenerek teknopedagojik yeterliliklerinin
belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi önemli bulunmaktadır (Kabakçı Yurdakul, 2011).
TPAB üç boyutlu( Teknoloji, Pedagoji, Alan) bir yapıdır. Bu çalışmada TPAB’ın kendi bileşenleri ile
teknoloji kullanım niyeti arasındaki anlamlılık ele alınmıştır. Bu bağlamda bu her iki bağımlı değişkene
yönelik görüşlerin; cinsiyet, üniversite, bölüm, günlük bilgisayar kullanımı, günlük internet kullanım süresi,
ortalama aylık gelir, öğrencinin gördüğü lise türü, İngilizce dil seviyesi, evde bilgisayara sahip olma durumu,
ilk bilgisayar deneyimine sahip olma zamanı ve internete düzenli erişime göre anlamlı düzeyde farklılaşıp
farklılaşmadığı araştırılmıştır.
3. YÖNTEM
Sınıf öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan bilgisi yeterliliklerinin teknoloji kullanım niyeti
bakımından inceleneceği bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evreni 2016- 2017 öğretim yılında Türkiye’de yer alan üniversitelerin son sınıfında öğrenim
gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Türkiyede yer alan son sınıf,
sınıf öğretmeni adaylarından ulaşılabilen örneklem oluşturmuştur.
Araştırma evreninde zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak amacıyla örneklem alma yöntemine
gidilmiştir. Araştırmanın genel profili yansıtması amacıyla ölçek e-form hale getirilip facebook aracılığıyla
adaylara ulaşılmıştır (Kurt & Özer, 2015).
Araştırma evreni kapsamında ölçek, 48 farklı devlet ve vakıf üniversitesinden 311 son sınıf, sınıf
öğretmen adayının katılımıyla gerçekleşmiştir. Öğretmen adayları ölçeğe, facebook üzerinden erişim
sağlayarak doldurmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla; katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için öğretmen
adaylarına yönelik hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu kullanılacak ve sonrasında ise Schmidt ve
arkadaşlarının 2009 yılında geliştirilmiş oldukları ve Kaya & Dağ (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği ve McGorry tarafından 2000 yılında geliştirilen, Ursavaş,
Şahin ve McIlroy (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Technology Acceptance Measure for Teacher: TTAM (Öğretmenler için Teknoloji Kabul Modeli: Ö-TKM) Ölçeğinin alt faktörlerinden biri olan “Davranışsal
Niyet” ile ilgili kısmında yer alan likert tipinde dört soru kullanılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi
Araştırma evreni kapsamında ölçek, devlet ve vakıf üniversitelerinden 311 son sınıf, sınıf öğretmen
adayının katılımıyla gerçekleşmiştir. Facebook üzerinden google-form aracılığıyla toplanan veriler kontrol
edilerek IBM SPSS Statistics Subscription adlı veri analiz programına aktarılmıştır. IBM SPSS Statistics
Subscription adlı veri analiz programına aktarma işlemi sırasında 3 kişinin ölçeği eksik doldurduğu görülmüş
ve çıkarılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının her bir ölçeğe vermiş oldukları yanıtların ortalama puanlarının Z
skoruna değerine bakılmış ve 3.29’un üzerindeki aykırı değerlerin (outliers) atılmasına karar verilmiştir. Veri
analiz işlemi sonucunda 5 kişinin cevapları analiz dışında bırakılarak toplamda 302 son sınıf, sınıf öğretmen
adayı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Veri temizleme işlemleri sonrasında araştırma soruları analizlerine
geçilmiştir.
Araştırmada 5’li likert tipi ölçek derecelendiremesi kullanılmış ve araştırmaya katılan son sınıf, sınıf
öğretmeni adaylarının kişisel bilgileri ve ölçek maddelerine vermiş oldukları cevapların analizinde frekans,
yüzde, ortalama ve standart sapma hesaplamaları kullanılmıştır. Ayrıca, normal dağılım gösteren parametrik
değişkenlerden için ikili karşılaştırmalar için T-Testi, grup karşılaştırmalarında içinse Tek Yönlü Varyans
Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen non parametrik değişkenlerden ikili
karşılaştırmalar için Mann Whitney U - Testi, grup karşılaştırmalarında içinse Kay-Kare Testi kullanılmıştır.
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4. BULGULAR
Çalışmada yer alan araştırma sorularına yönelik analizlerde varsayımları sağlayan durumlar için
parametrik, varsayımları sağlamayan durumlar için non-parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.
Tablo 1.1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının TPAB Ölçeğinin Alt Boyutlarına Göre Yeterlilik Düzeyleri
Madde

Puan

Sayısı

Aralığı

Teknoloji Bilgisi

6

0 - 30

302

23.01

3.83

.726

Alan Bilgisi

12

0 - 60

302

45.52

3.79

.554

Pedagoji Bilgisi

7

0 - 30

302

28.78

4.11

.594

Pedagojik Alan Bilgisi

4

0-20

302

15.93

3.98

.6523

Teknoloji Alan Bilgisi

4

0-20

302

15.41

3.85

.6680

Teknolojik Pedagojik Bilgi

6

0 - 30

302

24.12

4.02

.5913

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi

7

0-35

302

27.53

3.93

.6321

TPAB Ölçeği Alt Boyutları

X̅

N

TPAB Ölçek Ortalaması

X̅/k

SS

3.91

Tablo 1.1’de TPAB ölçeğinin alt boyutlarına göre yeterlilik düzeyleri (X̅/k) incelendiğinde Pedagoji Bilgi
(X̅/k=4.11) boyutunda en yeterli oldukları ve Alan Bilgi (X̅/k=3.79) boyutunda ise en az yeterli olduklarını
belirtmişlerdir.
Tablo 1.2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Kullanım Niyeti Yeterlilik Düzeyleri

Teknoloji Kullanım Niyeti

Madde

Puan

Sayısı

Aralığı

4

0 - 20

N

302

X̅

15.82

X̅/k

3.95

SS

.728

Tablo 1.2’de sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti yeterlilik düzeyi verilmiştir. Sınıf
öğretmeni adaylarının Ö-TKM ölçeğinin alt boyutlarından biri olan Davranışsal Niyet yeterlilik düzeyleri
madde alt-üst sınırları dikkate alınarak değerlendirildiğinde madde ortalamasının “Yeterli” (3.40 - 4.19)
aralığında olduğu görülmüştür.
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Tablo 1.3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Yeterlilikleri ile Teknoloji Kullanım
Niyeti Arasındaki İlişkinin Durumuna Yönelik Parametrik (Pearson Correlation) Korelasyon Analizi
Sonuçları
TPAB

Yeterlilik

Teknoloji Kulanım
Niyeti

TPAB

r

Yeterlilik

P

1.000

.693

.000

N

302

302

Teknoloji Kulanım

r

.693

1.000

Niyeti

P

.000

N

302

302

Tablo 1.3’de sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri ile Teknoloji kullanım
niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda ortalama puanlar arasında
%69 düzeyinde pozitif yönlü yüksek düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r = .693; p < .05).
Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti olumlu yönde artıkça teknolojik pedagojik alan yeterlilik
düzeyleride artış sağlamaktadır. Determinasyon katsayısı (r² =0.48) dikkate alındığında teknolojik pedagojik
alan yeterliliğindeki değişkenliğin (varyansın) %48’nin teknoloji kullanım niyetinden kaynaklandığı
söylenebilir.
5.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri ile ilgili yapılan analiz sonuçlarına göre
sınıf öğretmeni adayları teknolojik pedagojik alan yeterlilik açısından kendilerini “Yeterli” düzeyde
gördükleri ve TPAB ölçeğindeki alt boyutlarından her biri için kendilerini “Yeterli” düzeyde gördüklerini
bulgusuna ulaşılmıştır. TPAB ölçeğinin alt boyutlarına göre yeterlilik düzeyleri incelendiğinde ise Pedagojik
Bilgi en yeterli oldukları boyut olarak ve Alan Bilgi boyutu ise en az yeterli olduğu tespit edilmiştir. Benzer
şekilde, Yavuz-Konokman, Yanpar-Yelken & Tokmak-Sancar (2013) sınıf öğretmeni adaylarının TPAB
düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti ile ilgili yapılan analiz sonuçlarına göre sınıf
öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti açısından kendilerini “Yeterli” düzeyde gördükleri bulgusuna
ulaşılmıştır. Literatürde sınıf öğretmenlerine yönelik teknoloji kullanım niyeti ile ilgili çalışmaya
ulaşılamamış ve fakat öğretmen adaylarının teknoloji kullanım niyetine yönelik yapılan çalışmalar bulguyu
destekleyecek niteliktedir. Örneğin, Hsu, P. S. (2016) çoğu öğretmenin teknoloji entegrasyonu ile ilgili
yapılandırmacı inançlarının olduğu tespit etmiştir.
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Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyeti arasında
anlamlı bir ilişki ile ilgili yapılan analiz sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik
alan yeterlilik düzeyleri ile teknoloji kullanım niyeti arasında yüksek düzeye yakın, pozitif yönlü anlamlı bir
ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilik
düzeyleri artıkça teknoloji kullanım niyeti de artığı gözlemlenmiştir.
Bu araştırma ile sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri cinsiyet, günlük
internet kullanım süresi, ortalama aylık gelir ve İngilizce dil seviyesi değişkenlerine göre anlamlı farklılık
gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan yeterlilikleri cinsiyet,
günlük internet kullanım süresi, ortalama aylık gelir, ingilizce dil seviyesi ve bilgisayara sahip olma
durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
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ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK ELEŞTİREL
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
Zülkif Eser SABIRLI1, Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR2

1.

ÖZET

İnternet temel bilgi ve iletişim kaynağı olarak günümüzün önemli bir teknolojisidir. Özellikle cep telefonları ile daha
da erişilebilir hale gelen internetin bilinçli kullanılması, eleştirel internet okuryazarlığını önemli hale getirmektedir. Bu
açıdan özellikle günümüz öğrencilerinin bilinçli internet kullanıcıları olmaları istenilmektedir. Bu araştırmada lise ve
ortaokul öğrencilerinin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla 2016-2017 eğitim
öğretim yılında Ağrı, Bayburt ve Iğdır illerinde öğrenim gören 232 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu amaçla Dal ve Aktay
(2015) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin orta düzey bir internete yönelik
eleştirel okuryazarlık düzeyine sahip oldukları, cinsiyet ve kurum (ortaokul ve lise) türüne göre okuryazarlıklarının
farklılaşmadığı, sosyal ağ kullananların ise kullanmayanlara göre okuryazarlıklarının daha yüksek olduğu, günlük internet
kullanım süresi ile okuryazarlık arasında ilişki bulunmazken, akademik özyeterlikle internete yönelik eleştirel
okuryazarlık arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: internet kullanımı, lise ve ortaokul öğrencileri, eleştirel okuryazarlık, okuryazarlık.
Abstract
Internet as an information and communication source is regarded as one of today's important technologies. Especially,
our mobile phones helps to use internet consciously and makes the critical literacy within the internet important. In this
respect, the aim is to make students use the internet more wisely. With this study, middle and high school students' critical
literacy towards the internet was researched. For this purpose, in 2016-2017 academic year, a survey was completed to get
data from 232 students in Ağrı, Iğdır and Bayburt. To that end, a calculation developed by Dal and Aktay (2015) was
used. There are several results of the research. Firstly, students' critical literacy towards the internet is sufficient enough,
that gender and institution type (middle and high school) would not create a difference in literacy. Secondly, social media
users have a higher level of literacy than those who don't use social media and finally, while there isn't a connection
between daily internet usage and literacy, there is a weak but positive connection between academic self-efficacy and
critical literacy towards the internet.
Keywords:

2. GİRİŞ
İnternet , dünyada üzerinde kullanılmakta olan ağların ortak bir protokol içerisinde etkileşim kurmasını
sağlayan ayrıca birbirleri ile kaynaklarının paylaşılmasını sağlayan iki yada daha fazla ağ ile kurulan kaynak
kümesidir (MEB 1999, 291).
İnternet ilk olarak 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından askeri birimler
arasındaki iletişim ağının herhangi bir savaş anında yada doğal afet durumunda kopmaması için ARPANET
olarak bir bilgisayar ağı olarak kuruldu.1970li yıllarda ise askeriyenin yanı sıra kamuda da kullanılmaya
başlandı. 1980li yıllarda ise internet üniversitelere dağıtılarak sisteme bağlı olan makinenin diğer makineyle
ile bağlanmasını sağlayan bir sistem oluşturulmuş oldu(Gürkan 2001: 4). 1990lı yıllarda ise internet ticari
olarak kullanılmaya başladı. Türkiye’de internet çalışmaları, 1991 yılında ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından
geliştirilen TR-NET projesi ile başlamış, 1993 yılında ODTÜ-Washington (NSFNET) bağlantısının
kurulmasıyla birlikte Türkiye internete bağlanmıştır (Gürcan, 1999: 43-44). 1993 yılında çok az bir kitle
internetle tanışmış olsada donanım fiyatlarının düşmesi ve daha çok Türkçeleştirmenin ardından ülkemizde de
internet kullanımı her geçen gün artmıştır(Gürkan 2001: 5).
Son yıllarda teknolojik gelişmelere baktığımız da en önemlisi internet olduğunu söyleyebiliriz.İnternet
insanların hayatına girdiğinden bu yana her alanda kullanılmaya başlanmıştır.Bu kullanım alanınlarından
biride eğitimdir. İnternetin eğitimde kullanılması ile birlikte kendi kendine öğrenen öğrencilerin yeni bilgilere
ulaşaması ve gerekli durumlarda çift yönlü iletişim kullanması imkan haline gelmiştir(Tuncer, 2007).Eğitim
alanında internetin kullanılmasıyla eğitim ve öğretim içeriklerinin otomatikleştirme ve öğrenci ve öğretmen
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arasında kopan iletişimi canladırmak için mühim gelişmelerin olacağı düşünülmektedir(Robinson ve Ikeda,
2002). Günümüzde teknolojisinin geldiği seviye doğrultusunda internet kolay erişilebilir hale geldiğinden
dolayı bilgi kaynağı olarak intermetin kullanılmasının zaman ve mekan sınırlılıklarını ortadan kaldırması
ayrıca bilgiye ulaşım kolaylığından dolayı internet bir bilgi kaynağı olarak nitelendirilmesine yol açmıştır
(İşman, Dabaj ve Gümüş, 2006).
İlk başlarda sadece askeri amaçlı kullanılan internete bu gün bakılacak olduğunda ise 7’den 70’e herkes
için internet, internet üzerinden bilgi edinme, online alışveriş yapma, internet bankacılığını kullanma, videofilm-müzik indirme vs olmak üzere bir çok alanda kullanıldığı görülmektedir (Odabaşı, Kabakçı ve Çoklar,
2007: 6).
Okuryazarlık bir dilin yazılarını okuyabilme okuduğu yazıları algılayabilme ve kavrayabilme yetisine
sahip olunmasıdır (www.turkcebilgi.com). Bilgisayar okuryazarlığı kişilerin bilgisayar kullanımına ait
edinmiş oldukları bilgi ve beceri iken internet okuryazarlığı ise kişilerin internette işlem yapabilme
becerisidir(Microsoft (2010)).
Ciardiello (2004), eleştirel okuryazarlığı öğrenciye eleştirel bir bakış açısı geliştirilmesinde yardımcı olan
bir beceri olarak tanımlıyor. Eleştirel okur yazarlık her zaman olumsuz eleştiri yapacak diye bir şey yok. Yani
negatif olmayı gerektirmez hatta eleştirel okur yazarlık bir konuya daha farklı pencerelerden bakabilmeyi ve
sonunda da değişiklik ve gelişim için imkanlar sağlayabilme anlamına gelir. (Vasquez, 2004).
Avrupa Çevrim-içi Çocuklar Araştırma Projesi sonuçlarına internet okuryazarlığı ile ilgili beceriler
açısından 9-16 yaş arasındaki çocuların çok azının internet okur yazarlığı bilgi becerilerine sahip olduğu
görülmüştür.
•

Yapılan araştırmada çocukların sade %39’u internette edindiği bilginin doğruluğunu
araştırdığı gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin sade %17’si filte seçenekelerinin nasıl değişeceğini bildiği gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin sade %31’i sürekli gezindiği sayfayı sık kullanılanlara eklendiğini bildiği
gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin %34 gezindiği siteleri sile bildiği gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin %32’si sosyal paylaşım sitelerinde gizlilik ayarlarını değiştirebildiği
gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin %29’u istenmeyen mesajları engelleyebildiği gözlenmiştir.

•

Öğrencilerin %44’ü interneti nasıl güvenle kullanabileceğini bildiği gözlenmiştir.

Avrupa Çevrim-içi Çocuklar Araştırma Projesi sonuçlarına Türkiye’deki çocuklar Avrupa’daki
çocuklara oranla daha az risklidurumlarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.
• Türkiye ve Avrupa’daki öğrencilerin %13’ü cinsel içerekli fotoğraflarla karşılatıkları
belirlenmiştir.
• İnternet ortamında cinsel içerikli fotoğrafa maruz kalıp rahatsız olma oranı Türkiye’de %46
iken Avrupada bu oran %33’dür.
• Türkiye’de öğrencilerin %9’u zorbalığa maruz kaldığını bunların %3’ü internet üzerinden
zorbalığa maruz kaldığını belirtmektedir. Avrupa’da ise öğrencilerin %20’si zorbalığa
maruz kaldığı bunların %5’i internet üzerinden zorbalığa maruz kaldığı belirtilmekedir.
• Türkiye’de 9-16 yaş aralığından ki çocukların %16’sı internet ortamında cinsel mesajlar
aldığını %4’de cinsel içerikli mesajlar attığını söylemiştir.Avrupada ise%12’si internet
ortamında cinsel içerikli mesaj aldığı %3’de cinsel içerikli mesajlar attığını
söylemiştir.Türkiye’de cinsel mesaj alan öğrencilerin %50’si rahatsız olduğunu Avrupa’da
ise %25’i rahatsız ettiğini söylemiştir.
• Türkiye’de 9-16 yaşları arasındaki çocukların %14 tanımadıkları kişilerle mesajlaştığı
bunlarında %2’side yüzyüze görüştüğünü söylemiştir.Avrupa’da ise %25’i tanımadığı
kişilerle mesajlaştığı bunlarında %6’sı yüzyüze görüştüğünü söylemiştir.

149

AB Güvenli İnternet programı kapsamında internetin güvenli kullanımı için EU Kids Online Projesi
dışında eSafety Kit Online, INSAFE, INHOPE gibi projeler de vardır. eSafety Kit Online projesi tanıtım ve
farkındalık oluşturmaya yönelik materyaller içermektedir. INSAFE programı güvenli internetin teşvik
edilmesi, sağlıklı İnternet ve mobil erişim cihazlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.
INHOPE projesi yasadışı içerikle mücadele edilmesi ve yasadışı içeriğin bildirilmesini/ ihbar edilmesini
amaçlamaktadır (Samast, Y.2010).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin internete yönelik eleştirel
okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
1. Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri
a. Kurum türü (ortaokul ve lise)
b. Cinsiyet
c. Sosyal ağ kullanma durumu değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri ile günlük internet kullanma süresi ve
akademik başarı özyeterliği değişkenleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel yöntemle desenlenmiş olup, tarama modelindedir. Tarama modellerinden tekil ve ilişkisel
tarama yöntemlerinin her ikisinin birlikte kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin internete yönelik eleştirel
okuryazarlık düzeyleri, varolduğu şekli ile betimlenmeye çalışılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimlendiği araştırmalarda kullanılan modemdir (Karasar, 2012).
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı, Erzurum ve Iğdır illerinde bulunan 1
ortaokul ve 2 lisede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kolay ulaşılabilir örnekleme
yöntemi ile örneklem alınmış, bu üç ilde görev yapan öğretmenlerden yardım alınmış, onlar aracılığı ile yeteri
sayıda çoğaltılan ölçme aracı öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 133 orta okul, 98 lise
öğrencisine olmak üzere toplam 232 öğrenciye ulaşılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplamak amacı ile Dal ve Aktay (2015) tarafından geliştirilen internet için eleştirel
okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. 449 öğretmen adayı ile geliştirilen ve 13 yaş üzerindeki bireyler için
kullanılabileceği belirtilen ölçeğin geliştime sürecinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin her ikisi
de uygulanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü ve 27 maddeden oluştuğu ve iç tutarlılık katsayısı olarak .95
hesaplandığı ifade edilmektedir.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Verilerin analizinde betimsel istatistiklere (yüzde, frekans) ek olarak, cinsiyet, okul türü ve sosyal ağ
kullanma durumları açısından bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.Ayrıca internete yönelik eleştirel
okuryazarlık düzeyi ile akademik başarı ve günlük internet kullanım süres arasındaki ilişkiyi belirlemek için
pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 alınmış, verilerin
analizinde analize yönelik bir paket program kullanılmıştır.
Beşli likert şeklindeki maddelerin berilerin yorumlanmasında ise düşük, orta ve yüksek olarak üçlü
değerlendirme kriteri benimsenmiş, buna göre 1.00 – 2,33 arası düşük, 2,34-3,66 arası ort, 3,67-5,00 arası ise
yüksek düzey eleştirel okuryazarlık olarak kabul edilmiştir.
4. BULGULAR
Araştırma sonunda elde edilen bulgular, amaçlar doğrultusunda başlıklar şeklinde verilmiştir.
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Öğrencilerin İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
Araştırmaya katılan 232 öğrencinin eleştirel okuryazarlık düzeyleri analiz edilmiş, elde edilen bulgular
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin internet yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri

X

SS

Web sitelerinde, yazarın kullandığı dilin biçimine dikkat ederim.
Sosyal ağlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklarda yer alan bilgilerle
kontrol ederim.
İnternette oyun oynarken oyunun propaganda gibi farklı bir amacı olup olmadığına dikkat
ederim.
Web sitelerindeki içeriklerin hangi bağlamda(sosyokültürel, tarihi, ekonomik ve politik)
oluşturulduğuna dikkat ederim.

3,41
3,39

1,30
1,38

3,38

1,40

3,30

1,40

Web sitelerinde bir içeriğe ulaştıktan sonra, aynı içeriğin farklı kaynaklarda başka bakış
açısıyla anlatılıp anlatılmadığını bulmaya çalışırım.
Web sitelerinin, hangi kişi ya da kuruma ait olduğuna dikkat ederim.
Web sitelerinde, gerçek bilgilerle kişisel görüşleri ayırt etmeye çalışırım.
Web sitelerindeki içeriklerde, çelişkili ifadelerin olup olmamasına dikkat ederim.
Web sitelerinin tasarımlarını, içerik dışında bir mesaj verip vermemesi bakımından
incelerim.
Web sitelerindeki içeriklerde, anlatılmak istenen konuda eksik anlatımın olmamasına dikkat

3,28

1,34

3,27
3,24
3,24
3,22

1,33
1,37
1,29
1,38

3,22

1,36

Web sitelerindeki görüşlerin kendi görüşlerimle çelişip çelişmediğine dikkat ederim.
Web sitelerinde cinsiyet, ırk, sınıf, etnik köken, din ve mezhep gibi konularda ayrımcılık
yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışırım.
Web sitelerindeki içeriğin, beni edilgen okuyucu konumuna alıp almadığına dikkat ederim.
Web sitelerindeki bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat ederim.
Web sitelerinde ulaştığım içeriği kimin oluşturduğuna dikkat ederim.
Sosyal ağlardaki içeriklerin toplumun dönüşümünü sağlamak amacıyla oluşturulup
oluşturulmadığına dikkat ederim.

3,22
3,21

1,42
1,50

3,20
3,20
3,19
3,19

1,32
1,40
1,37
1,35

Bir web sitesindeki içeriği okurken o konuda daha önceden edindiğim bilgilerle ilişki
kurarım.
Web sitelerinde yer alan çoklu ortamların sayfanın içeriği ile uygun olup olmadığına dikkat
ederim.
Web sitelerinde yer verilen linklerin gittiği sayfaların, içerik ile ilgili olup olmadığına dikkat
ederim.
Web sitelerindeki içeriklerde, varsayımlarla kanıtlanmış bilgileri ayırt etmeye çalışırım.
Web sitelerindeki içeriklerin, kimin ilgilerine hitap ettiğine dikkat ederim.

3,18
3,18

1,37
1,41

3,17

1,39

3,15
3,15

1,34
1,28

Web sitelerindeki içeriklerin, önyargı içerip içermediğine dikkat ederim.
Web sitelerinde oluşturulan içeriklerde, kaynaklardan alıntılar yapılıp yapılmadığına dikkat
ederim.

3,13
3,11

1,36
1,41

Web sitelerindeki içerikleri incelerken, içeriğe ilişkin alternatif bakış açıları geliştiririm.
Web sitelerindeki içeriklerde, yazarın bilgileri duygusal bir bakış açısıyla verip vermediğine
dikkat ederim.
Web sitelerinin içeriğinin, toplumda hangi kesimi ya da kesimleri temsil ettiğini görmeye
çalışırım.
Sosyal ağlardaki içerikleri, toplumdaki dönüşümü sağlamak amacıyla paylaşırım.

3,10
3,08

1,26
1,34

3,06

1,31

2,97
3,20

1,36
,84

ederim.
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Tablo 2’den de görüleceği üzere öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerinin
orta düzeyde ( X =3.20) olduğu söylenebilir. Maddeler açısından bakıldığında yine tüm maddelerin orta
düzey yeterlik aralığında (2,34< X ≤3,67) olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin Kurum Türlerine Göre İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
Lise ve Ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilen bu araştırmada, öğrenim görülen kurum türü
açısından öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri araştırılmış elde edilen bulgular Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Eleştirel Okuryazarlıklarının Kurum türüne Göre t –Testi Sonuçları
Kurum Türü
N
Ss
sd
t
P

133
3,18
,881
-0,537
0,59
Ortaokul
229
98
3,24
,785
Lise
* p<.05
Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere bakılmaksızın, internet yönelik eleştirel okuryazarlık
düzeylerinin eşit olduğu Tablo 3’te görülmektedir (t(229)=-.537, p>.05). Bu açıdan lise öğrencilerinin eleştirel
okuryazarlık düzey ortalamaları olan X =3,24 ile ortaokul öğrencilerinin ortalama puanları olan X =3,18
arasındaki fark, istatistiki olarak anlamlı değildir.
Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
Araştırma kapsamında öğrencilerin cinsiyetlerine göre internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri de
incelenmiş, elde edilen analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.

Cinsiyet
Kız
Erkek
* p<.05

Tablo 4. Öğrencilerin Eleştirel Okuryazarlıklarının Cinsiyete Göre t –Testi Sonuçları
N
Ss
sd
t

126
3,21
,857
,258
229
105
3,19
,824

P
0,797

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin internet yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerinin cinsiyetlerine
göre farklılaşmadığı görülebilir (t(229)=.588, p>.05)cinsiyete göre farklılaştığı görülmektedir (Tablo 4). Gerek
kız öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyeleri ( X =3.21) gerek erkek öğrencilerin
okuryazarlık düzeyleri ( X =3,19) birbirine çok yakın olup, cinsiyetin önemli bir rolü olmadığı söylenebilir.
Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanma Durumlarına Göre İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık
Düzeyleri
Araştırma kapsamında araştırılan bir diğer konu ise öğrencilerin sosyal ağı kullanma durumları ile internete
yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı olmuştur (Tablo 5).
Tablo 5. Öğrencilerin Eleştirel Okuryazarlıklarının Sosyal Ağ Kullanma Durumlarına Göre t –Testi Sonuçları
Sosyal Ağ
N
Ss
sd
t
P

130
3,35
,801
3,175
0,02*
Kullanıyorum
229
101
3,01
,854
Kullanmıyorum
* p<.05
Tablo 5’ten de görüleceği üzere, öğrencilerin sosyal ağ kullanım durumları internete yönelik eleştirel
okuryazarlık düzeylerinde farklılığa neden olmaktadır (t(229)=3.175, p<.05). Bir başka ifade ile sosyal ağ
kullanımı, öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerini belirleyen önemli bir faktördür.
Farklığın kaynağını belirlemek için aritmetik ortalama üzerinden katılımcıların durumları incelendiğinde,
sosyal ağ kullanan öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri X =3.35, kullanmayan
öğrencilerin ise X =3,01 olarak görülmektedir. Bu açıdan sosyal ağ kullanan öğrencilerin internete yönelik
eleştirel okuryazarlık düzeylerinin daha fazla olduğu söylenebilir.
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Öğrencilerin İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri ile Akademik Başarı
Özyeterlikleri ve Günlük Kullanım Süreleri Arasındaki İlişki
Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri, günlük ortalama internet kullanım süresi ve
akademik başarı özyeterlikleri arasındaki ilişki analiz edilmiş, analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Eleştirel Okuryazarlık ile Akademik Başarı ve Günlük İnternet Kullanım Süresi Arasındaki İlişki
Günlük İnternet
Akademik Başarı
Kullanım Süresi
Özyeterliği
Korelasyon Katsayısı (r)
-,047
,152*
İnternet Öyzeterlik
Sigma Değeri (P)
,516
,029
Algısı
Kişi (n)
196
208
* p<.05.
Araştırma kapsamında son olarak, öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlıklarının günlük internet
kullanım süresi ve akademik başarı özyeterliklerine göre durumları incelenmiştir. Tablo 6’dan da görüleceği
üzere öğrencilerin eleştirel okuryazarlıkları ile günlük internet kullanım süresi arasında ilişki bulunmazken
(r=-0,047), akademik başarı özyeterliği arasında düşük ve pozitif yönlü (r=0,152), bir ilişki söz konusudur.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzün önemli bilgi ve iletişim kaynağı olan internet, özellikle genç kesimler tarafından yoğunlukla
kullanılmaktadır. İçerisinde çok sayıda bilgi barındıran ve her kesimden insanın kolaylıkla kullanabildiği
internetin bilinçli kullanılması adına eleştirel okuryazarlığının önemli olduğu söylenebilir. Bu açıdan ortaokul
ve lise öğrencilerinin internet için eleştirel okuryazarlık düzeyleri araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir;
• Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri orta seviyededir. Bu sonuç
öğrencilerin internet ortamındaki bilgiyi kısmen sorgulayabildiğini göstermektedir.
•
Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri ortaokul ve lisede öğrenim gören
öğrenciler açısından farklılaşmamaktadır.
• Cinsiyet öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerini etkileyen bir faktör değildir.
• Sosyal ağ kullanıp kullanmama durumlarına göre öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık
düzeyleri farklılaşmaktadır. Sosyal ağ kullanan öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık
düzeyleri daha fazladır.
• Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri ile günlük internet kullanım süresi
arasında ilişki bulunmazken, akademik başarı özyeterliği arasında düşük ve pozitif yönlü bir ilişki
bulunmuştur.
6. ÖNERİLER
Ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına bakarak öğrencilerin eleştirel
okuryazarlık düzeylerin artması için öğrencilerin sosyal medya kullanmalarına teşvik edilmelidir.
Öğrencilerin internete yönelik eleştirel okur yazarlık düzeylerini arttırmak için ortaokul ve lise
öğrencilerinin akademik başarı düzeylerini arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
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GÖREV TABANLI MESLEKİ GELİŞİM: ÖĞRETMENLERİN FETEMM’E
(STEM) YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Volkan AKTAŞ1, Serkan ŞENDAĞ2

1.

ÖZET

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hizmet-içi eğitimlerin nasıl düzenleneceği alandaki önemli konulardan
birisi ola-gelmiştir. Daha çok yetişkin eğitimine yönelik pedagojik ilke ve yöntemlerin işe koşulduğu öğrenen merkezli
öğrenme çevrelerinin öğretmenlerin kazanımlarını artırmada olumlu çıktılarının olduğu tartışıla gelmektedir.
Öğretmenlerin hizmet-içi mesleki eğitimlerinde konu alanı içeriğinin önemi bilinmektedir. Bu bağlamda günümüzde pek
çok kesim tarafından büyük ilgi gören FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik, İng. STEM [Science,
Technology, Engineering, and Math]) ’e yönelik hizmet içi eğitimlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusu önem
kazanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin güneyinde bulunan bir ilçede görevlerine devam eden çoğunluğu fen, matematik
ve bilişim alanından 27 öğretmenin katıldığı beş gün ve 30 ders saati süren mesleki gelişim programında öğretmenlerin
yapılan eğitime yönelik görüşleri açık ve kapalı uçlu anket soruları ile alınmıştır. Çalışmada hem eğitimin içeriğine hem
kullanılan stratejiye yönelik olarak bulgular elde edilmiştir. Buna göre eğitimin başlangıcında öğretmenlerin % 92’ye
yakını derslerde tasarım yapmanın öğrencilerin hayal güçlerine geliştireceğine inanmakla beraber %55’nin FeTeMM’in ne
olduğu hakkında bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaklaşık %95’nin görev-tabanlı hizmet içi
eğitimden memnun oldukları ve kurs süresince FeTeMM, ile ilgili kavramlara yönelik içerik bilgilerini artırdıkları tespit
edilmiştir. Katılımcılar ayrıca, FeTeMM’in geleceğine yönelik bazı ümit vaat eden ve kaygılandıran konular üzerinde
durmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin FeTeMM’e yönelik mesleki gelişim programlarının düzenlenmesinde görev
tabanlı mesleki gelişim programlarının geliştirilmesinin önemini tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: mesleki gelişim, FeTeMM eğitimi, öğretmen eğitimi, hizmet-içi eğitim.

EXTENDED ABSTRACT
Task-Based Professional Development: An Investigation On In-Service Teachers’ Perception About Stem
Education
Preparing professional development (PD) activities for in-service teachers has always been one of the hot
topics in the field. It is argued that employing adult learning principles with more learner-centered strategies
have promoted in-service teachers’ learning outcomes. A prominent principle of constructivist approaches to
the learning is to organize activities and tasks rather than content (van Weert & Pilot, 2003). With this regard,
task based learning provides a learner-centered environment where learners have different learning
experiences through tasks. More-over, considering main principle of adult learning that reveals the crucial
role of self-directedness in learning (Knowles, 1970), task based learning can promote self-directedness by
facilitating hands-on activities. As stated by NCREL (North Central Regional Educational Laboratory),
“connection to the student learning”, and “new roles for teachers” are considered main component of
teachers’ PD programs (NCREL, 2000). With this sense, STEM learning, as an in-service PD course content
matches properly these needs. STEM learning attributes new roles to teachers in making learning more
efficient and meaningful since it requires putting theory into practice. Consequently we aim to examine the
perception of in-service teachers on the efficiency of STEM learning and the task based professional
development program that they took. More specifically we focused on following research questions.
1. What were the participants’ pre-program experiences with STEM learning PD activities?
2. What was their level of content knowledge of STEM learning?
3. What were the encouraging and discouraging aspects of STEM learning?
4. What were the participants’ satisfaction levels of task based PD program?
Keywords: professional development, STEM education, in-service teacher training.
Survey study method was used in the study to conduct research. 27 high school teachers from with
different backgrounds from a suburban of south metropolitan of Turkey joined a 30-hours PD program
entitled “STEM Learning for Teachers”. of 63,5% the participants were from the field of science, math, and
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Mersin / TÜRKİYE, e-posta:
volkanaktas@mersin.edu.tr
2
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serkansendag@mersin.edu.tr
1

155

technology. Of 74% the participants had 16 years or more experience in teaching in their fields. Following
stages were applied during the course hours:
1. Pre-performance stage: interesting and provocative open-ended questions were delivered via an
online platform to participants to get them both cognitively and emotionally involved into the
content, the participants created their own 2-3 people teams, collected information about the
questions, discussed the answers using their search results, and background information, and
uploaded their individual report file containing their answers to the questions.
2. Presentation stage: instructors delivered the essential learning material
3. Performance stage: participants joined hands-on task based activities.
4. Evaluation & formation stage: instructors gives feedback by assessing the tasks discussing with the
participiants.
The participants completed an online survey about teaching and learning strategy, and course content
with open and close ended questions as pre and posttest. The findings showed that 55% of the participants
heard of nothing about STEM learning, 86 of them did not participate in STEM learning PD, and none of the
participant did STEM in their teaching activities. About 70% of the participnats believe that STEM learning is
useful in teaching and learning, about %90 of them believe that learning can be better improved by getting
students engaged in design activities. 100% participants believe that all of the in-service teachers are required
to take STEM learning PD courses. Based on the content analysis of open-ended survey items, two main
themes were emerged: (a) pedagogy, (b) learning outcomes. Pedagogically, participants reported that STEM
learning recalls “problem solving”, “project based learning”, and “interdisciplinary education”. In terms of
learning outcome, participants reported that STEM learning recalls, “creative thinking and idea development”,
“innovation”, and “production”. Encouraging aspect of STEM for learning was reported as “motivating since
it facilitates putting theory into practice”, “enabling interdisciplinary thinking”, “enhancing learners’ problem
solving and thinking skills”, “encouraging learners in thinking, innovating, and inventing”, “freeing the
education storing and remembering information”, “helping to improve learners express their ideas”,
“contributing to train high quality scientists. “discouraging aspects of STEM learning was reported as
“triggering opportunity divide in education”, “attempting to apply STEM with lack of infrastructure and
inconvenient learning environment”, “difficulty of building interdisciplinary knowledge”, “ becoming a
marketing tool rather than an educational strategy”. Of 96% the participant believed that task based PD
strategy was very useful, and 88 of them believed that task based PD program was efficient in achieving
course goals.
As a result, even though the participants believe that STEM learning has crucial role in promoting learners’
outcome, and some of the participants took STEM learning PD courses, transferring knowledge from these
courses into real-life teaching and learning conditions seems require further effort such as providing required
infrastructure and convenient learning environment. In addition, task based learning strategy is recommend to
employ while designing STEM learning PD programs for in-service teachers. Moreover discouraging factors
reported by the participants of this study might be negative impacts on in-service teachers’ attitude towards
STEM learning despite some positive perceptions of the study participants. Therefore, further research needs
to be done to better understand factors enabling and hindering the use of STEM learning in teaching.
2. GIRIŞ
Öğretimsel süreçlerde yapılandırmacı yaklaşamın bir sonucu olarak öğrenci-merkezli bir eğitim
anlayışına doğru bir kayma olduğu görülmektedir. Öğrenci merkezli pedagojinin en önemli özelliklerinden
birisi içeriğin organizasyonundan çok öğrenin maruz kalacağı etkinlik/görevlerin organizasyonudur (van
Weert ve Pilot, 2003). Bu anlamda görev tabanlı öğrenme öğrencilerin farklı öğrenme deneyimleri yaşayarak
öğrenmesini sağlayan bir yöntemdir. Yetişkinlikte dışa bağımlılığın azalması ve oto-kontrol ve öz-denetim
eğiliminin artması, gerçek yaşamdaki görevlerin yerine getirildiği etkinliklere katılmanın öğrenmeyi olumlu
etkilemesi gibi yetişkin öğrenmesi ilkeleri (Knowles, 1970) göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin
hizmet içi eğitimlerinin planlanmasında görev tabanlı bir öğrenme sürecinin benimsenmesi büyük önem
taşımaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin de bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecine entegre
edildiği hizmet-içi programlarının düzenlenmesi ve öğretmenlerin bu etkinliklere yönelik görüşlerinin
incelenmesinin alana önemli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir. Bunun yanı sıra FeTeMM (Fen,
Teknoloji, Matematik, Mühendislik) Eğitimi’nin nasıl yapılması gerektiği günümüzün en yaygın konularından
birisidir. FeTeMM eğitimi, bir alandaki bilimsel bilgiden hareketle mühendislikte olduğu matematik ve
teknolojiyi kullanarak öğrencilerin ürün geliştirmelerini gerektiren öğrenci merkezli, uygulamalı ve etkinlik
tabanlı bir pedagojik yaklaşımdır. Bu anlamda hizmet-içi öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik
niteliklerinin artırılmasında görev tabanlı öğretme-öğrenme sürecinden yararlanılabilir.
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Görev tabanlı mesleki gelişim eğitimi
Mesleki gelişim kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Güneş, 2016).
Guskey (2002) öğretmnelerin mesleki gelişimini “ değişimin öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına, inanç ve
tutumlarına ve öğrencilerin öğrenme çıktılarına taşınmasını sağlayan sistematik çabaların bütünü” olarak
tanımamaktadır (ss.381). Bu bağlamda öğretme-öğrenme ile ilgili sürekli meydana gelen yenilik ve gelişimin
doğal bir sonucu olarak öğretmenlerin mesleki gelişimini sürdürmenin önemi vurgulanmaktadır
(Kösterelioğlu ve Kösterelioğlu, 2008). Bu anlamda “öğretmenler için en etkili mesleki gelişim eğitim
progrmları nasıl tasarlanmalıdır?” sorusuna yanıt vermek amacıyla pek çok çalışma geliştirilmiştir (Garet vd.,
2001; Duran vd., 2012). Bu çalışmaların neredeyse tamamı öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında
öğrenci-merkezli yaklaşımlardan daha fazla yararlandığına yönelik kanıtlar ortaya koymuşlardır (Duran vd.
2012). Bu bağlamda görev tabanlı mesleki gelişim programı öğretmenlerin aktif bir şekilde öğrenme
süreçlerine katılımını sağlayan öğrenen-merkezli bir stratejidir. Görev tabanlı öğrenme genellikle dil eğitimi
olmak üzere (Ellis, 2003) belirli başlı alanlarda öğrenmenin sağlamasında özellikle teknoloji ile
bütünleştirilerek (Thomas & Reinders, 2010) işe koşulmaya çalışılan bir strateji olmakla birlikte
öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde çok yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir. Willis (1996) görev
tabanlı öğrenmeyi (a) görev öncesi (b) görev ve (c) biçimlendirme olmak üzere üç aşamada ele almaktadır.
Buna görev öncesi evrede öğrenci bilişsel ve duyuşsal açıdan görev için motive edilir ve hazır hale getirilir.
Görev aşamasında öğrenen yeni öğrenme birimini içeren bir uygulama gerçekleştirir. Biçimlendirme
aşamasında görev performansları analiz edilerek kazınımlar açısından değerlendirilir (Willis, 1996).
Bütünleşik FeTeMM mesleki gelişim programı
Dünya genelinde öğretmen yetiştirme standartları belirleme açısından önde kruluşlardan birisi olan
NCREL (North Central Regional Educational Laboratory), çeşitli araştırma verilerine dayalı olarak
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak geliştirilen programlarda (a) öğrenci öğrenmesi ile
ilişkinin kurulması, (b) uygulamalı teknoloji kullanımı, (c) farklı öğrenme deneyimleri, (d) müfredatla uyumlu
etkinlikler, (e) öğretmenler için yeni roller, (f) öğretmenlerin etkin katılımı vb. ölçütleri içermesi gerektiğini
belirtmektedir (NCREL, 2000).
Genel olarak FeTeMM eğitiminde, gerçek yaşam problemi ile içerik arasında ilişki kurularak fen,
matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinleri bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. FeTeMM eğitiminde
bütünleştirme, söz konusu dört alanın içerik olarak uyarlanması ya da birinin odağa alınıp diğerlerinin odağa
alınan bu disiplinin içeriğinin öğretilmesi için bağlam olarak kullanılması şeklinde de ele alınabilmektedir
(Moore vd., 2013; Bryan vd., 2016). Bununla birlikte dört alanın tamamının bütünleştirilmesi sağlanamasa da
en az ikisinin birleştirilmesi şeklinde yapılması gerektiği; fen ve matematik derslerinin ayrı ayrı değil de iç içe
çok disiplinli olarak verilmesine doğru değişimin gerçekleşmesinin gerekliliği tartışılmaktadır (Riechert ve
Post, 2010). Bütünleşik FeTeMM eğitimi ve deneyimi sayesinde öğrenci (1) Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel
bilimlerdeki teorik bilginin uygulamada hangi problemi çözmede kullanılabileceğini anlamlandırabilecek (2)
Matematiğin temel bilim alanları ile mühendislik arasındaki köprü rolünü kavrayabilecek (3) meslek ve
uzmanlık alanlarını belirlemede yeterli farkındalığa sahip olabilecek (4) yükseköğretimde ilgili bölümlere
yöneldiği takdirde alanında daha nitelikli öğrenme deneyimleri kazanabilecektir. Bu anlamda FeTeMM
eğitimi öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırma ve etkili öğrenme sağlama, öğretmenlere yeni roller
sağlama, teknolojiyi etkin bir şekilde öğretim sürecine ve müfredata entegre etme, uygulamalı bir eğitim
sağlama, farklı öğrenme deneyimleri sağlama gibi öğretmenler için düzenlenen mesleki gelişim
faaliyetlerinde bulunması gereken pek çok ölçütü karşılamaktadır. Bu anlamda göreve devam eden
öğretmenlerin FeTeMM’in pedagojik temellerin yönelik kazanımları elde etmelerini sağlayacak mesleki
gelişim etkinliklerinin düzenlemesi kritik bir önem kazanmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Görev yapan öğretmenlerin etkinlik tabanlı mesleki gelişimine ve FeTeMM eğitimine yönelik yönelik algıları
nasıldır?
Araştırma soruları
1.
2.

Katılımcıların eğitime başlamadan önce FeTeMM eğitimine yönelik deneyimleri, yeterlilik inançları,
FeTeMM’in derslerde uygulanmasına yönelik inançları nelerdir?
Etkinlik tabanlı hizmet-içi mesleki gelişim programında verilen FeTeMM eğitimi açısından içerik
bilgisi durumları nelerdir?
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3.
4.

Katılımcılara göre FeTeMM eğitiminin umut verici kaygılandırıcı yönleri nelerdir?
Katılımcıların uygulanan etkinlik tabanlı hizmet-içi mesleki gelişim programından memnuniyet
düzeyleri nelerdir.

3. YÖNTEM
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu tür araştırmalarda belirli bir popülasyonun belirli özellikler
açısından mevcut durumu betimlenmeye çalışılmaktadır (Fraenkel & Wallwen, 2003). Bu çalışmada hizmet
içi öğretmelerin etkinlik tabanlı mesleki gelişim programı ve programın içeriği olan FeTeMM eğitimine
yönelik algı ve bilgi düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır.
Katılımcılar ve Bağlam
Araştırmanın katılımcıları Mersin İli Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Temmuz 2017’de 30 saatlik
olarak düzenlenen “Öğretmenler İçin FeTeMM” eğitimi hizmet içi eğitim programına katılan 27 öğretmenden
oluşmaktadır. Bu anlamda araştırma için kolayda örnekleme yapılmıştır. Eğitim bir hafta boyunca günde 6
ders saati olmak üzere toplam 30 saat devam etmiştir. Bu hizmet içi eğitim programında içerik olarak;
• FeTeMM (STEM), düşünme, eleştirel düşünme, bilimsel sorgulama, bilişimsel düşünme, üretici
düşünme, problem çözme, sistem ve matematiksel modelleme,
• Robot ve çeşitli uygulamaların FeTeM eğitiminde yeri ve önemi,
• FeTeMM eğitiminin pedagojik temelleri
• Çeşitli FeTeMM uygulamalarını ilgili kuramsal çerçeveye göre değerlendirilmesi,
• FeTeMM eğitimine uygun yöntem ve teknikler
•
Müfredattaki kazanımlara yönelik FeTeMM entegrasyonunu sağlayacak ders planlarını hazırlama
konuları üzerinde durulmuştur.
Öğretmenlerin %74’ü 16 yıl ve üzeri; %22’si ise 11-15 yıl arasında öğretmenlik deneyimine sahip iken
%4 civarında 10 ve daha az deneyime sahipti. Bu anlamda katılımcı grup deneyimli öğretmenlerden
oluşuyordu. Katılımcıların % 64’ü erkek %36’si kadınlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerin %12,5 ‘i
coğrafya, felsefe ve edebiyat olmak üzere sözel-sosyal branşlardan, %4 beden eğitimi %63,5 ise matematik,
fizik, kimya ve bilişim olmak üzere fen alanlarındandı. Etkinlik tabanlı hizmet içi eğitimi programı süresince
ders içeriği ders öğretim elamanı tarafından sunumlar yapıldı. Ders etkinlikleri sırasında derse entegre bir
şekilde kullanılmak üzere Moodle içerik yönetim sistemi üzerinde “STEM Eğitimi: Öğretmenler İçin”
şeklinde bir ders oluşturularak öğretmenlerin programında başında sisteme kayıt olmaları sağlandı
öğretmenler programa başlamadan ve program bitiminde bu çevrim içi destek sistemi üzerinden sunulan
araştırmacılar tarafından hazırlanan kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket doldurdular. Etkinlik
tabanlı öğretim programının genel yapısı aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilmiştir:
Aşama 1: sunum öncesi hazırlayıcı etkinlik: konu ile ilgili açık uçlu soruların bireysel ya da takım halinde
araştırılması ve yanıtlarının çevrim içi sisteme yüklenmesi. Şekil 1’de bu aşama için bir örnek verilmiştir.
Aşama 2: ders sunumunun öğretim elemanı tarafından önceden hazırlanan sunum materyalleri kullanılarak
yapılması. Bu aşamada öğretim elemanı daha önceden hazırladığı içeriğin sunumunu gerçekleştirmektir.
Aşama 3: sunumdan sonra uygulamanın pratikte kullanılmasını sağlayan bir etkinliğin yapılması ve
çevrimiçi ortama yüklenmesi. Şekil 2’de bu aşama için bir örnek verilmiştir.
Aşama 4: öğretim elemanının katılımcıların performanslarını katılımcılarla birlikte değerlendirmesi. Bu
aşamada öğretim elemanı öğrencilerden etkinliğinin değerlendirilmesine onay veren katılımcıların
performansları çevrim içi ortamdan bir yansıtılarak katılımcılarla birlikte tartışılarak eğitimler
tamamlanmıştır.
Uygulanan hizmet içi eğitim programı sırasında çevrimiçi ortam etkinlik tabanlı pedagojik yöntemin bir
parçası olarak kullanılmasının yanı sıra katılımcıların farklı e-kaynaklara ve çeşitli örneklere erişmesine de
olanak sağlayan bir destek sistemi de olarak kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada katılımcıların FeTeMM ile ilgili görüşleri ve daha önceki FeTEMM deneyimlerini belirmek
amacıyla FeTEMM deneyim anketi kullanılmıştır. Bu formda ayrıca katılımcıların cinsiyet, branş ve görev
yıllarına ait veriler de toplanmıştır. FeTeMM deneyim anket maddelerinin puanlanmasında 1=kesinlikle
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katılmıyorum’dan….5= kesinlikle katılıyorum şeklinde 5-likert tipi dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca
yine araştırmacılar tarafından geliştirilen katılımcıların hem etkinlik tabanlı hizmet içi eğitim deneyimlerine
yönelik görüşlerini hem de FeTeMM eğitimi içerik edinimlerini değerlendirmek üzere açık uçlu sorular
eğitim sonunda katılımcılara yöneltilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada kolayda örneklem kullanıldığından ve geliştirilen programa kayıt yaptıranlar rassal olarak
belirlemediğinden istatistiksel çözümlemelerde parametrik testlerin ya parametrik-olmayan karşılıkları ya da
betimsel istatistiklerden veya nitel veri çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır.
4. BULGULAR
Katılımcıların mevcut FeTeMM deneyimleri, yeterlilik ve FeTeMM uygulanmasının yararlılığına
yönelik inançları.
FeTeMM deneyimleri
Bu bölümde katılımcılara FeTeMM eğitimi hakkında bilgi sahip olup olmadıkları, FeTeMM eğitimine
katılıp katılmadıkları, FeTeMM eğitimi uygulayıp uygulamadıkları sorulmuştur. Buna göre katılımcıların
yaklaşık 55’i FeTeMM hakkında hiçbir bilgi sahibi değilken, %86’sı FeTeMM etkinliklerine katılmamış ve
%100’ü FeTeMM uygulaması gerçekleştirmemiştir.
Katılımcıların FeTeMM eğitimi uygulayabilme konusundaki yeterlilik inançları.
Katılımcıların %56’sı FeTeMM etkinlikleri kullanarak dersi eğlenceli hale getirebileceklerine %48’i ise
çeşitli materyallerle bir FeTeMM etkinliği oluşturabileceklerine inanmaktadır.
Katılımcıların FeTeMM’in derslerde uygulanmasına yönelik inançları.
Katılımcıların %64’ü FeTeMM etkinlikleri kullanarak ders yapmanın yararlı olduğuna,%68’i derslerin
FeTeMM etkinlikleriyle daha kolay öğretilebilineceğine, 92’si tasarım yapmanın öğrencilerin hayal güçlerini
geliştireceğine inanırken, %76’sı derslerinde FeTeMM etkinliklerini uygulamakla %88’i de öğrencilerinin
tasarım etkinliklerine katılmalarını ve bu yolla öğrenmelerini sağlamak ilgilenmektedirler. Katılımcıların
%76’sı okullarındaki alt yapının FeTeMM etkinlikleri uygulamak için ya hiç yeterli olmadığına ya da kısmen
yeterli olduğuna inanmaktadır. Katılımcıların %100’ü öğretmenlerin derslerinde FeTeMM etkinlikleri
uygulayabilmek için pedagojik ilkelerle ilgili bir hizmet-içi eğitimden gerçirilmeleri gerektiğine
inanmaktadırlar.
FeTeMM Eğitimi içerik bilgisi durumları
30 saatlik eğitim programı sonunda açık uçlu bir soru ile katılımcılardan FeTeMM eğitimi tanımlamaları
istenmiştir. Katılımcıların %76 oranda verilen içeriğe uygun olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Yanı sıra
program sonunda yine katılımcılara “FeTeMM deyince aklınıza gelen üç şeyi yazınız” şeklinde açık uçlu bir
soru sorulmuştur. Yapılan içerik analizine göre pedagojik açıdan FeTeMM için en çok “problem çözme,
proje tabanlı öğrenme ve disiplinler arası eğitim” ifadeleri kullanılırken, öğrenme ürünü olarak en çok
“yaratıcı düşünme ve fikir üretme”, “inovasyon” ve “üretim” ifadeleri kullanılmıştır. Bununla birlikte
FeTeMM’in katılımcılarda en çok ifade “bilim” ve “üretim” ifadelerini çağrıştırdığı ortaya çıkmıştır.
FeTeMM eğitiminin umut verici ve kaygılandırıcı yönleri
Katılımcılara “Sizce FeTeMM eğitiminin gelecek için ümit vaat eden yönleri nelerdir?” şeklinde açık uçlu
bir soru sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre yapılan analiz soncunda katılımcılar, FeTeMM eğitiminin
yapılmasını “teorik bilgilerin uygulama aktarılmasına olanak sağladığından öğrenmeye motive edici”,
“disiplinler arası düşünmenin gelişmesine olanak tanıması”, “öğrencilerin düşünme ve problem çözme
becerilerinin geliştirilmesi”, “üretime, yenliğe ve buluş yapmaya teşvik etmesi”, “eğitimde ezbercilikten
kurtulma ve öğrencilerin kendilerine ifade etmelerine olanak tanıması”, “nitelikli bilim insanlarının
yetişmesine katkı sağlaması” açılarından ümit vaat edici olarak nitelemektedirler. Bunun yanı sıra
katılımcılara “Sizce FeTeMM eğitiminin gelecek için kaygılandırıcı yönleri nelerdir?” şeklinde açık uçlu bir
soru sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara göre yapılan analiz sonucunda katılımcılar FeTeMM eğitiminin
yapılmasını “fırsat eşitsizliğini tetiklemesi bundan dolayı da sosyal yapılar arasındaki farkın daha da
açılması”, “gerekli alt yapı ve öğrenme çevresi sağlanmadan uygulanmaya çalışılması”, “disiplinler arası
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çalışma yapmanın zorluğu”, “getirim/ticarete alet olma durumu” , “derinlemesine değil de yüzeysel olarak ele
alınması”, “nitelikli eğitici bulunmaması” açılarından kaygı verici bulduklarını ifade etmişlerdir.
Etkinlik tabanlı hizmet-içi mesleki gelim programından memnuniyet düzeyi
Katılımcıların 96’sı gerçekleştirilen etkinlik tabanlı hizmet-içi eğitim programından memnun olduklarını
gerçekleştirilen etkinliklerin kendileri için yararlı olduğunu, %88’i eğitim sürecinin içerik konularını
öğrenmede olumlu katkısının olduğunu belirtmişlerdir. Bu bilgiyi geçerleme açısından katılımcılardan
FeTeMM ile ilgili içerik bilgisini ölçmeye yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur.
5.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Mesleki gelişim programından önce elde edilen veriler doğrultusunda katılımcıların çoğunluğu FeTeMM
mesleki gelişim etkinliklerine katılmamış hiç birisi de FeTeMM uygulaması geliştirmemiştir. Katılımcıların
% 65’inin Fen alanlarından olduğu göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin Fen ile konuları matematikle
ilişkilendirerek uygulama yapmalarına olanak tanıyarak anlamlı öğrenmeye katkı sağlama potansiyeli bulunan
FeTeMM konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak hizmet içi programların
geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar çoğunlukla FeTeMM etkinlikleri ile içeriği
aktarmanın yararlı olduğuna, bu konuya ilgili duyduklarını beyan etmelerine ve bir kısım katılımcının daha
önce FeTeMM hizmetiçi eğitim programına katılmasına rağmen herhangi bir katılımcının dersinde FeTeMM
eğitimine yönelik herhangi bir uygulama gerçekleştirmediği belirlenmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen
hizmet içi eğitimlerin öğretim uygulamalarına transfer edilebilmesi için mesleki gelişim programına yönelik
içeriğin aktarılmasında kullanılan stratejinin önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında
işe koşulan görev tabanlı öğrenme stratejisinden katılımcıların tamamına yakına memnun kalmışlar ve
çoğunluğu içeriğe yönelik kazanımlarının süreçten olumlu etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle
öğretmenlerin FeTeMM eğitimine yönelik kazanımlarını geliştirmede görev tabanlı öğrenme etkinliklerinden
yararlanılabilir. Bununla birlikte hizmet içi programlarda elde edilen kazanımların pratiğe aktarılmasında
okul, yönetim, kurum kültürü, teşvik vb. gibi bir takım diğer faktörlerin etkili olabileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır. İleride bu konuya yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÇEVRİMİÇİ
ORTAMLARDA NE KADAR ETİK DAVRANABİLİYOR?
Fatih ERDOĞDU 1, Seyfullah GÖKOĞLU 2, Ünal ÇAKIROĞLU3

1.

ÖZET

Evde, okulda, iş yerinde hatta yolculuk esnasında dahi çeşitli iletişim araçları kullanarak bilgiye kolaylıkla
ulaşılabilmektedir. Bilgisayar, mobil cihazlar ve internet teknolojisinin yaygınlaşması aynı zamanda bir takım sorunları da
meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi, interneti güvenli ve bilinçli bir şekilde etik kurallar çerçevesinde
kullanabilmektir. Bilgi güvenliği ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin belirli bölümlerinde ders konusu olarak
verilmekte olup ulusal ve uluslararası projelerde de bu konu üzerinde önemle durulduğu bilinmektedir. Türkiye’de bilgi
güvenliği ve bilişim etiği konusunda öğrencilere farkındalık kazandırma sorumluluğu bilişim teknolojileri öğretmenlerine
yüklenmiş durumdadır. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin çevrimiçi ortamlarda sergileyecekleri etik ve etik dışı
davranışlar ise öğrencilerin sergileyecekleri davranışların belirleyicisi olacaktır. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri
öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan tarama
çalışmasına bir devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim gören 62 öğrenci
katılmıştır. Öğretmen adaylarına uygulanan çevrimiçi etik dışı davranış belirleme ölçeğinden elde edilen veriler
katılımcıların fikri mülkiyet, doğruluk, gizlilik ve erişim ile ilgili bazı etik dışı davranışları sergilediklerini göstermektedir.
Sergilenen davranışlar, öğretmen adaylarının alanlarının özelliği temelinde cinsiyet ve sınıf değişkenleri çerçevesinde de
tartışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler ve öğretmen adayları için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Bilişim etiği, Çevrimiçi etik davranışlar, Bilişim teknolojileri öğretmen adayları
EXTENDED ABSTRACT
It is considered that IT teachers have a great responsibility to create awareness of students about information security.
Due to the widespread use of the Internet, information ethics, especially online ethics, are important in the context of
information security. It is known that there are courses related to information ethics in the Departments of Computer
Education and Instructional Technologies at universities. However, it is noteworthy that ethics-related courses are offered
only as an elective course throughout the university (Namlu & Odabaşı, 2007). It is necessary to take precautions and
understand the problem in the online environment to examine the field of information ethics in order to be conscious about
ethics (Erdem, 2008). For this reason, it is considered that IT teacher candidates should have more knowledge and skill
about the knowledge of IT, while at the same time they have a role of gathering and directing this subject.
The purpose of this study is to determine the online unethical behaviors of IT teacher candidates. For this purpose,
online non-ethical behaviors were examined in terms of sex, class levels and daily internet usage. For the purpose of this
survey study, students at all degree from Department of Computer Education and Instructional Technologies at Karadeniz
Technical University participated to the study. As a data collection tool, a scale was used to determine the online unethical
behaviors. 62 CEIT students participated to the study. Before the scale was applied to the participants, demographic
information was added to the scale and gender, class and daily internet usage data were obtained. SPSS statistics program
was used for analysis of collected data.
There was a significant difference between males and females in the average scores of online ethical behaviors of IT
teacher candidates. And also, there was no significant difference between the mean of the online unethical behavior scores
and the grade levels. The other result is that there was no significant difference between the online unethical behavior
scores and the daily internet usage times.
In this research, an answer was sought to ask how IT teacher candidates are loyal to ethical values in online
environments. In the research, it was determined whether there is any difference in online non-ethical behaviors in terms
of gender, class level and daily internet usage levels. When examined in this context, it is concluded that IT teacher
candidates are at a lower level of unethical behaviors in online environments. In addition, when online ethical behaviors
were examined according to sex, the level of males showing unethical behavior was significantly higher than that of
women. IT teacher candidates were not significantly different in terms of online non-ethical behaviors according to class
levels and daily internet use levels. This shows that the ethical approach of a student who has started in the CEIT is not
different from the ethical approach of a student who is close to graduating and the result is that daily use of the internet
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does not have any effect on the ethical behaviors. The other notable result is that the average score of the scale item
related to using copy software is high. Moreover, the average score of the scale item related to the use of unauthorized use
of photography etc. is moderately high. This suggests that IT teachers are lacking in copyright. Moreover, it is thought that
the cost of software products is caused by this result. In addition, it is seen that the average score of the item related to
doing homework by web site is in the middle level. Another noteworthy result is that IT teacher candidates tend to use
unfiltered Internet connections in public places. In general, IT teacher candidates are less likely to be in online unethical
behaviors.

2.

GİRİŞ

Teknolojinin günlük yaşantımızın çoğu bölümüne girmesiyle birlikte daha kolay ve hızlı bir şekilde
bilgiye ulaşma imkânı doğmuştur. Bilgisayar, mobil cihazlar ve internet teknolojisinin yaygınlaşması aynı
zamanda bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan en önemlisi, interneti güvenli, bilinçli ve
etik kurallar çerçevesinde kullanabilmektir. Bu çerçevede bilgi güvenliği ve bilişim etiği ilkokul, ortaokul, lise
ve üniversitelerin belirli bölümlerinde ders konusu olarak işlenmekte olup ulusal ve uluslararası çeşitli
projelerde de bu konu üzerinde önemle durulduğu bilinmektedir.
İnternetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bilgi güvenliği kapsamında bilişim etiği
özellikle de çevrimiçi etik davranışlar önem kazanmaya başlamıştır. Bilgisayarların günlük yaşantımıza
girmeye başladığı 1990’lı yıllardan itibaren incelendiğinde literatürde bilgisayar etiği, bilişim etiği veya
teknolojik etik gibi kavramlardan bahsedildiği görülmektedir (Dedeoğlu, 2006). Moor (1985) bilişim etiğini
bilişim teknolojilerin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan kavramların, politikaların, gerçeklerin ve değerlerin
tartışıldığı bir çalışma alanı olarak ifade etmektedir (Genç, Kazez & Fidan, 2013). Fakat bilişim etiği
kavramına geleneksel ortamlardaki etik kavramıyla tamamen aynı olarak bakılmamalıdır. Bir insanın izinsiz
bilgisayarına erişmek ile evine izinsiz girmek arasında fark olduğu gibi (Erdem, 2008), bir yazılımı
kopyalamakla izinsiz kitap kopyalamak birbirine benzemesine rağmen aynı şeyler değildir (Tataroglu &
Coskun, 2005). Bilişim etiği kavramı incelendiğinde karşımıza fikri mülkiyet, gizlilik, erişim hakları,
toplumsal etki, kalite ve doğruluk gibi çeşitli etik sorunlar çıkmaktadır (Genç, Kazez, & Fidan, 2013). Fikri
mülkiyet bir eserin ya da fikrin telif hakları ile ilgili olup teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte bu hakka
yönelik çeşitli ihlaller oluşabilmektedir. Bu nedenle, çevrimiçi ortamlarda fikirler kaynaksız ve izinsiz olarak
kolaylıkla kopyalanıp dağıtılabilmektedir. Ayrıca, internet ortamında yanlış bilgilerin sıklıkla dolaştığı ve
yayıldığı dikkatleri çekmektedir. İnternet ortamındaki bu bilgilerin yanlış hesaplanması ve kaydedilmesi
bilişim etiğinin doğruluk boyutu açısından önemli görülmektedir. Öte yandan banka sistemleri, sınav
sistemleri, nüfus kayıtları gibi veri tabanında tutulan bilgilerin doğru olmaması hayati önem taşıyan sorunlara
neden olabilmektedir (Genç, Kazez, & Fidan, 2013).
Bilişim etiğinin odağında olan bir diğer konu ise erişim haklarıdır. Bu erişim haklarının ihlali,
bilgisayarları uzaktan kontrol, spam mail gönderimi, verilerin güvenliği, korsan yazılım vb. durumlardan
gerçekleşebilmektedir (Genç, Kazez & Fidan, 2013). Bir diğer etik sorun ise gizliliktir. Bu boyut kapsamında,
insanlar inançlarını, korkularını, fikirlerini saklama hakkına sahip olmalarıyla birlikte bunları da istedikleri
zaman istedikleri ortamda paylaşma hakkını da sahiptirler. Sıralanan bu etik sorunlar bir takım toplumsal
etkilere de sahip olabilmekte ve bu noktada gelişen teknolojiyi takip edip etik konusunda gerekli önlemleri
almanın önem arz ettiği görülmektedir.
Son yıllarda, bilişim teknolojileri uygulamalarının değişen doğası ile birlikte, yürütülen araştırmalarda BT
kullanıcılarının sorumluluk ve etik kodları üzerinde durulmaktadır (Phukan & Dhillon, 2000). BT
kullanıcılarının ilgili bilgi ve becerileri kazanmaları noktasında ise BT öğreticilerine de büyük sorumluluklar
düşmektedir. Türkiye’de bilgi güvenliği konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturma sorumluluğu genellikle
bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bir görevi olarak benimsenmektedir. Bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin çevrimiçi ortamlarda internet güvenliği ve bilişim etiğine yönelik sergileyecekleri davranışlar
ise öğrencilerin ilgili, B bilgi ve becerileri edinmeleri noktasında belirleyici rol oynayacaktır. Bu noktada
bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilişim etiği konusunda sergiledikleri davranışlar ve bilgi düzeyleri
önem kazanmaktadır. Thompson ve Edwards (2004)’a göre, bilgisayar uzmanlarını eğiten akademik
programlarda etik konulara uygun bir dersin varlığının zorunlu olduğu düşünülmektedir. Bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin öğrenim gördüğü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okutulan dersler
arasında bilişim etiği ile ilgili derslerin mevcut olduğu bilinmektedir. Fakat etik ile ilgili derslerin üniversite
boyunca zorunlu olarak verilmediği sadece seçmeli bir ders olarak verildiği dikkat çekmektedir (Namlu &
Odabaşı, 2007).
Çevrimiçi ortamlarda meydana gelen işlemlerde etik konusunda bilinçli olmak, gerekli tedbirleri
alabilmek ve sorunu kavrayabilmek için bilişim etiği alanının incelenmesi gerekmektedir (Erdem, 2008). Bu
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nedenle bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilişim etiği konusunda daha çok bilgi ve beceriye sahip
olmaları gerekirken aynı zamanda topluma bu konu da yön verebilme rolüne de sahip olacakları
düşünülmektedir. BT öğretmenlerine yüklenen bu rol çerçevesinde, kendilerinin de çevrimiçi etik davranışlara
dikkat etmeleri beklenmektedir. Çünkü öğretmenlerin toplum tarafından rol model olarak benimsenmesi ve
yüklenen sorumluluk duygusu, etik davranışlar göstermesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlardaki etik dışı davranış
düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
2.
3.
4.

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışları ile cinsiyet arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışları ile sınıf düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışları ile günlük internet
kullanım süreleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

3. YÖNTEM
Örneklem
Araştırma katılımcılarının belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Tarama
yöntemi kullanılarak yürütülen çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümünde öğrenim gören 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Toplamda 62 öğretmen
adayına uygulanan bu çalışmada katılımcıların öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre dağılımları Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı
Sınıf Düzeyi
Öğrenci Sayısı
36
2.sınıf
7
3.sınıf
19
4.sınıf
62
Toplam
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak çevrimiçi etik dışı davranışların belirlenmesine yönelik geliştirilen Çevrimiçi
Etik Dışı Davranışlar Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, Genç, Kazez ve Fidan (2013) tarafından,
orijinali Namlu ve Odabaşı (2007)’ya ait olan ölçekten uyarlanmıştır. 40 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik
analizi yapılmış ve Cronbach Alpha katsayısı .946 olarak bulunmuştur (Genç, Kazez, & Fidan, 2013). Ölçek
maddeleri fikri mülkiyet, doğruluk, gizlilik ve erişim gibi etik davranışları içermekte fakat bunlar alt faktör
olarak ölçekte belirtilmemektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada 62 BÖTE öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere ölçek uygulanmadan önce
demografik bilgiler bölümü ölçeğe eklenerek cinsiyet, sınıf ve günlük internet kullanımına yönelik veriler
elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizi için SPSS istatistik programından faydalanılmıştır. Adayların
çevrimiçi etik dışı davranışları ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için MannWhitney U-testi; sınıf düzeyleri ve günlük internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermeme durumu ise Kruskal-Wallis testi ile ortaya konulmuştur. Bu parametrik olmayan testlerin
kullanılmasının sebebi verilerin normal dağılım göstermemesidir (Tablo 2).
Tablo 2. Normallik Testi Tablosu
Cinsiyet
Shapiro-Wilk
p
Erkek
0.00
Kadın
0.01
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Tablo 2 incelendiğinde cinsiyete göre normal dağılım için anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu
ise verilen normal dağılım göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle parametrik olmayan testlerden
Mann-Whitney U-testi ve Kruskal-Wallis testi analiz için kullanılmıştır.

4.

BULGULAR VE YORUMLAR

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarına uygulanan çevrimiçi etik dışı davranışları belirlemeye yönelik
ölçek sonuçları incelendiğinde öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlarda etik dışı davranışları gösterme
durumlarının düşük olduğu görülmektedir (1.32/5.00).
Tablo 3. Çevrimiçi Etik Dışı Davranış Ölçeği Ortalama Puanları
N
X̅̅
34
Erkek
1.44
28
Kadın
1.16
62
Toplam
1.32
Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar ve Cinsiyet Arasındaki İlişki
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranış puan ortalamaları ile cinsiyet
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını göstermek için Mann-Whitney U-testi uygulanmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar Belirme Ölçek Puanları ile Cinsiyete Mann-Whitney U-testi
Tablosu

Cinsiyet

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Erkek
Kadın

34
28

39.25
22.09

1334.50
618.50

212.500

0.00

Tablo 4 incelendiğinde bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranışlarının
ortalama puanları ile cinsiyet arasında erkekler aleyhine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p < .05). Erkeklerin
kadınlara göre çevrimiçi ortamlarda etik dışı davranış gösterme düzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar ve Sınıf Düzeyleri Arasındaki İlişki
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranış puan ortalamaları ile sınıf düzeyleri
arasında anlamlı farklılık olup olmadığını göstermek için Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır (Tablo 5).
Tablo 5. Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar Belirme Ölçek Puanları ile Sınıf Düzeyleri Kruskal-Wallis Testi
Tablosu
Sınıf Düzeyi
n
Sıra Ortalaması
sd
X2
p
2.sınıf
36
28.56
3.sınıf
7
35.86
2
2.29
0.31
4.sınıf
19
35.47
Tablo 5 incelendiğinde bilişim teknolojileri öğretmen adayların çevrimiçi etik dışı davranış puan
ortalamaları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p > .05).
Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar ve İnternet Kullanım Süreleri Arasındaki İlişki
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi etik dışı davranış puan ortalamaları ile internet
kullanım süreleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını göstermek için Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır
(Tablo 6).
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Tablo 6. Çevrimiçi Etik Dışı Davranışlar Belirme Ölçek Puanları ile İnternet Kullanım Süreleri KruskalWallis Testi Tablosu
Günlük İnternet
Sıra
Kullanım
n
sd
X2
p
Ortalaması
Süreleri
1-3 saat arası
24
28.19
3-5 saat arası
26
33.37
2
1.33
0.51
5-7 saat arası
12
34.08
Tablo 6 incelendiğinde bilişim teknolojileri öğretmen adayların çevrimiçi etik dışı davranış puan
ortalamaları ile günlük internet kullanım süreleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p > .05).
5.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu araştırmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlarda etik değerlere ne kadar
bağlı kalabildikleri sorusuna cevap aranmış; cinsiyet, sınıf düzeyi ve günlük internet kullanım düzeylerine
göre çevrimiçi etik dışı davranış gösterme durumlarında farklılık olup olmadığı ortaya konulmuştur. Elde
edilen veriler incelendiğinde BT öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlarda gösterdikleri etik dışı
davranışların düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Genç, Kazez ve Fidan’ın (2013) yapmış olduğu
araştırmada da üniversite öğrencilerinin sergiledikleri çevrimiçi etik dışı davranış düzeyleri düşük seviyede
çıkmıştır. Benzerliğin sebebinin hedef kitlenin etik konusunda farkındalığa sahip olması ve geleneksel
ortamlardaki etik kuralları çevrimiçi ortamlarda da yansıtabilme becerilerinin yüksek olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Ayrıca cinsiyete göre çevrimiçi etik dışı davranışlar incelendiğinde erkeklerin etik dışı davranış gösterme
seviyeleri kadınlara göre anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. Erdem’in (2008) yapmış olduğu araştırma
sonucunda kız öğretmen adaylarının etik kurallara daha fazla uydukları görülmüştür. Bu durumun sebebi
olarak kadınların aileleri tarafından erkeklere göre farklı şekillerde yetiştirilmeleri ve toplumun kadın ve
erkeğe yüklediği rollerin farklılaşması olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede şehir ve köyde yaşayan
ailelerin etik değerleri öğretmesi açısından farklı görüşlere sahip oldukları bilinmektedir (Erdem, 2008).
BT öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine ve günlük internet kullanım düzeylerine göre çevrimiçi etik dışı
davranış sergileme düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum BÖTE
bölümüne başlamış bir öğrencinin etik anlayışı ile mezun olmaya yakın öğrencinin etik anlayışının farklı
olmadığını göstermekte ve günlük olarak interneti kullanma sürelerinin etik davranışlarına yönelik her hangi
bir etki oluşturmadığı sonucuna varılmaktadır.
Dikkat çeken diğer sonuç ise kopya yazılım kullanma ile ilgili ölçek maddesinin puan ortalamasının
yüksek oluşu ve fotoğraf vb. gibi öğeleri izinsiz kullanma puanının orta derecede yüksek oluşudur. Bu durum
BT öğretmenlerinin telif hakları noktasında eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yazılım
ürünlerinin pahalı oluşu bu sonuca neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ödev hazırlayan sitelere ödev
yaptırma ile ilgili madde puan ortalamasının da orta seviyede olduğu görülmektedir. Diğer dikkat çeken sonuç
ise BT öğretmen adaylarının kullanıma açık yerlerde filtresiz internet bağlantısı kullanma eğilimlerinin
yüksek oluşudur. Genel itibari ile BT öğretmen adayları çevrimiçi etik dışı davranışlarda bulunma seviyeleri
düşük olmasına karşın belirtilen maderdeki etik dışı davranışları sergileme durumları yüksektir.
Bu araştırmaya katılan örneklem sayısı 62 ile sınırlıdır. Daha genellenebilir sonuçlara ulaşmak için sayı
artırılabilir ve başka üniversitelerdeki bilişim teknolojileri öğretmen adayları da çalışmaya dâhil edilebilir.
Ayrıca çevrimiçi etik dışı davranışları belirleme noktasında nitel araştırmalar yapılarak daha derinlemesine
sonuçlar elde edilebilir.
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DİSLEKSİLİ BİREYLERİN ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ALANYAZIN TARAMASI
Seda ÖZER ŞANAL1, Mukaddes ERDEM 2
1.

ÖZET

Bu çalışma, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde öğretim teknolojilerinin potansiyelini ve işlevsel
değerini, alanyazın üzerinden belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından
yayımlanan, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) özel öğrenme güçlüğü kategorisinde yer alan bozukluklardan biri olan disleksi, genel
olarak, zekâ ve kronolojik yaşa bağlı okuma, yazma ve heceleme eylemlerinde beklenen düzeyin altında olma
durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu özel öğrenme güçlüğü, bireyin dil ile ilişkili olan yazılı form, görsel ya
da sözel kodlama, kısa süreli bellek, ses işleme gibi farklı performansları etkilemektedir. Disleksi eğer farklı
bir güçlük ile birlikte değilse, yani dikkat eksikliği ya da hiperaktivite gibi durumlardan ayrık olarak bireyde
bulunuyorsa, ilaçla tedavinin uygulanmadığı, tedavisinin ve desteğinin eğitim olduğu bireysel bir özelliktir.
Eğitimin teknoloji desteğiyle verilmesi ise bireysel desteğe ve özel bazı stratejilere gereksinim duyan
disleksili bireyler için fırsatları artırıcı olabilir. Peki, disleksili bireylerin öğrenme sürecinde teknoloji nasıl
kendine yer edinebilir? Destekleyici rolü nasıl üstlenir? Disleksili bireylerin eğitiminde hangi öğretim
teknolojileri, nasıl kullanılabilir? Bu sorulara alanyazın üzerinden cevap bulmak amacıyla gerçekleştirilen
çalışmada, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde teknolojiyi kullanan çalışmalar incelenmiştir.
İncelemeler sonucunda, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerine yönelik birçok teknolojik araç ve ortamın
kullanıldığı görülmüştür. Disleksili bireylerin eğitiminde kullanılan teknolojilerde, bu öğrencilerin yaşadıkları
güçlüğün, öğrenme süreçlerindeki etkisini azaltamaya yönelik bazı ortak stratejilerin kullanıldığı dikkat
çekmektedir. Bunlar arasında, bilginin çok formlu sunumu, performansa yönelik geribildirim ve farklı
renklerle vurgulama yapmak gibi stratejiler sayılabilir. Araştırmalar, uygulamaların dikkate değer iyileşmeler
sağladığını rapor etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: disleksi, özel öğrenme güçlüğü, öğretim teknolojileri, alanyazın taraması

Using of Instructional Technologies in the Learning Process of Dyslexic Individuals: A
Literature Review
Abstract
This study was conducted to determine the potential and functional value of instructional technologies in
the learning process of dyslexic individuals through literature. Dyslexia, one of the disorders classified under
the Special Learning Disorder category in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
published by the American Psychiatric Association, is generally defined as being below expected level of
reading, writing and spelling actions due to intelligence and chronological age. This special learning disorder
affects different performances such as written form, visual or verbal coding, short-term memory, audio
processing, etc., which are associated with the individual language. Dyslexia is an individual feature in which
treatment with medication is not practiced, education of treatment and support is provided if the individual is
separated from other situations such as attention deficit or hyperactivity. Providing training with technology
support may increase opportunities for dyslexic individuals who need individual support and some specific
strategies. How can technology be included in the learning processes of well-behaved, dyslexic individuals?
How can technology play a supporting role in this process? Which instructional technologies can be used in
the education of dyslexic individuals? In the study conducted to find answers to these questions through
literature, studies using technology in learning processes of dyslexic individuals have been examined. As a
result of the examinations, it has been seen that many technological tools and environments for the learning
processes of dyslexic individuals have been used. The technologies used in the education of dyslexic
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individuals draw attention to the fact that some of these students have used some common strategies to
mitigate the impact of their strengths on the learning process. These include strategies such as multi-form
presentation of information, feedback on performance, and emphasis with different colors. Studies have
reported that implementations provide significant improvements.
Keywords: dyslexia, special learning disorder, instructional technologies, literature review
2.

GİRİŞ

Uzun yıllardır özel eğitime gereksinim duyan birçok bireyin yaşadığı bu dünyada özel eğitim bir tercih ya
da yardım durumundan ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. Özel eğitim, eğitim verdiği öğrencisi, eğitim
veren öğretmeni, eğitimdeki amacı, eğitim süreci, yöntem ve teknikleri gibi birçok yönden genel eğitimden
farklılaşmaktadır. Özel eğitimin temeli bireysel farklılıklara dayanır diyebiliriz. Ancak her bireysel farklılık
özel eğitim gerektirmemektedir. Bireyin bedensel ya da öğrenmeye ilişkin bazı farklılıkları, normal olarak
kabul edilen öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim düzenlemelerinden yararlanmasını engellemektedir. Bu
sebeple bu öğrenciler için verilecek olan eğitimde farklı düzenlemeler gerekmektedir. Özel eğitim, öğrenme
ve/veya davranış problemleri gösteren çocuklarla birlikte, zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları
kapsayan geniş bir terimdir (Eripek, 2005). Özel eğitimin alt kategorilerine ilişkin farklı araştırmacılar
tarafından farklı sınıflandırmalar yapılsa da, oluşturulan kategoriler birbirinden çok ayrışmamaktadır. Genel
olarak özel eğitim kategorileri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Eripek, 1998; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
2006).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

İşitme yetersizlikleri
Görme yetersizlikleri
Zekâ geriliği
Öğrenme güçlükleri
İleri derecede ve çoklu yetersizlikler
Duygu ve davranış bozuklukları
İletişim bozuklukları
Üstün zekâlılar ve üstün yetenekliler
Otizm spektrum bozukluğu
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Bedenle ilgili yetersizlikler
Sağlıkla ilgili yetersizlikler
Travmatik beyin hasarı

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El
Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) özel öğrenme güçlüklerini okuma
bozukluğu(disleksi), aritmetik bozukluğu(diskalkuli) yazılı anlatım bozukluğu(disgrafi) ve başka türlü
adlandırılamayan öğrenme bozuklukları olarak dört gruba ayırmıştır. Bu kitapta disleksi, genel olarak, zekâ ve
kronolojik yaşa bağlı okuma, yazma ve heceleme eylemlerinde beklenen düzeyin altında olma durumu olarak
tanımlanmaktadır. Beynin dil ile ilgili bir yüksek kortikal fonksiyonu olan okuma durumundaki kısmi
bozukluğa “disleksi”, tam bozukluğa “ aleksi” denilmektedir (Bingöl, 2003). Eğer birey sadece disleksiye
sahipse, bu durum “saf disleksi”, hiperaktivite gibi farklı bozukluklara da sahip ise “disleksi artı sendromu”
olarak isimlendirilmektedir (Bingöl, 2003). Disleksi, nörolojik temelli bir özel öğrenme güçlüğüdür
(Hultquist, 2006). Başka bir zekâ sorunu olmayan bir birey, okuma yeteneğini hiç bir zaman tam kazanamazsa
veya çok geç ya da yavaş bir biçimde kazanırsa ve buna sebep olacak bir beyin hastalığı yok ise, bu
“gelişimsel disleksi” olarak tanımlanmaktadır (Bingöl, 2003). Gelişimsel disleksinin operasyonel tanımı ise,
ölçülen zekâ puanıyla okuma gelişimi puanı arasındaki belirgin oransızlık, okuma fonksiyonunun beklenene
göre geride olmasıdır (Shaywitz ve Shaywitz, 1989).
İlk başlarda disleksi, harf ya da kelimelerin ters görülmesinden, görsel sistemdeki kusurları sorumlu
tutarken, sonraki araştırmalar, bu popüler efsanenin aksine sorunun görsel değil dilbilimsel olduğunu ortaya
koymuşladır (Shaywitz ve Shaywitz, 2003). Yani, bu bireylerin görme organlarında, görme duyularında bir
problem olması onları disleksi yapmamaktadır. Bu özel öğrenme güçlüğü, bireyin dil ile ilişkili olan yazılı
form, görsel ya da sözel kodlama, kısa süreli bellek, ses işleme gibi farklı performansları etkilemektedir.
Disleksi eğer farklı bir güçlük ile birlikte değilse, yani dikkat eksikliği ya da hiperaktivite gibi durumlardan
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ayrık olarak bireyde bulunuyorsa, ilaçla tedavinin uygulanmadığı, tedavisinin ve desteğinin eğitim olduğu
bireysel bir özelliktir. Disleksi kalıcı, kronik, hem ailesel hem de kalıtsaldır ve bu sebeple erken teşhis ve
destek imkânı sunmaktadır (Shaywitz ve Shaywitz, 2003).
Disleksili bireylerin, okuma ve yazma, düzenleme ve zamanlama, madde sıralamalarını hatırlama
ve uzun sürelerde konsantre olma, yazılı ve okunan kelimeleri anlama ve öğrenme, yazılı ve okunan
kelimeleri tanıma ve geri çağırma, yazılı bilgide arama ve bulma gibi süreçlerde zorluk yaşadıkları
görülmektedir (Beacham ve Alty, 2006). Bu nedenle bu bireylerin disleksili olma durumları ortadan
kaldırılamayacağından, onların bu süreçlerini destekleyici stratejilerin kullanılması önem taşımaktadır.
Özel Eğitim, Disleksi ve Teknoloji
Teknoloji, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitiminde, süreçte doğal olarak var olan
zorluklar ve bu zorlukların her bireyde farklılaşmasına bağlı olarak çok yönlü çözüm imkânı sunabilmektedir
(Öngöz ve Özer-Şanal, 2017). Teknoloji kullanımı özel eğitimde de oldukça büyük bir kitlede ele
alınmaktadır. Ancak teknoloji genel eğitimde kullanıldığı aynı formda mı kullanılmalı? Özel eğitimde
teknoloji nasıl bir rol üstlenmeli? Bu sorulara cevap vermek için öncelikle, teknolojinin kullanılacağı özel
öğretim grubunun tanınması gerekmektedir. Belirlenen özel eğitim grubunun özellikleri nelerdir? Mevcut
öğrenme süreçleri ve öğrenme davranışları nasıldır? Bu soruların cevaplarının net olarak verilmesi ile ancak
nasıl bir teknolojinin ele alınacağına karar verilebilir. Teknolojinin kullanıldığı özel eğitim gruplarından birisi
ve mevcut çalışmanın da odağı olan disleksi öğrenme bozukluğudur. Disleksili bireylerin öğrenme
süreçlerinde hangi teknolojilerin nasıl kullanıldığını yorumlamak için disleksili öğrencilerin öğrenme
davranışlarının bilinmesi gerekmektedir.
Türkiye’de
Disleksi
Merkezi
(http://disleksi.com.tr),
Akademi
Disleksi
(http://akademidisleksi.com/), Disleksi Derneğinin (http://disleksidernegi.com/) ya da Engelsiz Erişim
(http://www.engelsizerisim.com/) gibi internet sitelerinden disleksiye ilişkin raporlar, etkinlikler ve
çalışmalara ilişkin bilgi alınabilir. Türkiye’de disleksiye ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların olduğu gözlense
de, disleksili bireylere sunulan materyal ya da yazılım havuzuna rastlanmamıştır. Bu durum da üzerinde
düşünülmesi ve çalışılması gereken bir problem olarak ele alınabilir. Dünya’dan disleksili bireylere özgü
geliştirilmiş materyal havuzları için www.dyslexic.com, www.texthelp.com, www.ghotit.com,
www.nessy.com siteleri incelenebilir. Disleksili bireyler için çalışmalar sadece bu sitelerle sınırlı kalmamakla
birlikte bir çok mobil uygulama da ücretli ya da ücretsiz olarak erişilebilir durumdadır. Bunlar uygulamalar
incelendiğinde ise çoğunlukla, metni sesli okuma, kelime oyunları, metin tarama ve okuma ve disleksiye
yönelik bilgi veren ve test yapan içerikler olduğunu görüyoruz. Bu inceleme ile yine, disleksili bireyler için
geliştirilen Türkçe mobil uygulamalardaki azlık dikkatimizi çekiyor.
Gerek disleksi ile ilgili çalışma yapan kurumlar, gerek onlar için hazırlanmış yazılım, donanım ve
uygulamalar incelendiğinde her birey gibi bu bireylerinde ne kadar farklı olduğu görülmektedir. Peki,
Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerini desteklemek için öğretim teknolojileri kendisine nasıl yer edinebilir?
Hem kuramsal hem de uygulama açısından bu öğrencilerin sürecine nasıl paydaş olabilir?
Çalışmanın Amacı
Eğitimin teknoloji desteğiyle verilmesi ise bireysel desteğe ve özel bazı stratejilere gereksinim duyan
disleksili bireyler için fırsatları artırıcı olabilir. Peki, disleksili bireylerin öğrenme sürecinde teknoloji nasıl
kendine yer edinebilir? Destekleyici rolü nasıl üstlenir? Disleksili bireylerin eğitiminde hangi öğretim
teknolojileri, nasıl kullanılabilir? Bu sorulara alanyazın üzerinden cevap bulmak amacıyla gerçekleştirilen
çalışmada, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde teknolojiyi kullanan çalışmalar incelenmiştir.
3.

YÖNTEM

Çalışmada, betimsel tarama yöntemi ile yürütülmüş ve disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde
teknolojilerin sürece nasıl dâhil edildiği yapılan çalışmalar üzerinden incelendiğinden doküman analizi
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen doküman analizi ile aşağıdaki problem ve alt problemlere cevap aranmıştır.
●

Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde teknoloji nasıl konumlandırılmıştır?
o
o

Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde ne tür teknolojiler kullanılmıştır?
Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde kullanılan teknolojiler hangi özelliklerle
geliştirilmiştir?
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o
o

Disleksili bireylerin hangi özellikleri üzerine yoğunlaşılmıştır?
Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde teknoloji kullanımına yönelik genel bulgu ve
sonuçlar nasıldır?

Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın amacı doğrultusunda, Science Direct ve Web of Science veritabanlarında araştırmacılar
tarafından belirlenen anahtar kelime kombinasyonları ile tarama yapılmıştır. Tarama yılı 2007(Ocak)2017(Eylül) ayı ile sınırlandırılmıştır. İncelemeye alınacak çalışmalar için ölçüt, sosyal bilimler/eğitim
bilimleri alanında yayınlanmış olması, araştırma makalesi olması ve tam metnine ücretsiz erişimin sağlanması
olarak belirlenmiştir. Erişilen çalışmalara ilişkin sayısal bulgular Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Ön incelemeye ilişkin makale sayıları
Veritabanı

Erişilen

Çıkarılan

İncelemeye dahil edilen

Science Direct

13

6

7

Web of Science

26

22 (3’ü Sciencedirect veritabanında
erişilen makale)

4

Toplam

11

Tablo 1’den de görüldüğü üzere, iki veritabanından yapılan tarama sonucu öncelikle çakışan
çalışmalar (n=3) çıkarılmıştır. Ardından çalışmaların özetleri incelenmiş, araştırmanın amacıyla ilgili olmayan
ve derleme çalışması olduğu belirlenen çalışmalar da listeden çıkarılmıştır. Nihai olarak çalışmanın amacına
uygun olan toplam 11 çalışma incelemeye dahil edilmiştir.
4.

BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında, araştırmanın amacına uygun olarak seçilen 11 makalenin kodları, Apa
formatında gösterimi, kullanılan teknoloji, teknolojide işe koşulan stratejiler, amaç, süreç ve bulguları
verilmiştir. Tablo 2’de incelemeye dahil edilen makalelerin adları, APA formatında gösterimleri ve
araştırmacı tarafından verilen kodları gösterilmektedir.
Tablo 2. Makalelerin kodu, adı ve APA 6 gösterimi
Yayın
kod

Yayın adı

M1
Using interactive multimedia for dyslexic
students in geographic education

Feeney, A. E. (2003). Using interactive multimedia for
dyslexic students in geographic education. Journal of
Geography, 102(1), 21-28.

Use of assistive technology by students with
dyslexia in post-secondary education

Draffan, E. A., Evans, D. G., & Blenkhorn, P. (2007). Use
of assistive technology by students with dyslexia in postsecondary education. Disability and Rehabilitation:
Assistive Technology, 2(2), 105-116.

M2

M3

APA 6 formatında gösterimi

Woodfine, B. P., Nunes, M. B., & Wright, D. J. (2008).
Text-based synchronous e-learning and dyslexia: Not
Text-based synchronous e-learning and dyslexia: necessarily the perfect match!. Computers & Education,
50(3), 703-717.
Not necessarily the perfect match!
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M4

Husni, H., & Jamaludin, Z. (2009). ASR Technology for
Children with Dyslexia: Enabling Immediate Intervention
to Support Reading in Bahasa Melayu. Online Submission,
6(6), 64-70.

ASR technology for children with dyslexia:
Enabling immediate intervention to support
reading in Bahasa Melayu
M5

M6

Berninger, V. W., Nagy, W., Tanimoto, S., Thompson, R.,
& Abbott, R. D. (2015). Computer instruction in
handwriting, spelling, and composing for students with
Computer instruction in handwriting, spelling,
and composing for students with specific learning specific learning disabilities in grades 4–9. Computers &
education, 81, 154-168.
disabilities in grades 4-9
A Mobile Application to Improve Learning
Performance of Dyslexic Children with Writing
Difficulties

Tariq, R., & Latif, S. (2016). A mobile application to
improve learning performance of dyslexic children with
writing difficulties. Journal of Educational Technology &
Society, 19(4), 151.

M7

Whitfield, P. (2016). A facilitation of dyslexia through a
remediation of Shakespeare’s text. Research in Drama
A facilitation of dyslexia through a remediation of Education: The Journal of Applied Theatre and
Performance, 21(3), 385-400.
Shakespeare's text

M8

Ma, Y., Wang, E., & xiang Zhao, G. (2016). Location
Location negative priming effects in children with negative priming effects in children with developmental
dyslexia: An event-related potential study. Research in
developmental dyslexia: An event-related
developmental disabilities, 55, 88-99.
potential study

M9
Reading Comprehension: A Computerized
Intervention with Primary-age Poor Readers

Horne, J. K. (2017). Reading Comprehension: A
Computerized Intervention with Primary‐age Poor Readers.
Dyslexia, 23(2), 119-140.

Mobile cloud computing: An effective
multimodal interface tool for students with
dyslexia

Alghabban, W. G., Salama, R. M., & Altalhi, A. H. (2017).
Mobile cloud computing: An effective multimodal
interface tool for students with dyslexia. Computers in
Human Behavior, 75, 160-166.

Digital games-based learning for children with
dyslexia: A
social constructivist perspective on engagement
and learning
during group game-play

Vasalou, A., Khaled, R., Holmes, W., & Gooch, D. (2017).
Digital games-based learning for children with dyslexia: A
social constructivist perspective on engagement and
learning during group game-play. Computers & Education.

M10

M11

Tablo 2’de verilen çalışmalar incelendiğinde çalışmaların son yıllara doğru arttığı söylenebilir. Çalışmaların
yöntemleri incelendiğinde ise dokuz çalışmanın deneysel, iki çalışmanın da betimsel olduğu belirlenmiştir. Bu
çalışmalarda kullanılan teknolojiler Tablo 3’te verilmiştir. “Disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde ne tür
teknolojiler kullanılmıştır?” alt problemimize yanıt veren tablodan da görüldüğü üzere, e-öğrenme
materyallerinin disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu
materyallerin etkileşimli olması da tercih edilen teknolojiler arasındadır.
Tablo 3. Kullanılan teknolojiler
Yayın Kod

Teknoloji

M1

Etkileşimli çokluortam yazılımı (geometri)

M2

Yardımcı teknoloji

172

M3

Eş zamanlı e-öğrenme ortamı

M4

Otomatik konuşma tanıma (ASR teknolojisi)

M5

Etkileşimli e-öğrenme materyali

M6

Mobil öğrenme ortamı (Android tabanlı)

M7

E-öğrenme materyali (Powerpoint)

M8

Etkileşimli e-öğrenme materyali (e-prime arayüzü)

M9

Etkileşimli e-öğrenme materyali

M10

Mobil öğrenme ortamı

M11

Dijital oyun (Words matter)

Çalışmalarda kullanılan materyallere ilişkin bilgiler incelendiğinde materyallerin araştırmacılar tarafından
geliştirildiği görülmüştür. Bu teknolojilerle birlikte kullanılan stratejiler ise Tablo 4’te verilmiştir. “Disleksili
bireylerin öğrenme süreçlerinde kullanılan teknolojiler hangi özelliklerle geliştirilmiştir?” alt problemimize
yanıt veren bu tablo incelendiğinde, birçok farklı stratejinin işe koşulduğunu görmekteyiz. Bu stratejiler
arasında çoğunlukla, disleksili bireyin performasına geribildirim sağlama, bilginin ses ve görsel gibi çoklu
formlarıyla desteklenmesi sayılabilir.
Tablo 4. Kullanılan stratejiler
Yayın Kod

Strateji

M1

Bilginin çok formlu sunumu (ses+ görsel+ metin),

M4

Geribildirim(Anında müdahale)

M5

Bilginin çok formlu sunumu (ses+ görsel+ metin),
Geribildirim(Anında müdahale)

M6

Gösterip yaptırma,
Adım adım karakter oluşturma adımlarının gösterilmesi,
Yazılacak kelimenin aynısını ekranın altında gösterme ve bakarak yazmasını sağlama.

M7

Sesle ve metinle eş zamanlı görsel değişimi,
Zaman kontrolünü materyale verilmemesi.

M8

Geribildirim(Anında müdahale)

M9

Metinle ilgili sorular sorma,
Geribildirim,
Vurgulanan kelimelerin farklı renk ile yazılması,
Seslendirme.

M10

Bilginin çok formlu sunumu (ses+ görsel+ metin)

M11

Yüksek yapılandırılmış, sistematik, küçük ve sık bilgi sunumu,
Grafik kullanımı,
Pekiştirme için zaman tanıma,
Genelleme için cesaretlendirme.
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Çalışmalarda ele alınan teknolojilerle birlikte Tablo 4’ten görüldüğü üzere birçok farklı strateji kullanılmıştır.
Ve bu stratejilerle disleksili bireylerin farklı becerileri ve performansları olumlu yönde etkilenmesi
öngörülmüştür. Çalışmalarda ele alınan değişkenler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Çalışmalarda gözlenen değişkenler
Yayın Kod

Değişken

M1

Yanıtın doğruluğu ve yanıt süresi

M4

doğru okuma

M5

heceleme

M6

yazma becerisi, okuduğunu kavrama ve tanılama

M7

okuduğunu kavrama

M8

Yanıt süresi

M9

okuduğunu kavrama, doğru okuma

M10

öğrenme kapasitesi

M11

Kelime ayırma(decoding), heceleme, akıcılık(fluency)

Çalışmaların bugluları incelendiğinde, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde farklı stratejiler içeren emateryallerin farklı beceriler üzerinde olumlu değişimler oluşturduğu görülmüştür (Tablo 6).
Tablo 6. Çalışma bulguları
Yayın Kod

Sonuç

M1

Bilginin çok formlu sunumunun coğrafya eğitimindeki olumlu etkisi görülmüştür. Ayrıca
etkileşimli çokluortam materyali kullanımı ve sunum türlerinin sayısının artması hem
disleksili hem de disleksili olmayan bireylerin bilgiyi doğru çağırmasına yardımcı olduğu
görülmüştür.

M2

Disleksili bireyler sırasıyla şu materyalleri kullanmaktadırlar: tarayıcı, metinden sese
dönüştürme, konuşan sözlük, elle yazım denetleyicisi, ses tanımlama.

M3

Senkron e-öğrenme ortamlarında disleksiki bireyler heceleme, cümle yapısı, yer değiştirme,
organizasyon ve zaman yönetimi ve güven gibi durumlarda sıkıntı yaşamaktadırlar.

M4

Anında müdahale edereke geribildirim veren yardımcı teknoloji kullanımı ile disleksili
öğrencilerin kelimeleri doğru okumaları desteklenmiştir.

M5

Bilginin çok formlu sunumu ve sağlanan geribildirim ile disleksili öğrencilerin heceleme
performansları olumlu yönde desteklenmiştir.

M6

Yazılacak kelimenin yazım aşamasının adım adım gösterilmesi, ekranda örnek sunulması
gibi stratejilerin kullanıldığı etkileşimli e-öğrenme materyali ile öğrencilerin okuduğunu
kavrama, yazma ve harf tanılama perfomansı olumlu yönde desteklenmiştir.

M7

Bilginin çok formlu sunumunun kullanıldığı e-öğrenme materyali ile disleksili öğrencilerin
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okuduğunu kavramam performansları olumlu yönde desteklenmiştir. Ayrıca zaman kontrolü
de materyale değil kullanıcıya bırakılmıştır.
M8

Negatif ipucunun(negative priming) disleksili olan ve olmayan bireylerin yanıt sürelerini
uzatmıştır. Bu nedenle olumlu ipucu kullanımı yanıt sürelerini destekleyecektir.

M9

Bilgisayarla okunan okuma programlarının okuma becerilerinin geliştirilmesinde etkili
olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

M10

Bilginin çok formlu sunumunu içeren mobil materyal ile disleksili bireylerin öğrenme
süreçleri olumlu yönde desteklenmiştir.

M11

Yüksek yapılandırılmış, sistematik, küçük ve sık bilgi sunumu, grafik kullanımı, pekiştirme
için zaman tanıma, genelleme için cesaretlendirme stratejilerini kullanan dijital oyun
disleksili bireylerin kelime ayırma(decoding), heceleme, akıcılık(fluency) performanslarını
olumlu yönde desteklenmiştir.

5.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Uzun yıllardır özel eğitime gereksinim duyan birçok bireyin yaşadığı bu dünyada özel eğitim bir tercih ya
da yardım durumundan ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. Özel eğitim, öğrenme ve / ve ya davranış
problemleri gösteren çocuklarla birlikte, zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları kapsayan geniş
bir terimdir (Eripek, 2005). Bireyin bedensel ya da öğrenmeye ilişkin bazı farklılıkları, normal olarak kabul
edilen öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim düzenlemelerinden yararlanmasını engellemekte ve özel eğitim
gerektirmektedir. Bu sebeple bu öğrenciler için verilecek olan eğitimde farklı düzenlemeler gerekmektedir.
Örneğin, Radovan ve Perdih (2016) çalışmalarında, disleksili bireyler için e-öğrenme materyali değerlendirme
kılavuzu geliştirmişler ve bu kılavuzda bir e-öğrenme materyalinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde
durmuşlardır. Bir disleksili birey için e-öğrenme ortamının erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve okunabilirliği
için hangi stratejiler kullanılabilir? Bu soruyu cevaplamaya çalışmışlardır. Bu ve benzeri çalışmalar, bu
öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yer alan paydaşlar için bir materyal geliştirme kılavuzunun oluşturulması,
materyalin yaygınlaştırılması ve kullanımının artması açısından önemlidir.
Bu çalışma, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde öğretim teknolojilerinin potansiyelini ve işlevsel
değerini, alanyazın üzerinden belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Eğitimin teknoloji desteğiyle verilmesi ise
bireysel desteğe ve özel bazı stratejilere gereksinim duyan disleksili bireyler için fırsatları artırıcı olabilir.
Peki, disleksili bireylerin öğrenme sürecinde teknoloji nasıl kendine yer edinebilir? Destekleyici rolü nasıl
üstlenir? Disleksili bireylerin eğitiminde hangi öğretim teknolojileri, nasıl kullanılabilir? Bu sorulara
alanyazın üzerinden cevap bulmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, disleksili bireylerin öğrenme
süreçlerinde teknolojiyi kullanan çalışmalar incelenmiştir. Web of Science ve Science Direct veritabanlarından
yapılan incelemeler sonucu toplam 11 çalışma incelemeye dahil edilmiştir. Çalışmalar ele alınan teknoloji,
teknoloji ile işe koşulan strateji, çalışmanın amacı, süreç ve bulgular başlıkları altında incelenmiştir.
Çalışmalarda ele alınan teknolojiler incelendiğinde, mevcut çalışmanın ölçütleri de dikkate alındığında,
sosyal bilimler/eğitim bilimleri alanında yapılan disleksi ve öğretim teknolojilerinin birlikte el alındığı
çalışmaların sınırlı sayıda olduğunu görmekteyiz. Disleksililere ilişkin bu denli fazla yazılım, uygulama ve
girişimlerin olmasına karşın, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında disleksi ve teknoloji entegrasyonu
üzerine çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir. Bunun nedeni olarak, disleksiye ilişkin materyal ve
değerlendirme testlerinin ingilizce ya da farklı bir dilde geliştirilmiş olması öne sürülebilir.Disleksili
bireylerin eğitiminde kullanılan teknolojilerde, bu öğrencilerin yaşadıkları güçlüğün, öğrenme süreçlerindeki
etkisini azaltamaya yönelik bazı ortak stratejilerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bunlar arasında, bilginin
çok formlu sunumu, performansa yönelik geribildirim ve farklı renklerle vurgulama yapmak gibi stratejiler
sayılabilir. Çalışmaların ele alınan e-materyaller ile farklı stratejiler işe koşulmuş ve disleksili bireylerin
okuma, okuduğunu kavrama vb. becerileri üzerinde olumlu değişimler görülmesi beklenmiştir. Elde edilen
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bulgular da çalışma hipotezlerini kabul ederek, e-materyallerle farklı stratjilerin işe koşulması yoluyla
disleksili bireylerin okuma ile ilişkili olan becerilerinde olumlu değişimler gözlenmiştir.
Hem bu araştırmada incelenen araştırmalar, hem de incenen yazılım ve uygulamalar doğrultusunda
görülmektedir ki, teknoloji disleksili bireylerin öğrenme süreçlerinde çok büyük bir paya sahiptir.
Teknolojinin bu denli önemli olması, her teknolojinin olduğu gibi kullanılmasının, bu süreci olumlu
etkileyeceği anlamına gelmemektedir. Disleksili bireyler için en iyi teknolojiyi seçmek, onlar için destekleyici
değildir. Hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın, teknoloji içerisinde, disleksili bireylerin öğrenme süreçlerini
destekleyecek stratejilerin iyi belirlenmesi ve hangi performans üzerinde etki oluşturduğunu iyi tanımlanması
gerekmektedir. Teknolojiyi sürece dahil ederken, bu öğrencilerin hangi özelliklerine, hangi stratejilerle destek
vermek istediğimizi bilmek durumundayız. Bu süreçte özel eğitim öğretmen ve öğretim üyeleri, Rehberlik ve
Araştırma Merkezleri, bu bireylerin kendileri ve aileleri ile birlikte çalışmak daha sağlıklı ve kapsamlı veriler
elde etmeyi sağlayacağı düşünülmektedir.
6.
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ÇEVRİMİÇİ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ ÖZ-DÜZENLEME
STRATEJİLERİ ÖLÇEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nuh YAVUZALP1, Yunus ÖZDEMİR2
1. ÖZET
Günümüzde artan öğrenci sayısı ve eğitim ihtiyacı uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.
Çevrimiçi öğrenme ortamları, yüz-yüze ortamlardan zaman-mekân bağımsızlığı, öğrenciler arası etkileşim
farkı, zengin bilgi kaynakları ve dinamik öğrenme ara yüzleri gibi temel özelliklerle birbirinden oldukça
farklıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin üstlendiği roller de değişiklik göstermektedir. Bu
nedenle yüz-yüze eğitim ortamlarında kullanılan eğitim kuramları çevrimiçi ortamlarda kullanılırken bu
ortamlara uygun hale getirilerek kullanılmalıdır. Bu kuramlardan birisi Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında
geçen öz-düzenleme stratejileridir. Öz düzenleme kişinin kendi öğrenme sürecini planlaması, gerektiğinde
düzenlemeler yapması ve eğitim süreci boyunca kendini motive etmesi üzerine odaklanmaktadır. Çevrimiçi
öğrenme ortamlarında öğrencilere öz-düzenleme becerilerinin kazandırılması, yüz-yüze öğrenme
ortamlarından biraz daha önemlidir. Ancak öğrencilere bu becerileri kazandırmak için öncelikle öğrencilerin
hangi konularda yetersiz olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilmiş olan birçok özdüzenleme stratejileri ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçeklerin birçoğu yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiştir.
Bernard ve arkadaşları (2009) yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş öz-düzenleme ölçeklerinin çevrimiçi
ortamda kullanılmasının uygun olmadığına vurgu yapmışlardır. Bu nedenle çevrimiçi ortamlara özgü
uyarlanmış veya geliştirilmiş ölçeklere ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme
ortamlarında öz-düzenleme stratejilerinin belirlenmesi için kullanılan ölçeklerin detaylı olarak incelenerek
tartışılmasıdır. Söz konusu ölçekler alt boyutları bağlamında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma
sonuçlarının öz-düzenleme stratejileri ile ilgili ölçek geliştirme veya uyarlama çalışması yapacak
araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öz-düzenleme stratejileri, çevrimiçi öğrenme, ölçek karşılaştırma

Comparison of Scales of Self-Regulatory Strategies in Online and Face-to-Face
Learning Environments
ABSTRACT
Today, the increasing number of students and the need for education increase the importance of distance
education activities. Online learning environments are quite different from basic faculties such as time-space
independence from face-to-face environments, interactional differences between learners, rich sources of
information, and dynamic learning interfaces. At the same time, the role that teachers and students assume
varies. For this reason, educational theories used in face-to-face educational environments should be used in
an online environment and adapted to these environments. One of these theories is the self-regulatory
strategies that take place in Bandura's social cognitive theory. Self-regulation focuses on the person planning
his own learning process, making adjustments when necessary, and motivating himself throughout the
training process. Gaining self-regulation skills for students in online learning environments is a bit more
important than face-to-face learning environments. However, in order to give these skills to the students, it is
necessary to first determine what subjects are inadequate. There are many self-regulatory scales developed in
this context. Many of these scales were developed for face-to-face environments. Bernard et al. (2009)
emphasized that it is not appropriate to use the self-editing scales developed for face-to-face environments
online. Therefore, it can be said that adaptive or improved scales unique to online environments are needed.
The purpose of this study is to examine and discuss in detail the scales used to determine self-regulatory
strategies in online learning environments. These scales are examined and compared in terms of their subdimensions. It is thought that the results of the study will lead the researchers to do scale development or
adaptation studies related to self-regulatory strategies.
Keywords: Self-regulation strategies, online learning, scale comparison
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2.

GİRİŞ

Çevrimiçi öğrenme ortamları geleneksel öğrenme ortamlarından bazı temel farklılıklarla ayrılmaktadır
(Korkmaz ve Kaya, 2012). Bunların bazıları çevrimiçi ortamlarda öğrenmenin zaman ve mekân açısından
bağımsız olması ve sosyal etkileşimlerin farklı olması gibi özelliklerdir. Artan öğrenci sayısı ve eğitim
ihtiyacının karşılanmasında çevrimiçi ortamlar alternatif bir çözüm olarak görülebilir. Bu ortamlarda
öğrenmenin etkili ve kalıcı olabilmesi için geleneksel eğitimde kullanılan kuram ve stratejilerin kullanımının
gerekli olduğu savunulabilir. Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında geçen öz düzenleme becerileri,
öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olması ve kendilerini motive etmesi gibi özelliklerin üzerine
odaklandığından çevrimiçi ortamlarda kullanılabilecek önemli kuramlardan biridir. Bu becerilerin ölçülmesi
ve bu ölçüm sonuçlarına göre öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştirecek düzenlemeler yapılmasının,
çevrimiçi öğrenme ortamlarında başarıyı arttırabileceği öngörülmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz
düzenleme üzerine yapılacak olan çalışmalar çevrimiçi öğrenme ortamlarının daha verimli, öğrenmenin etkili
ve kalıcı olabilmesi için gerekli olduğu söylenebilir (Vardar, 2011).
Günümüzde çevrimiçi öğrenme uygulamalarının ülkemizde ve dünya genelinde birçok örneği vardır.
Bunlara örnek olarak KAÇD (Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders), üniversitelerde verilen uzaktan eğitimler,
diploma ve sertifika programları gösterilebilir. Çevrimiçi öğrenme, öğrencilere ve öğretmenlere öğrenme ve
öğretme etkinlikleri sürecinde zaman ve mekan açısından bağımsızlık, daha çeşitli bilgi kaynağı, içerik ve
dinamik öğrenme ara yüzleri gibi birçok avantaj sağlar (Korkmaz ve Kaya, 2012). Ancak bu avantajlar
öğretmen ve öğrencilerin tutumlarına göre dezavantaja dönüşebilir. Örneğin teknoloji kullanımı açısından
yeterli olmayan öğretmenler veya öğrenciler çevrimiçi ortamlarda daha başarısız olabilirler. Ya da çevrimiçi
ortamlara karşı olumsuz ön yargısı olan öğrencilerin veya öğretmenlerin motivasyonları daha düşük olabilir.
Bunun gibi birçok temel sorunlar çevrimiçi ortamlarda öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak bu sorun
aşıldığında ve uygun kuram ve stratejiler kullanıldığında çevrimiçi ortamlarda başarının artması beklenebilir.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenme ve öğretme etkinliklerinde öğretmenler ve öğrenciler
geleneksel ortamlara göre farklı roller üstlenmektedirler (Üredi ve Üredi, 2007). Öğrenciler kendi öğrenme
süreçlerinden sorumlu olurken öğretmenler öğretme sürecinde öğrencileri yönlendiren ve öğrencilerin
öğrenmelerini kolaylaştıran bireyler olmaktadır. Günümüzde artan öğrenci sayısı ve eğitim ihtiyacı nedeniyle
geleneksel öğrenme ortamları yetersiz kalmaktadır (Çelen, Çelik, ve Seferoğlu, 2011). Çevrimiçi öğrenme
ortamları bu soruna etkili bir çözüm olarak görülebilir. Ancak geleneksel eğitimde olduğu gibi çevrimiçi
eğitimde de öğrenme ve öğretme etkinliklerinin etkili ve kalıcı olabilmesi için bazı kuramların ve stratejilerin
çevrimiçi ortamlara uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu stratejilerden biri de Bandura’nın
sosyal bilişsel kuramında anlatılan öz-düzenleme becerileridir. Öz düzenleme, kişinin kendi öğrenmelerinde
doğru öğrenme stratejilerini seçmesi, bu stratejileri kendisi değerlendirerek gerektiği durumlarda stratejilerini
düzenleyebilmesi ve kendini öğrenme süreci boyunca kendini motive edebilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Tüm bu özellikler çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerden beklenen rollere olduğu için öz düzenleme
becerileri çevrimiçi ortamlarında son derece önemlidir.
Öz düzenleme ile ilgili birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlar, Öğrenmede Motive edici stratejiler ölçeği
(MSLQ, Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991), Üst Bilişsel Bilinç Envanteri (MAI; Schraw ve
Dennison 1994) ve Öğrenme Stratejileri ölçeği (LS; Warr ve Downing 2000), Çevrimiçi Öz Düzenlenmiş
Öğrenme ölçeği (OSLQ; Barnard, Paton ve Lan, 2009), Öz Düzenlenmiş Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği (SOL-Q;
Jansen, Leeuwen, Janssen, Kester ve Kalz 2016) gibi ölçeklerdir. Bu ölçeklerden OSLQ ve SOL-Q hariç
diğerleri geleneksel sınıf ortamları için geliştirilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır. OSLQ ölçeki, geleneksel
öğrenme ortamları ile çevrimiçi öğrenme ortamları arasında zaman ve mekan esnekliği, dinamik öğrenme
arayüzleri, dolaylı sosyal etkileşim ve geniş bilgi kaynağı sağlaması gibi bazı temel farklılıklar ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle çevrimiçi öğrenme ortamlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.
Bu farklılıklar nedeniyle geleneksel ortamlar için geliştirilen öz-düzenleme becerilerine yönelik ölçeklerin
çevrimiçi ortamlarda doğrudan kullanılması uygun görülmemektedir (Jansen vd., 2016; Korkmaz ve Kaya,
2012).
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Öz düzenleme becerilerinin özellikleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında değişen öğrenci rollerinin son
derece benzer olması nedeniyle çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz-düzenleme becerileri gelişmiş olan
öğrenciler daha başarılı olmaktadır (Çiltaş, 2011; McClelland ve Tominey, 2011; Tanrıbuyurdu ve Yıldız,
2014). Öz-düzenleme becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasının, çevrimiçi
öğrenmenin etkili olabilmesi için gerekli olduğu söylenebilir. Ancak çevrimiçi ortamların geleneksel
ortamlara göre bazı temel farklılıkları olmasından dolayı geleneksel ortamlar için geliştirilmiş olan öz
düzenleme becerileri ölçekleri çevrimiçi ortamlar için uygun olmamaktadır (Jansen vd., 2016). Bu nedenle,
çevrimiçi ortamlar için geliştirilmiş ölçekler kullanılmalı veya geliştirilmelidir. Gelecekte öneminin daha da
artması öngörülen çevrimiçi öğrenme ortamlarının gelişmesi için çevrimiçi ortamlarda öz-düzenleme
çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi ve yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş olan ölçeklerin detaylı olarak
incelenerek karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla alanyazında sıklıkla çevrimiçi ortamlar için kullanılan 5 ölçek
(MSLQ, MAI, LS, OSLQ ve SOL-Q) araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarının
çevrimiçi ortamlar için öz düzenleme ölçeği geliştirecek ya da uyarlama yapacak araştırmacılara yol
göstereceği düşünülmektedir.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada çevrimiçi ve yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş ölçeklerin incelenmesi ve karşılaştırılması
amacıyla içerik analizi yöntemlerinden, doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi hem basılı
hem de web tabanlı bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde ele alınması olarak tanımlanabilir (Bowen,
2009). Çalışmada yukarıda bahsi geçen ölçeklerin yazarları tarafından yayınlandığı makaleler ve bu ölçeklerin
kullanıldığı makalelerden yararlanılmıştır.
4. BULGULAR VE YORUM
Araştırma kapsamında incelenen ölçekler çevrimiçi ortamlar için geliştirilmiş ya da yüz-yüze ortamlar için
geliştirilmiş olsa da çevrimiçi ortamlarda kullanılmıştır.
MSL-Q Ölçeği
MSL-Q ölçeği Pintrich vd. tarafından 1982 yılında çalışmaları başlayarak 1991 yılına kadar geliştirilmiş
ve son halini almıştır (Pintrich vd., 1991). Bu ölçek üniversite öğrencilerinin motivasyon ve öğrenme
stratejilerini kullanmalarını değerlendirmek için tasarlanan bir öz-rapor aracıdır. Ölçek motivasyon ve
öğrenme stratejileri olmak üzere 2 bölümden, 5 alt boyuttan ve 14 faktörden (toplam 81 madde) oluşmaktadır.
Her bir bölüm kendi alt boyutlarına sahiptir. Bu kuramsal yapı Tablo.1’de gösterilmektedir.

Bölümler

Motivasyon

Öğrenme Stratejileri

Tablo 11. MSL-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Hedef Belirleme
Değer Bileşenleri
Görev Değeri
Öğrenme İnanç Kontrolü
Beklenti Bileşenleri
Öğrenme ve Performans için Öz Yeterlik
Duygusal Bileşenler
Kaygı Testi
Tekrarlama
Açımlama
Bilişsel ve Üst Bilişsel Stratejiler
Düzenleme
Eleştirel Düşünme
Üst-Bilişsel Öz Düzenleme
Zaman ve Çalışma Çevresi
Çaba Düzenleme
Kaynak Yönetim Stratejileri
Akranlar ile Öğrenme
Yardım Arama
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Ölçekte ifade edilen alt boyutlar, genel olarak gruplara ayrılmış olsa da tüm alt boyutlar öz düzenleme
becerilerinin içinde değerlendirilebilir. Burada ölçeğin bölümlere ayrılması ile faklı amaçlar için ölçeğin
belirli kısımlarının kullanılabilmesine imkan sağlamak amaçlanmıştır. Bu ölçek Güdüleme ve Öğrenme
Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) adıyla Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe
diline uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
MAI
Üst bilişsel farkındalık envanteri olarak bilinen ölçek, yetişkinlerin üst bilişsel farkındalıklarını ölçmek
için geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalara göre üst-bilişsel farkındalığı yüksek olan öğrencilerin, düşük olan
öğrencilerden stratejik olarak daha iyi performans göstermektedir (Garner ve Alexander, 1989). MAI, üstbilişsel farkındalığı ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları ile ilgili detaylı bilgiyi Tablo 2.’de
görebilirsiniz.
Tablo 12. MAI Ölçeği Alt Boyutları
Bölümler
Alt Boyutlar
Bildirimsel Bilgi
Bilişin Bilgisi
Prosedürel Bilgi
Durumsal Bilgi
Planlama
Bilgi Yönetimi
Bilişin Düzenlenmesi
İzleme
Hata Ayıklama
Değerlendirme
Ölçek bilişin bilgisi ve bilişin düzenlenmesi olarak 2 bölümden ve 52 maddeden oluşmaktadır. Bilişin
düzenlenmesi kısmının öz düzenleme stratejilerinin özelliklerini kapsadığı söylenebilir. Bu ölçek Üstbilişsel
Farkındalık Envanteri (ÜFE) adıyla Akın, Abacı, ve Çetin (2007) tarafından Türkçe diline uyarlanarak
geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
LS-Q
Öğrenme stratejileri ölçeği, öğrenmede bireysel farklılıklarla ilgili çalışmaların giderek artmaya
başlamasıyla birlikte Downing ve Warr tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir. Bu ölçek geliştirilirken daha
önceki benzer çalışmalar kuramsal ve deneysel olarak incelenmiş ve bilişsel, davranışsal ve öz-düzenleyici
öğrenme stratejileri olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. LS-Q ölçeğinin alt boyutları Tablo 3.’de
gösterilmiştir.
Tablo 13: LS-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Bölümler
Tekrarlama
Düzenleme
Bilişsel Öğrenme Stratejileri
Açımlama
Kişilerden yardım arama
Yardım arama
Yazılı belgelerden yardım arama
Davranışsal Öğrenme Stratejileri
Pratik Uygulamalar
Duygusal Kontrol
Öz Düzenleme Stratejileri
Motivasyon
Anlama İzleme
Bu ölçekte öz düzenleme stratejileri olarak ayrı bir bölüm tanımlanmış olsa da diğer bölümler altında
verilen bazı alt boyutlar da öz düzenleme becerileri içerisinde düşünülebilir. Alanyazında yapılan araştırmada
bu ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasına rastlanmamıştır.
OSL-Q
OSLQ ölçeği diğer MSLQ, MAI ve LS-Q ölçeklerinden farklı olarak çevrimiçi ortamlara özgü
geliştirilmiş bir öz-düzenleme ölçeğidir. SLOAN-C daha sonrada değişen yeni adıyla OLC (Online Learning
Consortium) çevrimiçi öğrenme konsorsiyumu topluluğunun yaptığı çalışmalar sonuçlarında, çevrimiçi
eğitimlerdeki başarısızlığın öğrencilerin bu ortamları benimseyememelerinden kaynaklı olduğu ve başarıyı
sağlamak için öğrencilerin daha fazla disipline ihtiyacı olduğunu saptamıştır (Allen & Seaman, 2006). Ayrıca
geliştirilen OSLQ ölçeği ile öğrencilerin çevrimiçi ortamlardaki değişen rolleri ve öz-düzenleme stratejileri
ilişkilendirilmiştir (Barnard, Paton ve Lan, 2008). Bu ölçeğin alt boyutları Tablo 4.’de gösterilmiştir.
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Tablo 14:OSLQ Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Çevresel Düzenleme
Hedef Belirleme
Zaman Yönetimi
Çevrimiçi Öz-düzenlenmiş Öğrenme
Yardım Arama
Görev Stratejileri
Öz-Değerendirme
Bölümler

Bu ölçek özellikle çevrimiçi ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında öz düzenleme becerilerini ölçmeyi
amaçlayan bir ölçektir. Ayıca diğer ölçeklerde yer almayan ve bu ölçekte ayrı bir faktör olarak ifade edilen,
Öz-değerlendirme alt boyutu yer almaktadır. OSLQ ölçeği, Korkmaz ve Kaya (2012) tarafından Türkçe diline
uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
SOL-Q
SOL-Q ölçeğini Jansen vd., (2016) alanyazında yaygın olarak kullanılan öz-düzenleme ölçeklerinin her
birinden kuramsal olarak yararlanarak farklı faktör yapıları oluşturmuş ve bu faktör yapılarının her biri için
geçerlik güvenirlik analizleri yaparak en uygun faktör yapısının belirlenmesi yoluyla çevrimiçi ortamlara özgü
öz düzenleme ölçeği geliştirmişlerdir. SOL-Q ölçeği genel olarak 3 bölümden oluşmakta ve 11 alt boyutu
kapsamaktadır. Geliştirme aşamasında 11 boyut oluşturulduktan sonra yapılan analizler sonucunda 11
boyutun birkaç tanesi üst bilişsel beceriler boyutunda toplanmıştır (Jansen vd., 2016). Tablo 5.’de SOL-Q
ölçeğinin bölümleri ve boyutları verilmiştir.
Tablo 15: SOL-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Bölümler
Kapsanan Alt Boyutlar
Son Alt Boyutlar
Görev Tanımlama
Üst Biliş Becerileri
Hedef Belirleme
Üst Biliş Becerileri
Hazırlık Aşaması
Strateji Planlama
Üst Biliş Becerileri
Çevresel Yapılanma
Çevresel Yapılanma
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi
Görev Stratejileri
Kalıcılık
Performans Aşaması
Yardım Arama
Yardım Arama
Anlama İzleme
Üst Biliş Becerileri
Motivasyon Kontrolü
Kalıcılık
Çaba Düzenleme
Kalıcılık
Değerlendirme Aşaması
Strateji Düzenlenmesi
Üst Biliş Becerileri
Yukarıdaki tabloda SOL-Q ölçeğinin kapsadığı alt boyut yapısı gösterilmiştir. Kapsanan alt boyutlar
Jansen vd.’lerinin yararlandıkları ölçeklerde ifade edilen boyutlardır. SOL-Q ölçeği geliştirilirken
yararlandıkları ölçeklerdeki faktörlerin kapsandığı 11 alt boyut ile oluşturulmuştur. Bu alt boyutların bazıları
Jansen vd., (2016) tarafından yapılmış olan istatistiksel analizler sonucunda son alt boyutlarda belirtilen bazı
başlıklar altında birleşmiştir. Örneğin kapsanan alt boyutlarda yer alan görev tanımı, hedef belirleme, stratejik
planlama, anlama izleme ve strateji düzenlemesi alt boyutlarını üstbiliş becerileri boyutu altında birleşmiştir.
Ayrıca görev stratejileri, motivasyon kontrolü ve çaba düzenleme alt boyutlarını da kalıcılık alt boyutu altında
birleşmiştir. Böylece ölçeğin son halinde öz düzenmiş çevrimiçi öğrenme ölçeği 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bu boyutlar tabloda son alt boyutlar sütununda gösterilen üstbiliş becerileri, zaman yönetimi, çevresel
yapılanma, kalıcılık ve yardım arama boyutlarıdır. Alanyazında yapılan araştırmada bu ölçeğin Türkçe
uyarlama çalışmasına rastlanmamıştır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Geçmişten günümüze geliştirilmiş ve alan yazında yaygın olarak kullanılan bu ölçekler alt boyutlar
bağlamında incelendiğinde Tablo 6.’daki sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu tabloda çevrimiçi ve yüz-yüze
öğrenme ortamları için geliştirilmiş ölçeklerin alt boyutları bazında bir karşılaştırma yapılmıştır. Tabloda
görüldüğü üzere aynı isimli alt boyutlar farklı ortamlar için kullanılan ölçeklerde de bulunmaktadır. Bu
boyutların ölçekler arasındaki farklılıklarının ve çevrimiçi ortamlar ile yüz-yüze öğrenme ortamları arasındaki
farkların anlaşılması açısından önemlidir.
Tablo 16. Tüm Ölçeklerin Karşılaştırılması
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Tüm Alt Boyutlar
Hedef Belirleme
Strateji Planlama
Çevresel Yapılanma
Zaman Yönetimi
Yardım Arama
Motivasyon Kontrolü
Anlama İzleme
Strateji Düzenlenmesi
Çaba Düzenleme
Görev Stratejileri
Görev Tanımlama
Duygusal Kontrol
Akranlar ile Öğrenme
Eleştirel düşünme
Tekrarlama

Çevrimiçi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Yüz-yüze
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere iki farklı öğrenme ortamı için geliştirilmiş ölçeklerde oldukça
benzer yapılar bulunmaktadır. Ancak bu benzerlikler ölçeklerin kullanıldığı ortama göre maddelerin ifade
edilmesinde farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ortamlar arasındaki esnek zaman ve mekan, doğrudan
olmayan sosyal etkileşim, bilgi kaynaklarının çokluğu ve dinamik öğrenme ara yüzleri gibi temel
farklılıklardır (Tsai, 2009). Örneğin yüz-yüze öğrenme ortamında öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla aynı
zamanda ve fiziksel bir sınıf ortamında bir aradadır. Bunun yüz-yüze öğrenme ortamlarında, çevrimiçi
öğrenme ortamlarına göre akranlar ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etken olduğu söylenebilir. Öte yandan
çevrimiçi ortamlar öğrencilere zaman ve mekan esnekliği sunarken geleneksel ortamlarda böyle bir esneklik
söz konusu değildir. Tabloda oluşan bu farkın temelinde yüz-yüze öğrenme ortamları ve çevrimiçi öğrenme
ortamlarının özellikleriyle yakından bir ilişki bulunmaktadır.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenciler ve öğretmenler yüz-yüze öğrenme ortamlarından daha farklı
görevler üstlenmektedir. Bu farklılığın en büyük nedenleri, çevrimiçi ortamların geleneksel ortamlardan
öğrenme sürecinde daha çok öğrencilerin sorumlu olmasıdır (Gülümbay, 2005). Geleneksel sınıf ortamında
öğretmen bilgi kaynağı olarak bilinmektedir. Ancak çevrimiçi ortamlarda öğretmen öğrencilere zengin ders
içerikleri sağlamak, ders planlaması yapmak, öğrencilere dönüt vermek ve öğrencilerin öğrenme
problemlerini belirleyerek bunlara çözüm üretmek gibi öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rehber görevinde
bulunmaktadır (Karadağ & Şen, 2014; Kavrat & Türel, 2013). Son zamanlarda yapılandırmacı yaklaşım ile
yüz-yüze öğrenme ortamlarında da öğretmenlerin benzer görevleri bulunsa da çevrimiçi öğrenmede
öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla fiziksel bir ortamda veya aynı zaman aralığında derse girmesi gibi bir
zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna benzer durumlardaki, ortamlardan kaynaklanan farklar ölçeklerdeki
boyutların anlamını değiştirmektedir. Örneğin bir sınıfta derse ayrılan zaman öğrenenlerle birlikte ya da idari
birimler tarafından belirlenen bir zaman diliminde ve öğrenme için planlanan mekanda (derslikte) gerçekleşir
(Gökdaş & Kayri, 2005). Ancak çevrimiçi ortamlarda bu durum genellikle öğrencilerin kendi belirledikleri
zaman diliminde ve istedikleri ortamda gerçekleşir (Tuncer & Taşpınar, 2008). Ölçeklerdeki alt boyutlar
karşılaştırıldığında öz-düzenleme stratejileri ile ilgili bazı planlamalar yüz-yüze öğrenme ortamlarında daha
çok idari birimler sorumlu olurken, çevrimiçi ortamlarda öğrencinin kendisi sorumlu olduğu söylenebilir. Bu
durumda öz-düzenleme stratejilerinden zaman yönetimi boyutunun geliştirilmesi çevrimiçi ortamlarda öğrenci
başarısı için daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Sonuç olarak, öz-düzenleme stratejileri ölçeklerinde boyut veya faktör yapısı genel olarak değişmese de
bu faktörlere bağlı maddeler ifade edilirken çevrimiçi ve yüz-yüze öğrenme ortamlarına özel olarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut ölçeklerden yararlanılacaksa, özellikle geliştirildikleri ortama uygun
olarak ölçeklerin kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Geleceğe yönelik bu alanda çalışma
yapacak araştırmacıların ortamlar arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
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SOSYAL AĞ KULLANICILARININ İNTERNETE YÖNELİK ELEŞTİREL
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
Zülkif Eser SABIRLI1, Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR2

1.

ÖZET

Sosyal ağlar günümüzün en yaygın ve uzun süreli kullanılan internet ortamları olarak ifade edilebilir. Sosyal ağlardaki
bilginin güvenirliği, doğruluğu ve toplumsal etkisi dikkate alındığında sosyal ağ kullanıcılarının bilinçli internet
kullanmalarının önemi de anlaşılabilir. Bu açıdan internete yönelik eleştirel okuryazarlık kavramı, sosyal ağ kullanıcıları
için önemli bir araştırma konusu olarak görülmüştür. Bu kapsamda Dal ve Aktay (2015) tarafından geliştirilen 27 madde
ve tek faktörlü ölçek ile sosyal ağ kullanıcılarından veri toplanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Google form ile dijital
forma dönüştürülen ölçme aracı, 21-27 Nisan 2017 tarihleri arasında bir sosyal ağ ortamında paylaşılmış ve 232 kişiden
dönüş sağlanabilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal ağ kullanıcılarının internet için eleştirel okuryazarlık düzyelerinin
ileri düzey olduğu, cinsiyet ve haftalık ortalama kullanım süresinin önemli bir farklılığa neden olmadığı, buna karşın
çalışanların öğrencilerden daha fazla eleştirel internet okuryazarlığına sahip olduğu sonuçları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal ağ kullanımı, internet okuryazarlığı, siber okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık.
ABSTRACT
Social media can be stated as one of the most used and longest running internet medium of today. If the credibility,
accuracy and social impact of information found in social media would be taken into account, the importance of conscious
usage of internet by users would be better understood. From this point, critical literacy towards the internet has been seen
as an important research topic by social media users. In this context, a single factored scale with 27 clauses developed by
Dal and Aktay (2015) was used to get data from social media users. To serve the purpose the instrument was converted
into a digital form using Google Form. It was shared on a social media platform in 21-27 April and was used by 232 users.
The results of the research were the degree of critical literacy of social media users was advanced, gender and weekly
usage would not cause an important discrepancy and none the less personnels would have a higher degree of critical
literacy of internet than students.

Keywords:
GİRİŞ
İnternet , dünyada üzerinde kullanılmakta olan ağların ortak bir protokol içerisinde etkileşim
kurmasını sağlayan ayrıca birbirleri ile kaynaklarının paylaşılmasını sağlayan iki yada daha fazla ağ ile
kurulan kaynak kümesidir (MEB 1999, 291). Bir diğer adıda Veri Yolu” olarak adlandırılan internet bilgiye
ulaşma ve paylaşmak için diğer bilgisayarlarla iletişim kurması için seçilen bir yol olarak da kabul edilebilir
(internetworldstats, 2005).
Geleneksel anlamda Gee’ye (2000) göre okuryazarlık “okuma, yazma ve rakamsal ifadeleri anlaya
bilme becerisi” olarak tanımlamaktadır. Okuryazarlık kavramı sadece ülkemizde değil tüm dünyada önem
kazanmıştır ayrıca 1990 yılınıda Birleşmiş Milletler tarafından “uluslar arası okuryazarlık” yılı olarak ilan
edilmiş ve pek çok okur yazarlıkta bunu ile birlikte tanımlanmıştır (Kurt, 2010).Bu gelişmler ışığında bir çok
okuryazarlık türü ortaya çıkmıştır bunlar ise görsel okur yazarlık, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık,
web okuryazarlığı ve siber okur yazarlığı ortaya çıkarak önem kazanmıştır.
Okuryazarlık bir dilin yazılarını okuyabilme okuduğu yazıları algılayabilme ve kavrayabilme yetisine
sahip olunmasıdır (www.turkcebilgi.com). Bilgisayar okuryazarlığı kişilerin bilgisayar kullanımına ait
edinmiş oldukları bilgi ve beceri iken internet okuryazarlığı ise kişilerin internette işlem yapabilme
becerisidir(Microsoft (2010).
Türkiye de internetin kullanım amaçlarına baktığımızda Tuik 2016 verilerine göre internet kullanan
bireylerin %82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik
paylaşırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %69,5 ile online haber, gazete ya da dergi
okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama ve %63,7 ile
İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) takip etti (Tüik, 2016).
Araştırmanın Amacı
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Bu araştırmanın amacı yoğun bir şekilde internet kullanan bireyler olarak sosyal ağ kullanıcılarının
internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Bu amaca yönelik aşağıdaki sorulara yanıtlar
aranmıştır.
5. Sosyal ağ kullanıcılarının sosyal ağ kullanım amaçları nedir?
6. Sosyal ağ kullanıcılarının internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri nedir?
7. Sosyal ağ kullanıcılarının internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri
a. Cinsiyet
b. Ortalama sosyal ağ kullanım süresi
c. Çalışma durumu değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, katılımcıları, veri toplama aracı ile verilerin yorumlanmasına ait
bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmanın Modeli
Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Tarama modeli Karasar (2012) tarafından geçmişte veya
mevcut varolan bir durumun varolduğu şekliyle ortaya konulmasında kullanıldığı model olarak
tanımlanmaktadır. Bu açıdan tarama modeli ile varolan durum betimlenirken tekil ve ilişkisel tarama
modellerinden her ikisinden de yararlanılmıştır.
Katılımcılar
Araştırma sosyal ağ kullanıcıları ile ilgili olup, bu amaçla amaçlı örnekleme yöntemi ile örneklem
alınmıştır. Bu kapsamda Google forum ortamında ölçme aracı düzenlenerek, 2017 yılı Nisan ayı içerisinde
araştırmacının sosyal ağ kullanım hesabı (facebook) üzerinden duyuru yapılmış ve bir hafta sürecinde (21
Nisan – 27 Nisan 2017) verileri gönüllü olarak doldurmayı kabul eden katılımcılardan veri toplanmıştır. Bu
kapsamda 119’u bayan 113’ü erkek olmak üzere toplam 232 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların 80’i
öğrenci, 91’ı çalışan ve 61’i ise çalışmayan olarak kendilerini ifade etmiştir. Diğer yandan katılımcıların 3’ü
ilkokul, 5’i ortaokul, 60’ı lise, 146’sı üniversite ve 18’i lisansüstü eğitimi en son tamamladıkları eğitim
derecesi olarak belirtmiştir.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Sosyal ağ kullanıcılarının internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyini belirlemek için Dal ve Aktay
(2015) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Dal ve Aktay (2015) internete yönelik eleştirel
okuryazarlık ölçeğinin 27 madde ve tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederken, ölçeğin hesaplanan
iç turarlılık katsayısının ise .95 olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada ise bu değer .928 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Verilerin analizinde yüzde frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler
kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyete göre sosyal ağ kullanıcılarının eleştirel internet okuryazarlık düzeylerinde
farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t testi; haftalık ortalama internet kullanım süresi
ile çalışma durumuna (çalışma, çalışmama ve öğrenci) göre farklılığı belirlemek içinse tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin analizi bu amaca yönelik bir istatistik programı ile yapılırken,
anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır.
Beşli likert şeklindeki maddelerin berilerin yorumlanmasında ise düşük, orta ve yüksek olarak üçlü
değerlendirme kriteri benimsenmiş, buna göre 1.00 – 2,33 arası düşük, 2,34-3,66 arası ort, 3,67-5,00 arası ise
yüksek düzey eleştirel okuryazarlık olarak kabul edilmiştir.
4. BULGULAR
Sosyal ağ kullanıcılarının eleştirel okuryazarlık düzeyleri ve farklı değişkenler açısından genel durumuna
yönelik bulgular başlıklar şeklinde verilmiştir.
Sosyal Ağ kullanıcılarının İnternet Kullanım Amaçları
Araştırmaya yönelik bulgulara ışık tutacağı düşüncesi ile 232 katılımcıya sosyal ağı en çok tercih etme
amaçları sorulmuştur. Katılımcılar bu soruya birden fazla yanıt verebilmişlerdir. Elde edilen bulgular Tablo
1’de görülmektedir.
Tablo 1. Sosyal ağ kullanıcılarının sosyal ağları kullanma amaçları (n=232)

Bilgi edinme
Arkadaşları ile iletişim kurma
Vakit geçirme

187

n

%

186
150
138

80,2
60,7
59,5

Eğlenme

112

48,3

Düşüncelerini paylaşma

94

40,5

Çevre edinme

24

10,3

Tablo 1 incelendiğinde, sosyal ağ kullanıcılarının sosyal ağ ortamını en çok bilgi edinme amacı
(%80,2) ile kullandıkları görülebilir. Bunu sırası ile %60,7 ile arkadaşları ile iletişim kurma, %59,5 ile vakit
geçirme, %48,3 ile eğlenme, %40,5 ile de düşüncelerini paylaşma takip etmiştir. Çevre edinme amacı sosyal
ağ kullanıcıların sadece %10,3’ü tarafından ifade edilmiştir.
Bu açıdan sosyal ağın daha çok bilgi edinme ve iletişim ortamı olarak kullanıldığı ifade edilebilirken, vakit
geçirme amacının yani amaçsız kullanımın ön plana çıkması da dikkat çekicidir.
Sosyal Ağ kullanıcılarının İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
21-27 Nisan 2017 tarihleri arasında sosyal ağdan duyurulan ankete katılan sosyal ağ kullanıcılarının (232)
internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerine ait veriler analiz edilmiş, bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sosyal ağ kullanıcılarının internet yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri

X ss
Web sitelerindeki içerikleri incelerken, içeriğe ilişkin alternatif bakış açıları geliştiririm.

4,12 ,85

Sosyal ağlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklarda yer alan bilgilerle kontrol 4,06 ,87
ederim.
Web sitelerindeki içeriklerin, kimin ilgilerine hitap ettiğine dikkat ederim.
4,03 ,95
Web sitelerindeki içeriklerde, yazarın bilgileri duygusal bir bakış açısıyla verip vermediğine dikkat 3,94 1,01
ederim.
Web sitelerinde bir içeriğe ulaştıktan sonra, aynı içeriğin farklı kaynaklarda başka bakış açısıyla 3,93 1,14
anlatılıp anlatılmadığını bulmaya çalışırım.
İnternette oyun oynarken oyunun propaganda gibi farklı bir amacı olup olmadığına dikkat ederim.

3,92 ,89

Web sitelerindeki içeriklerde, varsayımlarla kanıtlanmış bilgileri ayırt etmeye çalışırım.
3,91 ,97
Web sitelerinde, yazarın kullandığı dilin biçimine dikkat ederim.
3,88 ,91
Web sitelerindeki içeriklerin hangi bağlamda(sosyokültürel, tarihi, ekonomik ve politik) 3,86 1,09
oluşturulduğuna dikkat ederim.
Web sitelerindeki görüşlerin kendi görüşlerimle çelişip çelişmediğine dikkat ederim.
Web sitelerinin tasarımlarını, içerik dışında bir mesaj verip vermemesi bakımından incelerim.

3,85 1,05
3,81 ,95

Web sitelerindeki içeriğin, beni edilgen okuyucu konumuna alıp almadığına dikkat ederim.
3,81 1,03
Web sitelerinde cinsiyet, ırk, sınıf, etnik köken, din ve mezhep gibi konularda ayrımcılık yapılıp 3,80 1,01
yapılmadığını anlamaya çalışırım.
Web sitelerindeki bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat ederim.
3,78 1,00
Web sitelerinde yer alan çoklu ortamların sayfanın içeriği ile uygun olup olmadığına dikkat ederim. 3,76 ,94
Web sitelerinde yer verilen linklerin gittiği sayfaların, içerik ile ilgili olup olmadığına dikkat ederim. 3,74 ,95
Web sitelerindeki içeriklerde, anlatılmak istenen konuda eksik anlatımın olmamasına dikkat ederim. 3,70 ,96
Sosyal ağlardaki içeriklerin
oluşturulmadığına dikkat ederim.

toplumun

dönüşümünü

sağlamak

amacıyla

oluşturulup 3,68 ,97

Web sitelerinin içeriğinin, toplumda hangi kesimi ya da kesimleri temsil ettiğini görmeye çalışırım. 3,68 ,99
Web sitelerindeki içeriklerin, önyargı içerip içermediğine dikkat ederim.
Web sitelerinde ulaştığım içeriği kimin oluşturduğuna dikkat ederim.
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3,67 1,08
3,58 1,27

Web sitelerinde oluşturulan içeriklerde, kaynaklardan alıntılar yapılıp yapılmadığına dikkat ederim. 3,48 1,08
Web sitelerinin, hangi kişi ya da kuruma ait olduğuna dikkat ederim.
Bir web sitesindeki içeriği okurken o konuda daha önceden edindiğim bilgilerle ilişki kurarım.
Web sitelerindeki içeriklerde, çelişkili ifadelerin olup olmamasına dikkat ederim.
Web sitelerinde, gerçek bilgilerle kişisel görüşleri ayırt etmeye çalışırım.
Sosyal ağlardaki içerikleri, toplumdaki dönüşümü sağlamak amacıyla paylaşırım.
İNTERNETE YÖNELİK ELEŞTİREL OKURYAZARLIK DÜZEYİ

3,47 1,04
3,47 ,94
3,43 1,05
3,33 ,97
3,19 1,15
3,73 ,599

Tablo 2 incelendiğinde sosyal ağ kullanıcılarının eleştirel okuryazarlık düzeylerinin ileri düzeyde olduğu
( X =3.73) ifade edilebilir. Maddeler açısından bakıldığında çoğu maddenin ileri düzey yeterlik aralığında
(3,67≤ X ≤5,00) olduğu, az sayıda maddenin ise orta düzey yeterlik (2,34≤ X ≤3,66) aralığında olduğu
söylenebilir.
Maddeler incelendiğinde en çok ortalamaya sahip maddelerin içeriğe ilişkin alternatif bakış açıları geliştirme
( X =4.12), bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklardan kontrol etme ( X =4.06), içeriklerin kimin ilgilerine
hitap ettiğine dikkat etme ( X =4.03) gibi maddelerin ön plana çıktığı, buna karşın içerik paylaşımının
toplumsal dönüşüm amacıyla yapılması ( X =3.19), gerçek bilgiler ile kişisel görüşleri ayırt etmeye çalışma
( X =3.33), çelişkili ifadelerin olup olmadığına dikkat etme ( X =3.43) en az ortalamaya sahip maddeler
olarak dikkati çektiği söylenebilir.
Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
Sosyal ağ kullanıcılarının internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyinin cinsiyete göre farklılığını
belirlemek amacı ile katılımcıların cinsiyetlerine göre okuryazarlık düzeyleri bağımsız örneklem t testi ile
analiz edilmiş, sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Sosyal Ağ Kullanıcılarının Eleştirel Okuryazarlıklarının Cinsiyete Göre Analizi
Cinsiyet
N
Ss
sd
t
P

119
3,76
,611
,636
0,526
Kız
230
113
3,71
,587
Erkek
* p<.05
Tablo 3’ten de görülebileceği gibi, sosyal ağ kullanıcılarının internet yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri
kadın ( X =3.76) ve erkek ( X =3.71) kullanıcılar için birbirine yakın olup, analiz sonuçları da
ortalamalardaki farklılığın istatistiki olarak anlamlı olmadığını göstermektedir (t (230)=.636, p>.05). Bir başka
ifade ile cinsiyet sosyal ağ kullanıcılarının internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerini belirleyen
önemli bir değişken değildir.
Öğrencilerin Sosyal Ağ Kullanım Sürelerine Göre İnternet Okuryazarlık Düzeyleri
Sosyal ağ ortamında bulunuş süresi, bir başka ifade ile sosyal ağ kullanım süresinin internete yönelik eleştirel
okuryazarlık düzeyi yani bilinçli internet kullanımı ile ilişkisi olabileceği düşünülerek, bu iki değişken
arasında tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Haftalık Ortalama Sosyal Ağ Kullanım Süresine Göre Okuryazarlık Düzeylerine ait ANOVA
Sonuçları
n
Varyansın
Kareler
Kareler

Hafta/Saat
ss
sd
F
P
Fark
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
75 3,73 ,653 Grupiçi
,152
3
,051
,140 ,936 A- 1-5 saat
58 3,73 ,624 Gruplararası
82,737
228 ,363
B- 6-10 saat
33 3,79 ,527 Toplam
82,890
231
C- 11-15 saat
D-16 ve üzeri 66 3,71 ,554
* p<.05
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Tablo 4 incelendiğinde, sosyal ağ kullanıcılarının haftalık ortalama sosyal ağ kullanım sürelerinin
onların internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeylerinde bir farklılığa neden olmadığı görülebilir (F (3-228)=
0.936, p>.05). Bir başka ifade ile sosyal ağ kullanıcılarının haftalık internet kullanım sürelerine bakılmaksızın
internete yönelik eleştirel okuryazarlıkları aynı düzeydedir.
Çalışma Durumlarına Göre Katılımcıların İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri
Araştırma kapsamında bir diğer araştırılan konu ise katılımcıların okuryazarlıklarının çalışıp
çalışmama durumlarına göre farklılığını belirlemek olmuştur. Ayrıca sosyal ağ kullanımında öğrencilerin
sayıları da düşünülerek, çalışma-çalışmama seçeneğine öğrenci seçeneği de eklenmiştir. Tek yönlü varyans
analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Çalışma Durumlarına Göre Katılımcıların Okuryazarlık Düzeyleri
Çalışma
n
Varyansın
Kareler
Kareler

ss
sd
F
P
Fark
Durumu
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
80 3,58 ,639 Grupiçi
3,349
2
1,674
4,820 ,009 A-B
A- Öğrenci
91 3,85 ,547 Gruplararası
79,541
229 ,347
B- Çalışıyor
82,890
231
C- Çalışmıyor 61 3,75 ,581 Toplam
* p<.05
Tablo 5’ten de görüleceği üzere, katılımcıların çalışma, çalışmama ve öğrenci olma durumlarına göre
internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri farklılaşmaktadır (F(2-229)= 4.820, p<.05). Farklılığı
belirlemek amacı ile yapılan post-hoc testleri ise farklılığın çalışan bireyler ile ( X =3,85) öğrenciler
( X =3,58) arasında çalışanlar lehine bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka ifade ile çalıştığını ifade
eden katılımcılar, öğrenci olduğunu ifade eden katılımcılara oranla internete yönelik eleştirel okuryazarlık
düzeylerinin daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Sosyal ağlar, internet ortamında en fazla vakit geçirilen ve bilgi paylaşılan ortamlardan biridir. Birbirini
tanıyan ve tanımayan çok sayıda bireyi bir araya getiren sosyal ağlar, bilgi kirliği, troller, toplum
yönlendirmesi gibi çok sayıda tehlikeye de açık hale gelerek, bireyleri tehlikeye atabilmektedir. Bu açıdan
sosyal ağ ortamlarında kullanıcıların bilinçli hareket etmesi, internet okuryazarlıklarının üst düzeyde olması
bir gereklilik olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda bu araştırmada da sosyal ağ kullanan bireylerin internete
yönelik eleştirel okuryazarlıkları Dal ve Aktay (2015) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılarak, 232
sosyal ağ kullanıcısının katılımı ile belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
• Sosyal ağ kullanıcılarının sosyal ağ kullanım amaçlarında bilgi edinme, arkadaşlar ile iletişim kurma
en çok ifade edilen amaçlar okurken, vakit geçirme de önemli bir orana sahiptir. Çevre edinme ise
çok az kişi tarafından ifade edilen amaç olmuştur.
• Katılımcıların internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri genel olarak ileri düzeydedir.
• Maddeler açısından incelendiğinde içeriğe yönelik alternatif bakış açısı geliştirme, bilgilerin
doğruluğunu farklı kaynaklardan onaylama, içeriklerin kimin ilgilerine uygun olduğuna dikkat etme
maddeleri dikkat edilen eleştirel internet okuryazarlık düzeyleri olmuştur.
• Toplumsal dönüşüm amacıyla interneti kullanma, gerçek bilgiler ile kişisel görüşleri ayırt etmeye
çabalama, çelişkili ifadeleri sorgulama ise en az dikkat edilen eleştirel internet okuryazarlık düzeyleri
olmuştur.
• Kadın ve erkek sosyal ağ kullanıcıların internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri
farklılaşmamaktadır. Bir başka ifade ile cinsiyet eleştirel internet okuryazarlığında farklılığa neden
olmamaktadır.
• Haftalık ortalama internet kullanım süresi de internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyini
etkileyen önemli bir faktör değildir.
• Çalışma durumu açısından çalışanların internet için eleştirel okuryazarlık düzeyleri en üst
düzeydedir. Öğrenciler ise bu açıdan en az ortalamaya sahip katılımcı grubu olmuştur. Bu açıdan
öğrenciler ile çalışanlar arasında çalışanlar lehine internete yönelik eleştirel okuryazarlık
düzeylerinde anlamlı fark bulunmaktadır. Katılımcıların kendilerini öğrenci olarak ifade etmiş
olmaları, öğrencilerin hangi düzeyde olduğunun belirgin olmayışı bu sonucu etkilemiş olabilir.
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6. ÖNERİLER
Öğrencilerin belirli eğitim düzeyi (örneğin lise, lisans gibi) dikkate alınarak, katılımcıların eleştirel
internet okuryazarlık düzeyleri araştırılabilir.
Öğrencilerin okuryazarlık düzeyinin çalışan kişilerin okuryazarlık düzeylerinden düşüktür. Öğrencilerin
de internet okuryazarlık düzeyini arttırmak için bilinçli sosyal medya kullanma eğitimi verilebilir.
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TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MARKA YARATMAYA YÖNELİK
EĞİLİMLERİ
Sevil YILMAZ AYKUL1, Dursun AYKUL 2, Osman EROL3
1.

ÖZET

Günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için vazgeçilmez olan faktör markalaşmadır. İşletmeler
markaları mevcut pazar koşullarında rekabet edebilmesi için markalarını geliştirme ve yeni markalar oluşturma süreçlerine
dahil olmaları gerekmektedir. Marka oluşturma süreçleri etkin ve planlı bir şekilde sürdüren işletmeler rakip olan
firmaların geride bırakarak emin adımlarla ilerleyebilmektedirler. İşletmeler, marka oluşturma ve bu markanın sürekli
olarak kendinin yenilemesi için etkin çalışan ARGE birimleri kurmaları gerekmektedir. Bu birimler içerisinde ise tasarım
bölümü mezunları önemli bir yer kaplamaktadır. Tasarım bölümü mezunları almış oldukları eğitimleriyle birlikte yaratıcı
düşünceleri ile şirketlere yön vermektedirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, Tasarım Bölümü öğrencilerinin marka
yaratmaya yönelik eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 132 (87 Kız ve 45
Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda
hazırlanan anket kullanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin marka geliştirme
konusunda sermayenin önemli olduğunu; marka oluşum sürecinde tasarımın daha önemli olduğunu ve özgün kriterlere
sahip olması gerektiğini; markanın pahalı olması onun kaliteli olduğunun bir göstergesi olmadığını; tasarımın
markalaşmasında basın-yayın organlarının etkin olarak kullanılması gerektiğini belirttikleri bulunmuştur. Ayrıca grafik
tasarımı programı öğrencilerinin moda tasarımı öğrencilerine göre marka oluşturmaya daha yatkın ve azimli oldukları
sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, ARGE, Tasarım
EXTENDED ABSTRACT
Design Department Students' Trends Towards Brand Creating
a. Introduction
Today, the indispensable factor for businesses operating in all sectors is brand. Businesses need to be
involved in the process of developing their brands and creating new brands so that they can compete in the
current market conditions. Businesses that pursue brand creation processes effectively and in a planned
manner can move forward with confident steps, leaving behind competitors. Businesses provide this progress
through their R & D unit. This unit carries out effective work for brand building and continual self-renewal of
this brand. In these units, design department graduates occupy an important place. The design department
directs the graduates with their creative thoughts along with the training. In this context, the tendency of the
students who are trained in the graphic and fashion design programs that firms need in brand building process
is important.
b. Purpose
In this context, the aim of this research is to determine the tendency of the Design Department students to
create a brand. In addition, students' thinking about creating brand has been examined according to the
department.
c. Methods
A descriptive survey model was used in the research. Working group of the study consisted of 132
students (87 females and 45 males) training in the department of Graphic and Fashion Design at Mehmet
Akif Ersoy University, Bucak Emin Gülmez Vocational High School. A questionnaire prepared by
researchers in the direction of expert opinions was used as data collection tool. The items in the questionnaire
were prepared by the researchers in the direction of the data obtained after the interview with the students who
read in the same program. The descriptive data obtained in the research process are interpreted by taking
frequency and average. In addition, each item in the questionnaire was tested by independent sample t-test to
compare the participants according to the department.
d. Conculusion and Discussion
According to findings, it is understood that the opinions of students in graphic and fashion design
programs about creating brands in their professional life are positive and the opinions of the students in both
Öğr.Gör. , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, syilmazaykul@mehmetakif.edu.tr
Öğretmen, Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi, aykuldursun@gmail.com
3
Yrd.Doç.Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, oerol@mehmetakif.edu.tr
1
2
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programs are similar to each other. It is also observed that the students in the two programs have similar views
on research and studies on brand development. Accordingly, the participants thought that they can not create
a brand without a accumulation. In addition, both program students are concerned that they must continue
their research and studies on a yearly basis because of the failures they encounter in the brand creation
process. According to this, it may be reached that students have an ambitious structure in their field of study.
According to another finding in the survey, participants say that there is a significant need for capital in R &
D units in the brand development process. Moreover, there are opinions about the use of media in the
promotion process of the developed brand and the inclusion of items addressing the psychology of the
individuals in this promotion process. As a result, it can be said that the students in the design department tend
to create brands as products in the direction of their education activities.
2.GİRİŞ
Tasarım, ilk aşamadan itibaren yenilenen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yaratıcı fikirlerin oluşmasından,
müşterilerden gelen bilgilerden bitime kadar her aşamada tasarım yer almaktadır. Her bilginin sonucunda
farklı çözümler üretilerek yaratıcı, uygulanabilir ve bütçe açısından faklı sevilerde değişimler gerçekleşebilir.
Tasarım sürecinde itibaren markanın ortaya çıkarılmasında, tanılama, araştırma, fikir bulma, ilk örnek
oluşturma, seçme, uygulama ve öğrenme önemli basamaklar olarak yer almaktadır. Tasarım, ekonomik ve
yaratıcı düşüncelerin etkileşimi doğrultusunda gerçekleşen bir süreçtir (Ambrose ve Harris, 2013).
Marka, üretici veya satıcıların ürün ya da hizmetini tanıtan ve onu diğerlerinden ayırmaya yarayan isim,
terim, sembol, şekil veya bunların birleşimidir. Marka, üreticinin ya da hizmet sunanın; tüketicinin beyninde
oluşturduğu imaj ve görüntüyü temsil eder. Sonuç olarak ürüne yönelik tüketicinin algısını etkileyen tüm
özellikler marka kavramı içinde yer almaktadır (Ak ve Sağdıç, 2007). Marka, mal ve hizmetlerin kimliğini
belirleyen, ürünün rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan, pazarlama yönetimi ve reklam yönetimi
uygulamalarının odak noktası olarak tüketicilerle iletişim kurulmasını kolaylaştıran, üreticilere ve
tüketicilere yasal bir takım avantajlar sağlayan, kısaca ürünü farklılaştıran isim, sembol, simge veya bunların
birleşimidir (Akutoğlu, 2004). Markalar genelde ürünlerini sadakati, yıllar boyunca tüketicilerin tutarlılık
beklentilerini karşılayarak ve kendilerine özgü niteliklerin reklamlarını yaparak sağlarlar. Tüketiciler
markaları destekleyerek bu markalara sahip olmayı ve marklarının devamlılığını sağlarlar (Jones, 2013).
2.1 Markalaşma ve Faydaları
Markalar bir gecede oluşturulan bir gece gibi kısa bir zaman diliminde ortaya çıkartılamaz. Bu durumun
aksine zaman içerisinde insanlar markanın ismini duydukça ve etkileşime geçtikçe oluşur ve olgunlaşır.
Ürünün kendisi ve geliştirilen bakış açısı o ürünün köklerini oluşturmaktadır. Bu durumu destekleyen David
Ogilvy “Marka, bir ürünün vasıflarının elle tutulamaz toplamı ve anlatımıdır.” şeklinde tanımlama yapmıştır.
Markalar, üreticilerinin bir parçası konumundadır. Markayı üreten kişiler marklarında kendilerinden ve
yaşadıklarından kesitler sunmaktadırlar (Gehlhar, 2006). Bu nedenle marka ve markalaşma üretici olarak
şirket; tüketici olarak ise bireylere üzerinde önemli etkiler bırakabilmektedir. Son yıllarda rekabet ortamı
daha çok markalar arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle şirketler ve üretici firmalar için markalaşma en
önemli unsur haline gelmektedir. İşletmeler markalaşmayı kurumlarının stratejik bir unsuru olarak
değerlendirmektedirler. Bu değerlendirmelere bağlı olarak şirketler marka ve markalaşmaya ciddi yatırımlar
yapmak zorundadırlar (Gemci, Gülşen ve Kabasakal, 2009). Markalaşma, firmanın ürün veya hizmetini
tüketiciye marka olarak benimsetme ya da mevcut markanın hedef kitle üzerindeki bağımlılığını artırma
sürecidir. Bu süreç içerisinde birçok kararın alınarak uygulamaya konulması gerekmektedir (Ak ve Sağdıç,
2007). Markanın ve markalaşmanın üretici ve tüketiciler için birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar özetle
aşağıdaki şekildedir (Ak,1998):
- Talep yaratarak tutundurmaya yardımcı olmak,
- Kurum ve ürün imajının yerleştirilmesine yardımcı olmak,
- İstikrarlı satış sağlanarak rekabet gücünü arttırmak,
- Medya, müşteriler, kamuoyu oluşturabilecek çevreleri firma lehine etkilemek ve firmaya değer
kazandırmak,
-Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duyguları; moral ve motivasyon geliştirmeye yardımcı olmak ve
İşletmenin kendini rakiplerine ve kriz ortamlarına karşı daha etkili korumasını sağlamaktır.
-Marka oluşturulurken, ürünün zayıf ve güçlü yönleri belirlenerek şirket ve işletmenin strateji ve planlama
yapılması gerekmektedir.
Marka ve markalaşma bir tasarım sonucunda bir üründür. Bu ürünün ortaya çıkmasında en önemli etken
ARGE grubu içerisinde yer alan tasarım elemanlarıdır. Tasarım elemanları tarafından ortaya çıkarılan marka
doğrultusunda şirket ve işletmeler kendi yol haritalarına yön vermek durumundadırlar. Bu süreç uzun dönemli
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hedeflerle belirlenen bir süreçtir. Bu nedenle şirket ve işletmeler tasarım bölümünde yer alan kalifiye
personelini sürekli bir gelişim ve değişim döngüsü içerisinde yer almalıdırlar. Bu kalifiye elemanların
yetiştirilmesinde Meslek yüksekokulları bünyesinde, tasarım bölümü altında yer alan grafik ve moda tasarımı
progralmarı önemli rol oynamaktadır. Grafik Tasarımı programı teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler
doğrultusunda grafik tasarımı alanı ile ilgili tüm konularda şirket ve işletmelerde yapılacak olan üretim için
gerekli bilgi ve beceri sahibi olan bireylerin yetişmesinde önemli bir rol alan programdır. Buradan mezun olan
öğrenciler grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak ekonomiye ve sanata katkı sağlamaktadırlar. Moda
Tasarımı programı ise, moda endüstrisinde zaman ilerledikçe artan yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı
tasarımcılar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu alanda yetişen bireyler sanatsal ve yaratıcı odaklı
yenilikçi bir eğitim anlayışıyla sektörde önemli bir yere sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda firmaların marka
oluşturma sürecinde ihtiyaç duyduğu grafik ve moda tasarımı programlarında eğitim gören öğrencilerin marka
yaratabilme eğilimleri önemlidir.
2.4 Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek
Yüksek Okulunun Grafik Tasarımı ve Moda Tasarımı öğrencilerinin Marka yaratmaya yönelik
düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, elde edilen verileri değerlendirirken aşağıdaki
araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin Marka oluşturulurken dikkate almaları gereken etmenler hakkındaki görüşleri nelerdir?
1.1 Öğrencilerin Marka oluşturulurken dikkate almaları gereken etmenler ilişkin görüşleri bölüm
türüne göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2. Öğrencilerin marka yaratmaya ilişkin görüşleri nelerdir?
2.1 Öğrencilerin marka yaratmaya ilişkin görüşleri bölüm türüne göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
3. Öğrencilerin marka yaratma sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?
3.1 Öğrencilerin marka yaratma sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri bölüm türüne göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
3.YÖNTEM
Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli araştırmalar, belirli bir
popülasyondan veya onu temsil eden örnek gruptan özellikle belirli bir konuda bilgi elde etmek için yapılan
inceleme, soruşturma ve araştırmalardır (Arık, 1998).
3.2 Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 132
öğrenci oluşturmaktadır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Özellikleri
Bölüm
Cinsiyet
Sınıf

n
64
68
87
45
82
50

Moda Tasarımı
Grafik Tasarımı
Kız
Erkek
1
2

%
48,5
51,5
65,9
34,1
62,1
37,9

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %48,5’ i (n= 64) Moda Tasarımı, %51,5’i (n=68) ise
Grafik Tasarımı programında eğitim görmektedir. Katılımcıların %65,9’u kız(n=87), %34,1’ i erkek(n=45)
öğrenciden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin %62,1’i 1. sınıfta (n= 82), %37,9’u ise 2. sınıfta(n=50)
öğrenimini sürdürmektedir.
3.3 Veri Toplam Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Ankette
yer alan soru maddeleri, aynı programda okuyan öğrenciler ile yapılan görüşme sonunda elde edilen
verilerden oluşturulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir.
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3.4 Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde elde edilen betimsel veriler frekans ve ortalama alınarak yorumlanmıştır. Ayrıca
ankette yer alan her bir madde normal dağılımı gözetilerek katılımcıların bölüm türüne göre karşılaştırmak
amacıyla
bağımsız
örneklem
t
testi
yapılarak
çıkarımsal
analiz
yapılmıştır.
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4. BULGULAR
Bölüm
Marka oluşumunda tasarım önemlidir.
Kendi markamı yaratmak için araştırma ve
çalışmalar yaparım.
Almış olduğum eğitim markamın oluşumunda
etkili değildir.
Markamı oluştururken sanat öğelerinden
yararlanırım.
Markamda başarı elde edemezsem yeni çözümler
ararım.
Marka oluşumunda sermaye önemlidir.
Marka tanıtım süreçlerinde etkin olarak basınyayın organlarını kullanırım.
Geliştirmiş olduğum marka özgün olmalıdır.
Marka oluşumunda pazarlama teknikleri etkilidir
Markanın pahalı olması kaliteli olduğunun bir
göstergesidir.
Markamın reklamlarında birey psikolojisine hitap
eden öğelere yer veririm.
Marka oluşumunda bilişim teknolojilerini etkin
bir şekilde kullanırım.

Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik
Moda
Grafik

Hiçbir zaman
n
%
6
9,4
2
2,9
11
17,2
4
5,9
13
20,3
14
20,6
5
7,8
6
8,8
10
15,6
1
1,5
2
3,1
2
2,9
4
6,3
0
0
7
10,9
1
1,5
5
7,8
2
2,9
20
31,3
10
14,7
5
7,8
4
5,9
2
3,1
3
4,4

Bazen
n
%
14
21,9
13
19,1
21
32,8
31
45,6
33
51,6
37
54,4
31
48,4
31
45,6
17
26,6
15
22,1
16
25,0
11
16,2
28
43,8
15
22,1
18
28,1
11
16,2
26
40,6
27
39,7
28
43,8
40
58,8
28
43,8
25
36,8
29
45,3
20
29,4

Her zaman
n
%
44
68,8
53
77,9
32
50,0
33
48,5
18
28,1
17
25,0
28
43,8
31
45,6
37
57,8
52
76,5
46
71,9
55
80,9
32
50,0
53
77,9
39
60,9
56
82,4
33
51,6
39
57,4
16
25,0
18
26,5
31
48,4
39
57,4
33
51,6
45
66,2

X
2,59
2,75
2,33
2,43
2,08
2,04
2,36
2,37
2,42
2,75
2,69
2,78
2,44
2,78
2,50
2,81
2,44
2,54
1,94
2,12
2,41
2,51
2,48
2,62

t

sd

p

-1,53 130 ,126
-,826 130 ,410
,284

130 ,777

-,075 130 ,941
-3,02 130 ,003
-1,04 130 ,300
-3,76 130 ,000
-3,10 130 ,002
-1,02 130 ,309
-1,48 130 ,139
-1,00 130 ,319
-1,34 130 ,181

Katılımcıların Marka yaratmaya ilişkin görüşleri veriler halinde bu bölümde yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin Marka Yaratmaya İlişkin Görüşleri
Tablo 2’ ye göre hem grafik hem de tasarım bölümündeki öğrencilerin marka yaratma sürecinde tasarımın
önemli bir rolünün olduğu ve bu görüşlerinin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna göre her iki bölümde
de okuyan öğrenciler kendi marklarını yaratmak için araştırma ve çalışmalar yapmaları gerektiği konusunda
benzer görüşlere sahiptirler. Öğrencilerin almış oldukları eğitimin ileride marka geliştirme sürecinde
kendilerine yardımcı olacağı konusunda düşüncelerinde benzerlikler bulunmaktadır. Ayrıca her iki programda
da marka oluştururken sanat öğelerinden yararlandıkları konusundaki düşünceleri benzerdir.
Moda ve Grafik Tasarımı programlarında öğrenim gören öğrenciler geliştirmiş oldukları markalarında
başarı elde edemezler ise yeni çözümleri araştıracaklarını belirtmişlerdir(t(130)=-3,02, p<.05). Bu durum
öğrencilerin başarıyı elde etme konusunda azimli olduklarının bir göstergesi şeklinde değerlendirilebilir.
Öğrenciler marka geliştirme sürecinde sermayenin önemli bir yere sahip olduğunu düşünmektedirler. Marka
geliştirme sürecinin uzun bir zaman dilimini gerektirmesinden dolayı sermayenin bu noktada önem arz ettiği
ifade edilebilir. Tasarım öğrencileri markanın tanıtım sürecinde basın-yayın organlarını etkin bir şekilde
kullanacaklarını belirtmişlerdir(t(130)=-3,76, p<.05). Grafik tasarımı öğrencileri moda tasarımına göre daha
çok (%77) basın-yayın organlarını tanıtım için kullanmayı düşünmektedirler. Bu durum öğrencilerin daha
fazla görsel öğelerle ilgilenmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Öğrenciler geliştirecek oldukları markanın
özgün niteliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir (t(130)=-3,10, p<.05). Burada Grafik Tasarımı
öğrencileri Moda Tasarımına göre daha fazla özgün nitelikleri düşünerek marka tasarlama eğilimindedirler
(%82,4). Buna göre bu bölüm öğrencileri daha önce oluşturulmamış ürünler üzerinde çalışıyor olmaların
kaynaklanabilir. Araştırmaya katılan öğrenciler oluşturulan markanın pazarlama tekniklerinin ürünün
tanıtımın da etkili olacağını düşünmektedirler. Bu madde için iki program öğrencileri benzer düşüncelere
sahiptirler. Yine geliştirilen markanın pahalı olması kaliteli olduğuna yönelik düşüncelerinde, Grafik Tasarımı
öğrencileri %48 ile bu durumun bazen geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca iki program öğrencileri de
geliştirilen markanın reklamlarında bireylerin psikolojilerine hitap eden öğelerin kullanılması gerektiği
konusunda benzer düşüncelere sahiptirler. Katılımcıların %66,2’si ile grafik tasarımı programı öğrencileri
marka geliştirme sürecinde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Bu
durum program öğrencilerinin tüm çalışmalarını yaptıkları yazılımların bilişim teknolojilerinde olmasından
dolayı kaynaklanabilir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında tasarım bölüm içerisinde yer alan grafik ve moda tasarımı programlarındaki
öğrencilerin mesleki hayatlarında marka yapamaya ilişkin görüşlerin olumlu olduğu ve iki programdaki
öğrencilerin de görüşlerinin birbiri ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca iki programdaki
öğrencilerin de marka geliştirme konusunda araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda benzer görüşlere
sahip olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcıların belli bir birikim sahibi olmadan marka
yaratılamayacağını düşünmektedirler. Ayrıca her iki program öğrencileri de marka yaratma sürecinde
karşılaştıkları başarısızlıklardan yılmadan araştırma ve çalışmalara devam edilmesi gerektiği görüşü hakimdir.
Bu durum ise öğrencilerin alanlarında yaptıkları çalışmalarda azimli bir yapıya sahip oldukları sonucuna
ulaşılabilir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre marka geliştirme sürecinde ARGE birimlerinde ciddi
anlamda sermaye gereksinimine ihtiyaç olduğu görüşündedirler. Ayrıca geliştirilen markanın tanıtım
sürecinde etkin olarak basın yayın organlarının kullanılacağı ve bu tanıtım sürecinde bireylerin psikolojilerine
hitap eden öğelere yer verilmesine ilişkin görüşleri ağır basmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler yaratmış
oldukları markanın özgün niteliklere sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu durumu Grafik Tasarımı
öğrencileri Moda Tasarımı öğrencilerine göre daha özgün ürünlerle çalışmak istemektedirler.
Sonuç olarak Tasarım bölümündeki öğrenciler almış oldukları eğitim-öğretim faaliyetleri doğrultusunda
çıktı ürün olarak marka yaratma eğilimi içerisindedirler. Yaratmak istedikleri markanın özgün niteliklere
sahip olan, tanıtım sürecinin tüm basın-yayın organlarının aktif olarak kullanılması görüşleri ağır basmaktadır.
Bu araştırma doğrultusunda, Tasarım Bölümü öğrencilerinin Marka geliştirmeye yönelik eğilimlerini
belirleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bağlı olarak örneklem sınırlılığı nedeniyle genellenebilir
verilere ulaşılabilmesi için örneklemin daha da genişletilerek çalışmaların tekrar yapılması önerilmektedir.
Ayrıca;
1. Tasarım bölümünde alanında kendisini geliştiren, yenilikçi düşüncelere hakim olan bireylerin
yetiştirilmesi,
2. Bölüm mezunu olan bireyler bakış açılarını uluslararası bir boyuta taşıyarak marka geliştirme eğilimi
içerisine girmeleri,
3. ARGE’ler içerisinde yer alan tasarım bölümü mezunu öğrenciler yönetim kademesi tarafından
desteklenmeleri yönünde önerilerde bulunulabilir.
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL MEDYA ARAÇLARINA
YÖNELİK TUTUMLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİNE GÖRE
İNCELENMESİ
Metin Yavuz1, Serhat Bahadır KERT2
1. ÖZET
21. yüzyılda, teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşması insanların bilgi edinme ve iletişim kurma
yöntemlerinde de önemli değişikliklere neden olmuştur. Geçmişteki yüz yüze iletişim yöntemi, günümüzde yerini yavaş
yavaş teknolojik araçlar ile iletişim biçimine bırakmaktadır. Böylece, insanların bilgi edinme ve birbirleriyle bağlantı
kurma yöntemleri de sanal ortama taşınmaktadır. Sanal ortamlar aracılığıyla bilgi edinme ve iletişim kurma biçimlerinin
temelini de sosyal medya oluşturmaktadır. Sosyal medya insanların bağlantı kurma, sosyal etkileşim oluşturma, mesleki
çevre edinme, aynı meslek grubundaki kişiler ile işbirlikli çalışma ortamı kurma ve hatta öğrenme süreçlerini dahi
etkilemiştir. Esnek yapısı, zengin içerikleri sayesinde öğrenme ve öğretme süreçlerine kolayca entegre edilebilmektedir.
Özellikle öğretmenlere sayısız ve kolay ulaşılabilir doküman sağlaması ile son zamanlarda öğretmenlerin önemli bir
yardımcısı haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı sosyal medya araçlarından Facebook'u eğitim amaçlı kullanımına yönelik okul öncesi
öğretmenlerinin tutumlarını Teknoloji Kabul Modeli(TKM)' ne göre incelenmesi olarak ifade edilebilir. Çalışma
kapsamında bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere göre değişimini açıklamak için Genişletilmiş Teknoloji Kabul
Modeli’nden yararlanılmıştır. Genişletilmiş model yapısı "Algılanan Fayda(AF)", "Algılanan Kullanım Kolaylığı(AKK)"
ve "Kişisel Normlar" olarak ifade edilen üç temel faktörden oluşmaktadır. Yapılan çalışmada bu alt faktörler ile birlikte,
sosyal medya ağlarından olan Facebook'un kullanılmasına yönelik öğretmenlerin "Kullanım Niyetlerine(KUN)"
odaklanılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin 55 ilinde bulunan, 340
okul öncesi öğretmeninden veri toplanmıştır. Tanımlayıcı bulgulara göre eğitim amaçlı Facebook kullanımına yönelik
öğretmenlerin AF, AKK, KN ile KUN algıları arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Teknoloji kabul modeli, okul öncesi eğitim, sosyal ağ, Facebook
EXTENDED ABSTRACT
In the 21st century, the development of technology and widespread use of the Internet led to important
changes in the way communication and knowledge acquisition of people. In the past, the face-to-face method
of communication is gradually turns into a form of communication with technological means. Thus, the ways
in which people acquire knowledge and connect with each other have also moved into virtual presence. The
basis of knowledge acquisition and communication through virtual environments depends on social media.
Social media has affected people's processes of building links, creating social interaction, acquiring a
professional environment, establishing a collaborative work environment with people in the same profession,
and even learning processes. Thanks to its flexible structure and rich content, it can be easily integrated into
learning and teaching processes. It has recently become an important facilitator of teachers, especially with
the availability of countless and easily accessible documents to teachers.
Social networking sites provide to exchange the information among the people have common interest
about family, job, hobbies and so on (Sledgianowski, & Kulviwat, 2009). The use of social networks, which
have a significant division in people's lives, in learning environments is increasing day by day. Social sharing
applications, which have a great potential in learning and teaching processes, with the participation of
students and the development of pedagogical practices, are the most important innovations in the current
education system (Grosseck, 2008). According to Casey and Evans (2011), social sharing sites; enable
students to interact with each other, live a sense of community, develop content, contribute to online
generated content, and become part of active learning processes. Greenhow and Robella (2009) stated that the
social media tools used in learning environments provide an important opportunity for students to improve
their creativity and provide student alumni relations.
Various models and theories have been developed to examine the spread and acceptance of Internet and
social networks. Technology Acceptance Model (TKM) emerges as the most accepted model (Wang et al.,
2003). The purpose of this model is to estimate the acceptability of a vehicle and to describe the changes that
must be brought to the system so that users can accept it (Davis, 1986). In addition, the influence of
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internalization affects the attitude of the person, the personal norms, the perceived utility and the ease of use it
perceives (Venkatesh & Davis, 2000). Davis (1989) argued that the effect of personal norms on behavioral
intentions could be ignored, and for that reason the personal norm change was not taken into account in TKM.
However, Venkatesh and Davis (2000) have laid the groundwork for the TKM2 model in TKM2, with the
extension of TKM, by overseeing these variables and expanding the first model.
The purpose of this study is to examine the attitudes of pre-school teachers towards the use of Facebook as
social media tool for educational purposes according to the Technology Acceptance Model (TKM). The study
utilized the Extended Technology Acceptance Model to explain the variation of independent variables relative
to dependent variables. The extended model structure consists of three basic factors, "Perceived Benefit
(AF)", "Perceived Ease of Use (AKK)" and "Personal Norms (KN)". Together with these sub-factors, it was
tried to focus on "Usage Intentions (KUN)" of the teachers who use Facebook from the social media
networks. Data were collected from 340 preschool teachers in 55 provinces of Turkey in the academic year of
2016-2017.
According to the descriptive findings, it was seen that the teachers who use Facebook for educational
purposes had a positive relationship between AF, AKK, KN and KNN perceptions. The findings are in
parallel with the study of Toğay, Akdur, Yetişken and Bilici (2013), in which teachers' attitudes towards
social media are examined. Most of the students and teachers stated that the use of social media tools in the
education process is necessary, beneficial and easy, increasing the course success. In addition, teachers have
been using social media tools related to course subjects and encouraging their colleagues and students to use
them for educational purposes. Since the data obtained in the study are mainly focused on pre-school teachers,
it is thought that it may provide guidance in research that can reveal important clues in the future.
2. GİRİŞ
Teknolojide meydana gelen hızlı değişiklikler toplumun bilgi teknolojilerine olan bağımlılığını arttırmıştır.
Geleneksel Web veya Web 1.0 olarak bilinen teknolojik gelişme karşılıklı olmayan tek yönlü bir iletişim
ortamı sağlamaktadır (Cormode & Krishnamurthy, 2008). Yeni teknolojilerin ve web hizmetlerinin
gelişmesiyle birlikte web ortamları sadece statik içerik değil, kullanıcıların da içerik geliştirebildiği bir ortam
haline gelmiştir. Yeni gelişen web hizmetleri, kullanıcıların yeni içerikler oluşturmasına ve diğer kullanıcılar
ile iletişim kurmasına olanak sağlamıştır. Ortaya çıkan yeni web hizmeti Web 2.0 veya sosyal medya araçları
olarak adlandırılmıştır (O’Reilly, 2005). Web 2.0 veya sosyal medya araçları zaman içerisinde geliştirilmiş ve
tartışma ortamları, forumlar ve anlık mesajlaşma uygulamaları gibi yeni modüller ortaya çıkmıştır. Sosyal ağ
sitelerinin insanların günlük hayatlarının hemen her noktasında bulunduğu görülmekte bireylerin birbirleriyle
iletişim biçimlerinde değişimler ortaya çıkarmaktadırlar. Kim(2011) ’e göre, kullanıcılar bu siteleri çeşitli
amaçlar için tercih etmektedir. Sosyal bir çevre edinme, kendileriyle ortak ilgi alanları olan kişilerle
deneyimlerini paylaşma, birçok kişiyle aynı zamanda bağlantı kurma, çevrimiçi forumlar aracılığıyla bilgi
alışverişinde bulunma ve tartışma gibi sebeplerle tercih etmektedirler. Ayrıca bireyler kendi deneyimlerini
ifade edebilmek için bloglardan, anlık duygu, düşünce ve hislerini paylaşabilmek için mikro blog sitelerinden
yararlanmaktadırlar (Kim, 2011). Sosyal ağ siteleri, dijital bir köprü özelliği göstererek aile, arkadaşlık, iş,
hobiler vb. konularda ortak noktaları bulunan bireyler arasında bilgi değişimini sağlamaktadır
(Sledgianowski, & Kulviwat, 2009). İnsanların hayatlarında önemli bir paya sahip olan sosyal ağların,
öğrenme ortamlarında kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde,
öğrencilerin katılımını sağlamada ve pedagojik uygulamaları geliştirmede büyük bir potansiyele sahip olan
sosyal paylaşım uygulamaları mevcut eğitim sisteminde meydana gelen en önemli yeniliklerdendir (Grosseck,
2008). Casey ve Evans(2011)’e göre, sosyal paylaşım siteleri; öğrencilerin birbirleriyle etkileşime girmelerini,
topluluk hissini yaşamalarını, içerik geliştirmelerini, çevrimiçi olarak üretilen içeriklere katkıda
bulunabilmelerini ve aktif öğrenme süreçlerinin bir parçası olabilmelerini sağlamaktadır. Junco ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre (2011), sosyal medya kullanan lisans öğrencilerinin derse katılımları
artmış ve dönem sonu not ortalamaları anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Uzaktan eğitimde, öğrenme
ortamlarında geleneksel teknolojileri kullanan eğitim kurumlarından ziyade Facebook gibi sosyal medya
araçlarını kullanan eğitim kurumları öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmektedir (Roblyer et al., 2010).
Greenhow ve Robella (2009), öğrenme ortamlarında kullanılan sosyal medya araçları, öğrencilerinin
yaratıcılıklarını geliştirmekte ve öğrenci mezun ilişkilerinin sağlanması konusunda önemli bir fırsat
sağladığını ifade etmiştir.
Teknoloji Kabul Modeli
İnternet ve sosyal ağların bu derece yayılmasını ve kabul edilmesinin incelemek için çeşitli modeller ve
kuramlar geliştirilmiştir. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ise en çok kabul gören model olarak ortaya
çıkmaktadır (Wang ve ark., 2003). Genelleştirilebilirliği ve deneysel gücü nedeniyle, bilgi teknolojileri
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araştırmacılarının, TKM’nin çeşitli bilgilerin kabulünü tahmin etmede geçerliliğini kabul ettikleri
görülmektedir (Jackson ve ar., 1997). Davis(1986), bir teknolojinin kabul edilebilirliğinin tahmini ve
bireylerin kullanım algıları ile özel olarak ilgilenmiştir. Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından ortaya atılan
“Gerekçeli Eylem Kuramı(TRA)”ndan esinlenen Davis, 1986 yılında, alandaki en etkili ve en çok kullanılan
modellerden biri olan Teknoloji Kabul Modeli'ni geliştirmiştir. Bu modelin amacı, bir aracın kabul
edilebilirliğini tahmin etmek ve kullanıcıların kabul edebilmesi için sisteme getirilmesi gereken değişiklikleri
tanımlamaktır (Davis, 1986). Hem TRA’da hem de TKM'de belirtilen içselleştirme etkisi, kişisel normların
bir teknolojinin kullanımını ve algılanan faydayı etkileyebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca içselleştirme
etkisi kişinin tutumunu, kişisel normları, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığını etkilemektedir
(Venkatesh & Davis, 2000). Davis(1989), davranışsal niyetle ilgili olarak kişisel normların etkisinin
görmezden gelinebileceğini savunmuş ve bu nedenle kişisel norm değişkeni TKM'de dikkate alınmamıştır.
Bununla birlikte, Venkatesh ve Davis(2000) TKM’nin uzatılmasıyla TKM2’de, bu değişkenleri gözden
geçirip, ilk modeli genişleterek TKM2 modelinin temelleri atmışlardır. Açıklayıcı faktörlerin gücü
bakımından TKM, teknoloji kabulünün sadece %40-50’sini açıklarken TKM2, Davis'in işaret ettiği gibi% 60
açıklama yetisine ulaşmaktadır (Moore & Benbasat, 1991). TKM’ye göre bir teknolojinin benimsenmesi için
kişinin o teknolojiyi tanıyor olması gerekir. Teknolojinin benimsenmesi işe yarar olmasıyla ve kullanım
kolaylığıyla ilişkilendirilebilir. Kullanabilmesi içinse o teknolojinin kullanımının bireye kolay geliyor olması
gerekir. Bireyde meydana gelen algılar, örneğin algılanan kullanım kolaylığı(AKK) ve algılanan fayda(AF),
kişinin o teknolojiye karşı tutumunu ortaya koyan önemli etkenlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kişilerin
algı ve tutumlarının teknolojinin kullanımı ile ilgili önemli yargı dayanakları olduğunu ifade edilebilir. Bu
noktada, TKM’nin önemi belirginleşmektedir. TKM, bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar
doğrultusunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri(BİT)’nde meydana gelen yeniliklerin benimsenmesi ve
bireylerin kullanım algılarının ölçülmesine olanak sağlamaktadır (Solak, 2012). Bu bağlamda, TKM’den
yararlanılarak eğitim teknolojisi ve sosyal medya ilişkileriyle yapılan çalışmalarda dikkat çekici sonuçlar elde
edilmiştir. Teo(2010), 239 okul öncesi öğretmeninin kendi kendine teknolojiyi kullanma niyetinde incelemiş
ve TKM’nin, öğretmenlerin teknoloji kullanma niyetlerini öngörmede etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Teo(2011a;2011b) TKM’nin dört faktörünün etkisini incelediği bir model önerisi çalışmasında algılanan
fayda, kullanıma yönelik tutum ve kolaylaştırıcı koşullar, teknolojiyi kullanmak için gerekli olan davranışsal
niyet üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Shroff, Deneen ve Ng(2011), öğrencilerin bir eportfolyo sistemine yönelik kullanım niyetlerini ve öğrencilerin dersin belirli bir çerçevesinde nasıl
kullandıkları incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kullanım kolaylığı algılama düzeyinin,
kullanıma yönelik öğrenci tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca,
bireysel özellikler ve teknolojik faktörler, e-portfolyo derslerinde teknolojiyi kullanmayı kabul etmede de
öğretim elemanları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tabak ve Nguyen(2013),
yaptıkları çalışmada, teknoloji kabul modelini sosyal bilişsel kuramdan öz düzenleme kavramıyla
bütünleştiren kavramsal bir model önerisinde bulunmuşlardır. Model, öğrencilerin kendi kendini düzenleme
süreçleri ve davranışları, kişilik farklılıkları ve teknik destek, teknoloji eğitimi ve donanım erişilebilirliği gibi
dışsal faktörler tarafından çevrimiçi öğrenme sistemlerinin algılanan kolaylığı ve kullanışlılığı için öncülleri
açıklamaktadır. TKM’nin araştırma kapsamındaki teknolojik araç-gereçlerin kabulünde pozitif etkileri olduğu
anlaşılmıştır. Hsu, Wang ve Chiu(2009) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, hem bilgisayar
tutumunun hem de istatistiksel yazılım öz yeterliliğinin algılanan fayda üzerinde anlamlı ve olumlu etkileri
olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, algılanan kullanışlılığın ve kullanım kolaylığının öğrencilerin
istatistiksel yazılımı kullanma niyetlerini olumlu etkilediği bulunmuştur. Van Raaij ve Schepers(2008)
tarafından yapılan araştırmada, genişletilmiş TKM2 ile Çin'de bir sanal öğrenme ortamının kabulü ve
kullanımı incelenmiş ve algılanan faydanın sanal öğrenme ortamlarının (VLE) kullanımı üzerinde doğrudan
etkisi olduğu ifade edilmiştir. Algılanan kullanım kolaylığı ve öznel normların, algılanan fayda üzerinde
yalnızca dolaylı bir etkisi olmuştur. Yenilikçi olma ve bilgisayara karşı endişe duygusu gibi kişilik
özellikleriyle ilgili değişkenlerin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde doğrudan etkisi olduğu da Van Raaij
ve Schepers(2008) in çalışmasında ulaşılan sonuçlardan biri olmuştur. Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi,
TKM eğitimde teknolojinin kabulü ve kullanılmasıyla ilgili öngörülerde bulunmak amacıyla destek
alınabilecek bireysel verilere ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı
21. yüzyılın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri de internetin yayılması ve sosyal medyanın
gelişimidir. Dijital teknolojinin içine doğan bireyler için, geleneksel eğitim yöntemlerine dayalı eğitim
sistemleri, dijital yerliler için yeteri kadar dikkat çekici unsur içermemektedir. Öğrenciler başarılı olmak için
yeni bilgi ve teknolojik beceriler ile birlikte eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini
kazanmalıdırlar (MEB, 2013). Buradan yola çıkarak, 21. yüzyılın öğrenme-öğretme süreçlerine, günümüz
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öğrencilerin eğilimini, kullandığı yeni nesil teknolojileri dâhil etmek etkili bir eğitim ortamı oluşturmada
yararlı olacaktır. Dunn (2012), günümüz öğrencilerin dikkatini çekebilmek için öğrenme ve öğretme
süreçlerinde teknolojiye daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Eğitim ve teknoloji
araştırmalarına göre, ders atamaları ve ders etkinlikleri için teknoloji kullanımı öğrenci motivasyonunu
arttırdığını ifade etmiştir (Heafner, 2004). Greenhow ve Gleason (2012), sosyal medya araçlarını teknoloji
okur-yazarlık uygulaması olarak kullandıkları çalışmalarında, öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimin
arttığı ortaya koymuşlardır. Ayrıca araştırmanın başka bir sonucuna göre, öğrenciler derslere daha aktif
katılım sağlamış ve ifade etme becerileri geliştmiştir. Sosyal medya üzerinde oluşturulan öğrenme ortamları
öğrenci merkezli olup öğrencilerin pasif bilgi alıcıları konumundan çıkarmış ve öğrenme sürecine aktif olarak
katılmalarına olanak verir. Öğrenci merkezli eğitim modeli öğrencinin motivasyonuna olumlu yönde katkıda
bulunmaktadır (Reigeluth, 1999). Sosyal medya ve eğitim üzerine yapılan başka bir araştırmada, Silius ve
arkadaşları(2010) sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımı öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonuna
olumlu etkileri olduğu ifade etmişlerdir. Günümüzün en önemli sosyal medya araçlarından olan Facebook
2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur (Facebook Web
Sitesi, 2017). Kurulmasıyla birlikte dünya çapında bir fenomen haline gelmiş ve sosyal paylaşım ağlarının
yayılmasına da büyük katkıda bulunmuştur. Küçük, büyük, genç, yaşlı demeden yedinden yetmişe hemen
hemen herkesin ortaklaşa kullandığı bir sosyal paylaşım platformu haline gelmiştir. Facebook sosyal ağ
platformunun günümüzdeki kullanım yaygınlığı şu verilerle ifade edilebilir: “Facebook, %70’i Amerika
Birleşik Devletleri(ABD)’nin dışında olmak üzere Haziran 2017 itibariyle 2.000.000.000 aylık kullanıcı
sayısına ulaşmış durumdadır” (Facebook Web Sitesi, 2017). Görüldüğü üzere gelinen nokta itibariyle çok
yüksek bir toplum kitlesi Facebook’a ilgi duymakta ve kullanmaktadır. Günümüz toplumunda Facebook‘un
yaygın olarak benimsenmesi eğitimde kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Her yaştan öğrenci ve her
branştan öğretmen, Facebook'u birbirleriyle iletişim kurmak ve öğrenme sürecini geliştirmek için kullanabilir
(Browning et al., 2011). Facebook, öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin aktif katılabileceği ve
başkaları ile etkileşime geçebileceği önemli bir eğitim topluluğu oluşturmaya yardımcı olmaktadır.
Eğitimciler, öğretim programı, ders içeriklerini ve okuma ödevlerini içeren sanal sınıf sayfası için
Facebook’dan yararlanabilirler (Browning et al., 2011). Facebook, akran öğrenimini destekleme ve öğrenciler
arasında işbirlikli öğrenme ortamı oluşturma aracı olarak da kullanılabilmektedir. Cerda ve Planas'a(2011)
göre facebook, bir "sanal toplum kültürü" oluşturarak, öğrencilere eşit erişim fırsatı ile sosyal öğrenme
olanağı sunar ve işbirlikli bir öğrenme deneyimi sağlar. Her yaştan öğrenci ve her branştan öğretmen, sosyal
paylaşım sitelerini her gün kullanmaktadırlar (Davis, 2010). Öğrenme ve öğretme süreçlerinde, öğrencilerin
sıklıkla kullandığı Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal ağ siteleri, özellikle okul öncesi eğitim alan
öğrencilerin ilgisini çekmeye ve onları motive etmeye yardımcı olabilir (Davis, 2011).
Okul Öncesi Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı
Facebook eğitimin her kademesinde yaygın olarak kullanıldığı gibi küçük yaşlardaki öğrencilerde ve
öğretmenleri tarafından da kullanılmaktadır. Teknoloji ise insanların eğitim ile kazandığı bilgi ve becerileri
daha iyi, daha verimli biçimde kullanmasına ve daha bilinçli olarak uygulamasına yardımcı olmaktadır (akt.
Gürgün, 2007). Bundan dolayı okulöncesi eğitimde de teknolojiyi entegre ederek, ilerde karşılaşılabilecek
engelleri en az düzeye indirgemede etkin rol oynayacaktır. Levin (2015) tarafından sosyal medya üzerinde
yapılan bir araştırmaya göre okulöncesi öğretmenlerinin sosyal medya kullanım deneyimine bakıldığında
ilginç sonuçlar göze çarpmaktadır. Çalışmada, sosyal medya aracılığıyla 400 öğretmenden veri toplanmıştır.
Öğretmenler %70’i günlük hayatlarında bir sosyal medya kullanrıken, %65’i özellikle sosyal medya
araçlarından olan Facebook’u kullanmaktadır. Aynı araştırmaya göre öğretmenlerin %40’ı sosyal medya’yı
aynı zamanda eğitim amaçlı kullandığını belirtmiş ve derslerinde de kullanmakta olduğu anlaşılmıştır.
Öğretmenlere Facebook’u eğitim amaçlı kullanmaya iten sebeplere bakıldığında ise: bağlı bulundukları
kurumlarından yetersiz doküman elde etmeleri, sınıf içi etkinliklerde materyalin yetersiz kalması, öğrenci
velileri ile daha kolay iletişim kurması, alanında öncü kişilerle iletişim kurup, derslerinde kaliteyi arttırmak
için destek aldıkları gibi sonuçlar elde edilmiştir. Farklı coğrafi bölgelerde görev yapan okul öncesi
öğretmenleri bloglar, videolar, fotoğraflar vb. çoklu ortamlar aracılığıyla meslektaşları ile sosyal medya
aracılığıyla ders etkinlikleri paylaşabilmektedir (McLoughlin et al., 2007). Sosyal medyanın okul öncesi
eğitimde sağladığı önemli yararlardan biri farklı bölgelerde görev yapan öğretmenleri bir arada tutmayı
sağlamaktır. Sosyal medya platformlarının aynı mesleği yapanlar arasında iletişim kurmalarını sağlar ve diğer
meslektaşlarıyla yeni ilişkiler kurmasına yardımcı olur (Ploderer et al., 2010). Okul öncesi eğitimde sosyal
medya araçlarının kullanılmasının öğretmen ve öğretim kurumları açısından: sosyal medya araçlarının
kullanıcı dostu olması, bilgilerin diğer meslektaşlar ile hızlıca paylaşılabilmesi, benzer bir ders ünitesine ait
farklı etkinliklere hızlıca ulaşılabilmesi, harmanlanmış eğitim yöntemine uygun olması gibi önemli avantajları
bulunmaktadır (Öztürk, 2011). Grosseck ve Holostescu (2008), facebook gibi sosyal medya araçlarının eğitim
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her kademesinde kullanımına yönelik yaptıkları çalışmada, öğretmenlerin sanal bir sınıf oluşturabildiklerini,
öğrencilerin bilişsel gelişimlerini destekleyecek yeni içeriklere ulaşabildiklerini, okul öncesi eğitimde
öğrencilerin derse dinamik katılımını sağlayacak zengin içeriklere ulaşabildiklerini ifade etmişlerdir.
Araştırmanın Amacı
Alan yazın incelendiğinde, okul öncesi eğitimde TKM verilerinin elde edilmesine yönelik bir araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, sosyal medya araçlarının kullanımına
yönelik algılarını Teknoloji Kabul Modeli ilişkisiyle incelemektir. Kullanım sıklığı göz önünde
bulundurularak, Facebook sosyal medya aracına yönelik algılar temel alınmıştır. Bu kapsamda şu sorulara
cevap aranacaktır:
Okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’un eğitim amaçlı kullanımına yönelik:
a)

Algıladıkları AF ile KUN arasında ilişki var mıdır?

b) Algıladıkları AKK ile KUN arasında ilişki var mıdır?
c)

Algıladıkları KN ile KUN arasında ilişki var mıdır?

d)

AF, AKK, KN ve KUN algıları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?

e)

AF, AKK, KN ve KUN algıları çalıştıkları eğitim kurumuna göre farklılaşmakta mıdır?

f)

AF, AKK, KN ve KUN algıları öğretmenlerin verdikleri öğrencilerin yaş gruplarına göre
farklılaşmakta mıdır?

g) AF, AKK, KN ve KUN algıları ile öğretmenlerin mesleki deneyimleri arasında ilişki var mıdır?
h) AF, AKK, KN ve KUN algıları öğretmenlerin görev yaptığı coğrafi bölgeye göre farklılaşmakta
mıdır?

i) Okul öncesi öğretmenlerinin, Facebook’u okul öncesi eğitimde kullanılmasına yönelik
görüşlerine göre AF, AKK, KN ve KUN arasında fark var mıdır?

3. YÖNTEM
Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Çalışma kapsamında Türkiye’de 55 farklı şehirde, anaokulu veya ana sınıfında, 3,4 ve 5 yaş grubu
öğrencilerine eğitim veren 340 okul öncesi öğretmeninden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak
İşbulan(2015) tarafından hazırlanan “Facebook’u Eğitim Amaçlı Kullanımının Kabulü Ölçeği” internet
ortamına aktarılarak kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa (α) katsayısı ile
ölçülmüş ve 0,795 olarak bulunmuştur. Ayrıca “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla, katılımcıların demografik
özellikleri hakkında veri toplanmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerine uygulanan ölçek ve kişisel bilgiformu sonucunda elde
edilmiştir. Bu bölümde, bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri oluşturan “Algılanan Fayda (AF),
Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK), Kişisel Normlar (KN) ve Kullanım Niyeti (KUN)” faktörlere göre
incelenen analiz sonuçları bulunmaktadır. Verilerin analizinde kullanılan bütün istatistiksel işlemlerde SPSS
22.0 programı kullanılmıştır. Normallik değeri yapılan explore analizi sonuçları kapsamında incelendiğinde
verilerin normal dağılmadığı görülmüştür (p<.05). Bu kapsamda bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler
arasında veya sadece bağımlı değişkenler arasında non-parametrik analizler yapılmıştır.
Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyete ve Görev Yaptıkları Coğrafi Bölgeye Göre Dağılımı
Görev Yapılan Coğrafi Bölge
Cinsiyet
N
%
Akdeniz Bölgesi
Erkek
1
,29
Kadın
15
4,41
Toplam
16
4,7
Doğu Anadolu Bölgesi
Erkek
3
,88
Kadın
14
4,12
Toplam
17
5
Ege Bölgesi
Erkek
3
,88
Kadın
58
17,06
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61
17,94
4
1,18
26
7,65
30
8,83
İç Anadolu Bölgesi
2
,59
41
12,06
43
12,65
Karadeniz Bölgesi
2
,59
10
2,94
12
3,53
Marmara Bölgesi
19
5,59
142
41,76
161
47,35
Toplam
34
10
306
90
Toplam
340
100
Araştırmaya, 34 erkek ve 306 kadın olmak üzere toplam 340 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. En fazla
katılım 19 erkek ve 142 kadın olmak üzere toplam 161 katılımcı ile Marmara Bölgesi’nden gerçekleşmiş olup,
en az katılım 2 erkek ve 10 kadın olmak üzeri toplam 12 katılımcı ile Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın

AF, AKK, KN ile KUN ilişkileri
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin, sosyal medya araçlarından facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK ve KN ile KUN arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Spearman’s rho
korelasyon analizi kullanılmıştır.
Tablo 2: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Algılarına Yönelik AF, AKK, KN ile
KUN’un İlişkilerinin Karşılaştırılması
AF
AKK
KN
KUN Korelasyon katsayısı(r)
,948**
,837**
,913**
p
,000
,000
,000
N
340
340
340
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:
a.

AF ile KUN arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=,948; p=,000<,05).

b.

AKK ile KUN arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=,837; p=,000<,05).

c.

KN ile KUN arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=,913; p=,000<,05).

Buna göre okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’un faydalı olduğuna yönelik algısı, kullanımının kolay
olduğuna yönelik algısı ve kişisel normlarına değer katacağı yönündeki algısı arttırdığı takdirde derslerinde
Facebook’dan yararlanacakları düşünülebilir.
AF, AKK, KN, KUN ile Cinsiyet İlişkileri
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin cinsiyetlerine göre farklılaşmasını belirlemek
için Mann Whitney U analizi kullanılmıştır
Tablo 3: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Cinsiyet
N
U
Z
p
AF
Erkek
34
194,88
4373,0
-1,540
,124
Kadın
306
167,79
Toplam
340
AKK Erkek
34
196,31
4324,5
-1,636
,102
Kadın
306
167,63
Toplam
340
KN
Erkek
34
176,59
4995,0
-,385
,700
Kadın
306
169,82
Toplam
340
KUN Erkek
34
192,56
4452,0
-1,382
,167
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Kadın
306
168,05
Toplam
340
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:
a.

Cinsiyet ile AF arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır (p=,124>,05).

b.

Cinsiyet ile AKK arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır (p=,104>,05).

c.

Cinsiyet ile KN arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır (p=,700>,05).

d.

Cinsiyet ile KUN arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır (p=,167>,05).

Buna göre okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’u kullanımına yönelik tutumlarının TKM bağlamında
incelendiğinde, öğretmenlerin cinsiyeti, Facebook’u eğitim amaçlı kullanım algılarında etkili bir unsur
olmadığı anlaşılmıştır.
AF, AKK, KN, KUN ile Eğitim Kurumu İlişkisi
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumuna göre
farklılaşmasını belirlemek için Mann Whitney U Testi kullanılmıştır.
Tablo 4: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Çalıştıkları Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması
Kurum
N
U
Z
p
AF
Anaokulu
199
175,11
13112,5
-1,037
,300
Ana sınıfı
141
164,00
Toplam
340
AKK Anaokulu
199
178,44
12448,5
-1,795
,073
Ana sınıfı
141
159,29
Toplam
340
KN
Anaokulu
199
173,37
13458,0
-,648
,517
Ana sınıfı
141
166,45
Toplam
340
KUN Anaokulu
199
175,33
13068,0
-1,079
,281
Ana sınıfı
141
163,68
Toplam
340
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:
a.

Öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu ile AF arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,300>,05).

b.

Öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu ile AKK arasında anlamlı bir ilişki olduğu
bulunamamıştır (p=,073>,05).

c.

Öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu ile KN arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,517>,05).

d.

Öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu ile KUN arasında anlamlı bir ilişki olduğu
bulunamamıştır (p=,281>,05).

Okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’u kullanımına yönelik tutumlarının TKM bağlamında
incelendiğinde öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu, Facebook’u eğitim amaçlı kullanım algılarında
etkili bir unsur olmadığı anlaşılmıştır.
AF, AKK, KN, KUN ile Eğitim Verilen Yaş Grubu İlişkisi
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin eğitim verdikleri öğrenci yaş gruplarına göre
farklılaşmasını belirlemek için non-parametrik testlerden olan Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.
Tablo 5: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Öğretmenlerin Eğitim Verdikleri Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Yaş
N
S
χ2
sd
p
AF
3 yaş
48
185,11
5,2
1,766
2
,414
4 yaş
77
174,87
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5 yaş
215
165,67
Toplam
340
AKK
3 yaş
48
172,01
3,5
,014
4 yaş
77
170,16
5 yaş
215
170,28
Toplam
340
KN
3 yaş
48
189,55
3,5
2,941
4 yaş
77
158,92
5 yaş
215
170,39
Toplam
340
KUN
3 yaş
48
184,43
11,4
1,134
4 yaş
77
169,05
5 yaş
213
167,91
Toplam
340
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:

2

,993

2

,230

2

,567

a.

Öğretmenlerin eğitim verdiği yaş grubu ile AF arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,414>,05).

b.

Öğretmenlerin eğitim verdiği yaş grubu ile AKK arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,993>,05).

c.

Öğretmenlerin eğitim verdiği yaş grubu ile KN arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,230>,05).

d.

Öğretmenlerin eğitim verdiği yaş grubu ile KUN arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunamamıştır
(p=,567>,05).

Okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’u kullanımına yönelik tutumlarının TKM bağlamında
incelendiğinde, öğretmenlerin eğitim verdikleri yaş grubu, Facebook’u eğitim amaçlı kullanım algılarında
etkili bir unsur olmadığı bulunmuştur.
AF, AKK, KN, KUN ile Mesleki Deneyim İlişkisi
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin, sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim
amaçlı kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre ilişkisini
belirlemek için Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır.
Tablo 6: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Öğretmenlerin Mesleki Deneyimlerine Göre Karşılaştırılması
AF
AKK
KN
KUN
Öğretmenlik Deneyimi
Korelasyon
,127*
,109*
,068
,125*
katsayısı(r)
,019
,045
,213
,021
p
340
340
340
340
N
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:
a.

Öğretmenlik deneyimi ile AF arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,127; p=,019<,05).

b.

Öğretmenlik deneyimi ile AKK arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,109; p=,045<,05).

c.

Öğretmenlik deneyimi ile KN arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=,068; p=,213>,05).

d.

Öğretmenlik deneyimi ile KUN arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,125; p=,021<,05).

Buna göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki deneyimi arttıkça Facebook’un faydalı olduğuna yönelik
algı, kullanımının kolaylığına yönelik algı ve kulanım niyetine yönelik algı artarken, kişisel normlarına
yönelik herhangi bir değer katacağı düşüncesi bulunmamaktadır. Meslektaşlarına göre daha tecrübeli olan
öğretmenlerin, kişisel normalar haricinde faydalı ve kolay olduğuna yönelik algılarında dolayı derslerinde
Facebook’tan yararlanacakları düşünülebilir.
AF, AKK, KN, KUN ile Görev Yapılan Coğrafi Bölge İlişkisi
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Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre
farklılaşmasını belirlemek için non-parametrik testlerden olan Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.
Tablo 7: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Coğrafi Bölgeye Göre Karşılaştırılması
Coğrafi Bölge
N
S
χ2
sd
p
AF
Akdeniz
16
168,61
5,2
24,465
6
,000
Güneydoğu
30
135,25
Ege
61
182,80
Doğu Anadolu
17
175,24
İç Anadolu
43
228,90
Karadeniz
12
183,51
Marmara
161
155,51
Toplam
340
AKK
Akdeniz
16
190,59
3,5
5,529
6
,478
Güneydoğu
30
162,07
Ege
61
174,47
Doğu Anadolu
17
174,68
İç Anadolu
43
193,99
Karadeniz
12
186,08
Marmara
161
160,70
Toplam
340
KN
Akdeniz
16
160,09
3,5
16,568
6
,011
Güneydoğu
30
150,40
Ege
61
191,79
Doğu Anadolu
17
192,29
İç Anadolu
43
202,56
Karadeniz
12
207,58
Marmara
161
153,59
Toplam
340
KUN
Akdeniz
16
170,63
11,4
18,447
6
,005
Güneydoğu
30
143,45
Ege
61
184,80
Doğu Anadolu
17
182,35
İç Anadolu
43
217,16
Karadeniz
12
194,04
Marmara
161
154,64
Toplam
340
Okul öncesi öğretmenlerini eğitim amaçlı Facebook kullanım durumlarında:
a.

Görev yapılan coğrafi bölge ile AF arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=,000<,05).

b.

Görev yapılan coğrafi bölge ile AKK arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=,478>,05).

c.

Görev yapılan coğrafi bölge ile KN arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r=,068; p=,011<,05).

d.

Görev yapılan coğrafi bölge ile KUN arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,125; p=,005<,05).

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan öğretmenler Facebook’u daha faydalı görmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan öğretmenlerin Facebook’u eğitim amaçlı kullanmanın kişisel normlarına
değer kattığını düşünmektedir. İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan öğretmenlerin Facebook’u eğitim amaçlı
kullanım niyetleri daha yüksektir. Bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin derslerinde Facebook’tan
yararlanacağı düşünülebilir.
AF, AKK, KN, KUN ile Öğretmen Görüşlerine İlişkisi
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin sosyal medya araçlarından olan facebook’u eğitim amaçlı
kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un öğretmenlerin facebook’un okul öncesi eğitimde
kullanılmasına ilişki görüşlerine göre farklılaşmasını belirlemek için non-parametrik testlerden olan Mann
Whitney U Testi kullanılmıştır.
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Tablo 8: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Facebook’u Kullanımına Yönelik AF, AKK, KN ve KUN’un
Facebook’un Okul Öncesi Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşlerine Göre Karşılaştırılması
Facebook
Okul Öncesi
Eğitimde
Kullanılmalı
mı?
N
U
Z
p
AF
Hayır
128
93,90
3763,000
-11,275
,000
Evet
212
216,75
Toplam
340
AKK Hayır
128
100,78
4643,500
-10,304
,000
Evet
212
212,78
Toplam
340
KN
Hayır
128
94,00
3776,000
-11,284
,000
Evet
212
216,69
Toplam
340
KUN Hayır
128
89,67
3222,000
-11,804
,000
Evet
212
219,30
Toplam
340
Yapılan analiz sonucuna göre okul öncesi öğretmenlerinin Facebook’un okul öncesi eğitimde kullanılmasına
ilişkin görüşlerine bağlı olarak:
a.

AF’de evet kullanılmalı cevabı veren katılımcılar yönüne anlamlı bir faklılık bulmuştur
(p=,000<,05).

b.

KN’de evet kullanılmalı cevabı veren katılımcılar yönüne anlamlı bir faklılık bulmuştur
(p=,000<,05).

c.

AKK’de evet kullanılmalı cevabı veren katılımcılar yönüne anlamlı bir faklılık bulmuştur
(p=,000<,05).

d.

KUN’da evet kullanılmalı cevabı veren katılımcılar yönüne anlamlı bir faklılık bulmuştur
(p=,000<,05).

Buna göre, Facebook’un eğitimde kullanılmasına yönelik faydalı, kolay kullanılan ve kişisel normlara
değer katan bir sosyal medya aracı olarak gören okul öncesi öğretmenleri, bu sosyal medya aracından ileriki
mesleki hayatlarında yararlanacakları düşünülmektedir.
5. SONUÇLAR
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin, sosyal medya araçlarının kullanımına yönelik
algılarının TKM ile ilişkisini incelemektir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında aktif görevde olan 340 okul
öncesi öğretmeninden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı İşbulan (2015) tarafından hazırlanan “Facebook’u
Eğitim Amaçlı Kullanımının Kabulü Ölçeği” kullanılmış ve daha fazla katılımcıya ulaşabilmek amacıyla
ölçek internet ortamına aktarılmıştır. “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla öğretmenlerin demografik özellikleri
hakkında da bilgi toplanmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Buna göre okul öncesi öğretmenlerinin, Facebook’u eğitim amaçlı kabul ve kullanım niyetlerinde:
a.

Algılan Fayda(AF) ile Facebook’u kullanım niyetleri (KUN) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

b.

Algılanan Kullanım Kolaylığı(AKK) ile Facebook’u kullanım niyetleri (KUN) arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur

c.

Kişisel Normlar (KN) ile Facebook’u kullanım niyetleri (KUN) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin, Facebook’u eğitim amaçlı kullanımına yönelik AF, AKK, KN ve
KUN’da:
a.

Öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

b.

Öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumunun ana sınıfı veya anaokulu olmasına göre anlamlı bir
farklılık bulunamamıştır.

c.

Öğretmenlerin eğitim verdikleri öğrencilerin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık bulunamamıştır.
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d.

Öğretmenlerin mesleki deneyimine göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

e.

Öğretmenlerin görev yaptığı coğrafi bölge kısmen etkili bir unsur olduğu bulunmuştur.

f.

Facebook’un okul öncesi eğitimde kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur.

Elde edilen bulgular, öğretmenlerin sosyal medyaya yönelik tutumlarının incelendiği Toğay, Akdur,
Yetişken ve Bilici(2013) yaptığı çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Öğrenci ve öğretmenlerin büyük
bölümü eğitim süreçlerinde sosyal medya araçlarının kullanımının gerekli, faydalı ve kolay olduğunu, ders
başarılarını arttırdığını belirtmiştir. Ayrıca, öğretmenler ders konularıyla ilgili sosyal medya araçlarında
yararlanmakta ve çalışma arkadaşlarını ve öğrencilerini de eğitim amaçlı kullanmaya teşvik ettiği
görülmüştür. Çalışmada elde edilen verilerin, özellikle okul öncesi öğretmenlerine odaklı olması nedeniyle,
önemli ipuçları ortaya koyduğu ve ileride konu ile ilgili yapılabilecek araştırmalarda yol gösterici olabileceği
düşünülmektedir.
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TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
YAZILIMLARINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ
Sevil YILMAZ AYKUL1, Dursun AYKUL 2, Osman EROL3
1.

ÖZET

İçerisinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda en önemli değer, insanlara verilen eğitim olmuştur. Bu doğrultuda ülkeler
eğitim yapılarında hızlı değişimlere gitmişlerdir. Değişimlerin temel öğesi mesleki eğitimler olmuştur. Ülkemizde ise bu
eğitimlerin önemli bir kısmı Yüksek Öğretime bağlı olan Meslek Yüksek Okulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
okullar tarafından sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacı büyük çoğunlukla karşılanmaktadır Ara eleman yetiştirme
sürecinde kullanılan farklı teknolojilere ve yazılımlara yönelik verilen eğitimler sanayi sektöründe üretim hızını ve
kalitesini arttırmaktadır. Özellikle yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasında bu eğitimlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu
bağlamda bu çalışmanın amacı, Tasarım Bölümünde eğitim gören öğrencilerin eğitimleri sürecinde bilişim teknolojilerini
ve yazılımlarını kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada betimsel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 123 (80 Kız
ve 43 Erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda
hazırlanan anket kullanılmıştır. Ankette yer alan soru maddeleri, aynı programda okuyan öğrenciler ile yapılan görüşme
sonunda elde edilen veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Veri toplama
aracından elde edilen veriler doğrultusunda, tasarım bölümünde öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğunun alanları ile
ilgili yazılımları kullandığı; gelecekteki meslek hayatlarında tasarım bölümünde almış oldukları eğitimin ve kullandıkları
yazılımların olumlu bir etkisinin olacağını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hem grafik tasarımdaki hem de
moda tasarımındaki öğrencilerin; belli biri ürünün tasarımında teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin ve almış
oldukları eğitimler sırasında alanları ile ilgili yazılımları kullanırken eğitimlerinin daha zevkli bir şekilde geçtiğine ilişkin
benzer oranda görüş bildirdikleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Tasarım Yazılımları
EXTENDED ABSTRACT
Design Department Students' Trends Towards Information Technologies and Software
a. Introduction
The education is the most important value in the 21st Century. In this respect, countries have gone to the
rapid changes in the education structure. The main item of change has been vocational training. In many
countries, vocational training is being implemented in stages, starting from the time when the training of the
individuals began, spreading throughout the education age. In our country, these trainings are started with the
informing process for the individuals in the high school age and an important part in the process is realized by
the Vocational Higher Schools affiliated to Higher Education. The staff that many industries needed are
fulfilled by these schools. The different technologies and softwares used in the training of these staffs may
increase the speed and quality of production in the industry sector. Especially, these trainings have an
important effect in the discovery of new products. In this context, it is thought that the design is the basis of
the fashion design programs as well as the graphics; it is important that students who are trained in these
programs are able to use design technologies and software.
b. Purpose
In this context, the aim of this study is to determine the opinions of the students who are studying in the
Design Department for the use of information technologies and software in the course of their education. In
addition, students' thinking about designing has been examined according to the department.
c. Method
This research is a descriptive study and a survey model was used. The sample of the research consists of
123 students studying in Graphic and Fashion Design programs at Mehmet Akif Ersoy University Bucak
Emin Gülmez Technical Sciences Vocational School. The questionnaire prepared by the researchers was used
as the measurement tool. The question items in the questionnaire were prepared by the researchers in
accordance with the opinions and expert opinions obtained after the interview with the students who read in
the same program. The descriptive data obtained in the research process are interpreted by taking frequency
Öğr.Gör. , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, syilmazaykul@mehmetakif.edu.tr
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and average. In addition, an independent sample t test was conducted to compare participants in terms of the
item category, taking into account the nominal distribution of each item in the questionnaire.
d. Conclusion and Discussion
In the direction of the findings, department students stated that the technology and software used in design
are complex and that they have a good level of foreign language to use these technologies. Moreover, thanks
to these trainings, the technology and software that they will use actively in their future professional lives will
become the indispensable elements of business life. In general, it can be said that students who study in the
design department enjoy designing and tend to use related technologies and software in the design process.
Depending on these results, further dissemination of vocational training in our country is an unavoidable fact
that it will be an important influence on the occupation of individuals.
GİRİŞ
Sanayi sektöründe rekabetçi yaklaşıma etki eden en önemli faktör tasarımdır. Tasarım geleneksel
anlamda lüks ürün gruplarına ait bir ayrıcalık ifade eden estetik ve sanatsal bir olgu olarak
tanımlanabilmektedir. Günümüzde tasarım, artık lüks ürün piyasalarının dışında, ileri teknoloji ürünlerinden
gıdaya, otomotivden ev eşyalarına kadar çok geniş alanlara yayılmış ve ürünleri farklılaştırarak rekabet etme
konusunda stratejik bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır (Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı, 2017).
Hızla gelişen ve değişen dünyada işletmelerin küresel rekabete karşı koyabilmeleri ve varlıklarını
sürdürebilmeleri, teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve işletme alt yapılarının uygun bilgi ve
teknolojilerle donatılması ile yakından ilgilidir (Çivitci, Özeren ve Ölçer, 2010). Yeni bir teknolojinin üretim
alanına girmesiyle üretim miktarında artışlar olacağı gibi, kullanılan hammadde miktarı ve işgücünün
azalması ile ürün maliyetlerinde de düşmeler görülebilir (Bulgun, 2000). Bu düşmeler, üretilen ürünlerin
tüketicilere daha kaliteli bir şekilde sunulmasına neden olacaktır. Günümüzde şirketler ve işletmeler, almış
olduğu eğitimlerle kendilerini yetiştirmiş; çağımızın teknolojik gelişmelerinin iyi takip edebilen işgücüne
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu işgücünü elde etmenin en önemli yollarından biriside mesleki eğitimlerden
geçmektedir. Ülkemizde son yıllarda özellikle mesleki eğitimlere büyük önem verilmektedir. Mesleki
eğitimde temel amaç iş hayatının gereksinimleri olan işgücünü becerili ve teknik donanımlara sahip bireyler
olarak yetiştirmektir. Bu kurumlar bireylerin teknik becerilerini geliştirerek toplumsal kalkınmaya katkı
sağlayacak ara insan gücünü karşılayabilmektir (Koca, Koç ve Özlü, 2007). Mesleki eğitim ilk olarak Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Meslek Liselerinden başlanmaktadır. Daha sonra Yaygın Eğitim Kurumlarında
da mesleklerin tanıtımı ve uygulanmasına yönelik kurs ve seminerler yapılmaktadır. Yükseköğretim
boyutunda ise Meslek Yüksek Okullarında yoğun mesleki eğitimler gerçekleştirilmektedir. Meslek
yüksekokullarında şirket ve işletmelerin ara elaman kadrosunun tamamlanmasında tasarım bölümü altında
yer alan grafik ve moda tasarımı bölümleri önemli yer almaktadır. Grafik Tasarımı programı; teknolojik
gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda grafik tasarımı alanı ile ilgili tüm konularda şirket ve
işletmelerde yapılacak olan üretim için gerekli bilgi ve beceri sahibi olan bireylerin yetişmesinde önemli bir
rol alan programdır. Buradan mezun olan öğrenciler grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak ekonomiye
ve sanata katkı sağlamaktadırlar. Moda Tasarımı programı ise moda endüstrisinde zaman ilerledikçe artan
yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı tasarımcılar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu alanda yetişen
bireyler sanatsal ve yaratıcı odaklı yenilikçi bir eğitim anlayışıyla sektörde önemli bir yere sahip
olmaktadırlar.
a. Tasarımda Bilişim Teknolojileri
Bireylere verilen eğitim sistemi, bireylerin almış oldukları eğitimle düşünce yapılarını geliştirerek
gelecek nesillere var olan bilgileri aynen kullanan değil yeni ürünler katarak değişen ve gelişen dünyaya
ayak uyduran eğitimli bireyler bırakmak temel hedeftir. Mesleki eğitim içerisinde bireyler tüm programlarda
yer alan dersleri en etkin ve katılımlı bir şekilde tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler, Bilişim
Teknolojileri ve yazılımlarına yönelik kazanımlarla kendilerinin elde etmiş olduğu bilgilerin birleşimi eğitim
müfredatı içerisinde yer almaktadır. Bilişim teknolojileri ve yazılımları bireylerin öğrenme süreçlerinde
farklı şekillerde kullanılabilirler. Örneğin öğrenenler bilgisayarları kullanarak bilgiyi yapılandırabilirler ve
anlamlandırdıkları bilgilerini sunmak için bilgisayarı bir araç olarak kullanabilirler (Erol ve Taş, 2012).
Ayrıca öğrenme sürecine dahil olanlar bilişim teknolojileri ve yazılımlarını bilgi edinmede araç olarak
kullanılabilir. Özellikle bilişim teknolojileri ve yazılımlarının etkin olarak kullanıldığı teknoloji internettir.
Bilişim teknolojileri ve internet bu süreçte sadece bilgiyi hızlı ve kolay şekilde kullanıcıya ulaştırma işlevini
yaparken, öğrenen bu bilgileri seçme, değerlendirme, analiz etme gibi yoğun bilişsel süreçleri gerçekleştirir.
Böylece eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılması sağlanabilir ( Erol ve Şendağ,
2012). Meslek Yüksek Okullarında öğrencilerin almış oldukları eğitimlerle birlikte teknolojik ürünlerin
kullanımı ve bu ürünlerin yazılımlarına bağlı olarak tasarladıkları numunelere yaratıcılıklarını da dahil
etmektedirler. Süreç olarak bireylerin ellerinde bulunan teknolojik imkânlar ile yaratıcı düşüncelerin
2.
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birleşimi ile sonuç elde edilmektedir. Teknoloji yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesinde
önemli bir katalizör olabilir. Bireyler teknoloji ile karmaşık ve zor işlemleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla
halledebilirler ve böylece arta kalan zamanı yaratıcı düşünce becerilerine ayırabilirler (Erol & Şendağ, 2012).
Ek olarak bireyler teknoloji ve yazılımlarının tasarımda sağladığı imkanlarla yeni ve sınırsız bir üretim
kabiliyeti kazanmalarına neden olur. Bu bağlamda gerek grafik gerekse de moda tasarımı programların
temelini tasarım yapmanın oluşturduğu düşünüldüğünde; bu programlarda eğitim gören öğrencilerin tasarım
teknolojilerinin ve yazılımlarını kullanabilmesi önemlidir.
b. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Grafik Tasarımı ve Moda Tasarımı öğrencilerin Bilişim Teknolojileri ve
Yazılımlarına yönelik düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, elde edilen verileri
değerlendirirken aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
4. Öğrencilerin tasarım yapmaya ilişkin görüşleri nelerdir?
4.1 Öğrencilerin tasarım yapmaya ilişkin görüşleri bölüm türüne göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
5. Öğrenciler meslek hayatında tasarım yapmaya ilişkin görüşleri nelerdir?
5.1 Öğrencilerin meslek hayatında tasarım yapmaya ilişkin görüşleri bölüm türüne göre anlamlı
farklılık göstermekte midir?
6. Öğrencilerin tasarım teknolojileri yeterliliğine ilişkin görüşleri nelerdir?
6.1 Öğrencilerin tasarım teknolojileri yeterliliğine ilişkin görüşleri bölüm türüne göre anlamlı
farklılık göstermekte midir?
7. Öğrencilerin tasarım sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?
7.1 Öğrencilerin tasarım sürecinde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri bölüm türüne göre anlamlı
farklılık göstermekte midir?
3.

YÖNTEM
Araştırma betimsel bir çalışma olup tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli araştırmalar, belirli bir
popülasyondan veya onu temsil eden örnek gruptan özellikle belirli bir konuda bilgi elde etmek için yapılan
inceleme, soruşturma ve araştırmalardır (Arık, 1998).
a. Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 123
öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin sosyo demografik özellikler Tablo 1 de yer almaktadır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo Demografik Özellikleri
Bölüm
Cinsiyet
Sınıf
Bilgisayar Durumu
Tasarım Yazılımı Kullanım
Durumları

n
60
63
80
43
78
45
107
16
81
90
54
13

Grafik Tasarım
Moda Tasarım
Kadın
Erkek
1
2
Var
Yok
Photoshop
İllüstratör
Corel Draw
Hiçbir Yazılım

%
48,8
51,2
65,0
35,0
63,4
36,6
87,0
13
65,85
73,17
43,90
10,56

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %48,8’ i (n= 60) Grafik Tasarımı, %51,2’ si (n=63)
ise Moda Tasarımı programında eğitim görmektedir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümünün bir
bilgisayara sahip olduğu ve en az bir tane tasarım yazılımını kullandığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların
tasarım yazılımı olarak ençok Photoshop ve İllüstratör yazılımları kullandığı belirlenmiştir.
b. Veri Toplam Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Ankette
yer alan soru maddeleri, aynı programda okuyan öğrenciler ile yapılan görüşme sonunda elde edilen
verilerden oluşturulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca
veri toplama aracında öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini ve kullandıkları tasarım yazılımlarını
belirlemiyi amaçlayan kişisel bilgi formu yer almaktadır.
c. Verilerin Analizi
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Araştırma sürecinde elde edilen betimsel veriler veriler frekans ve ortalama alınarak yorumlanmıştır.
Ayrıca ankette yer alan her bir madde nomal dağılımı gözetilerek katılımcıların bölüm türüne göre
karşılaştırmak amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılarak çıkarımsal analiz yapılmıştır.

4. BULGULAR
Katılımcıların tasarım yapmaya ilişkin görüşleri Tablo 2 de yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin Tasarım Yapmaya İlişkin Görüşleri
Alanımla ilgili almış
olduğum derslere göre
doğru alanda olduğumu
düşünüyorum.
Bölümümle ilgili
uygulama ve projeleri
tamamladığımda yeni bir
ürünü tasarlamış gibi
mutlu olurum.
Tasarlamış olduğum
ürünün başkaları
tarafından beğenilmiş
olması benim için bir
önemlidir.

Bölüm

Hiçbir Zaman
n
%

n

Bazen
%

Her Zaman
n
%

Grafik

12

20,0

22

36,7

26

43,3

2,23

Moda

6

9,5

31

49,2

26

41,3

2,29

Grafik

5

8,3

33

55,0

22

36,7

2,28

Moda

9

14,3

27

42,9

27

42,9

2,29

Grafik

10

16,7

22

36,7

28

46,7

2,32

Moda

10

15,9

25

39,7

28

44,4

2,30

X

T

Sd

p

-,660

121

,510

-,020

121

,984

,108

121

,914

Tablo-2’ye göre hem grafik hem de moda tasarım bölümünde ki öğrencilerin tasarım yapmaya ilişkin
görüşlerinin daha çok olumlu düzeyde olduğu ve bu görüşlerinin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna
göre her iki bölümde de okuyan öğrencilerin alanlarında aldığı eğitimden memnun olduğu, yaptığı uygulama
ve projelerin onları mutlu ettiği ve tasarlamış olduğu ürünlerin başkaları tarafından beğenilmesini
önemsedikleri söylenebilir.
Tablo 3. Öğrencilerin Meslek Hayatında Tasarım Yapmaya İlişkin Görüşleri
Bölüm
Tasarım bölümünde
almış olduğum dersler
ve uygulamalar
gelecekteki iş
hayatımda başarılı
olmamda etkili
olacaktır.
Alanımla ilgili
teknoloji ve yazılımları
kullanmak gelecekteki
iş hayatımda önemli bir
yere sahip olacaktır.
İş hayatımda
yapacağım proje ve
tasarımlarımda
istediğim şekilde ve
konuda çalışmalar
yapabilirim.

Grafik

Hiçbir Zaman
n
%
7

11,7

n

Bazen
%

21

35,0

Her Zaman
n
%
32

53,3

X

2

3,2

33

52,4

28

44,4

2,41

Grafik

7

11,7

25

41,7

28

46,7

2,35

Moda

11

17,5

24

38,1

28

44,4

2,27

Grafik

6

10,0

24

40,0

30

50,0

2,40

4

6,3

30

47,6

29

46,0

Sd

p

,035

121

,972

,620

121

,536

,028

121

,978

2,42

Moda

Moda

T

2,40

Tablo-3’e göre hem grafik hem de tasarım bölümünde ki öğrencilerin mesleki hayatında tasarım yapmaya
ilişkin görüşlerinin daha çok olumlu düzeyde olduğu ve bu görüşlerinin benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Buna göre her iki bölümde de okuyan öğrencilerin almış olduğu eğitimin ve alanıyla ilgili kullanacağı yazılım
ve teknolojilerin iş hayatında başarılı olmasında etkili olacağını düşündükleri, ayrıca ileride yapacağı tasarım
ve projeleri gerçekleştirme de başarılı olabileceklerini düşündükleri görülmektedir.
Tablo 4. Öğrencilerin Tasarım Teknolojileri Yeterliliğine İlişkin Görüşleri
Bölüm

Hiçbir Zaman

Bazen

214

Her Zaman

X

T

Sd

p

Alanımla ilgili teknoloji
ve yazılımlarını
kullanmak uzun süre
vaktimi almaktadır.
Bölümümde Tasarımla
ilgili olan yazılımların
eğitimi benim için
yeterlidir.
Alanımla ilgili teknoloji
ve yazılımlardaki yeni
gelişmeleri takip
ederim.
Alanımla ilgili teknoloji
ve yazılımlarda
karşılaşmış olduğum
sorunları rahatlıkla
çözebilirim.
Tasarım uygulamalarını
yaptıran öğretim
elemanları teknolojik
gelişmeleri takip
etmektedirler.

N

%

n

%

n

%

Grafik

5

8,3

38

63,3

17

28,3

2,20

Moda

9

14,3

33

52,4

21

33,3

2,19

Grafik

19

31,7

28

46,7

13

21,7

1,90

Moda

12

19,0

39

61,9

12

19,0

2,00

Grafik

10

16,7

26

43,3

24

40,0

2,23

Moda

7

11,1

36

57,1

20

31,7

2,21

Grafik

8

13,3

35

58,3

17

28,3

2,15

Moda

5

7,9

40

63,5

18

28,6

2,21

Grafik

14

23,3

30

50,0

16

26,7

2,03

Moda

9

14,3

23

36,5

31

49,2

2,35

,084

121

,933

-,819

121

,414

,222

121

,825

-,518

121

,605

-2,44

121

,016

Tablo-4’e göre hem grafik hem de tasarım bölümündeki öğrencilerin tasarım teknolojileri kullanım
yeterliliğine ilişkin görüşlerinin birçoğunun olumlu düzeyde olduğu ve bu görüşlerinin benzerlik gösterdiği
görülmektedir. Buna göre her iki bölümde de okuyan öğrenciler alanıyla ilgili teknoloji ve yazılımlardaki
gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bu teknoloji ve yazılımlarda karşılaştıkları sorunları rahatlıkla
çözdüklerini belirtmişlerdir. Ancak bunun aksine Tablo-4’e göre her iki bölümde de eğitim gören öğrencilerin
alanıyla ilgili teknoloji ve yazılımları kullanmanın uzun vakit aldığını düşündükleri ve bölümde tasarım ile
ilgili aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu belirtikleri de görülmektedir. Ayrıca moda tasarımı bölümündeki
öğrenciler, grafik tasarım öğrencilerine göre; tasarım yaptıran öğretim elemanlarının teknolojik gelişmeleri
daha çok takip ettiklerine ilişkin görüş bildirmişlerdir (t(121)=-2,44, p<.05). Buna göre moda tasarımı
bölümündeki öğretim elamanları grafik tasarımdakilere göre alan ile ilgili teknolojik gelişmeleri daha çok
takip ettikleri söylenebilir.
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Tablo 5. Öğrencilerin Tasarım Sürecinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri
Bölüm

Tasarım
uygulamalarında
kullanılan yazılımlar
ilgimi çekmektedir.
Alanımla ilgili
teknoloji ve
yazılımlarını
kullanmak almış
olduğum eğitimi daha
zevkli hale
getirmektedir
Tasarım bölümünde
kullanılan teknoloji ve
yazılımlar çok
karmaşıktır.
Alanımla ilgili
teknoloji ve
yazılımları kullanırken
iyi bir yabancı dil
seviyesine sahip
olamam gerekiyor.
Alanımla ilgili
teknoloji ve
yazılımları kullanırken
karşılaşmış olduğum
sorunlar öğrenme
isteğimi azaltır.
Tasarım bölümünde
alanımla ilgili
teknoloji ve
yazılımları ihtiyaç
olmadan eğitimöğretim faaliyetlerine
devam edilebilir.

Hiçbir Zaman

Bazen

Her Zaman

X

n

%

n

%

n

%

Grafik

14

23,3

25

41,7

21

35,0

2,12

Moda

10

15,9

31

49,2

22

34,9

2,19

Grafik

11

18,3

31

51,7

18

30,0

2,12

Moda

10

15,9

26

41,3

26

41,3

2,32

Grafik

9

15,0

35

58,3
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Tablo-5’e göre hem grafik hem de tasarım bölümündeki öğrencilerin tasarım sürecinde teknoloji
kullanımına ilişkin görüşlerinin birçoğunun olumlu düzeyde olduğu ve bu görüşlerinin benzerlik gösterdiği
görülmektedir. Buna göre her iki bölümde de okuyan öğrenciler tasarımla ilgili yazılımlara ilgi duyduklarını,
alanıyla ilgili teknoloji kullanmanın aldıkları eğitimi daha zevkli hale getirdiğini, bazı öğrenciler bu
teknolojileri kullanırken karşılaştıkların sorunların öğrenme isteğini azalttığını ancak bazıları ise bu fikre
katılmadığını belirtmişlerdir. Ancak bunun aksine Tablo-5’e göre her iki bölümde de eğitim gören öğrenciler;
tasarımda kullanılan teknoloji ve yazılımların karmaşık olduğunu, bu teknolojileri kullanmak için iyi bir
yabancı dil seviyesine sahip olunmasını gerektiğini ve bu teknolojilere ihtiyaç duymadan eğitim öğretim
faaliyetlerini devam ettirebileceğini ifade etmişlerdir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında tasarım bölüm içerisinde yer alan grafik ve moda tasarımı programlarındaki
öğrencilerin mesleki hayatlarında tasarım yapamaya ilişkin görüşlerin olumlu olduğu ve iki programdaki
öğrencilerin de görüşlerinin birbiri ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca iki programdaki
öğrencilerin de almış oldukları eğitimin alanındaki kullanacağı yazılım ve teknolojilerin iş ve meslek
hayatında önemli projelerde tasarımlarıyla başarılı olabilecekleri görülmektedir. Araştırmada elde edilen
bulgulara göre tasarım bölümündeki öğrencilerin tasarım teknolojilerini kullanım yeterliliğine ilişkin
görüşlerinin olumlu olduğu ve alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip ettikleri görülmektedir.
Ayrıca alanlarındaki eğitimlerinde kullanmış oldukları yazılımlar ile ilgili karşılaşmış oldukları problemleri
rahatlıkla çözdükleri görülmektedir. Ancak sorunları çözüm sürelerinin biraz uzun olduğunu ve almış
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oldukları eğitimin bu doğrultuda yetersiz kaldığını anlaşılmaktadır. Tasarım bölümü altında yer alan moda
tasarımı programındaki hocaların grafik tasarımında yer alan hocalara göre teknolojik gelişmeleri daha çok
takip ettiklerine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Bu durumun temel nedeni olarak moda alanındaki teknolojik
gelişmeler grafik tasarımına göre daha hızlı değişimler içermesinden kaynaklanabilir. Ayrıca grafik tasarımı
programı daha fazla sanata ağırlık vermesinden dolayı bu şekilde bir değerlendirme ortaya çıkmış olabilir.
Araştırma kapsamında tasarım bölümünde öğrenim gören öğrenciler alanlarıyla ilgili teknoloji ve yazılımlara
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bu ihtiyaçlarını karşılarken almış oldukları eğitimlerinin daha çok mutlu
olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumun aksine bu bölümde öğrenim gören öğrenciler; tasarımda kullanılan
teknoloji ve yazılımların karmaşık olduğunu, bu teknolojileri kullanmak için iyi bir yabancı dil seviyesine
sahip olunmasının gerektiğini ve bu teknolojilere de ihtiyaç duymadan eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam
edebileceğini ifade etmişlerdir. Buradan bölümde öğrenim gören öğrencilerin farklı görüşlere sahip olduğu
ama yine bölümlerinde öğrenim görmekten mutlu oldukları sonucuna ulaşılabilir.
Sonuç olarak Tasarım bölümündeki öğrenciler almış oldukları eğitim-öğretim faaliyetlerinden memnun
oldukları ifade edilebilir. Ayrıca bu eğitimler sayesinde gelecekteki mesleki yaşamlarında aktif olarak
kullanacakları teknoloji ve yazılımlarını kolaylaştıracağı yönündeki düşünceleri ağırlık basmaktadır. Bu
araştırma doğrultusunda, Tasarım Bölümü öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılımlarına yönelik
eğilimlerini belirleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bağlı olarak örneklem sınırlılığı nedeniyle
genellenebilir verilere ulaşılabilmesi için örneklemin daha da genişletilerek çalışmaların tekrar yapılması
önerilmektedir.
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ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE BİLGİ-İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİSİNİN
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mustafa SARITEPECİ1
1.

ÖZET

Bu çalışma kapsamında 21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen ve herkes tarafından edinilmesi gereken bir beceri
olduğu noktasında alanyazında kabulün söz konusu olduğu bilgi işlemsel düşünme becerisinin çeşitli değişkenler
(cinsiyet, teknolojiye erişim ve günlük teknoloji kullanım süresi ve problem çözme becerisi düzeyi) açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya 10. sınıf düzeyinde 126 öğrenci katılmış olup bu katılımcılardan 4’ü uç değer oluşturduğundan
dolayı veri analizi sürecine dahil edilmemiştir. Son durumda 58’i erkek ve 64’ü kadın olmak üzere toplam 122 öğrenciden
toplanan veri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bu çalışmada var olan durumu betimlemek amacıyla ilişkisel
tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve doğrusal
regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin işbirliği alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında
ve bilgi işlemsel düşünme ölçeği genelinde kadın öğrencilerin ortalama puanları erkek öğrencilerin ortalamalarından daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak kadın katılımcılar lehine oluşan bu farklılıklar sadece “algoritmik düşünme” ve
“eleştirel düşünme” alt boyutlarında anlamlıdır. Ayrıca günlük teknoloji kullanımının bilgi-işlemsel düşünme beceri
düzeyi üzerinde etkili olduğu ve günlük teknoloji kullanımına göre ölçek alt boyutlarından yaratıcılık, işbirliklilik ve
problem çözme alt ölçekleri puanlarının anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın teknolojiye erişim
düzeyine göre bilgi-işlemsel düşünme becerisi ölçeği geneli ve alt boyutlarında dağılımın benzer özellikler taşıdığı
belirlenmiştir. Ayrıca problem çözme becerisi ile bilgi-işlemsel düşünme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu
ve problem çözme becerisinin bilgi-işlemsel düşünme becerisinin önemli bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: bilgi-işlemsel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, cinsiyet, teknolojiye erişim,
günlük teknoloji kullanım süresi
Analysis of Computational Thinking Skill Level in Secondary Education in Terms of Various
Variables
In this study, it was aimed to investigate the computational thinking (CT) skill, which is among 21st
century skills and is skill that must be acquired by everyone, in terms of various variables (gender, access to
technology, duration of daily technology use and level of problem solving skills). 126 students at the 10th
grade level participated in the study. 4 of the participants was not included data analysis process since they
generated extreme value. In the last case the study have been performed with data collected from a total of
122 students, including 58 men and 64 women. In this framework, a relational survey method was used to
describe the situation in this study. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test and linear regression analysis
were used in the analysis of collected data.
According to the findings of the study, participants' average scores on the CT scale were 70.08.
Accordingly, it was found that 27.05% of the participants were at high CT perception level and 72.95% were
at middle. Accordingly, it was determined that the participants had the computational thinking skill at the
middle and upper level. When the situation is examined in terms of sub-dimensions, it is understood that the
average score of creativity dimension (83.24) is higher than the other sub-dimensions. The lowest score
average was in the problem solving dimension (57.99).
When gender-related comparisons were examined, it was found that the female participants had a higher
mean rank of cognitive skills perception scale (65.26) than male participants (57.35). This difference between
rank averages is not statistically significant. In all of the other sub-dimensions except the cooperation subdimension the mean rank of female participants is higher than the male participants. These differences in
favor of female participants are significant at the level of algorithmic thinking and critical thinking
factors.Participants with a high level of access to technology were found to have a higher mean rank in the CT
skill scale and subscales overall. According to this finding, participants with high level of access to
technology were found to have higher computational thinking skills than participants with lower level of
access to technology. However, these differences are significant only in the sub-dimension of cooperation.
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According to the duration of daily technology usage there was a meaningful difference between the mean
rank of computational thinking scale. Taking into account the average sequence of groups according to the
duration of daily technology usage, it has the highest rank average of group using daily technology between 46 hours. This is followed by groups that use daily of technology one to three hours and less than one hour,
respectively. Moving from these results, it was concluded that the acquiring technology experience in
everyday activities have an impact on the level of computational thinking skill.
According to the findings of the study, it is understood that the problem solving skill level has a significant
level of relation with the computational thinking skill. It can also be said that problem-solving skills are a
significant predictor of CT skill level. The problem-solving skills perception level can be expressed as 24% of
the level of perception of computational thinking skills. Accordingly, it can be said that the problem solving
skill level is effective on the CT skill.
2.

GIRIŞ

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bilgisayar teknolojileri yaşamımızın her alanına girmiş durumda
olup günlük ve iş yaşamında gerçekleştirilen birçok iş ya da işlem çeşitli dijital araçlarla (bilgisayar, akıllı
telefon tablet vs.) gerçekleştirilmektedir. Bunun bir yansıması olarak son yıllarda K-12 düzeyinde öğrenme
öğretme süreçlerinin bilgisayar bilimi ile bütünleştirilmesiyle ilgili giderek artan bir odaklamadan (Cetin &
Dubinsky, 2017; Chen et al., 2017) bahsedilebilir. Bunun en önemli gerekçesi olarak iş yaşamında bilgisayar
bilimi ile ilişkili becerilere sahip birey ihtiyacındaki artış gösterilmektedir (CSTA, 2017; Wilson & Moffat,
2010). Bu nedenle de K-12 düzeyinde öğrenenlerin bilgisayar bilimi ilke ve uygulamalarına ilişkin gerekli
bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir (CSTA, 2017). Bu bağlamda öğrenme-öğretme süreçlerinde
öğrenenlere kazandırılmak istenen bilgi, kısa süreli uygulama ve etkinliklerle edinilen beceriler yerine
öğrenenlerin karşılaştıkları 21. yüzyıl problemlerine verimli çözümler üretmelerine olanak tanıyan ve
bilgisayar işleyiş yapı ve uygulamalarının esaslarını kavramayı içerecek biçimde uzun süreli bir yapıya sahip
olması gerekmektedir (Czerkawski, 2015). Burada ifade edilen bilgi edinme sürecinin bireylere bilgi-işlemsel
düşünme (BD) becerisini kazandırmaya/geliştirmeye yönelik bir yapısının olduğu ifade edilebilir. Wing
(2006)’in bilgi-işlemsel düşünmenin herkes için edinilmesi gereken bir beceri olduğunu vurgulaması fikrinin
kısa sürede karşılık bulmasıyla birlikte BD, bireylerin edinmesi gerekli bir 21. yüzyıl becerisi (ISTE & CSTA,
2011) olarak ifade edilmeye başlanmıştır.
Wing (2014) bilgi işlemsel düşünmeyi, bir bilgisayarın etkili bir biçimde gerçekleştirebileceği şekilde bir
sorunun formüle edilmesinde ve bununla ilişkili çözümü/çözümlerini ifade etmeyi içeren bir düşünce süreci
olarak tanımlamaktadır. Bilgisayar Bilimi Öğretmenleri Derneği (CSTA) ve Uluslararası Eğitimde Teknoloji
Derneği (ISTE)’nin 2011 yılında işbirlikçi bir çalışma sonunda BD’nin çeşitli özellikleri içeren bir süreç
olduğunu vurgulamıştır. Belirli bir problemin çözümüne dönük olan bu karakteristik özellikler; (a)
karşılaşılan problemlerin çözümünü bilgisayar ve diğer araçların yardımıyla formüle etme, (b) verileri
mantıklı bir biçimde organize etme ve analiz etme, (c) model ve simülasyonlar gibi soyutlama desteği
aracılığıyla verileri sunma, (d) algoritmik düşünmeyle çözümleri otomatikleştirme, (e) çözüm adımları ve
kaynakların en verimli ve etkili biçimde bütünleştirilmesini sağlamak amacıyla olası çözümleri, belirleme,
çözümleme, uygulama ve (f) izlenen problem çözme sürecini farklı problem durumlarına transfer etme ve
genelleme olarak sıralanmaktadır (ISTE & CSTA, 2011).
BD becerisinin kazandırılmasında ilk ve orta dereceli okullarda öğrenenlere sağlanan bilgisayar
bilimleriyle ilgili eğitimlerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Pellas & Peroutseas, 2016). Bu
kapsamda bilgi-işlemsel düşünme becerisinin öğrenme öğretme süreçlerinde bireylere kazandırılmasına
yönelik olarak öğretim programlarında yenilikler göze çarpmaktadır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
(TTKB) tarafından hazırlanılan ve 2017-2018 öğretim yılı itibariyle kademeli olarak geçilecek olan yeni
öğretim programında yer alan ortaokul düzeyindeki “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi” ve ortaöğretim
kurumlarında iki kur şeklinde okutulacak olan “Bilgisayar Bilimi Dersi” öğretim programları (TTKB, 2017)
ve ders kitaplarındaki (Gülbahar, Kalelioğlu, & Karataş, 2017) değişiklikler incelendiğinde temel vurgulardan
birinin öğrenenlere bilgi-işlemsel düşünme becerisinin kazandırılması olduğu görülmektedir. Ülkemizde ve
dünya genelinde bu kapsamda gerçekleştirilen öğretim programlarındaki değişikliklerde programlama
eğitiminin önemli bir yer kapladığı söylenebilir (Bocconi, Chioccariello, Dettori, Ferrari, & Engelhardt,
2016). Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen bu ve benzeri değişikliklerle BD aracılığıyla öğrencilerin mantıksal
düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır (Bocconi et al., 2016).
Bu tespiti destekler biçimde alanyazında BD’nin problem çözme ve eleştirel düşünmeyi geliştirdiğini ve
bununda öğrenenlerin problem çözme kapasitelerini dikkate değer biçimde arttırdığı vurgulanan bir durumdur
(Durak-Yildiz & Saritepeci, 2017; ISTE & CSTA, 2011). Yadav (2011) bu konuyla ilgili olarak BD'nin
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öğrencilerin farklı problem çözme tekniği kullanım becerilerini geliştirdiği ve böylelikle problem çözme ve
yaratıcılığı desteklediğini ifade etmektedir. Buna göre bilgi-işlemsel düşünme ve problem çözme becerisi
arasında önemli bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bununla ilişkili olarak Román-González, PérezGonzález, ve Jiménez-Fernández (2017) yaptıkları çalışmada bilgi-işlemsel düşünme ile problem çözme
becerisi arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır.
BD becerisinin kazandırılması sürecinde programlama eğitimi önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir
(Basogain, Olabe, Olabe, Maiz, & Castaño, 2012; Sarıtepeci & Durak, 2017). Bu tespitle ilgili olarak
Sarıtepeci ve Durak (2017) gerçekleştirdikleri çalışmalarında programlama eğitiminin BD becerisinin
geliştirilmesinde etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşmışlardır. Programlama eğitimi, BD becerisinin
kazandırılması ve geliştirilmesi sürecinde önemli uygulamalardan biri olmakla birlikte günlük aktiviteler için
dijital teknolojilerin kullanımının da BD becerisinin yansıtılması ve geliştirilmesinde etkili olabileceği
söylenebilir (NRC, 2010). Bu çerçevede günlük teknoloji kullanımı deneyimleri ve teknolojiye erişim durumu
bilgi-işlemsel düşünme becerisi üzerinde etkili olabilir (Durak-Yildiz & Saritepeci, 2017). Bunun yanı sıra
BD becerisi dijital teknolojilerle edinilen deneyimler (programlama, üretim temelli teknoloji kullanımı vb.) ile
yakından ilişkili bir kavram olduğundan dolayı cinsiyetin de bu becerinin kazandırılmasında/geliştirilmesinde
dikkate değer başka bir değişken olduğu iddia edilebilir. Çünkü alan yazında yer alan çeşitli çalışmalarda BD
becerisi üzerinde cinsiyetin etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar (Román-González et al., 2017) olmakla
birlikte bazı çalışmalarda (Durak-Yildiz & Saritepeci, 2017) bu durumun tersi ortaya konmuştur. Bu noktada
cinsiyet değişkenin BD becerisi ile ilişkisini ortaya koyma açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu
söylenebilir. Bu çerçevede bu çalışma kapsamında BD becerisi üzerinde cinsiyet, teknolojiye erişim ve
günlük teknoloji kullanım değişkenlerinin etkisi ve bu becerinin problem çözme becerisi ile ilişki düzeyinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında aşağıda sunulan araştırma sorularına yanıt aranmıştır:
•
•

•

Katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri algıları ne düzeydedir?
Katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyleri
a. cinsiyet,
b. teknolojiye erişim durumu ve
c. günlük teknoloji kullanım süresine göre farklılık göstermekte midir?
Problem çözme beceri düzeyi bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır?

3.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu
Katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeylerinin cinsiyet, teknolojiye erişim, günlük teknoloji
kullanımı süresi ve problem çözme becerisi değişkenlerine göre dağılımının incelendiği bu çalışmada tarama
modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan bir Anadolu lisesinin 10. Sınıfına devam eden 126 öğrenci
oluşturmaktadır. Katılımcılardan 4’ü uç değer oluşturduğundan dolayı veri anali sürecine dahil edilmemiştir.
Uç değerlere sahip katılımcıların çıkarılmasıyla birlikte son durumda 58’i erkek ve 64’ü kadın olmak üzere
toplam 122 öğrenciden toplanan veri ile çalışma gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Birinci bölümde
“Kişisel Bilgiler formu” ikinci bölümde “Bilgi-işlemsel Düşünme Becerisi Ölçeği” ve üçüncü bölümde
“Problem Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Bilgi-işlemsel düşünme ölçeği Korkmaz, Çakır ve Özden (2016)
tarafından hazırlanmış olup ölçek 5 alt boyut ve 22 maddeden oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan “yaratıcılık”
faktöründe 4, “Algoritmik Düşünme” faktöründe 4, “İşbirliklilik” alt boyutunda 4, “Eleştirel Düşünme” alt
boyutunda 4 ve “Problem Çözme” alt boyutunda 6 madde yer almaktadır. Ölçeğin geneli ve alt boyutlarıyla
ilgili hesaplanan güvenirlik katsayıları .82 - .87 arasında değişmektedir.
Ekici ve Balım (2013) tarafından geliştirilen problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği “Problem
Çözme Becerilerine Yönelik Algı” ve “Problem Çözme Becerilerine Yönelik İsteklilik ve Kararlılık Algısı”
alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin hesaplanan güvenirlik katsayısı .78 ile .88 arasında değişmektedir.
Bilgi-işlemsel düşünme becerisi ölçeğinde her bir madde 1-5 puanları arasında puanlanmıştır. Ölçeğin alt
boyutlarından problem çözme alt boyutunda maddelerin tamamının olumsuz ifadeler içermesi sebebiyle
tersine puanlama gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bilgi-işlemsel düşünme becerisi ölçeği alt boyutlarının
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her birindeki madde sayısı birbirinden farklı olduğundan dolayı alt boyutlardan elde edilebilecek puan
toplamda 100 puan olacak biçimde standartlaştırılmıştır. Bu bağlamda katılımcıların elde ettikleri puanlar 2051 arasında düşük, 52-70 aralığı orta düzey ve 71 ile üstü ise yüksek olarak üç farklı grupta toplanmıştır.
Katılımcılardan toplanan verilerin analizinde, cinsiyet, teknolojiye erişim ve günlük teknoloji kullanım
süresi bakımından bilgi-işlemsel düşünme ölçeğinden elde edilen verilerin dağılımının normallik varsayımını
karşılamadığından dolayı Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Bilgi-işlemsel
düşünme ve problem çözme becerisine yönelik algı ölçeklerinden elde edilen verilerin normal dağılıma sahip
olmasından dolayı katılımcıların problem çözme beceri düzeyinin BD becerisini yordayıp yordamadığını
belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

4.

BULGU VE YORUMLAR

Bu bölümde 10. sınıf düzeyindeki katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeylerinin belirlenmesi
ve bunun cinsiyet, teknolojiye erişim, günlük teknoloji kullanım süresi ve katılımcıların problem çözme
beceri algı düzeyleriyle ilişkisiyle ilgili bulgu ve yorumlara yer verilmiştir.
Katılımcıların Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Algı Düzeyleri
Katılımcıların bilgi-işlem düşünme beceri ölçeği ve alt boyutundan aldıkları puanlara ilişkin betimsel
istatistikler ve bu puanlarla ilgili oluşturulan düzey gruplarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 17’de sunulmuştur.
Tablo 17. Katılımcıların Bilgi-işlemsel Düşünme Becerisi Algı Düzeyleri
Ölçek Alt Boyutları

N

Yaratıcılık
Algoritmik Düşünme
İşbirliklilik
Eleştirel Düşünme
Problem Çözme
Bilgi-işlemsel
Düşünme

122
122
122
122
122
122

Sd

Min

Max

83.24
67.05
79.39
68.77
57.99

11.41
15.53
16.52
16.80
13.80

50.00
20.00
30.00
25.00
23.40

100.00
100.00
100.00
100.00
97.00

Beceri Algı Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
f
%
f
%
f
%
0
0.00 24 19.67 98 80.33
14 11.48 61 50.00 47 38.52
8
6.56 30 24.59 84 68.85
13 10.66 58 47.54 51 41.80
28 22.95 79 64.75 15 12.30

70.08

8.63

47.20

92.80

0

0.00

89

72.95

33

27.05

Tablo 17’de sunulan bulgulara göre yaratıcılık alt boyutu puanlarının 50 ile 100, algoritmik düşünme alt
boyutunda 20 ile 100, işbirliklilik alt boyutunda 30 ile 100, eleştirel düşünme alt boyutunda 25 ile 100 ve
problem çözme alt boyutunda 23.40 ile 97 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bilgi-işlemsel düşünme
ölçeğinin genelinden elde edilen puanların ise 47.20 ile 92.80 arasında olduğu görülmektedir. Ölçeğin
genelinden alınana puanların ortalaması 70.08 olarak bulunmuş olup katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme
algı seviyeleri incelendiğinde %27.05’nin yüksek ve %72.95’inin orta BD algı düzeyinde yer aldığı
bulunmuştur.
Tablo 17’e göre yaratıcılık boyutu ortalama puanının (83.24) diğer alt boyutlara göre daha yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. En düşük puan ortalaması ise problem çözme boyutunda (57.99) gerçekleşmiştir. Diğer
boyutlarda ise ortalamalar sırasıyla algoritmik düşünme boyutunda 67.05, işbirliklilik boyutunda 79.39 ve
eleştirel düşünme boyutunda 68.77 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyutlarıyla ilişkili puanların düzeyleri
incelendiğinde “yüksek” grupta en fazla katılımcının olduğu boyutun %80.33’lük oranla yaratıcılık olduğu,
“yüksek” grupta en az kişinin olduğu alt boyutun problem çözme alt ölçeği olduğu görülmektedir. Buna göre
katılımcıların yaratıcılık beceri algı düzeylerinin diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu, problem çözme
beceri algılarının ise diğer boyutlara göre daha düşük olduğu söylenebilir.
Cinsiyete Göre Katılımcıların Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
Erkek ve kadın katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanların
karşılaştırılmasına ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları

Tablo 18’de sunulmuştur.
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Tablo 18. Cinsiyete Göre Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Ölçeği Puanlarının Karşılaştırılması
Ölçek Alt Boyutları
Yaratıcılık
Algoritmik Düşünce
İşbirliklilik
Eleştirel Düşünme
Problem Çözme
Bilgi-işlemsel Düşünme

Grup
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Sıra Ortalaması
60.22
62.66
54.31
68.02
63.66
59.55
54.26
68.06
60.60
62.31
57.35
65.26

N
58
64
58
64
58
64
58
64
58
64
58
64

Sıra Toplamı
3492.50
4010.50
3150.00
4353.00
3692.00
3811.00
3147.00
4356.00
3515.00
3988.00
3326.50
4176.50

U
1781.50

p
.70

1439.00

.03*

1731.00

.52

1436.00

.03*

1804.00

.79

1615.00

.22

*

p<.05

Tablo 18’de sunulan Mann Whitney U testi sonuçları incelendiğinde kadın katılımcıların bilgi-işlemsel
düşünme beceri algıları ölçeği sıra ortalamasının (65.26) erkek katılımcılardan (57.35) daha yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. Sıra ortalamaları arasında oluşan bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. İşbirliklilik alt
boyutu dışındaki diğer alt boyutlarının tamamında kadın katılımcıların sıra ortalamalarının erkek
katılımcılarınkinden daha yüksektir. Kadın katılımcılar lehine oluşan bu farklılıklar algoritmik düşünce
(U=1439.00, p<.05) ve eleştirel düşünme (U=1436, p<.05) alt boyutlarında anlamlı düzeydedir. Buna göre
kadın katılımcıların algoritmik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin erkek katılımcılara göre daha
yüksek olduğu ifade edilebilir.
Teknolojiye Erişim Durumuna Göre Katılımcıların Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Teknolojiye erişim ile ilgili katılımcılardan masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon
teknolojilerine erişim durumlarını belirtmeleri için “1= kullanmıyorum”, “2=erişimim yok”, “3=sınırlı
erişimim var”, “4=paylaşıma açık alanlarda erişimim var” ve “5=her zaman erişimim var” seçenekleri
sunulmuştur. Katılımcıların farklı teknolojilere erişim durumlarıyla ilgili vermiş oldukları cevapların
ortalaması alınarak her bir katılımcı için ortalama erişim puanı hesaplanmıştır. Hesaplanan teknolojiye erişim
puanları doğrultusunda katılımcılar 4 grupta toplanmıştır. Grupların oluşturulmasında ölçüt değeri .80 olarak
hesaplanmıştır (Gökçearslan & Günbatar, 2012). Buna göre teknolojiye erişim yorum ölçütleri; 1-1.80 aralığı
“çok düşük”, 1.81-2.60 aralığı “ düşük”, 2.61-3.40 aralığı “orta”, 3.41-4.20 aralığı “yüksek” ve 4.21-5.00
aralığı” çok yüksek” olarak belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme becerisi algı
ölçeği ve alt boyutlarında elde ettikleri puanların karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçları
Tablo 19’te sunulmuştur.
Tablo 19. Teknolojiye Erişim Düzeyine Göre Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Ölçek Alt Boyutları
Yaratıcılık

Grup
Düşük
Orta
Yüksek

Sıra Ortalaması
68.10
55.67
62.89

f
25
43
36
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df
3

X2
2.20

p
.53

Algoritmik Düşünce

İşbirliklilik

Eleştirel Düşünme

Problem Çözme

Bilgi-işlemsel Düşünme

Çok Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

18
25
43
36
18
25
43
36
18
25
43
36
18
25
43
36
18
25
43
36
18

63.47
57.56
62.59
60.19
66.97
55.68
54.22
64.78
80.42
61.42
57.88
63.28
66.69
62.66
57.76
58.04
75.75
60.00
56.55
61.64
75.14

3

.84

.84

3

8.06

.04*

3

.94

.82

3

3.80

.28

3

3.57

.31

*p<=.05
Tablo 19 incelendiğinde teknolojiye erişimi “çok yüksek” olan grubun bilgi-işlemsel düşünme beceri
algısı ölçeği sıra ortalaması (75.14) diğer gruplara göre daha yüksektir. En düşük sıra ortalamasına ise
teknolojiye orta düzeyde erişime sahip olan grup (56.25) olmuştur. Teknolojiye erişim düzeyine göre bilgiişlemsel düşünme beceri algı düzeyi sıra ortalamaları arasında oluşan bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Ölçeğin alt boyutları açısından incelendiğinde ise yaratıcılık alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlarda
teknolojiye “çok yüksek” erişime sahip grubun sıra ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. Buna karşın sadece işbirliklilik alt boyutunda grupların sıra ortalamaları arasında anlamlı
farklılık oluşmuştur (X2(3,122) = 8.06, p<.05). Sıra ortalamaları arasında oluşan bu farklılığın hangi ikili
gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen ikili
karşılaştırmalara göre işbirliklilik alt boyutunda “düşük”-“çok yüksek” ve “orta”-“çok yüksek” ikili grupları
arasında anlamlı farklılık oluştuğu belirlenmiştir.
Günlük Teknoloji Kullanım Süresine Göre Katılımcıların Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Katılımcıların günlük teknoloji (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, internet vs.) kullanım sürelerine göre
bilgi-işlemsel düşünme becerileri algılarının karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal Wallis H Testine ilişkin
bulgulara Tablo 20’te yer verilmiştir.
Tablo 20. Günlük Teknoloji Kullanım Süresine Göre Kruskal Wallis H Testi Karşılaştırılması
Ölçek Alt Boyutları
Yaratıcılık
Algoritmik Düşünce
İşbirliklilik

Teknoloji
Kullanım Süresi
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
1 saatten az
1-3 saat

f

Sıra Ortalaması

df

X2

p

72
32
18
72
32
18
72
32

56.43
61.86
81.14
58.35
62.92
71.58
54.81
69.17

2

7.19

.03*

2

2.11

.35

2

6.66

.04*
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4-6 saat
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat

Eleştirel Düşünme
Problem Çözme

Bilgi-işlemsel Düşünme

18
72
32
18
72
32
18
72
32
18

74.64
58.37
63.64
70.22
53.09
71.06
78.14
53.35
67.86
82.81

2

1.79

.41

2

10.47

.01*

2

11.41

.00*

*p<.05

Tablo 20’e göre günlük teknoloji kullanımına ayrılan zamana göre bilgi-işlemsel düşünme ölçeğinin
genelinden elde edilen sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılık oluşmuştur (X 2(2, 122) = 11.42, p<.05).
Günlük teknoloji kullanımı sürelerine göre grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında 4-6 saat arasında
günlük teknoloji kullanan grubun en yüksek sıra ortalamaya sahip olduğu ve bunu sırasıyla 1-3 saat ve 1
saatten az süre harcayan gruplar takip etmektedir. Gruplar arasında oluşan farklılıkların hangi sıralı ikililer
arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
karşılaştırmalara göre günlük teknoloji kullanım süresi “1-3 saat” olan grubun “1 saatten az” kullanan gruptan
daha yüksek bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyine sahip olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu bulunmuştur.
Ayrıca günlük teknoloji kullanım süresi “4-6 saat” olan grubun “1-3” saat kullanan gruptan daha yüksek
olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre günlük teknoloji
kullanımına ayrılan süredeki artışın bilgi-işlemsel düşünme beceri algı düzeyinde etkili olduğu ifade
edilebilir.
Tablo 20’e göre bilgi-işlemsel düşünme ölçeği alt boyutlarının tamamında günlük teknoloji kullanım
süresinin artmasıyla birlikte sıra ortalamalarının da yükseldiği görülmektedir. Ancak oluşan bu durumun
ölçek alt boyutlarından yaratıcılık (X2(2, 122) = 7.19, p<.05), işbirliklilik (X2(2, 122) = 6.66, p<.05) ve
problem çözme (X2(2, 122) = 10.47, p<.05) boyutlarında anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. İşbirliklilik
boyutunda sıra ortalamaları arasında oluşan bu farklılığın sadece günlük 1 saatten az teknoloji kullanan grup
ile 4-6 saat grup arasında olduğu bulunmuştur. Yaratıcılık ve problem çözme boyutlarında sıra ortalamaları
arasında oluşan farklılıklar günlük teknoloji kullanımının 1 saatten az olan grupla 1-3 saat olan grup ve 1
saatten az olan grupla 4-6 saat grup arasında olan grup arasındadır.
Problem Çözme Beceri Düzeyi BD Beceri Düzeyinin Anlamlı Bir Yordayıcısı mıdır?
Problem çözme becerisinin BD becerisinin önemli bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek amacıyla
öncelikle basit doğrusal regresyon analizinin varsayımları açısından veriler incelenmiştir. Buna göre BD
beceri algı ölçeği ve problem çözme beceri algısı ölçeğinden elde edilen verilen normal dağılım varsayımını
sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca bağımlı ve bağımsız değişkenin doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Regresyon analizi varsayımları karşılandığından dolayı problem çözme becerisinin BD becerisinin
bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon çözümlemesi
sonuçları
Tablo 21’te sunulmuştur.
Tablo 21. Bilgi-işlemsel Düşünme Beceri Düzeyinin Yordanmasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon
Analizi
Değişken
Sabit
Problem Çözme
Becerisi
R = ,49,
F(1, 120)= 37.32,

B

Standart Hata

44.64

4.22

7.48

1.22

β

.49

T

p

10.58

.00

6.11

.00

R2= ,24
p= ,00

Tablo 21’de sunulan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde problem çözme beceri düzeyinin bilgiişlemsel düşünme becerisinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (F(1,120) = 37.32, p<.05).
Problem çözme beceri algı düzeyi bilgi-işlemsel düşünme beceri algı düzeyini %24’ünü açıklandığı ifade
edilebilir.
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5.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada lise 10. sınıf düzeyindeki katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri algı düzeyi ve çeşitli
değişkenler açısından BD beceri düzeyinin incelenmesinin amaçlanmış olup bu bölümünde araştırma
bulgularından hareketle elde edilen sonuç ve tartışmalara yer verilmiştir.
- Çalışmanın bulgularına göre katılımcıların orta ve üst düzeyde bilgi-işlemsel düşünme becerisine sahip
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçla benzer biçimde Korkmaz ve diğerlerinin (2015) üniversite düzeyinde 1264
kişi ile yapmış oldukları çalışmada katılımcıların BD beceri düzeyi algılarının yüksek ve orta düzeyde
olduğunu tespit etmişlerdir. Genel itibariyle katılımcıların ortalama puanlarının en düşük olduğu boyut
problem çözme en yüksek olduğu boyut ise yaratıcılıktır. Korkmaz ve arkadaşlarının (2015)
gerçekleştirdikleri çalışma da ise en düşük ortalama puan bu çalışmayla benzer şekilde problem çözme
boyutunda oluşurken bu çalışmadan farklı olarak en yüksek puan işbirliklilik faktöründe meydana gelmiştir.
- Çalışmanın bulgularına göre kadın katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyi erkek
katılımcılardan daha yüksek olmasına karşın bu farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadan
farklı olarak Román-González ve arkadaşlarının (2017) yapmış olduğu çalışmada erkek katılımcıların BD
puanları kadın katılımcılarınkinden anlamlı düzeyde daha yüksek gerçekleşmiştir. Alt boyutlar açısından
incelendiğinde ise işbirliklilik dışındaki tüm alt ölçeklerde kadın katılımcıların sıra ortalamaları daha
yüksektir. Ancak kadın katılımcılar lehine oluşan bu farklılığın sadece algoritmik düşünme ve eleştirel
düşünme boyutlarında anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre erkek katılımcılarla karşılaştırıldığında
kadın katılımcıların algoritmik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Bu çalışmayla benzer biçimde Korkmaz ve arkadaşlarının (2015) gerçekleştirdiği çalışmada eleştirel düşünme
becerisi boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşmuştur. Ancak bu çalışmadan farklı olarak eleştirel
düşünme alt boyutunda erkek katılımcıların ortalama puanı daha yüksektir.
- Teknolojiye erişim düzeyi yüksek olan katılımcıların bilgi-işlemsel düşünme becerileri teknolojiye
erişim düzeyi daha düşük olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. BD ölçeği alt
boyutlarının tamamında da benzer durum söz konusudur. Teknoloji erişim düzeyine göre BD beceri
düzeyinde oluşan bu farklılıklar anlamlı değildir.
- Katılımcıların günlük teknoloji kullanım süresine göre BD beceri düzeyinin anlamlı düzeyde farklılaştığı
sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre günlük teknoloji kullanım süresi en yüksek olan grubun (4-6 saat) BD beceri
düzeyi günlük teknoloji kullanım süresi en düşük olan gruptan (1 saatten az) anlamlı düzeyde daha yüksektir.
Ayrıca teknoloji kullanım süresi 1-3 saat olan katılımcıların BD beceri düzeyi 1 saatten daha az olan
katılımcılardan daha yüksektir. Buna göre günlük faaliyetlerde teknoloji kullanım deneyiminin bilgi-işlemsel
düşünme beceri düzeyi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadan farklı olarak Durak-Yıldız
ve Sarıtepeci’nin (2017) gerçekleştirdiği çalışmada günlük internet kullanımı ve bilgi teknolojileri kullanım
deneyimleri bakımından bilgi-işlemsel düşünme becerisinin farklılık göstermediği bulgusuna ulaşmışlardır.
- Çalışmanın bulgularına göre problem çözme becerisinin bilgi-işlemsel düşünme becerisinin önemli bir
yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre problem çözme beceri düzeyinin BD becerisi üzerinde etkili
olduğu ifade edilebilir. Benzer şekilde Román-González ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada BD beceri
düzeyi ile problem çözme becerisinin anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya koymuşturlar.
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ERGENLERİN MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARININ
İNCELENMESİ
Hasan ÖZGÜR 1, Fatma AKGÜN2
1.

ÖZET

İnternet ve beraberinde gelen teknolojiler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve hayatımızdaki önemleri
günden güne artmaktadır. Öte yandan, günümüz teknoloji yoğun ortamında ve kısıtlı zaman diliminde bireyler, görevler
arası geçiş tercihleri (task switching) olarak isimlendirilen ve birden fazla çoklu ortamı (İnternet, sosyal medya kanalları,
akıllı telefon, e-posta, çevrimiçi haberleşme, bilgisayar, televizyon, video oyunu vb.) kapsayan farklı görevleri de eş
zamanlı olarak yerine getirmek durumunda kalmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmada, medya ve teknolojileri
en yoğun kullanan gruplar arasında gösterilen ergenlerin, medya ve teknoloji kullanım durumları, teknolojinin kullanımına
yönelik olumlu ve olumsuz tutumları ile görevler arası geçiş tercihlerinin; cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve anne eğitim düzeyi
değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplamak amacıyla Türkçe uyarlaması Özgür (2016) tarafından
gerçekleştirilen ve 15 alt faktör (televizyon izleme, akıllı telefon kullanımı, e-posta kullanımı, İnternette araştırma
yapmak, sosyal medya kullanımı, teknoloji kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz tutumlar, görevler arası geçiş
tercihleri vb.) ile 60 maddeden oluşan Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Tarama
modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Edirne ilinin çeşitli liselerinde öğrenim gören 405
öğrenci oluşturmaktadır. Farklılığın anlamlılığı için, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü
varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumlarının, e-posta
kullanımı ve çevrimiçi arkadaşlık alt faktörlerinde orta düzeyin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine
ilişkin gerçekleştirilen karşılaştırmada; İnternette araştırma yapma, e-posta kullanımı, medya paylaşımı, video oyunu
oynama, televizyon izleme, çevrimiçi arkadaşlık, sosyal ağ arkadaşlığı ve görevler arası geçiş tercihlerinde erkekler lehine
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma ayrıca, ergenlerin yaşları ve sınıf düzeyleri ile medya ve teknoloji
kullanımları ve tutumları ölçeğinin tüm alt faktörleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını ortaya koyarken anne eğitim
düzeyi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, teknolojiye yönelik olumlu tutum ve teknolojisiz kalma
kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki farkın ise anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan,
ergenlerin günlük İnternet kullanım süresi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, İnternette araştırma
yapma, medya paylaşımı, video oyunu oynama, sosyal ağ arkadaşlığı, teknolojiye yönelik olumlu tutum ve teknolojisiz
kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Medya ve teknoloji kullanımı ve tutumu, görevler arası geçiş tercihi, ergen.

Extendet Abstract
Developments in information and communication technologies, which have caused significant changes in
the world and our country, have become an important and indispensable tool for the everyday life of all
individuals, especially the adolescents, with the ever-increasing need for information (Demir & Gözüm 2011;
Muslu & Bolışık 2009). The Internet is one of the first technologies that come to mind among today's
information and communication technologies.
The intensive and uncontrolled use of these environments by young people, especially by adolescents,
who use the Internet-media and technologies most, may negatively affect the physical, psychological, social
and cognitive development of adolescents (Canbek & Sağıroğlu 2007) and may increase dependencies such as
problematic Internet use (Ceyhan 2011; Davis 2001) or Internet addiction (Young, 2009), social media
addiction (Kuss & Griffiths, 2011), smartphone addiction (Kim et al., 2014; Lee & Lee, 2017), video game
addiction (Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009; Schmit, Chauchard, Chabrol & Sejourne, 2011). In this
context, the necessity of determining the use cases and attitudes of the related technologies in order to prevent
adolescents from being affected by all these addictions or adverse situations is mentioned in the literature
(Tavşancıl & Keser, 2002). A lot of research has been carried out in the literature to examine the use of
internet by adolescents, social media perspectives, approaches to video games and the effects of other current
technologies (Aylaz et al., 2015; Doğan & Tosun, 2016; Gürültü & Deniz, 2017; Savcı & Aysan, 2016;
Öztürk & Kaymak Özmen, 2016; Yüksel & Yılmaz, 2016). However, the lack of research involving the use of
media and technology and a holistic assessment of the use of these environments makes it difficult to evaluate
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the data obtained in independent studies as a meaningful whole. In this context, it is aimed to investigate
adolescents' use of media and technology, positive and negative attitudes towards the use of technology, and
task switching preferences according to gender, age, class level and mother education level variables.
The Turkish form of Media and Technology Usage and Attitudes Scale was used as data collection tool
which was adapted by Özgür (2016). Survey model was used in this study. The study group of the study is
composed of 405 students studying in various high schools of Edirne in 2016-2017 school year. For the
significance of difference, independent samples t-test and one-way analysis of variance was utilized.
Research has shown that adolescents' media and technology use and attitudes are moderately low in e-mail
usage and online companionship sub-factors. In comparison to the gender variable; significant differences
were found in favor of men for researching on the Internet, using e-mail, sharing media, playing video games,
watching television, friendship online, social networking friendship and task switching preferences. The study
also found that the difference between age and class levels of adolescents and all sub-factors of media and
technology use and attitudes scale were not significant. The study also found that the difference between
mother education level and smartphone use, general social networking use, positive attitude toward
technology and anxiety to stay without technology or technology dependency subscales was significant. On
the other hand, the difference between adolescents' daily internet use, smartphone usage, general social
network usage, Internet researcing, media sharing, playing video games, social networking friendship,
positive attitude toward technology and anxiety about being without technology or technology dependency
subscales was found significant.
2.

GİRİŞ

Dünyada ve ülkemizde önemli değişimlere neden olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, her
geçen gün artan bilgi edinme gereksinimiyle başta ergenlerin olmak üzere tüm bireylerin günlük yaşantısının
önemli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir (Demir ve Gözüm 2011; Muslu ve Bolışık 2009). İnternet,
günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerinin arasında ilk olarak akla gelenlerin teknolojilerden bir tanesidir. Son
verilere göre dünya çapında 3.7 milyar insan İnternet kullanırken, Asya (%50.10) kullanım yüzdesi ile
dünyada İnternetin en çok kullanıldığı kıta olarak ilk sıradaki yerini korurken Avrupa kıtası ise (%17.00)
İnternet kullanım yüzdesi ile onu izlemektedir (Internet World Stats, 2017). Avrupa kıtası ülkeleri bazında
yapılan incelemede ise Türkiye 46.20 milyon İnternet kullanıcısı (%57.40) ile Avrupa’nın İnternet kullanıcı
sayısı sıralamasında 6. sırasında yer almaktadır (Internet World Stats, 2017). Öte yandan, İnternet’in iletişim
amaçlı kullanımı incelendiğinde, özellikle gençlerin yoğun olarak kullandıkları Facebook, 1.95 milyar aylık
aktif kullanıcısıyla sosyal ağ siteleri arasında birinci sıradaki yerini günden güne sağlamlaştırmaktadır
(Internet Live Stats, 2017).
16-24 yaş arası gençlerin son üç aydır medya ve teknoloji kullanımına ilişkin yapılan incelemede geçlerin,
%68.40’ı bilgisayar kullandıkları %84.30’unun İnternete bağlandıkları (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK],
2016a) ve akıllı telefon sahibi gençlerin de %93.00’ünün de akıllı telefonu ile İnternete bağlandıkları (Pew
Research Center, 2016) belirlenmiştir. Türkiye nüfusunun %16.30’unu oluşturan 16-24 gençlerin İnternet
kullanım oranı, 2015 yılında %82.40 iken 2016 yılında %87.50’ye yükselmiş (TÜİK, 2016b) ve oran günden
güne artmaktadır.
İnterneti ve beraberinde gelen medya ve teknolojileri en çok kullanan grup olan gençlerin ve özellikle de
ergenlerin bu ortamları yoğun ve kontrolsüz kullanımı; problemli İnternet kullanımı (Ceyhan 2011; Davis
2001) veya İnternet bağımlılığı (Young, 2009), sosyal medya bağımlılığı (Kuss ve Griffiths, 2011), akıllı
telefon bağımlılığı (Kim vd., 2014; Lee ve Lee, 2017), video oyun bağımlılığı (Lemmens, Valkenburg ve
Peter, 2009; Schmit, Chauchard, Chabrol ve Sejourne, 2011) gibi bağımlılıkların artmasına yol açarak
ergenlerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Canbek ve
Sağıroğlu 2007). Bu bağlamda, gençlerin sıralanan tüm bu bağımlılıklardan ya da olumsuz durumlardan
etkilenmelerinin önüne geçebilmek için ilgili teknolojileri kullanım durumlarının ve tutumlarının
belirlenmesinin gerekliği alanyazında dile getirilmektedir (Tavşancıl ve Keser 2002).
Alanyazında ergenlerin İnternet kullanımlarını, sosyal medyaya yönelik bakış açılarını, video oyunlarına
yönelik yaklaşımlarını ve diğer güncel teknolojilerin etkilerini inceleyen pek çok araştırma
gerçekleştirilmesine karşın (Aylaz vd., 2015; Doğan ve Tosun, 2016; Gürültü ve Deniz, 2017; Öztürk ve
Kaymak Özmen, 2016; Savcı ve Aysan, 2016; Yüksel ve Yılmaz, 2016) medya ve teknoloji kullanımını ve bu
ortamların kullanımına ilişkin bütüncül bir değerlendirmeyi kapsayan araştırmaların gerçekleştirilmemiş
olması birbirinden bağımsız araştırmalarda elde edilen verilerin anlamlı bir bütün olarak değerlendirilmesini
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zorlaştırmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada, ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve
tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
a)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları hangi düzeydedir?

b)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark
var mıdır?

c)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ile yaş değişkeni arasında anlamlı fark var
mıdır?

d)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ile öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeni
arasında anlamlı fark var mıdır?

e)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ile anne eğitim düzeyi değişkeni arasında
anlamlı fark var mıdır?

f)

Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ile İnternet kullanım sıklığı değişkeni
arasında anlamlı fark var mıdır?

3.

YÖNTEM

Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel bir araştırma olup ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karasar
(2005, s.81)’a göre ilişkisel tarama modelinde; iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında var olan değişim
ve/veya bu değişimin derecesini belirlemek amaçlanır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada, cinsiyet,
yaş, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, günlük İnternet kullanım süresi değişkenleri ile medya ve teknoloji
kullanımları ve tutumları arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemek amacıyla ise karşılaştırma türü
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Edirne ilinin çeşitli liselerinde öğrenim gören 405
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin; 168’i (%41.5) kız ve 237’si (%58.5) erkek, 114’u (%28.1) dokuzuncu
sınıfta, 96’sı (%23.7) 10. sınıfta, 111’i (%27.4) 11. sınıfta ve 84’ü (%20.7) ise 12. sınıfta öğrenim
görmektedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri, Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır.
Araştırmada ayrıca çalışma grubuna ilişkin demografik bilgilerin edinilmesi amacıyla kişisel bilgiler formu
kullanılmıştır.
Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği: Araştırmada Özgür (2016) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan ve 15 alt faktör (televizyon izleme, akıllı telefon kullanımı, e-posta kullanımı, İnternette araştırma
yapmak, sosyal medya kullanımı, teknoloji kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz tutumlar, görevler arası
geçiş tercihleri vb.) ile 60 maddeden oluşan Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği’nden
yararlanılmıştır. Ölçeğin alt faktörlerine ait Cronbach Alfa katsayılarının .89 ile .71 arasında değiştiği
belirlenmiştir (Özgür, 2016).
Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, sınıf
düzeyi, anne eğitim düzeyi ve günlük İnternet kullanım süresi gibi bazı demografik bilgilerin belirlenmeye
çalışıldığı bir grup soru yer almaktadır.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, araştırma öncesinde öğrencilere öncelikle araştırma konusu ve
veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiş, ardından araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu
hatırlatılarak öğrencilerin ölçekleri yanıtlamaları sağlanmıştır. Ölçekler, yaklaşık 25 dakikalık sürede
yanıtlanmıştır. Verilerin analizinden önce veri girişinin doğruluğu ve değişkenlerin dağılımının normalliğe
uygunluğu test edilmiştir. 39 öğrencinin verileri analiz dışında bırakılarak araştırma örneklemi 405
öğrenciden oluşmuştur. Normal dağılım gösterdiği tespit edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla betimsel
istatistikler, t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) testlerinden yararlanılmıştır. Alt gruplar
arasındaki farklılığın tespiti için ise Scheffe testinden yararlanılmıştır.
4.

BULGULAR

Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumları
Öğrencilerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de
sunulmuştur. Araştırmada ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumlarının, e-posta kullanımı
( =12.46) ve çevrimiçi arkadaşlık ( =5.94) alt faktörlerinde orta düzeyin altında olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 1. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarına İlişkin Betimsel Değerler
Değişken
N
m
/m
Ss
Akıllı Telefon Kullanımı
405
9
59.22
6.58
16.87
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
405
9
56.89
6.32
23.06
İnternette Araştırma Yapma
405
4
23.56
5.89
11.00
E-Posta Kullanımı
405
4
12.46
3.11
8.92
Medya Paylaşımı
405
4
22.29
5.57
10.95
Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı
405
3
20.48
6.83
7.45
Video Oyunu Oynama
405
3
16.71
5.57
9.23
Telefon Görüşmesi Yapma
405
2
14.60
7.30
4.90
Televizyon İzleme
405
2
13.10
6.55
5.61
Çevrimiçi Arkadaşlık
405
2
5.94
2.97
4.35
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
405
2
11.28
5.64
4.56
Teknolojiye Yönelik Olumlu Tutum
405
6
22.17
3.70
5.59
Teknolojisiz Kalma Kaygısı veya Teknoloji Bağımlılığı
405
3
15.32
5.11
3.70
Teknolojiye Yönelik Olumsuz Tutum
405
3
10.27
3.42
3.15
Görevler Arası Geçiş Tercihleri
405
4
12.49
3.12
3.00
Not: m=madde sayısı
Ergenlerin ölçek faktörlerine ilişkin ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamaların telefon görüşmesi
yapma (
=7.30), SMS kullanımı (
=6.83) ve akıllı telefon kullanımı (
=6.58) olduğu ortaya
çıkmıştır.
Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından
Değerlendirilmesi
Ergenlerin, medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinden elde ettikleri puanlar ile cinsiyet
değişkeni arasında erkek öğrenciler lehine bazı alt faktörler bazında anlamlı farklar bulunduğu Tablo 2’de
görülmektedir. Erkek öğrencilerin İnternette araştırma yapma faktörü puan ortalaması ( =25.35) kız
öğrencilerin ortalamasından ( =21.03) daha yüksektir olduğu farkın da anlamlı olduğu (t(403)=3.97, p<.05)
ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, ölçeğin e-posta kullanımı alt boyutundan elde edilen puanlar ile cinsiyet
değişkeni arasındaki farkın anlamlı olduğu (t(403)=5.12, p<.05) ve erkek öğrencilerin puan ortalamasının
( =14.23) kız öğrencilerin ortalamasından ( =9.98) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğin medya
paylaşımı alt boyutunda da erkek öğrencilerin puan ortalamasının ( =24.65) kız öğrencilerin ortalamasından
( =18.98) daha yüksek olduğu ve farkın da anlamlı olduğu görülmektedir (t(403)=5.30, p<.05). Tablo 2’de
sunulan bir diğer bulgu, video oyunu oynama alt boyutundan elde edilen puanlar ile cinsiyet değişkeni
arasındaki farkın anlamlı olduğu (t(403)=7.49, p<.05) ve erkek öğrencilerin puan ortalamasının ( =14.23) kız
öğrencilerin ortalamasından ( =9.98) daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçeğin çevrimiçi
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arkadaşlık alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasındaki farkın erkek öğrenciler lehine anlamlı (t(403)=4.73,
p<.05) olduğu ve benzer şekilde sosyal ağ arkadaşlığı alt boyutundaki farkın da anlamlı olduğu (t(403)=2.99,
p<.05) ve erkek öğrencilerin ortalamasının daha yüksek olduğu ( =11.84) elde edilen diğer bulgulardır.
Televizyon izleme alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasındaki farkın erkek öğrenciler lehine anlamlı olduğu
(t(403)=1.99, p<.05) da elde edilen bir diğer bulgudur. Cinsiyet ile görevler arası geçiş tercihleri alt boyutu
arasındaki farkın erkek öğrenciler lehine anlamlı olduğu (t(403)=12.04, p<.05) Tablo 2’den elde edilen bir
diğer bulgudur.
Tablo 2. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi
Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ss
sd
t
p
Kız
168
57.86
15.24 403
1.41
.161
Akıllı Telefon Kullanımı
Erkek
237
60.19
17.90
Kız
168
57.93
23.36 403
0.77
.442
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
Erkek
237
56.14
22.86
Kız
168
21.03
11.00 403
3.97
.001
İnternette Araştırma Yapma
Erkek
237
25.35
10.66
Kız
168
9.98
7.01
403
5.12
.001
E-Posta Kullanımı
Erkek
237
14.23
9.69
Kız
168
18.98
10.55 403
5.30
.001
Medya Paylaşımı
Erkek
237
24.65
10.64
Kız
168
20.66
7.17
403
0.41
.680
Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı
Erkek
237
20.35
7.66
Kız
168
12.88
8.99
403
7.49
.001
Video Oyunu Oynama
Erkek
237
19.42
8.41
Kız
168
14.63
4.73
403
0.10
.918
Telefon Görüşmesi Yapma
Erkek
237
14.57
5.03
Kız
168
12.44
5.51
403
1.99
.047
Televizyon İzleme
Erkek
237
13.56
5.64
403
4.73
Çevrimiçi Arkadaşlık
Kız
168
4.81
3.57
.001
Erkek
237
6.75
4.67
Kız
168
10.48
4.48
403
2.99
.003
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
Erkek
237
11.84
4.54
Kız
168
21.98
4.98
403
0.59
.554
Teknolojiye Yönelik Olumlu Tutum
Erkek
237
22.30
5.98
Teknolojisiz Kalma Kaygısı veya Kız
168
15.50
4.01
403
0.80
.424
Teknoloji Bağımlılığı
Erkek
237
15.19
3.47
Kız
168
10.52
3.01
403
1.31
.190
Teknolojiye Yönelik Olumsuz Tutum
Erkek
237
10.10
3.24
Kız
168
11.93
3.10
403
3.72
.001
Görevler Arası Geçiş Tercihleri
Erkek
237
13.04
2.85
Tablo 3’te, ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinde elde ettikleri puanlar ile yaş
değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir.
Tablo 3. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
544.16
3
181.39
.64
.592
Akıllı Telefon Kullanımı
Gruplariçi
114375.84
401
285.23
Toplam
114920.00
404
Gruplararası
1842.88
3
614.29
1.16
.326
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
Gruplariçi
212941.90
401
531.03
Toplam
214784.78
404
İnternette Araştırma Yapma
Gruplararası
299.11
3
99.70
.82
.482
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E-Posta Kullanımı
Medya Paylaşımı
Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı

Video Oyunu Oynama
Telefon Görüşmesi Yapma
Televizyon İzleme
Çevrimiçi Arkadaşlık
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
Teknolojiye Yönelik Olumlu
Tutum
Teknolojisiz Kalma Kaygısı
veya Teknoloji Bağımlılığı
Teknolojiye Yönelik Olumsuz
Tutum
Görevler Arası Geçiş Tercihleri

Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

48564.66
48863.77
76.48
32080.25
32156.73
594.88
47845.16
48440.04
99.39
22317.68
22417.07
435.26
33960.77
34396.04
110.19
9595.40
9705.59
49.49
12663.75
12713.244
103.21
7526.48
7629.69
20.24
8369.23
8389.47
122.66
12477.26
12599.91
1.64
5528.63
5530.27
9.46
3997.12
4006.58
57.64
3585.16
3642.80

401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404

121.11
25.49
80.00

.319

.812

198.29
119.32

1.66

.175

33.13
55.66

.60

.618

145.09
84.69

1.71

.164

36.73
23.93

1.54

.205

16.50
31.58

.52

.667

34.41
18.77

1.83

.141

6.75
20.87

.32

.809

40.89
31.12

1.31

.269

.55
13.79

.04

.989

3.15
9.97

.32

.814

19.21
8.94

2.15

.094

Tablo 4’te ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinde elde ettikleri puanlar ile
öğrenim görülen sınıf değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir.
Tablo 4. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Sınıf Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Gruplararası
661.25
3
220.42
.77
.509
Akıllı Telefon Kullanımı
Gruplariçi
114258.75
401
284.94
Toplam
114920.00
404
Gruplararası
2209.82
3
736.61
1.39
.245
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
Gruplariçi
212574.95
401
530.11
Toplam
214784.78
404
Gruplararası
160.83
3
53.61
.44
.724
İnternette Araştırma Yapma
Gruplariçi
48702.94
401
121.45
Toplam
48863.77
404
Gruplararası
97.98
3
32.66
.41
.747
E-Posta Kullanımı
Gruplariçi
32058.76
401
79.95
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Medya Paylaşımı
Kısa Mesaj (SMS) Kullanımı

Video Oyunu Oynama
Telefon Görüşmesi Yapma
Televizyon İzleme
Çevrimiçi Arkadaşlık
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
Teknolojiye Yönelik Olumlu
Tutum
Teknolojisiz Kalma Kaygısı
veya Teknoloji Bağımlılığı
Teknolojiye Yönelik Olumsuz
Tutum
Görevler Arası Geçiş Tercihleri

Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

32156.73
782.73
47657.30
48440.04
153.85
22263,22
22417.07
452.95
33943.09
34396.04
152.42
9553.17
9705.59
36.46
12676.79
12713.24
85.96
7543.73
7629.69
10.28
8379.19
8389.47
110.65
12489.27
12599.92
28.83
5501.44
5530.27
13.79
3992.79
4006.58
26.58
3616.23
3642.80

404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404
3
401
404

260.91
118.85

2.20

.088

51.28
55.52

.92

.429

150.98
84.65

1.78

.150

50.81
23.82

2.13

.096

12.15
31.61

.38

.764

28.65
18.81

1.52

.208

3.43
20.90

.16

.921

36.88
31.15

1.18

.315

9.61
13.72

.70

.552

4.60
9.96

.46

.709

8.86
9.02

.98

.401

Tablo 5’te ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinde elde ettikleri puanlar ile anne
eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir. Farkın hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, anne eğitim seviyesi lise düzeyinde
olan ergenlerin akıllı telefon kullanım alt faktörüne ilişkin ortalama puanları ( =62.67) anne eğitim seviyesi
ilkokul düzeyinde olan ergenlerin otalamalarından ( =55.49) daha yüksek çıkmıştır. Bener şekilde annesi lise
mezunu ( =60.04) veya ortaokul mezunu ( =59.96) olan ergenlerin genel sosyal ağ kullanımı alt faktörüne
ilişkin ortalaması annesi ilkokul mezunu olan ergenlerin ortalamasından ( =53.37) daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Annesi lise mezunu ( =22.85) veya ortaokul mezunu ( =22.76) olan ergenlerin teknolojiye yönelik
olumlu tutum alt faktörüne ilişkin ortalamaları annesi ilkokul mezunu olan ergenlerin ortalamasından
( =21.25) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, annesi lise mezunu ( =16.11) veya ortaokul
mezunu ( =15.90) olan ergenlerin teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt faktörüne ilişkin
ortalamaları annesi ilkokul mezunu olan ergenlerin ortalamasından ( =14.49) daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır.
Tablo 5. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine
Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
3264.38
3
1088.13
3.91
.009
3-1
Akıllı Telefon Kullanımı
Gruplariçi
111655.62 401
278.44
Toplam
114920.00 404
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
Gruplararası
4443.18
3
1481.06
2.82
.039 3-1, 2-1
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İnternette Araştırma Yapma
E-Posta Kullanımı
Medya Paylaşımı
Kısa Mesaj (SMS)
Kullanımı
Video Oyunu Oynama
Telefon Görüşmesi Yapma
Televizyon İzleme
Çevrimiçi Arkadaşlık
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
Teknolojiye Yönelik Olumlu
Tutum
Teknolojisiz Kalma Kaygısı
veya Teknoloji Bağımlılığı
Teknolojiye Yönelik
Olumsuz Tutum
Görevler Arası Geçiş
Tercihleri
1: İlkokul

2: Ortaokul

Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

210341.60
214784.78
393.65
48470.12
48863.77
98.06
32058.67
32156.73
620.93
47819.10
48440.04
322.34
21556.08
21878.42
169.84
34226.20
34396.04
17.26
9688.33
9705.59
183.65
12468.94
12652.58
15.44
7614.26
7629.69
38.71
8350.76
8389.47
253.69
12346.23
12599.92
223.79
5306.48
5530.27
12.49
3994.09
4006.58
16.17
3626.63
3642.80
3: Lise

401
524.54
404
3
131.22
401
120.87
404
3
32.69
401
79.95
404
3
206.98
401
119.25
404
3
107.45
401
53.76
404
3
56.61
401
85.35
404
3
5.75
401
24.16
404
3
61.22
401
31.10
404
3
5.15
401
18.99
404
3
12.90
401
20.83
404
3
84.56
401
30.79
404
3
74.60
401
13.23
404
3
4.16
401
9.96
404
3
5.39
401
9.04
404
4: Lisans ve üstü

1.09

.355

.41

.747

1.74

.159

1.99

.114

.66

.575

.24

.870

1.97

.118

.27

.846

.62

.603

2.75

.043

3-1, 2-1

5.64

.001

3-1, 2-1

.42

.740

.60

.618

Tablo 6’da ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinde elde ettikleri puanlar ile
günlük İnternet kullanım sıklığı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir. Farkın hangi
gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, günde 5 saat ve üstü
İnternet kullanan ergenlerin akıllı telefon kullanım alt faktörüne ilişkin ortalaması ( =63.32) günde 1 saatten
az İnternet kullanan ergenlerin otalamasından ( =55.43) daha yüksek çıkmıştır. Günde 5 saat ve üstü İnternet
kullanan ergenlerin genel sosyal ağ kullanımı alt faktörüne ilişkin ortalamaları ( =64.00) günde 1-2 saat
İnternet kullanana ( =54.10) ve günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin ortalamasından ( =48.35)
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin İnternette araştırma yapma alt faktörüne ilişkin incelemede günde
3-4 saat İnternet kullanan ergenlerin ortalaması ( =25.80) ve günde 5 ve üstü saat İnternet kullanan ergenlerin
ortalamalısı ( =24.86) günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin ortalamasından ( =21.88) daha yüksek
çıkmıştır. Medya paylaşımı alt faktörüne ilişkin ortalamaları incelendiğinde, günde 5 saat ve üstü İnternet
kullanan ergenlerin ortalaması ( =24.75) günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin ortalamasına
( =18.99) kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkan bir diğer bulgudur. Elde edilen bir diğer bulgu ise, günde
5 saat ve üstü İnternet kullanan ergenlerin video oyunu oynama alt faktörüne ilişkin ortalaması ( =16.66)

234

günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin ortalamasından ( =13.55) daha yüksek olduğunu işaret
etmektedir. Günde 5 saat ve üstü İnternet kullanan ergenlerin sosyal ağ arkadaşlığı alt faktörüne ilişkin
ortalamasının ( =11.64) günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin ortalamasından ( =9.92) daha yüksek
olduğu ortaya çıkmıştır. Bener şekilde günde 5 saat ve üstü İnternet kullanan ergenlerin teknolojiye yönelik
olumlu tutum alt faktörüne ilişkin ortalamasının ( =22.91) günde 1 saatten az İnternet kullanan ergenlerin
ortalamasından ( =20.63) daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, günde 5 saat ve üstü İnternet
kullanan ergenlerin teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt faktörüne ilişkin ortalaması
( =16.39) ve günde 3-4 saat İnternet kullanan ergenlerin ortalaması ( =15.50), günde 1 saatten az İnternet
kullanan ergenlerin ortalamasından ( =13.83) daha yüksek olduğu görülmüştür.
Tablo 6. Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımları ve Tutumlarının Günlük İnternet Kullanım Sıklığı
Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
5627.47
3
1875.82
6.88
.001
4-1
Akıllı Telefon Kullanımı
Gruplariçi
109292.53 401
272.55
Toplam
114920.00 404
Gruplararası
15314.10
3
5104.70
10.26 .001 4-1, 4-2
Genel Sosyal Ağ Kullanımı
Gruplariçi
199470.68 401
497.43
Toplam
214784.78 404
Gruplararası
1094.69
3
364.90
3.06
.028 4-1,3-1
İnternette Araştırma Yapma
Gruplariçi
47769.08
401
119.13
Toplam
48863.77
404
Gruplararası
219.20
3
73.07
.92
.432
E-Posta Kullanımı
Gruplariçi
31937.53
401
79.65
Toplam
32156.73
404
Gruplararası
2575.14
3
858.38
7.51
.001
4-1
Medya Paylaşımı
Gruplariçi
45864.90
401
114.38
Toplam
48440.04
404
Gruplararası
290.98
3
96.99
1.80
.146
Kısa Mesaj (SMS)
Gruplariçi
21587.44
401
53.83
Kullanımı
Toplam
21878.42
404
Gruplararası
2579.12
3
859.71
10.84 .001
4-1
Video Oyunu Oynama
Gruplariçi
31816.91
401
79.34
Toplam
34396.04
404
Gruplararası
119.44
3
39.81
1.67
.174
Telefon Görüşmesi Yapma
Gruplariçi
9586.16
401
23.91
Toplam
9705.59
404
Gruplararası
230.42
3
76,81
2.47
.062
Televizyon İzleme
Gruplariçi
12482.83
401
31.13
Toplam
12713.24
404
Gruplararası
49.02
3
16.34
.86
.460
Çevrimiçi Arkadaşlık
Gruplariçi
7580.67
401
18.90
Toplam
7629.69
404
Gruplararası
244.18
3
81.39
4.00
.008
4-1
Sosyal Ağ Arkadaşlığı
Gruplariçi
8145.29
401
20.31
Toplam
8389.47
404
Gruplararası
327.50
3
109.17
3.57
.014
4-1
Teknolojiye Yönelik Olumlu
Gruplariçi
12272.41
401
30.61
Tutum
Toplam
12599.92
404
Gruplararası
382.15
3
127.38
9.92
.001 4-1, 3-1
Teknolojisiz Kalma Kaygısı
Gruplariçi
5148.13
401
12.84
veya Teknoloji Bağımlılığı
Toplam
5530.13
404
Gruplararası
20.55
3
6,85
.69
.559
Teknolojiye Yönelik
Gruplariçi
3986.03
401
9,94
Olumsuz Tutum
Toplam
4006.58
404
Görevler Arası Geçiş
Gruplararası
1.46
3
.49
.05
.984
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Tercihleri
1: 1 saatten az
5.

2: 1-2 saat

Gruplariçi
3641.34
Toplam
3642.80
3: 3-4 saat

401
9.08
404
4: 5 saat ve üstü

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Ergenlerin medya ve teknoloji kullanımı ve tutumlarının incelendiği bu araştırmada, ölçekte yer alan 15 alt
faktörden sadece e-posta kullanımı ve çevrimiçi arkadaşlık alt faktörlerinde ergenlerin ortalama puanlarının
orta düzeyin altında olduğu, diğer tüm faktör ortalamalarının ise ortanın üstünde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
bulgunun ortaya çıkmasında ergenlerin iletişim aracı olarak sosyal ağ sitelerini ve WhatsApp gibi
uygulamaları daha sık kullanmalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, çevrimiçi arkadaşlık alt
faktöründen elde edilen ortalamaların orta değerin altında olmasının çevrimiçi arkadaşlık kurmaya yönelik
yerleşmiş olan olumsuz yargıların etkisi olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde bu sonucun ortaya
çıkmasında ergenlerin çevrimiçi arkadaşlıklara yönelik olumsuz bir yargısı olmasa bile toplum, aile veya
çevresindeki bireylerin yargılamalarıyla karşı karşıya kalmamak için bu görüşünü ölçme aracında dile
getirmemeyi seçmiş olabilir. Bu bağlamda ortaya çıkan bu sonucun daha doğru bir şeklide
değerlendirilebilmesi amacıyla benzer örneklemi kapsayan nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Cinsiyet değişkenine ilişkin gerçekleştirilen karşılaştırmada; İnternette araştırma yapma, e-posta
kullanımı, medya paylaşımı, video oyunu oynama, televizyon izleme, çevrimiçi arkadaşlık, sosyal ağ
arkadaşlığı ve görevler arası geçiş tercihlerinde erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Başka bir
değişle erkek ergenlerin eğlence ve bilgilenme amaçlı medya kullanım ortalamaları daha yüksek çıktığı
söylenebilir. Bu bulgu 16-24 yaş arasındaki erkeklerin kızlara kıyasla İnternet kullanım yüzdesinin daha
yüksek olduğunu belirten araştırma sonucu (TÜİK, 2016a) benzer şekilde erkeklerin eğlence ve bilgilenme
amacıyla medyaları daha fazla kullandıklarını belirten alanyazın araştırmasının sonucu (Akar, 2016) ve
erkeklerin teknoloji kullanımına yönelik daha yüksek tutuma sahip olduğunu belirten araştırma sonucu (Cai,
Fan ve Du, 2017) ile benzerlikler göstermektedir. Öte yandan, edilen bu bulgu ile Deniz (2014) tarafından
gerçekleştirilen ve ergenlerin mobil telefon kulanım amacı ile cinsiyetleri arasında herhangi bir farkın
olmadığını belirten alanyazın araştırmanın sonuçları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu bulgunu
ortaya çıkmasında araştırmaların farklı örneklemlerle gerçekleştirilmiş olmasının etkisi olduğu
düşünülmektedir
Araştırma ayrıca, ergenlerin yaşları ve sınıf düzeyleri ile medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları
ölçeğinin tüm alt faktörleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bu bulgu
ergenlerin medya ve teknoloji kullanımı ve tutumlarına ilişkin ortalamalarını birbirine çok yakın olduğunu
göstermektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin İnternet kullanım amaçlarının incelendiği benzer bir çalışmada
da benzer şekilde İnternet kullanım amaçları ile öğrenim kademelerine göre bir farklılık olmadığı saptanmıştır
(Özsevgeç vd., 2010). Bu bulgunun ortaya çıkmasında, ergenlerin birbirlerine çok benzer demografik
özellikler sergilemelerinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Anne eğitim düzeyi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, teknolojiye yönelik olumlu
tutum ve teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki farkın ise anlamlı
olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde Büyükşahin Çevik ve Çelikkaleli (2010) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada da anne eğitim düzeyindeki artış ile İnternete bağımlılığı arasında doğru bir orantı
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgunun ortaya çıkmasında, annenin artan eğitim düzeyi ile birlikte medya ve
teknolojik araçları kullanmanın çocuğun eğitimsel gelişimine daha fazla katkı sağlayabileceğine yönelik
inanıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaya çıkan bu bulgunun daha doğru bir şekilde
değerlendirilebilmesi amacıyla benzer nitelikte daha fazla alanyazın çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ergenlerin günlük İnternet kullanım süresi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, İnternette
araştırma yapma, medya paylaşımı, video oyunu oynama, sosyal ağ arkadaşlığı, teknolojiye yönelik olumlu
tutum ve teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki fark ise anlamlı olduğu
bulgusu araştırmanın bir diğer önemli bulgusudur. Pew Research Center (2016) tarafından gerçekleştirilen
araştırma sonuçları da benzer şekilde akıllı telefona sahip gençlerin %93.00’ünün bu araçlarla İnternete
bağlandıklarını ortaya çıkarmıştır. Benzer şekilde, Internet World Stats (2017) tarafından ortaya konan ve
gençlerin İnternette en çok zaman geçirdikleri ortamların sosyal ağlar olduğunu belirten veri de araştırmanın
bu bulgusunu destekleri niteliktedir. Öte yandan, medya ve teknolojik araçların yoğun kullanımı ve çevrimiçi
ortamlarda geçirilen süredeki artışın bireyin ortama veya aracın kullanımına yönelik problemli bir tutum
içerisinde olmasına yol açtığı pek çok alanyazın araştırması tarafından dile getirilmektedir (Akar, 2016; Şar,
2013).
Ergenlerin medya ve teknoloji kullanımını ve tutumlarının irdelenebileceği müteakip araştırmalarda,
ortalamanın üstünde kullanıma sahip olduğu ortaya çıkan akıllı telefonların hangi amaçlarla kullanıldığının
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tespit edilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilebilirse, öğretim süreçlerinin tasarlanmasında eğitmenlere
kaynak (destek) sağlanabilir. Anne eğitim düzeyindeki artışın ergenlerin teknoloji kullanımları ve tutumları
üzerinde olumlu etki gösterdiği bulgusunun desteklenmesi, farklı boyutlarda irdelenerek daha iyi
anlaşılabilmesi amacıyla nitel ve nicel çalışmalar gerçekleştirilebilir. Öte yandan İnternetin kullanımındaki
artışın beraberinde akıllı telefon ve sosyal ağ kullanımını ve medya paylaşımını arttırdığını ortaya koyan
araştırma bulgusundan hareketle, ergenlerin akademik başarılarını ve memnuniyet düzeylerini arttırabilecek
ve/veya teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının olumlu yönde etkileyecek mobil tabanlı ve sosyal ağlarla
desteklenmiş eğitsel uygulamalar gerçekleştirilebilir.
Gerçekleştirilen araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Araştırma bulgularının, örneklemi oluşturan
ergenlerin kişisel görüş ve tercihleri doğrultusunda oluştuğu gerçeği araştırmanın en temel sınırlılığıdır.
Araştırma bulguların tek örneklem üzerinden elde edilmiş olması da araştırmanın bir diğer sınırlılığıdır.
Bundan sonraki çalışmalarda ergenlerin medya ve teknoloji kullanımı ve tutumları üzerinde etkili olabileceği
düşünülen bilişsel ve davranışsal faktörleri ortaya çıkaracak farklı değişken ve ölçekler eklenerek gerek nitel
gerekse nicel çalışmalarla araştırmaya yeni bir boyut kazandırılabilir. Özellikle fiziksel, psikolojik, sosyal ve
bilişsel gelişimi devam eden ergenlerin medya ve teknolojinin kontrolsüz kullanımından kaynaklanabilecek
sorunların bertaraf edilebilmesi için ebeveynlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar düzenlenebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON KULLANIM DURUMLARININ
İNCELENMESİ
Neşe Sevim ÇIRAK1, Vesile Gül BAŞER2, Osman EROL3, Onur SEVLİ4,Ayşe ULUTAŞ5
1. ÖZET
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve ucuzlamasıyla teknoloji hayatımızın birçok alanına girmiştir.
Özellikle cep telefonlarının sunduğu imkânların gelişmesi ve çeşitliliğinin artması ile birlikte akılı cep
telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmeye başlamıştır. Hatta bu durumun bağımlılık seviyesine
kadar ulaşıldığı görülmüştür. Bu çalışma öğretmen adaylarının akıllı cep telefonlarını kullanım alışkanlıklarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bir başka deyişle, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı cep
telefonlarını nasıl kullandıklarını betimsel olarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine kayıtlı öğrenciler örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmacılar tarafından
hazırlanan anket öğrencilere dağıtılmış ve 152 erkek 263 kadın toplam 415 öğrenciden dönüş alınmıştır.
Veriler IBM SPSS 21 paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu çalışmaya katılan
öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun akıllı telefona sahip ve internet erişimlerinin olduğu
görülmüştür. Akıllı cep telefonu kullanmayı isteme sebepleri arasında ilk sıralarda diğer arkadaşlarının akıllı
telefon kullanması ve aileleriyle rahat iletişime geçebilmeleri yer almıştır. Telefonun özelliklerinin ve
markasının öğretmen adaylarının akıllı telefon seçmelerinde en önemli etkenler olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların yarısına yakını, akıllı cep telefonlarını 1-2 saat aralıksız kullandıklarını belirtmiştir. Çalışmada,
katılımcıların birçoğunun interneti en çok iletişim ve sosyal medyaya bağlanmak amacıyla kullandıkları
görülmüştür. Katılımcıların yarıdan fazlası akıllı cep telefonlarından vazgeçemeyeceklerini belirtmişlerdir.
Yapılan bu çalışma öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanım durumları ve teknoloji -özellikle akıllı
telefon- bağımlılığı konusunda alan yazına katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Öğretmen Adayları, nomofobi
Extended Abstract
a. Introduction
Nowadays, with the development and becoming cheaper of technology, technology is getting more and
more common among people. Also, technological tools have taken more parts in our life. It can be stated that
one of the most preferred technological tools is mobile devices. Especially, with the development of mobile
phones and the increase in types of mobile phones, they have become the indispensable for our lives.
Moreover, it has been seen that telephone usage is becoming addictive level among individuals. Nowadays,
mobile phones are seen as a tool to stay in touch with friends and family members through messaging and
calling, to connect to the internet or to have fun by playing games and listening to music. This situation is
called as nomophobia and has taken place in the literature. A considerable number of studies conducted on
nomophobic individuals have indicated that nomophobic people are concerned and anxious when their mobile
phones are not near to them, mobile phones’ battery is exhausted and their mobile phones are out of coverage
area. Briefly, nomophobia can be defined as being out of mobile phone contact.
b. Purpose
As it mentioned earlier, mobile phone usage is getting more common among people. Within this concept,
the aim of this current study is to determine the teacher candidates' usage habits of smart mobile phones. In
other words, in this study, it is presented how university students use smart mobile phones. Within this
context, the following research questions were sought to answer;
• What are the prospective teachers' smartphone usage goals?
• How is prospective teachers' daily smartphone usage?
• What are the effects of prospective teachers' smartphone usage on their course work?
c. Method
This current study is designed as a quantitative study employing the survey method. The habits of teacher
candidates’ mobile phone usage were examined in detail. In this research, universe group was determined as
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a total of teacher candidates who were studying at the Faculty of Education in Mehmet Akif Ersoy
University in 2016-2017 spring semesters. Before collecting data, information about the study was given to
prospective teachers and asked whether they would like to fill out the questionnaire used in the study. Data
was collected by conducting a questionnaire to teacher candidates who volunteered to participate in the
study. Hence, working group of this study is composed of 415 teacher candidates 263 female and 152 male.
The departments of participants are as following; Computer Education and Instructional Technologies,
Science Education, Elementary School Education, Preschool Childhood Education, Social Sciences
Education, Turkish Education, English Language Teaching and Guidance and Psychological Counselling.
d. Data Collection Instrument and Data Analysis
Data of the study was collected through a questionnaire prepared by the researchers. The questionnaire
was prepared by 2 researchers and evaluated by 3 field experts and 1 language expert. After the evaluations,
corrections were made and the questionnaire was finalized. There are a total of 22 questions in the
questionnaire. The data collection instrument is composed of 8 demographic (department, age, class etc.),
nineteen categorical questions and 8 five point Likert-type frequency questions. The descriptive data obtained
in the research process is interpreted by taking frequency and average. In the analysis of the collected data
IBM SPSS Statistics 21 program was used
e. Results and Discussion
Data analysis of the current study revealed that most of the prospective teacher candidates have been
using the smart mobile phones for a long time. The participants have stated that they want to be a smart phone
owner. Main reason of this situation is determined as communication with others and their friends have smart
phones. It is also obtained from data analysis; the participants mainly pay attention to the features of a
smartphone. In addition, a considerable number of participants state that they have internet access on their
smart mobile phones and their main purpose of using the internet is accessing to social media. When
prospective teachers’ daily smartphone usage is examined, it is seen that participants daily use their mobile
phones for a long time, turn off their phones just before bedtime and turn on the mobile phones as soon as
they wake up. They also state that they keep the phone always on for their friends to reach. Participants also
noted that the use of smartphones causes addiction and asocialization. Another consequence of the research is
that the prospective teachers do not close their smartphones during the lesson and also their classmates often
do not turn off their mobile phone during the lesson. They also state that course instructors often warn them to
not to use their mobile phones during the lesson. Moreover, participants note that their smartphone habits
have negative effects on their study process and course achievements. It is suggested that determination the
general telephone usage habits of teacher candidates in different universities may make an essential
contribution to the field literature.
Key Words: Smart Phone, Teacher Candidates, nomophobia

2. GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve ucuzlamasıyla teknoloji hayatımızın birçok alanına girmiştir.
Özellikle cep telefonlarının sunduğu imkânların gelişmesi ve çeşitliliğinin artması ile birlikte akılı cep
telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmeye başlamıştır. Günümüzde artık bu araçlar arkadaşlar ve
aile üyeleriyle arama ve mesajlaşma sayesinde iletişim halinde kalmak, internete bağlanmak, oyun oynayarak
ve/veya müzik dinleyerek hoş vakit geçirmek için vazgeçilmez araçlar olarak görülmektedir (Sar, & Işıklar,
2012). Akıllı telefonların sundukları olanaklar sayesinde bireyler zaman ve mekan bağımlılığından
uzaklaşarak hız, zaman tasarrufu, kolay bilgi ulaşımı ve paylaşımı, ifade özgürlüğü kazandırmıştır (Bolton ve
diğ., 2013; Hong, Chiu ve Huang, 2012; Yengin, 2016). Yapılan çalışmalarda mobil telefonların genel olarak
genç bireyler tarafından tercih edildiği belirlenmiştir (Cheever, Rosen, Carrier ve Chavez, 2014; Smetaniuk,
2014). Bunun sebebi olarak;
• Genç bireylerin diğerlerinden daha hızlı şekilde teknolojiye adapte olması (Munoz-Rivas ve Agustín,
2005)
• Bağımsızlıklarını artırması (Oksman ve Turtiainen, 2004)
• Kendi kişiliklerini gösterdiği ve akranları arasında prestijlerini arttırdığı (Fortunati, Katz ve Riccini,
2003; Tindell ve Bohlander, 2012)
• Cep telefonlarının genç bireylerin kendi yeteneklerini gösterebilecekleri araçları sunması (Chóliz,
2012)
• Eğlence aracı olarak görülmesi (Chóliz, 2012)
• Bireysel ilişkileri ve iletişim sıklığını artırması (Igarashi, Takai, ve Yoshida, 2005; Matsuda, 2000,
Nyíri, 2003) en çok rastlanan sebepler arasında gösterilmektedir.
Akıllı telefonların gelişmesi ve sunduğu olanaklar bireylerin günlük alışkanlıklarını ve davranışlarını
değiştirmeye başlamış (Pavithra, Madhukumar ve Murthy, 2015 ) ve hatta kişilerin akıllı telefonlarına
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bağlanmasına ve bağımlılık belirtileri göstermesine yol açmıştır (Choliz, 2012). Bu durum nomofobi olarak
adlandırılarak alanyazında yerini almıştır. Nomofobinin genç bireyler arasında yaygınlaştığı (Cheever, Rosen,
Carrier ve Chavez, 2014; Isaacs, 2016; King ve diğ., 2013; Jena, 2015; Pavithra, Madhukumar, Murthy, 2015)
ve dünya genelinde bir problem olarak ortaya çıktığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Chóliz, 2012;
King ve diğ., 2013; Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte ve Ladner, 2015). Örnek olarak Pavithra,
Madhukumar, Mahadeva (2015) yaptıkları çalışmada 200 tıp öğrencisinin %39.5’nin nomofobik olduğunu
göstermişlerdir. Benzer şekilde Argumosa-Villar, Boada-Grau, Vigil-Colet (2017) 18-24 yaş aralığındaki
bireylerin nomofobiye eğilimli olduklarını, genç bireylerin %77’sinin nomofobik davranışlar sergilediğini
kanıtlamışlardır. Walsh, Whitea and Young (2010) da Avustralyalı genç bireylerin cep telefonlarının kendileri
için iletişim araçlarından çok daha fazlası olduğunu ve kendilerinin önemli bir parçası haline geldiğini
belirtmişlerdir. Yine ABD’de yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığının
yüksek olduğu (Emanuel ve diğ., 2015), Hindistanda’da üniversite öğrencilerinin yarısının nomofobik
davranışlar gösterdiği belirlenmiştir (Abraham, Mathias ve Williams, 2014). İspanya (Chóliz, 2012), Polonya
(Krajewska-Kułak ve diğ., 2012) ve Pakistan’da da (Sahin, Ozdemir, Unsal, ve Temiz, 2013) yapılan
çalışmalar benzer sonuçlara işaret etmektedir. Türkiye’de ise durumun farklı olmadığı ve üniversite
öğrencileri arasında nomofobinin yaygınlaşmaya başladığı ve hatta yarısına yakınının nomofobik davranışlar
sergilediği (Kaplan-Akıllı ve Gezgin, 2016; Yildirim, Sumuer, Adnan ve Yildirim., 2015) belirlenmiştir.
Nomofobik bireyler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde nomofobik bireylerin telefonları yanında
olmadığında, kapsama alanı dışında olduklarında ya da şarjları bittiğinde kaygı ve endişe duydukları
belirlenmiştir (Kaplan-Akıllı ve Gezgin, 2016). Duygusal değişimlerin yanı sıra nomofobik bireylerin çeşitli
davranış örüntüleri de oluşturdukları görülmektedir. Bragazzi ve Pente (2014) bu davranışları telefonu
kapatmama, uyumadan önce telefonla ilgilenme (kontrol etme, zaman geçirme vb.), telefonla gün içinde sık
sık ilgilenme, gelen mesaj ve aramalar için kontrol etme ve şarj aletini yanında bulundurma olarak
belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda bu tür davranışların nomofobik bireyler arasında yaygın olarak
görüldüğü belirlenmiştir. Örnek olarak; James ve Drennan (2005) yaptıkları çalışmada Avustralyalı üniversite
öğrencilerinin günde 1,5 ile 5 saat arasında akıllı telefonlarını kullandığını, özel organizasyonlarda ve
günlerde bu sürenin arttığını göstermiştir. Aynı şekilde, Walsh, White ve Young (2010) gençlerin, akıllı cep
telefonlarını gelen mesaj ve aramalar için sık sık kontrol ettiklerini ifade etmiştir. Genç bireyler arasında cep
telefonlarının genel olarak açık tutulduğu görülmüş (Belwal & Belwal, 2009; Srivastava, 2005; Szpakow,
Stryzhak ve Prokopowicz, 2011) ve genç bireyler arasında gece yatmadan önce telefonlarını kontrol etme
alışkanlığı oldukları gözlemlenmiştir (Dixit ve diğ. 2010; Kaur ve Sharma, 2015). Akıllı telefon
bağımlılığının öğrencilerin eğitim hayatlarına da etki ettiği yapılan çalışmalarda dikkate çekilmektedir. Yen
(2009) tarafından Tayvanlı lise öğrencileri ile yapılan çalışmada akıllı cep telefonlarını yoğun kullanan
öğrencilerin akademik performanslarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Erdem, Kalkın, Türen ve Deniz
(2016) üniversite öğrencilerinin nomofobik düzeyleri ile akademik başarıları arasında negatif ilişki olduğunu
göstermişlerdir. Benzer şekilde Jacobsen ve Foste (2011) araştırmalarına katılan öğrencilerinin çoğunun ders
çalışırken telefonlarını kullanarak video izlediklerini, oyun oynadıklarını ve sosyal ağlara girdiklerini
bulmuşlardır.
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının akıllı cep telefonlarını kullanım alışkanlıklarını
belirlenmesidir. Bir başka deyişle, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı cep telefonlarını nasıl
kullandıklarını betimsel olarak sunulmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, elde edilen verileri değerlendirirken
aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
•
•
•

Öğretmen adaylarının akıllı telefonu kullanım amaçları nelerdir?
Öğretmen adaylarının günlük akıllı kullanım durumları nasıldır?
Öğretmen adaylarının akıllı cep telefonunu kullanımın ders çalışma durumuna etkileri nelerdir?

3.

YÖNTEM

Nicel çalışma olarak tasarlanan bu çalışmada tarama modeli kullanılmış ve öğretmen adaylarının cep
telefonu kullanma alışkanlıkları irdelenmiştir.
a. Evren ve Örneklem
Bu araştırmada evren olarak 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde okumakta olan öğretmen adayları seçilmiştir. Veri toplamadan önce öğretmen adaylarına
çalışma ile ilgili bilgiler verilmiş ve kendilerine çalışmada kullanılan anketi doldurmak isteyip istemedikleri
sorulmuştur. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğretmen adaylarına anket dağıtılmış ve toplanmıştır. Bu
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çalışmaya sonuç olarak BÖTE, Fen bilgisi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sosyal
bilgiler öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, PDR ve Türkçe öğretmenliğine kayıtlı 263 kadın 152 erkek
olmak üzere toplam 415 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’ de
verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler

Cinsiyet
Bölüm

Yaş
Sınıf

Bilgisayar
süresi

kullanım

İnternet
süresi

Kullanım

Cep Telefonu
Kullanma Süresi
Akıllı Cep Telefonu
Kullanma Süresi

Kadın
Erkek
BÖTE
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Okulöncesi Öğretmenliği
sosyal bilgiler Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
PDR
Türkçe Öğretmenliği
20 yaş ve altı
20 yaş üstü
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
1 – 3 yıl
3 – 5 yıl
5 yıl ve fazlası
1 – 3 yıl
3 – 5 yıl
5 yıl ve fazlası
1 – 3 yıl
3 – 5 yıl
5 yıl ve fazlası
1 – 3 yıl
3 – 5 yıl
5 yıl ve fazlası

N
263
152
125
65
74
34
26
28
31
32
216
199
161
123
70
61
17
85
313
11
84
320
29
49
337
40
149
226

%
63.5
36.5
30,0
15,7
17,9
8,2
6,3
6,7
7,5
7,7
51.9
48.1
38,8
29,6
16,8
14,8
4,3
20,4
75,2
2,7
20,2
77.1
7
11,8
81,2
9,6
35,8
54,3

b. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket vasıtasıyla toplanmıştır. Anket 2
araştırmacı tarafından hazırlanmış ve nicel çalışmalarda uzman 3 kişi ve dil uzmanı 1kişiyle değerlendirilerek
son haline getirilmiştir. Ankette sekizi demografik (bölüm, ya, sınıf vb.), on dokuzu kategorik, sekizi 5’li
likert tipi (sıklık) soru olmak kaydıyla toplam 22 soru bulunmaktadır.
c. Veri Analizi
Araştırma sürecinde elde edilen betimsel veriler frekans ve ortalama alınarak yorumlanmıştır. Tüm veriler
IBM SPSS Statistics 21 programı ile analiz edilmiştir.
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4.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 2. Öğretmen adaylarının akıllı cep telefonu kullanım amaçları

Cep telefonu kullanım amaçları
Akıllı Cep telefonunu talep eden kişi
Akıllı Cep telefonu İsteme Sebebi

Akıllı Cep telefonunda dikkat edilen
öğeler
Akıllı Cep telefonu kullanım amaçları

İnternet bağlantısı olma durumu
İnternet kullanım amacı

Kendisi
Ailesi
Çevresi
Arkadaşlarında olduğu için
Ailesi ile haberleşmek için
Boş zamanını geçirmek için
Oyun oynamak için
Eğlence için
Arkadaşlarıyla ücretsiz mesajlaşmak için
(whatsapp gibi….)
Sosyal medyaya bağlanabilmek için
İnternette gezmek için
Özellikleri
Marka
Fiyatı
Haberleşme
İnternete bağlanmak
Mesajlaşma
Müzik dinlemek
Oyun oynamak
Evet
Hayır
İletişim amaçlı
Sosyal medya bağlanma amaçlı
Eğitim amaçlı
Haberleri takip etme amaçlı
Oyun oynama amaçlı
Alışveriş amaçlı

n
347
43
20
126
108
50
49
29

%
83,6
10,4
4,8
30,4
26,0
12,0
11,8
7,0

21

5,1

16
6
240
113
56
200
142
38
19
18
399
16
172
132
49
40
15
4

3,9
1,4
57,8
27,2
13,5
48.2
34.1
9.1
4.6
4.3
96,1
3,9
41,4
31,8
11,8
9,6
3,6
1,0

Bu çalışmada adaylarının büyük bir kısmının akıllı cep telefonunu uzun süredir kullandıkları
belirlenmiştir. Cheever vd. (2014) ile Smetaniuk (2014) bu teknolojinin özellikle genç bireyler tarafından
tercih edildiğine değinmişlerdir. Bu çalışmada da genel olarak genç öğretmen adaylarının akıllı cep telefonu
sahibi olmayı kendilerini istedikleri (n=347, %83.6) belirlenmiştir. Aile (n=43, %10.4) ve çevresi ise (n=20,
%4.8) öğrencilerin akıllı cep telefonu almalarında etkili olan diğer etmenler olarak görülmektedir. Öğretmen
adaylarının neden akıllı cep telefonuna sahip olma istedikleri incelendiğinde ise çeşitli sebepler göze
çarpmaktadır. Arkadaşlarında olması (n=126, %30.4), aileleriyle haberleşmek (n=108, %26), boş zamanlarını
geçirmek (n=50, %12) en çok verilen sebeplerdir. Öğretmen adaylarının bir akıllı telefonda telefonun
özelliklerine (n=240, %57.8), markasına (n=113, %27.2) ve fiyatına (n=56, %13.5) dikkat ettikleri
görülmektedir. Son olarak öğretmen adaylarının akıllı cep telefonunu en çok haberleşme (n=200, %48.2),
internete bağlanma (n=142, %34.1) ve mesajlaşma (n=38, %9.1) amacıyla kullandıkları görülmektedir.
Katılımcıların neredeyse tamamına yakınının (n=399, %96.1) akıllı cep telefonlarının internet bağlantısının
olduğu ve akıllı telefonlarından interneti (n=172, %41.4,) iletişim, sosyal medyaya bağlanma (n=132,
%31.8), eğitim (n=49, %11.8) amaçlarıyla kullandıkları görülmektedir. Sar ve Işıklar (2012) da ifade ettiği
gibi akıllı telefonlar aile ve arkadaşlarla iletişim, internete bağlanmak, eğlence (oyun oynamak, müzik
dinlemek vb.) için vazgeçilmez araçlar haline gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada da katılımcıların akıllı
telefonlarını bu amaçlar doğrultusunda kullandıkları belirlenmiştir.
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Tablo 3. Öğretmen adaylarının günlük akıllı cep telefonu kullanım durumları
Günlük akıllı cep telefonu kullanım durumu
Günlük Atılan Ortalama SMS Sayısı

Günlük Gelen SMS Sayısı

Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi

Günlük Aralıksız Telefon Kullanma Süresi

Akıllı Cep Telefonu Sürekli Açık Tutma
Akıllı Cep Telefonunun Açık Tutulma Sebebi

Akıllı Cep Telefonundan Uzak Kalınan Süre

Akıllı Cep Telefonunda
Kullanım Süresi

Günlük

İnternet

Derste cep telefonu durumu
Gece yatmadan
bırakma zamanı

önce

telefonu

kullanmayı

Uyandıktan sonra cep telefonuna bakma zamanı

0 sms
1-10 sms
10-20 sms
20-50 sms
50 ve üzeri
0 sms
1-10 sms
10-20 sms
20-50 sms
50 ve üzeri
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
6 saat ve üzeri
Yarım saat
1 saat
1-2 saat
2-3 saat
4 saat ve üzeri
Evet
Hayır
Ulaşılabilmek için
İnternete bağlanmak için
Kapalı olması rahatsız ettiği için
Diğer
Sürekli yanında bulundurma
1-5 saat
6-10 saat
1 gün
Diğer
İşi oldukça
1-2 saat
3-5 saat
6 saat ve üzeri
Kapalı
Açık
Sessiz
0-5 dakika
5-10 dakika
10-20 dakika
30 dakika ve 1 saat
30dk-1 saat
1 saatten fazla
0-5 dakika sonra
5-10 dakika sonra
10-20 dakika sonra
30 dakika ve 1 saat sonra
30dk-1 saat sonra
1 saatten fazla
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n
15
113
111
63
113
5
159
67
53
131
34
127
136
118
64
68
146
56
80
345
70
333
62
13
7
148
148
59
35
25
50
123
175
67
27
66
322
114
96
92
43
55
15
191
87
55
41
36
5

%
3,6
27,2
26,7
15,2
27,2
1,2
38,3
16,1
12,8
31,6
8,2
30,6
32,8
28,4
15,5
16,4
35,3
13,5
19,3
83.1
16.9
80,2
14,9
3,1
1,7
35,7
35,7
14,2
8,4
6,0
12,0
29,6
42,2
16.2
6,5
15,9
77.6
27,5
23,1
22,2
10,4
13,3
3,6
46,0
21,0
13,3
9,9
8,7
1,2

Tablo 3. Öğretmen adaylarının günlük akıllı cep telefonu kullanım durumları (Devamı)
Akıllı Cep telefonundan vaz geçme durumu
Akıllı Cep telefonunun olası en büyük etkisi

Evet
Hayır
Bağımlılık
Asosyalleşme
Sağlık sorunları
İletişim kurma
Sosyalleşme
Zaman harcarma
Konfor
Zaman kazandırır
Gösteriş
Fiziksel sağlık sorunları

142
273
128
116
59
33
28
27
14
5
5
1

34,2
65.8
30,8
28
14,2
8,0
6,7
6,5
3,4
1,2
1,2
,2

Katılımcıların yarısından fazlasının (%65.8, n=273) cep telefonlarından vazgeçemeyeceklerini, benzer
şekilde öğretmen adaylarının %35.7’si (n=148) akıllı cep telefonlarından ayrı kalamayacaklarını belirtmiş,
yine %35.7’si (n=148) en fazla 1-5 saat uzak kalabileceklerini söylemişlerdir. Öğretmen adaylarının günlük
akıllı cep telefonu kullanımı irdelendiğinde ise öğretmen adaylarının yarısından fazlasının günlük en fazla 20
sms attıkları ve aldıkları belirlenmiştir. Günlük olarak da %32.8’ i (n=136) 4-6 saat, %30.6’sı (n=127) ise
günlük 1-3 saat kullandıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde günlük aralıksız telefon kullanım süreleri
incelendiğinde ise %35.3’nün (n=146), 1-2 saat, %19.3’nün ise (n=80) 4 saat ve üzeri süre kullandıkları
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çoğunun (n=345, %83.1) cep telefonlarının açık olması gerektiğine
inandıkları bunun sebebinin de ulaşılabilme (n=333, 80.2%), internete bağlanma (n=62, %14.9) ve kapalı
olmasının rahatsızlık yaratması (n=13, %3.1) olduğu görülmektedir. Günlük olarak cep telefonundan internet
kullananım süreleri incelendiğinde ise öğretmen adaylarının yarısına yakınının (%42.2, n=175) 3-5 saat,
%29.6’ sının ise (n=123) 1-2 saat interneti kullandıkları görülmektedir. Cep telefonunun insanlar üzerindeki
en büyük etkisi sorulduğunda ise öğretmen adaylarının genel olarak akıllı telefonların olumsuz etkilerine
odaklandığı görülmektedir. Bağımlılık (n=128, %30.8), asosyalleşme (n=116, %28), sağlık sorunları (n=59,
%14.2) öğretmen adayları tarafından akıllı telefonlarının insanlar üzerindeki en çok ifade edilen etkileri olarak
görülmektedir. Bu durum alan yazındaki bulgularla benzerlik göstermektedir. Dünyada nomofobinin genç
bireyler arasında yaygınlaştığı (Cheever, Rosen, Carrier ve Chavez, 2014; King ve diğ., 2013; Isaacs, 2016;
Jena, 2015; Pavithra ve Madhukumar, 2015) ve Türkiye’de de durumun farklı olmadığı, genç bireyler
arasında nomofobik davranışların yaygınlaşmaya başladığı (Kaplan-Akıllı & Deniz, 2016; Yildirim ve diğ.,
2015) yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının nomofobik davranışlar
sergilemeye başladıkları görülmektedir. Gece yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra öğretmen adaylarının
cep telefonlarını kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcıların %27.5’nin (n=114) gece yatmadan 0-5 dk önce,
%23.1’nin (n=96) 5-10 dk önce telefonu kapatııkları, %46’sının (n=191) kalktıktan 0-5 dk sonra, %21’nin
(n=87) 5-10 dk içinde telefonu kullandıkları belirlenmiştir. Kaplan-Akıllı ve Deniz (2016) de 683 üniversite
öğrencisiyle yaptıkları çalışmalarında üniversite öğrencilerinin akıllı telefınlarını gün içerisinde sıklıkla
kontrol ettiklerini, telefonlarının kapanmaması için yanlarında sarj aletini taşıdıklarını, gece telefonlarını
kapatmadıklarını ve uyumadan hemen önce ile sabah uyandıktan hemen sonra telefonları ile zaman
geçirdiklerini bulmuşlardır. Genç öğretmen adayları arasındaki bu davranış örüntüleri ayrıntılı bir şekilde
incelenmesi ve durumun ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi nomofobik düzeylerin belirlenmesinde ve gerekli
önlemlerin alınmasında katkıda bulunacaktır.
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Ders saatinde akıllı cep telefonu kullanım sıklığı
Ders esnasında arkadaşlarının akıllı cep telefonu
kullanma sıklığı
Ders sırasında akıllı cep telefonu kullanımından
dolayı eğitimci tarafından uyarılma sıklığı
Ders çalışırken cep telefonuyla ilgilenme sıklığı
Akıllı cep telefonunu kullanımının ders çalışma
durumunu etkileme sıklığı
Akıllı cep telefon kullanımının ders başarısına etkisi
Akıllı cep telefon kullanımına ilişkin ailenin uyarma
sıklığı
Arkadaşlarının Akıllı cep telefonu ki ile marka,
özellik vb. bakımından kıyaslama sıklığı

Çok Sık

Sıkça

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Tablo 4. Öğretmen adaylarının akıllı cep telefonunu kullanımın ders çalışma durumuna etkileri
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Bu çalışmada öğretmen adaylarının derste dâhil akıllı telefonlarını kapatmadıkları ve yer yer onları
kullandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının çoğunun (%77.6, n=322) derslerinde
telefonlarını sessize aldıkları, sadece %6.5’nin (n=27) telefonlarını kapattıkları belirlenmiştir. Katılımcıların
sadece %15.4’nün (n=64), arkadaşlarının ise sadece 4.8’inin (n=20) ders sırasında cep telefonunu hiç
kullanmadıkları görülmektedir. Benzer şekilde %34.7’sinin (n=144) ders sırasında cep telefonu kullandıkları
için öğretim görevlileri tarafından uyarılmadıklarını belirtmişlerdir. Erdem vd. (2016) derste akıllı telefonları
ile ilgilendikleri için üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşları ile öğretim görevlilerinin konsantrasyonunu
bozabileceklerine dikkat çekmektedirler. Öğretimin gerçekleşmesi gereken sınıf ortamında bu tür
davranışların sergilenmesi öğretimin niteliğini etkileyebilmektedir. Benzer şekilde bu çalışmada öğretmen
adaylarının ders çalışma sırasında da akıllı telefonları ile ilgilendikleri görülmektedir. Katılımcıların sadece
%14’ünün (n=58) ders çalışırken cep telefonlarıyla ilgilenmedikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra, öğretmen
adaylarının sadece %13.7’sinin (n=57) cep telefonlarının ders çalışmaya etkisinin olmadığını, yarıya
yakınının telefon kullanımının ders başarıları üzerinde “sıkça” ya da “çok sık” etkisi olduğunu ifade
etmişlerdir. Bu bulgu Jacobsen ve Foste (2011) çalışmasıyla uyumluluk göstermektedir. Araştırmacılar
öğrencilerinin çoğunun ders çalışırken telefonlarını ile ilgilendiklerini (video izleme, oyun oynama, sosyal
ağlara girme) belirlemişlerdir. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanma alışkanlıkları
sebebiyle ders çalışma süreçlerinin ve ders başarılarının etkilendiğine inandıkları belirlenmiştir. Son olarak
katılımcıların sadece %23.9’unun (n=99) aileleri tarafından cep telefonu kullanım alışkanlıkları yüzünden
uyarılmadıklarını ve %33.7’sinin (n=140) arkadaşlarıyla cep telefonlarını kıyaslamadıklarını belirtmişlerdir.
Bu bulgular ışığında öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanımının akademik hayatlarına etki ettiği
söylenebilir. Yen (2009) ve Erdem v.d (2016) telefon bağımlılığı ile akademik başarı arasındaki negatif
ilişkiyi ifade etmektedirler. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının bu negatif ilişkiyi fark ettikleri ifade
edilebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün akıllı cep telefonunu
uzun süredir kullandıkları, akıllı cep telefonu sahibi olmayı arkadaşlarında olduğu için ve haberleşmek
amaçlı istedikleri, akıllı telefon seçerken en çok özelliklerine dikkat ettikleri, neredeyse tümünde internet
bağlantısı olduğu ve interneti iletişim ve sosyal medyaya erişim amaçlı kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmen adaylarının günlük akıllı cep telefonu kullanım durumları incelendiğinde; günlük akıllı telefon
kullanım sürelerinin yüksek olduğu, ulaşılabilmek için sürekli açık tuttuğu, telefonu gece yatmadan hemen
önce kapattıkları ve uyandıktan hemen sonra açtıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcılar akıllı
telefon kullanımının bağımlılık yaptığını ve asosyalleşmeye neden olduğu belirtmişlerdir. Araştır sonunda
varılan bir diğer sonuç ise öğretmen adaylarının ders esnasında akıllı telefonlarını kapatmadıkları ve yer yer
onları kullandıkları aynı şekilde arkadaşlarının da benzer şekilde davrandıkları ancak bundan dolayı çoğu
zaman yada nadiren ders öğretim görevlisi tarafından uyarıldıkları sonucudur. Bununla birlikte akıllı telefon
kullanma alışkanlıkları sebebiyle ders çalışma süreçlerinin ve ders başarılarının etkilendiğine inandıkları
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ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada veriler Mehmet Akif Ersoy üniversite eğitim fakültesine kayıtlı olan öğretmen
adayları ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın Türkiye de ki üniversitelerin eğitim fakültesine yayılması
öğretmen adaylarının genel telefon kullanım alışkanlıklarının belirlemesinde yardımcı olacaktır.
6.
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PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI: SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
DERSİ ÖRNEĞİ
Ahmet AKKAYA1, Mustafa Tuncay SARITAŞ2
1.

ÖZET

Günümüzde öğretmenin merkezde olduğu ve öğrencilerin dinleyici konumunda bulunduğu geleneksel öğretim
yöntemleri yerini, öğrenciyi eğitim sürecinin merkezine alan öğretim yöntemlerine bırakmıştır. Bu yöntemlerden biri olan
proje tabanlı öğretim yaklaşımında, öğrenciler bireysel, gruplar halinde ve grup içi işbirliği içerisinde projelerini
hazırlarken; öğretmenler öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı proje geliştirme süreçlerini gözlemleyerek çalışmalarına
rehberlik yaparlar. Eğitim alanında yapılan araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin bilgiye aktif olarak eriştiklerinde daha
kalıcı öğrenmeler sağladıkları görülmüştür.
Bu araştırmada, bilgisayar programcılığı programı öğretim programında bulunan sistem analizi ve tasarımı dersinin 10
haftalık bölümünde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanmış ve bu yaklaşım kullanılarak öğrencilerin bir ürün ortaya
koyması sağlanmıştır. Ürün geliştirme süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur.
Araştırmanın katılımcılarını, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı
programı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan 44 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma modellerinden durum çalışması yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada veriler
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler yazılı hale getirilmiştir.
İçerik analizi kullanılarak, görüşme verileri incelenip kodlanmış ve kodlamalara göre sınıflandırılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda öğrencilerin proje tabanlı öğrenmenin avantaj ve dezavantajları konularında görüş belirttiği görülmüştür.
Araştırma sonunda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yönelik olarak önerilerde
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: proje, tabanlı, öğrenme, meslek, yüksekokulu.
Project-Based Learning Approach: A Case for System Analysis and Design Course
Introduction
Traditional learning environments, in which teacher plays the central role and students are passive
listeners, have been replaced with the ones in which instructional approaches and methods are designed to
place students in the center of learning process. Project-based instructional approach is one of those which
foster students individually or in groups cooperatively to develop and manage projects. Within this approach,
the main role of teachers is to monitor students’ in-class and out-class project development processes and
provide guidance for their studies.
There are a number of studies in the literature with regards to Project-Based Learning. Similarly, many
studies about project-based learning have been conducted in Turkey especially targeting the primary and
secondary education. However, it cannot be told the same true for higher education, in particular two-year
vocational colleges.
Purpose of the Study
In this study, project-based learning approach was employed in 10-week course – Systems Analysis and
Design – at the department of computer programming in a two-year vocational college in Turkey. Students
were required to create a production by using this approach. The study aimed at investigating the problembased learning environment from students’ perspectives. Following questions were asked to students to
examine problem-based learning experiences:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What is the main objective of your project?
Do you think that project-based learning has advantages? Please provide your explanation.
Do you think that project-based learning has disadvantages? Please provide your explanation.
What is your opinion of self-study? Please provide your explanation.
What are the methods and techniques you used in your project study?
What are the most challenging parts for you while conducting the project? Please discuss your
reasons.
What are the most enjoyable parts for you while conducting the project? Please discuss your reasons.

Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA, Bilgisayar Programcılığı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye,
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2
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1

249

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Did you encounter with an unexpected problem while doing your project?
If Yes,
a. What problem(s) you encountered with?
b. What methods you used to produce solutions for those problems?
Do you think that you gained a new knowledge through this project study?
a. If Yes, please tell us in what subjects you created a new knowledge?
Do you think that project development study has any impact on other courses/subject domains?
a. If Yes, what are names of other courses/subjects?
Would you prefer to have a project-based learning approach in other courses? Please provide your
explanation why.
Please tell us how was the contribution of the instruction to your project development study?
Were you able to complete your project exclusively based on your stated objectives?
Do you have any other opinions that you may want to tell us about project-based learning approach?

Method
Sample of the study consists of 44 students studying their second year in computer programming
department at Gonen Vocational College of Bandirma Onyedi Eylul University. Purposive sampling
technique was applied in this study. This study employed qualitative research method, namely, case study in
which data collected through semi-structured interviews. Within content analysis, transcriptions of interviews
were examined, coded, and categorized.
Findings
Based on findings, the majority of students (n=38) expressed correctly the general objective of projects.
Students stated that there are several advantages of project development studies for them, for instance, gaining
more meaningful learning, obtaining research skills, being interested more in the profession that is studied,
learning new concepts, being graded higher comparing to other assessment methods, and being allowed to
discover themselves. On the other hand, 16 students mentioned about some disadvantages of project
development studies, for instance, limited resources, studies requiring multiple perspectives, challenges in
problem solving, foreign language barrier, much time effort for project development, and slow progress due to
new knowledge acquired. Moreover, the majority of students indicated that individual study is imperative and
they conducted research methods in project development. The most challenging issues in project development
for students were coding, problem solving, database processes, visual understanding, and first encountered
subject domains. The reason for these challenging issues is because programs were limited, foreign language
barrier, and high work load. The most exciting part in the project development for students is design process,
content creation, coding, animation creation and the finalization of the project. These were exciting for the
students due to the fact that those parts were enjoyable, students construct new knowledge and feel that they
are successful. Within this project development study, students became capable of designing a website, using
web 2.0 tools for production, creating a computer game, programming, having obtained new knowledge about
robotics and computer hardware. Most of the students desired the project-based learning activities be applied
in other courses. They also mentioned about the effective scaffolding and guidance of the teacher by the time
encountering with a problem.

Conclusion
In this study, students’ frequent use of research methods was supported with approaches of hands-on
practice, formative and summative evaluation, and creative thinking. Therefore, it is seen that students
improved their skills of problem solving as well as decision making. According to students’ point of view,
they are having difficulties in programming and writing codes. For this kind of instances, one student (O25)
expressed a challenge of working on different tasks individually, that is, “it is very hard for me to study alone
both creating an animation and coding programs at the same time.” It is acknowledged that students could
overcome challenges in project studies if the learning environment is designed as it supports collaborative
learning, or group projects working on solving problems altogether. Some other challenges that students stated
in project study are as follows:
O2: “Due to the problems with my computer hardware, my time and effort spent on the project gone
waste.”
O16: “I could not find enough information about programming codes.”
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O19: “I had a hard time accessing Internet.”
O25: “Since I have very limited English language proficiency, I got difficulty in doing literature research.”
O37: “There was no sufficient information and resource about computer game or program we will create.”
Within this context, it is suggested for students to back up their work periodically in the development
process of their project. In terms of language barrier, various language translation tools could be presented to
students. In addition, the software students use for their project development should be licensed by their
university. Moreover, students are advised to conduct a literature search before starting their project to find
out whether or not there are enough information and resource.
Keywords: Project-based learning, vocational college
2. GIRIŞ
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim alanında da değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu
değişikliklere öğrenci ve öğretmenlerinde uyum göstermesi ve kendilerini yenileyip geliştirmesi
gerekmektedir. Bu gelişimin sağlanması için bireylerin düşünme ve araştırma becerilerini ortaya çıkartacak
eğitsel yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğrenciler açısından yeni
ürünler tasarlamaya, bu ürünleri tasarlarken hayal güçlerini kullanmaya, ürünlerin tasarımında belirli bir plan
çerçevesinde hareket etmeye ve kurgulamaya yönelik bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğretmenler açısından ise
öğrencileri öğrenme ortamının merkezine alan ve günlük yaşam ortamlarını sınıflara taşıyıp öğrencileri
birtakım projeler üretmeye çalıştırırken, öğrencilerin çeşitli disiplinler arasında bağlantı kurmalarını sağlayan
bir öğretim yöntemidir. (Kalaycı, 2008).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretim elemanı öğrencilere öğrenme hedefleri ve çıktılarını
kazandırmak amacıyla onları yönlendirmek yerine, araştırmaya değecek bir konunun ayrıntılı bir şekilde
incelenmesini sağlar (Harris ve Katz, 2001). Bu yöntemde öğrenciler kendi ürünlerini ortaya çıkarmak için
bireysel ya da işbirlikli çalışmalarla problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Öğrenciler tasarladıkları
projelerle, çeşitli ürünler geliştirip bu ürünleri sınıf içi – sınıf dışı ortamlarda tartışarak başkalarına fikirlerini
anlatma, geliştirdiği ürünün sonuçları hakkında tahminlerde bulunma, ürün geliştirme sürecinde meydana
gelebilecek sorunları tespit etme ve bu sorunları çözmeye teşvik edilirler. Projeler, öğrencilere araştırma
becerileri kazandırmanın yanı sıra yaparak – yaşayarak öğrenme imkânı da sağlamaktadır. Aynı zamanda
farklı öğrenme yöntemlerine, farklı zekâ seviyelerine ve farklı yeteneklere sahip öğrencilere yönelik çok
çeşitli yaklaşımların kullanılmasına da imkân vermektedir (Saraçoğlu, Akamca ve Yeşildere, 2006). Proje
tabanlı öğrenmenin en önemli avantajlarında birisi de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerinin
belirledikleri konuya göre özgürce projelerini belirlemeleridir (Moursund,1998). Proje tabanlı öğrenme
ortamında benzer öğretim süreçlerinden geçmelerine rağmen öğrencilerde farklı öğrenmeler gerçekleştiği
görülmektedir. Bu yüzden sürece öğretme değil öğrenme süreci olarak bakmak gerekmektedir (Erdem, 2002).
Moursund (1999)’ a göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğrencilerden hedeflenen kazanımların elde
edilebilmesi için belirli bir plana uyularak, aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.
a) Hedeflerin tespit edilmesi,
b) Geliştirilecek ürünün belirlenmesi,
c) Kullanılacak olan malzeme ya da ekipmanların belirlenmesi,
d) Grup çalışması yapılacak ise grupların oluşturulması,
e) Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi,
f) Çalışma takviminin oluşturulması,
g) Kontrol noktalarının belirlenmesi,
h) Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi,
i) Bilgilerin toplanması,
j) Bilgilerin örgütlenip, rapor haline getirilmesi,
k) Projenin sunulması.
Bilgisayar eğitiminde de proje tabanlı öğrenme yaklaşımından verim alabilmek için öğrencilerin
yukarıdaki adımları planlı bir şekilde uygulayarak çalışmalarını bu bağlamda gerçekleştirmeleri
gerekmektedir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı için bu adımları izleyen bireyler öğrenme süreçlerinin en
başında bir hedef belirlemelidirler. Daha sonra bu hedef doğrultusunda geliştirecekleri ürünü ve bu ürünü
bilgisayar ortamında geliştirecekleri için hangi platformu kullanacaklarına karar vermelidirler. Öğrencilerin
grup çalışması yapmaları gerekiyorsa çalışacakları ekibi oluşturmalı daha sonra sonuç raporunu ve sunuş
biçimini belirleyerek grup içerisindeki görev dağılımını yapmalıdırlar. Yapılacak olan tüm çalışmalar için
belirli bir çalışma takvimi oluşturulması gerekmektedir. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları ilgili öğretim elemanı
belirli periyotlar halinde kontrol etmeli ve bu kontroller esnasında öğrenciyi tıkandıkları durumlarda bilgiye
yönlendirmeli, sürekli araştırmaya teşvik etmeli ve onların motivasyonlarını yüksek tutmalıdır. Öğretim
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elemanı mutlaka bir değerlendirme çizelgesi oluşturarak hangi kriterlere göre değerlendirme yapacağını
öğrencilerle paylaşmalıdır. Öğrencilerin belirledikleri hedef doğrultusunda çalışma planlarına sadık kalarak
üretecekleri proje ile ilgili bilgiler toplayıp, bu bilgileri anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya
getirerek rapor oluşturmaları sağlanmalıdır. Son aşama olarak ise ortaya çıkan ürünün sunumu yapılmalıdır.
Bu adımlar izlenerek öğrencide daha kalıcı öğrenmeler sağlanmaktadır. Sonraki bölümde proje tabanlı
öğrenme yaklaşımının avantajları ve dezavantajlarından bahsedilecektir.
Proje tabanlı öğrenme; öğrencilerin verilerin analizini yapma, oluşabilecek hataları çözme, birden çözüm
yolu olduğunda karar alma gibi özellikleri içeren üst düzey bilişsel becerilerini geliştirerek, fiziksel ve sosyal
çevrelerine karşı sorumluluk duygularının artmasını sağlar (Dori ve Tal, 2000). Ayrıca bu yaklaşım
öğrencilerin eleştirel düşünmelerine de katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin proje sürecine aktif olarak
katılmaları kendi fikirlerini şekillendirmeyi ve ortaya bir bakış açısı koymalarını sağlamaktadır (Zoller, 1991).
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının avantajlarını Hamurcu (2000) şu şekilde belirtmiştir:
✓ Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirir ve zenginleştirir.
✓ Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.
✓ Grupla çalışma ve iş birliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.
✓ Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar önerir.
✓ Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir (kinestetik, uzamsal, mantık, dil vb.)
✓ Öğrenci performansı hakkında aileye, öğretmene ve okul yönetimine anlamlı bilgiler verir.
✓ Öğrenciler gerçek yaşamla oluşturduğu ürünleri ve performanslarını birleştirir.
✓ Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliştirir.
✓ Değişik konularda proje yoluyla kazandığı bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulurlar.
Proje tabanlı öğrenme öğrencilere yaşamsal, bilişsel, öz – denetim ve teknolojiyi kullanma becerilerini
kazandırmanın yanı sıra tutum, eğilim ve inançlarında da olumlu değişimler meydana getirmektedir.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının birçok avantajının olmasına rağmen bir takım dezavantajları da
bulunmaktadır. Bu yaklaşım öğretmenin iş yükünü ve sorumluluğunu arttırabilir. Aynı zamanda öğrenme için
ayrılan süreninde artması da mümkündür. Araştırmanın çerçevesi sağlam sınırlar içerisinde
tanımlanmadığında, araştırılacak olan konu farklı yerlere gidebilir ve dağılma gözlenebilir (Meyer,1997; Akt.:
Kınık, 2004).
Literatür incelendiğinde yurt içi ve yurt dışında proje tabanlı öğrenme ile ilgili birçok çalışma yapıldığı
görülmektedir. Ülkemizde yükseköğretime kıyasla ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde proje tabanlı
öğretime yönelik daha fazla çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaları şöyle sıralayabiliriz;
Korkmaz ve Kaptan 2001, Demirhan 2002, Demirhan ve Demirel 2003, Gökmen 2003, Kılıç 2004, Kınık
2004, Bağcı ve diğerleri 2005, Kurnaz ve diğerleri 2005, Çınar ve diğerleri 2005, Saraçoğlu ve diğerleri 2006,
Çiftçi 2006, Yavuz 2006, Çıbık ve Emrahoğlu 2008, Aladağ 2008, Atar 2009, Ada ve diğerleri 2009, Özdemir
ve Ubuz 2009, Karakuş ve Schreglman 2013, Gündüz 2014.
Proje tabanlı öğrenme ile ilgili yükseköğretimde yapılan çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Bu
çalışmaları şöyle sıralayabiliriz;
Cengizhan 2007, Kalaycı 2008, Ölmez ve diğerleri 2006, Şahin 2007, Yalçın ve diğerleri 2009, Atıcı ve
Polat 2010, Ay 2013.
Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulları bilgisayar programcılığı programının öğretim programında
bulunan sistem analizi ve tasarımı dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanarak bir ürün geliştiren
öğrencilerin bu yaklaşım hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirlemektir. Bu bağlamda araştırmanın alt
problemlerini şöyle sıralayabiliriz;
1) Öğrencilerin proje çalışmalarının hangi amaçla kullanıldığı konusundaki görüş ve düşünceleri
nelerdir?
2) Öğrencilerin proje çalışmalarının sağladığı avantajlar ve dezavantajlar hakkındaki görüş ve
düşünceleri nelerdir?
3) Öğrencilerin proje çalışmalarında kullandıkları yöntem ve teknikler nelerdir?
4) Öğrencilerin proje çalışmalarında en çok zorlandıkları bölüm ya da en çok keyif aldıkları bölümler
nelerdir?
5) Öğrenciler proje çalışmalarında beklemedikleri bir problemle karşılaştıklarında çözüm için hangi
yöntem ve teknikleri kullanmışlardır?
6) Öğrencilerin proje çalışmalarının hangi ders ya da dersleri etkilediğine yönelik görüş ve
düşünceleri nelerdir?
7) Öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımının diğer derslerde de uygulanmasına yönelik görüş
ve düşünceleri nasıldır?
8) Öğrencilerin proje tabanlı öğrenme konusundaki diğer görüş ve düşünceleri nelerdir?
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3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
Nitel araştırma modellerinden durum çalışması yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada veriler yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman
incelemesi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır. Yarı yapılandırılmış
görüşme yöntemi esnek olduğu ve zengin veriler toplanmasına olanak sağladığı için nitel araştırmalarda tercih
edilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2005). Durum çalışmaları, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel almakta,
araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelenmesine olanak vermektedir (Yıldırım
ve Şimşek 2011).
3.2. Araştırmanın Katılımcıları
Bu araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere
sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz
ve Demirel, 2009). Katılımcılar sistem analizi ve tasarımı dersini görmekte olan öğrencilerden seçildiği için
araştırmadaki katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çünkü bu araştırmada katılımcıların
proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile geliştirdiği bir ürünün aşamalarına ilişkin görüşleri ve gözlemleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek
Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan 44 öğrenci
oluşturmaktadır. Öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’ de belirtilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Cinsiyeti

Katılımcı
Sayısı

Erkek

Kadın

25

19

Mezun Olduğu Lise Türü
İmam
Meslek
Düz Anadolu
Hatip
Lisesi
Lise
Lisesi
Lisesi
35

2

3

4

Liseden Mezun Olduğu Bölümü
Bilişim
Teknolojileri

Makine

Eşit
Ağırlık

Sayısal

34

1

1

8

3.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formundaki sorular proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkililiğini ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. Görüşme formunda, öğrencilere proje çalışmalarının genel amacını; proje çalışmalarının
avantaj ve dezavantajlarını, bireysel çalışma hakkındaki düşüncelerini, proje çalışmalarında kullandıkları
yöntem ve tekniklerin neler olduğunu, proje çalışmalarında en çok zorlandıkları ve en çok keyif aldıkları
bölümlerin neler olduğunu, projelerini yaparken beklemedikleri bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını,
proje çalışmaları ile yeni bilgiler öğrenip öğrenmediklerini, proje çalışmalarının diğer derslere etkisi olup
olmadığını; öğretim elemanının proje çalışmalarındaki katkısı ile proje çalışmalarını hedefleri doğrultusunda
eksiksiz tamamlayıp tamamlamadıkları konusunda görüş ve düşüncelerini soran sorular yer almaktadır.
Araştırmanın geçerliğinin sağlanması için görüşme formundaki sorular hazırlanırken ilgili literatürde yer alan
çalışmalar incelenmiş ve sorular hazırlandıktan sonra bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında
uzman olan iki akademisyene inceletilmiştir. Uzmanların yapmış oldukları öneriler doğrultusunda sorular
düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler sonucunda görüşme formunda 4 tane demografik; 14 tane de proje
tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili görüş ve düşüncelerin ortaya çıkarılması amacıyla sorulmuş soru yer
almıştır. Görüşmeler katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilmiş ve katılımcıların vermiş oldukları yanıtlar yazılı
olarak kaydedilmiştir.
3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Görüşmelerden elde edilerek yazılı hale getirilen verilerin analizi nitel veri analizi yöntemlerinden içerik
analizi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi; görüşme sonucunda ortaya çıkan verilerin incelenip kodlandığı
ve yapılan kodlamalara göre sınıflandırılarak oluşturulmuş birtakım temalara göre özetlenerek yorumlandığı,
görüşülen kişilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla alıntıların kullanıldığı ve ulaşılan sonuçların neden-sonuç
bağlantısı kapsamında açıklandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çalışmada güvenirliği
belirlemek için rastgele seçilmiş yedi öğrencinin görüşme sorularına vermiş olduğu yanıtlardan elde edilmiş
veriler ikinci araştırmacı tarafından da kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası uyuşum şu formülle (Miles ve
Huberman, 1994) hesaplanmıştır: “Güvenirlik = Görüş birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100”. Buna
göre, Güvenirlik=73/85=0,85 olarak hesaplanmıştır. İki farklı kodlayıcının uyuşumu için %70 üzerindeki
değerlerin kodlayıcılar arası güvenirlik için yeterli olduğu ifade edilmiştir (Miles ve Huberman, 1994).
4. BULGULAR
Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile kodlanarak bu bölümde sunulmuştur.
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1) Proje çalışmanızın genel amacı nedir?

Şekil 1: Proje çalışmalarının genel amacını gösteren grafik

Şekil 1’ deki grafikten de görüldüğü gibi 38 öğrenci projelerin genel amacını doğru olarak belirtmiştir, altı
öğrenci ise projelerin genel amacını yanlış ifade etmiştir. Onbeş öğrenci oyun geliştirme, onüç öğrenci web
sitesi tasarımı, altı öğrenci web 2.0 araçlarıyla etkinlik geliştirme, dokuz öğrenci visual studio programını
kullanarak bilgisayar programı geliştirme ve bir öğrencide robot tasarlama üzerine çalışmalar yapmıştır.
2) Proje çalışmalarının avantajları olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi açılardan?

Şekil 2: Proje çalışmalarının avantajlarını gösteren grafik

Şekil 2’ deki grafikten de görüldüğü gibi öğrencilerin tamamı proje çalışmalarının avantajları olduğunu
düşünmektedirler. Hangi açılardan avantajları vardır sorusuna ise onbir öğrenci bilgilerin daha kalıcı olarak
öğrenildiğini belirtmiştir. Sekiz öğrenci araştırma yönlerinin geliştiğini, iki öğrenci proje yaptıkları mesleğe
daha fazla ilgi duyduklarını, onbir öğrenci yeni kavramlar öğrendiklerini, iki öğrenci diğer sınav yöntemlerine
göre daha kolay not aldıklarını, dokuz öğrenci kişisel gelişim imkanı sağladığını, iki öğrenci problem çözme
becerilerinin arttığını, beş öğrenci kendilerini keşfetmelerini sağladığını belirtmiştir. Birer öğrenci ise, bilgi
paylaşımı sağladığını, eğitimin kalitesini arttırdığını, verimli bir öğrenme ortamı oluşturduğunu, ezberciliğin
olmadığını, diğer derslere katkı sağladığını, özgür konu seçimi yapıldığını ve öğrencilerin aktif olduğu bir
yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir.
3) Proje çalışmalarının dezavantajları olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi açılardan?
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Şekil 3: Proje çalışmalarının dezavantajlarını gösteren grafik

Şekil 3’ teki grafikten de görüldüğü gibi roje çalışmalarının dezavantajları olduğunu düşünen öğrenci
sayısı onaltı, dezavantajları olmadığını düşünen öğrenci sayısı yirmibeş ve bu soruya belki cevabını veren
öğrenci sayısı üç olmuştur. Öğrenciler proje çalışmalarının hangi açılardan dezavantajları vardır sorusuna ise;
kısıtlı imkanlar, çok yönlü çalışma, problem çözümünde zorlanma, yabancı dil bilgisi, projenin süresinin çok
uzun olması ve yeni bilgilerin yoğun öğrenilmesinden dolayı yavaş ilerleme cevaplarını vermiştir.
4) Bireysel çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şekil 4: Bireysel çalışma hakkındaki görüşleri gösteren grafik

Öğrencilerin bireysel çalışma hakkındaki görüşleri incelediğinde 31 öğrenci bireysel çalışmanın gerekli
olduğunu, üç öğrenci gereksiz olduğunu, iki öğrenci bireysel çalışma yerine grup çalışmasını tercih ettiğini,
bir öğrenci bireysel çalışmaların daha öğretici olduğunu ve iki öğrencide kişisel gelişim için faydalı olduğunu
düşünmektedir. Bireysel çalışmalar hakkında üç öğrenci kolay, onaltı öğrenci ise zor olduğunu
düşünmektedir.
5) Proje çalışmanızda kullandığınız yöntem ve teknikler nelerdir?

Şekil 5: Proje çalışmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri gösteren grafik

Proje çalışmalarında öğrencilerin çoğunluğu araştırma yöntemini kullandığını ifade etmiştir. Bunun
yanında video izleme, deneme – yanılma, analiz etme ve hayal gücümü kullandım diyen öğrencilerde
bulunmaktadır.
6) Projede en çok zorlandığınız bölüm ya da bölümler hangileriydi? Neden?
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Şekil 6: Projede en çok zorlanılan bölümü gösteren grafik

Öğrenciler projede en çok zorlandıkları bölümleri kodlama, problemlerin çözümü, veri tabanı işlemleri,
görsellik, ilk defa karşılaşılan konular olarak belirtmişlerdir. Neden bu bölümlerde zorlandıklarını ise
programların kısıtlı olması, yabancı dil sorunu ve iş yüklerinin fazla olması olarak ifade etmişlerdir. İki
öğrenci ise projenin herhangi bir bölümünde zorlanmadığını ifade etmiştir.
7) Projede en çok keyif aldığınız bölüm hangisiydi? Neden?

Şekil 7: Projede en çok keyif alınan bölümü ve nedenini gösteren grafik

Öğrenciler projede en çok keyif aldıkları bölüm olarak tasarımın yapıldığı, içeriğin oluşturulduğu,
kodlamanın yapıldığı, animasyonların hazırlandığı, projenin tamamlandığı ve projenin her aşaması biçiminde
görüş belirtmişlerdir. Neden bu bölümlerde keyfi aldıklarına ise; projenin o bölümünün eğlenceli olması, yeni
bilgiler öğrenmeleri, başarılı olmalarını hissetmeleri, bölümün zor olması, bölümün kolay olması ve araştırma
yapmalarından dolayı olduğunu belirtmişlerdir.
8) Projenizi yaparken beklemediğiniz durumlarla karşılaştınız mı? Beklemediğiniz hangi
durumlarla karşılaştınız? Beklemediğiniz durumların çözümünde hangi yöntemleri kullandınız?

Şekil 8: Projede beklenilmeyen durumları ve bunların çözümü gösteren grafik

Projenizi yaparken beklemediğiniz durumlarla karşılaştınız mı sorusuna 39 öğrenci evet cevabını, beş
öğrenci ise hayır cevabını vermiştir. Öğrenciler beklemedikleri durumları; ilk defa karşılaştıkları konular,
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kodlama bölümü, tasarım bölümü, ücretli programlar, veri tabanı işlemleri, öğretim elemanının istekleri ve
kendilerinden kaynaklanan durumlar olarak belirtmişlerdir. Beklemedikleri durumların çözümünde ise;
ücretsiz programları kullandıklarını, farklı platformları tercih ettiklerini, çevrelerinde bulunan arkadaş, akraba
ve öğretmenlerinden yardım aldıklarını, sorun çıkartan bölümü tekrar en baştan başlayıp yaptıklarını ve
internet ya da yardımcı kaynaklar kullanarak araştırma yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir.
9) Bu proje çalışması ile yeni bilgiler öğrendiniz mi? Hangi konularda yeni bilgiler öğrendiniz?

Şekil 9: Proje öğrenilen yeni bilgilerin hangi konular olduğunu gösteren grafik

Proje çalışması ile yeni bilgiler öğrendiniz mi sorusuna 43 öğrenci evet ve sadece bir öğrenci hayır
cevabını vermiştir. Hangi konularda yeni bilgiler öğrendiniz sorusuna ise; web sitesi tasarlama, animasyon,
programlama, yeni programlar, robotik ve bilgisayar donanımı biçiminde cevap vermişlerdir.
10) Proje çalışmanızın diğer ders ya da derslere bir etkisini olduğunu düşünüyor musunuz? Etkisi
olduğunu düşündüğünüz derslerin isimleri nelerdir?

Şekil 10: Projenin etkilediğini dersleri gösteren grafik

Proje çalışmanızın diğer ders ya da derslere bir etkisini olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna 30 öğrenci
evet, onbir öğrenci hayır ve üç öğrenci kısmen cevaplarını vermiştir. Öğrenciler ağırlıklı olarak nesne tabanlı
programlama, görsel programlama ve internet programcılığı derslerini belirtmişlerdir. Bu derslerden farklı
olarak grafik animasyon, içerik yönetimi, internet programcılığı ve tüm dersler cevaplarını veren öğrencilerde
bulunmaktadır.
11) Diğer derslerinizde de proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasını ister misiniz? Neden?
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Diğer derslerinizde de proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasını ister misiniz sorusuna 30
öğrenci evet cevabını verirken, oniki öğrenci ise hayır cevabını vermiş, bir öğrenci kısmen cevabını vermiştir.
Evet cevabını veren öğrenciler öğrenilen konuların hafızalarında daha kalıcı olduğunu, kendilerini araştırmaya
yönelttiğini, sürekli değerlendirme yapılmasından dolayı sınavlara çalışmalarına gerek kalmadığını, kişisel
gelişimlerinin sağlandığını, sınav stresinin ortadan kalktığını ve bu yaklaşımın eğlenceli olduğunu
belirtmişlerdir. Hayır cevabını veren öğrenciler ise projelerin çok uzun süreli olmasından dolayı diğer derslere
zaman ayıramayacaklarını, daha kısa süreli projeler istediklerini, grup çalışmasının görev paylaşımını
sağlayıp sorumlulukların paylaştırılacağını, DGS’ ye hazırlanamadıklarını ve çok zorlandıklarını
belirtmişlerdir.

Şekil 11: Diğer derslerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımının kullanılmasını isteyen/istemeyen öğrencileri gösteren
grafik

12) Öğretim elemanının proje çalışmalarınızı tamamlamanızda katkısı nasıldı?

Şekil 12: Öğretim elemanının proje çalışmalarına katkısını gösteren grafik

Öğretim elemanının proje çalışmalarınızı tamamlamanızda katkısı nasıldı sorusuna öğrencilerin çoğunluğu
problem yaşadığımızda bilgiye yönlendirmiştir cevabını vermiştir. Bunun yanında cesaretlendirici, zorlayıcı
ve herhangi etkisi olmadı cevaplarını veren öğrencilerde olmuştur.
13) Proje çalışmanızı hedefleriniz doğrultusunda eksiksiz tamamlandınız mı?
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Şekil 13: Proje çalışmalarını eksiksiz tamamlayan ya da tamamlayamayan öğrenciler gösteren grafik

Öğrencilerin çoğunluğunu proje çalışmalarını eksiksiz olarak tamamladığını ifade etmiştir, sekiz öğrenci
ise proje çalışmalarını hedeflerini doğrultusunda tamamlayamadığını belirtmiştirler. Proje çalışmalarını
tamamlayamayan öğrenciler bu çalışmalarında zamanın yetmediğini, zor olduğunu ve grup çalışması
yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. İki öğrenci ise yaptıkları çalışmalarda hedeflerinin daha da üstüne
çıktıklarını söylemişlerdir.
14) Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili belirtmek istediğiniz diğer hususlar nelerdir?

Şekil 14: Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili diğer hususları gösteren grafik

Öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili olarak belirtmek istediği diğer huşular ise;
projelerin çok olması sebebiyle diğer derslere çok fazla zaman ayıramadıkları, kaynak yetersizliği nedeniyle
aradıkları bilgilere ulaşamama, bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi ve değerlendirmenin adil olmaması,
bilgi sahibi olmadıkları konuların çok olması, problem çözümünde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu
yaklaşımda öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğunu ve tüm derslerde bu yaklaşımın uygulanması
gerektiğini belirtmişlerdir.
5. TARTIŞMA VE ÖNERILER
Bu araştırmada, meslek yüksekokulları bilgisayar programcılığı programı öğretim programında bulunan
sistem analizi ve tasarımı dersinin on haftalık bölümünde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanarak, bu
yaklaşımın avantaj, dezavantaj ve verimliliğini belirlemek amacıyla öğrencilerin görüş ve düşüncelerine
başvurulmuştur. Bu öğrenme sürecinin öğrencilerin bakış açılarına bağlı olarak açıklanması ve bu yöntemi
uygulayacak olan öğretim elemanlarına katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Proje
tabanlı öğrenme yaklaşımında en büyük amaçlardan biri öğrencilerin yeni bir ürün ortaya çıkarmasıdır. Bu
araştırmada öğrenciler bilgisayar oyunu, web sitesi, bilgisayar programı, robotik ve web 2.0 araçlarıyla
geliştirilen ürünler ortaya çıkarmışlardır.
Bu çalışmada öğrenciler araştırma yöntemini çok fazla kullanmakla birlikte bu yöntemi deneme –
yanılma, analiz etme, videolar ve hayal güçlerini kullanma gibi yöntemlerle desteklemişlerdir. Bu bağlamda
öğrencilerin problem çözme ve karar verme gibi becerilerini geliştirdikleri görülmüştür.
Yapılan araştırma çerçevesinde öğrencilerin tamamı bu yaklaşımın avantajları olduğunu düşünmektedir.
Bu avantajları araştırma kapsamında aşağıdaki gibi sıralayabiliriz,
✓ Geleneksel yöntemlere göre daha kalıcı bilgiler öğrenmeyi sağlar,
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✓ Geleneksel yöntemlerde pasif durumda olan öğrenciyi eğitimin merkezine alarak aktifleştirir,
✓ Geleneksel yöntemlere göre daha verimlidir, sonuçta bir ürün ortaya çıkar,
✓ Öğrencileri sürekli araştırmaya yönlendirir,
✓ Öğrencileri meslek seçimine özendirir,
✓ Öğrenciler arasındaki işbirliğini ve bilgi paylaşımını arttırır,
✓ Sürekli yeni kavramlar öğrenilmesini sağlar,
✓ Ezberi ortadan kaldırarak eğitimin kalitesini arttırır,
✓ Sınav stresinden uzaklaştırarak sadece bir günde değil sürekli çalışmayı sağlar,
✓ Bir konu üzerine yoğunlaşarak bu konuda daha kolay gelişim sağlar,
✓ Diğer derslerde de başarılı olmayı sağlar,
✓ Ürünün sürekli olarak gelişmesi ders çalışmaya teşvik eder,
✓ Dayatmalara göre değil, özgür biçimde konu seçimi sunar,
✓ Problem çözme yeteneğini geliştirir,
✓ Öğrencilerin kendilerini keşfetmesini sağlar.
Yapılan araştırma çerçevesinde öğrencilerin %36,36’ sı bu yaklaşımın dezavantajları olduğunu
düşünmektedir. Bu dezavantajları araştırma kapsamında aşağıdaki gibi sıralayabiliriz,
✓ Kısıtlı imkânlar,
✓ Problem çözümünde zorlanma,
✓ Yabancı dil sorunu,
✓ Proje kapsamından dolayı sürenin uzunluğu,
✓ Sürekli yeni bilgilerin öğrenilmesi sebebiyle araştırma süresinin uzunluğundan dolayı yavaş
ilerlemedir.
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak ileride yapılacak çalışmalara ışık
tutabilecek, yukarıda sıralanan dezavantajları en aza indirerek bu yaklaşım uygulanırken dikkat edilmesi
gereken önerilere yer verilmiştir.
Öğrencilerin %70,45’ i bireysel çalışmanın gerekli olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin
bireysel çalışma becerisi kazandıkları görülmüştür. Aynı zamanda öğrenciler proje oluşturma süreçlerinin
anlatıldığı bir rapor hazırlamışlardır. Hazırladıkları bu raporu sunuya dönüştürerek sınıf içerisinde
arkadaşlarına yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vermişlerdir. Bu durum öğrencilerin rapor hazırlama, sunu
oluşturma ve bir gruba hitap etme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.
Öğrencilerin %68,18 i proje çalışmalarının diğer derslere etkisi olduğunu düşünmektedirler. Etkisi
olduğunu düşündükleri dersler genelde program kod yazma ile ilgili olan nesne tabanlı programlama, görsel
programlama ve internet programcılığı dersleridir. Öğrenciler aynı zamanda grafik animasyon, bilgisayar
donanımı ve içerik yönetimi derslerinin de yaptıkları projeler sayesinde daha başarılı olduklarını
belirtmişlerdir. Bu bağlamda yapılan proje çalışmalarının diğer derslerin öğrenilmesini kolaylaştırdığı ve
öğrencilerin aktif bir şekilde projelerini yaparak öğrendikleri için yeni bilgilerin daha kalıcı olduğu bu sayede
diğer derslerde de daha başarılı oldukları söylenebilir.
Öğrencilerden 30 tanesi diğer derslerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasını
istemektedirler. Bu yaklaşımın diğer derslerde de uygulanmasını istemelerinin nedeni olarak daha kalıcı
öğrenmeler kazanmaları, araştırma becerilerinin gelişmesi, öğretim elemanının periyodik olarak
değerlendirmeler yapması ve buna bağlı olarak sınav stresinden uzak bir çalışma süreci geçirmeleri olarak
belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğrencilerin geleneksel yöntemlerde sınav döneminde ezbere dayanan
öğrenmeler sağladığı görülmektedir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında sürekli değerlendirme olması
öğrencilerin daha verimli bir öğretim süreci geçirmelerini sağladığı düşünülmektedir. Öğrencilerden 13 tanesi
ise diğer derslerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasını istemedikleri konusunda görüş
belirtmişlerdir. Bunların nedenlerini ise projelerin çok uzun sürmesi, DGS’ ye hazırlanamamak, proje
sürecinde çok zorlanmak ve kapsamlı konularda grup çalışması yapılmaması olarak belirtmişlerdir. Bu
konuda ders öğretim elemanına çok büyük görev düşmektedir. Projeler belirlenirken mutlaka bir planlama
yapılmalı ve projenin kapsamı net olarak belirlenmelidir. Kapsamı büyük olan projeler için öğrenciler arası
işbirliği yapılması sağlanarak sorumluluk bilincinin artması amacıyla grup çalışmaları yaptırılmalıdır.
Öğretim elemanının proje çalışmalarını tamamlamanızda katkısı nasıldı sorusuna öğrencilerin %61,36’ sı
bilgiye ulaşmamızda bizi yönlendirdi, %20,50’ si sürekli bizi zorladı fakat bu durum yeni bilgiler
öğrenmemizi ve projemizin gelişmesini sağladı, %15,90’ ı ise projede zorlandığımız durumlarda bizi
cesaretlendirdi, %9,09’u ise projemizde herhangi bir etkisi olmadı biçiminde görüş belirtmişlerdir. Bir ürün
meydana getirirken birtakım becerilerin öğrenciye kazandırılması ve bu becerilerin geliştirilmesi bir öğretim
elemanı için temel amaç olmalıdır. Öğrenciler projelerini geliştirirken öğretim elemanının istekleri konusunda
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun sebebi olarak, zorlandıkları konudaki bilgi eksikliklerini
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belirtmişlerdir. Öğretim elemanları, öğrencilerin bilgi eksiği bulunan konularda kendisi ya da farklı bilgi
kaynaklarına yönlendirerek eksik olunan bilgileri öğrencilere kazandırmayı sağlamalıdır.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretim elemanının iş yükü fazla olduğundan, sınıftaki öğrenci
sayıları göz önüne alınarak mutlaka gruplar oluşturulmalı ve bir sınıfa birden fazla öğretim elemanı verilmesi
sağlanmalıdır. Bu sayede öğretim elemanı öğrencilere daha fazla vakit ayırarak öğrencilere, zorlandıkları
konularda bilgi vererek, bilgi eksikliklerini gidermelidir.
Proje çalışmalarınızı hedefleriniz doğrultusunda tamamladınız mı sorusuna öğrencilerin %81,81’ i evet
cevabını vermiştir, hatta bazı öğrenciler hedeflerimin üstüne çıktım ve kendimi bu konuda daha fazla
geliştirdim demiştir. Bu soruya hayır cevabını veren öğrenciler ise çalışma grubunun %19,19’ unu
oluşturmaktadır, bu oran azımsanmayacak derecede fazladır. Hayır cevabını veren öğrencilerin nedenleri ise
projenin çok uzun sürmesi, zor olması ve grup çalışması yapılmamasıdır. Bu durumda öğrencilerin bireysel
farklılıkları öne çıkmaktadır, öğretim elemanı proje ekiplerini oluştururken mutlaka bireysel farklılıkları göz
önüne almalı ve zor ya da kapsam olarak geniş olan konularda grup çalışması yaptırarak, sorumlulukların
paylaştırılmasını sağlamalıdır.
Kısıtlı imkânlar konusunda öğrencilerin düşünceleri şöyledir;
Ö2: Proje çalışmalarımın tamamen silinmesi, bilgisayarın bozulması sonucunda projeye verdiğimiz
emeğin boşa gitmesi,
Ö16: Araştırdığımız kodlarla ilgili fazla bilgi bulamadık ve zorlandık,
Ö19: Yurtta internet çekmediği için, kendi internetimi kullandım,
Ö25: Yabancı dil eksikliği, kullanılan programların ücretli olması,
Ö37: Yapacağımız oyunun veya programın arşivlerde veya internette yeterince bilgi ve kaynak olmaması.
Bu bağlamda öğrencilere projelerini geliştirme süreçlerinde periyodik olarak yedek almalarının,
bilgisayarlarında herhangi bir arıza olması ya da internet ile ilgili sorunlar olması durumunda okuldaki
bilgisayar laboratuvarının etkin kullanımının, yabancı dil sorunu için çeşitli dil dönüştürme programlarının
tanıtılmasının, geliştirecekleri projeler için kullanacakları programların üniversiteler ya da okullar tarafından
temin edilmiş olmasının ve yapacakları projeye ait konularda daha önceden kaynak taraması yapılarak yeterli
kaynakların olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Problem çözümünde zorlanma konusunda öğrencilerin görüşleri şöyledir;
Ö3: Kod kısmında sorun oluyor, anlaşılması zor,
Ö8: Kod yazımları çok zor oluyor. Çalışma çok hata veriyor,
Sürekli yeni bilgilerin öğrenilmesi sebebiyle araştırma süresinin uzunluğundan dolayı yavaş ilerleme
konusunda öğrencilerin görüşleri şöyledir;
Ö6: Çok fazla vaktimi harcadım ve sadece tek ödev ya da tek proje yoktu. Birden fazla ödev olması kafa
karıştırdı,
Ö14: Kısıtlı zaman ve dersler ile projelerin birbirleriyle çakışması ve birden fazla projenin hayat düzenini
değiştirmesi,
Ö15: İlk defa kullandığım bir program olduğu için ilerleme konusunda zorlandım.
Ö26: Yapım süresi uzun ve meşakkatli,
Öğrencilerinde belirttiği gibi program kod yazma aşaması çok fazla sorunun olduğu bir aşamadır, ayrıca
birden fazla proje olduğunda diğer derslerine çok fazla zaman ayıramamaktadırlar. Bu tip durumlar için bir
öğrenci şöyle demiştir, “Ö25: Yaptığım projede tek çalışmak zor oluyor animasyon (tasarım) için ayrı,
kodlama için ayrı olsaydı daha güzel olurdu” öğrencinin de belirttiği gibi kapsamlı projelerde öğrenciler arası
işbirliğini arttırmak amacıyla bireysel yerine grup çalışmaları yaptırılıp, problem çözümünün ekip
çalışmasıyla
üstesinden
gelinmesi
sağlanabilir.
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Ek 1: YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU
Değerli Öğrencilerim;
Bu form Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımıyla geçekleştirilen Sistem Analizi ve Tasarımı dersine ait
görüşlerinizi öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenciler üzerindeki
etkisini ölçmek ve bu yaklaşımın avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak amacıyla bir araştırma
yürütüyoruz. Bu araştırma çerçevesinde gönüllü katılımınızla bu yazılı görüşme formunu kullanarak sizinle
bir görüşme yapmak istiyorum. Unutmayınız ki; araştırma sonuçları sizlerin proje süreci boyunca yaşadığınız
sorunların ortaya konmasına ve karşılaştığınız problemlerin çözümüne de yardımcı olabilecektir.
• Bu görüşme formuna yazacaklarınızın tümü gizli tutulacak ve başka hiçbir yerde kullanılmayacaktır.
• Araştırmanın raporunda isminiz veya kimliğinizle ilgi hiçbir bilgi yer almayacaktır.
• Sorulan sorulara içtenlikle ve gerçek düşüncelerinizi yansıtacak şekilde cevap vermeniz proje tabanlı
öğrenme yaklaşımının etkilerini görmek bakımından çok önemlidir.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
Öğr. Gör. Ahmet AKKAYA/Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay SARITAŞ
Demografik Sorular
Adınız Soyadınız:……………………………………………………… Cinsiyetiniz: K 
E
Hangi tür liseden mezun oldunuz?: ……………………………………………………..
Lisede okuduğunuz bölüm: ……………………………………
Görüşme Soruları
1.
Proje çalışmanızın genel amacı nedir?
2.
Proje çalışmalarının avantajları olduğunu düşünüyor musunuz? (Evet/Hayır)
• Hangi açılardan?
3.
Proje çalışmalarının dezavantajları olduğunu düşünüyor musunuz? (Evet/Hayır)
• Hangi açılardan?
4.
Bireysel çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? (Gerekli/Gereksiz/Kolay/Zor)
5.
Proje çalışmanızda kullandığınız yöntem ve teknikler nelerdir?
6.
Projede en çok zorlandığınız bölüm ya da bölümler hangileriydi?
• Neden?
7.
Projede en çok keyif aldığınız bölüm hangisiydi?
• Neden?
8.
Projenizi yaparken beklemediğiniz durumlarla karşılaştınız mı? (Evet/Hayır)
• Beklemediğiniz hangi durumlarla karşılaştınız?
• Beklemediğiniz durumların çözümünde hangi yöntemleri kullandınız?
9.
Bu proje çalışması ile yeni bilgiler öğrendiniz mi? (Evet/Hayır)
• Hangi konularda yeni bilgiler öğrendiniz?
10.
Proje çalışmanızın diğer ders ya da derslere bir etkisini olduğunu düşünüyor musunuz? (Evet/Hayır)
• Etkisi olduğunu düşündüğünüz derslerin isimleri nelerdir?
11.
Diğer derslerinizde de proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasını ister misiniz? (Evet/Hayır)
• Neden?
12. Öğretim elemanının proje çalışmalarınızı tamamlamanızda katkısı nasıldı?
13. Proje çalışmanızı hedefleriniz doğrultusunda eksiksiz tamamlandınız mı? (Evet/Hayır)
14.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili belirtmek istediğiniz diğer hususlar nelerdir?
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FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “FİZİK” KAVRAMINA YÖNELİK
METAFORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Işıl AYKUTLU1, Sevim BEZEN2, Celal BAYRAK3
1.

ÖZET

Araştırmada, metaforlar aracılığıyla fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan “Olgubilim” deseni kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya,
2015-2016 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara’daki bir devlet üniversitesinde fizik eğitimi alanında eğitim
gören 60 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bana göre fizik ........... gibidir. Çünkü ..........”
cümlesinin yer aldığı metafor formu kullanılmıştır ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ise
öğretmen adaylarının 14 adet geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir ve elde edilen metaforlar üç kavramsal kategori
altında toplanmıştır. Sıklıkla ifade edilen metaforların yaşam, doğa, oyun ve en fazla ifade edilen kavramsal kategorinin
ise ‘Fizik ve Evren’ olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metafor, fizik eğitimi, öğretmen adayları, fizik.

An evaluation of pre-service physics teachers’ metaphors for the concept of “physics”
Physics, which is part of positive sciences, is actually a natural science. It is the essence of the knowledge and skills
that are effective in people’s interpretation of their environment and in providing regularity (Hançer, Şensoy, & Yıldırım,
2003). Indeed, physics is interconnected with daily life and visual events. Thus, it is though that physics education can be
easily realized by giving examples from daily life and by providing visual aid (Bozkurt & Sarıkoç, 2008). However, it is
also thought that one of the most important problems in physics education is the not being able to train qualified and
properly equipped teachers in the field. Teachers cannot plan their lectures and do proper and sufficient applications
(Çallıca et al., 2001; Güven et al., 2002). The solution to this problem can be said to lie in the training of pre-service
teachers (Güneş, Güneş, & Hoplan, 2012). In this study, too, it is thought that determining pre-service physics teachers’
perceptions of “physics” concept is important, because it is believed that their perception will have an impact on the
teaching and education they will do in the future since they are the physics teachers of the future. To this end,
“phenomenology” which is one of the qualitative research patterns was used in order to evaluate pre-service physics
teachers’ metaphors for “physics” concept. Study group of the study consists of 60 pre-service teachers enrolled at the
faculty of education of a state university in Ankara during the spring semester of 2015-2016 academic year. Pre-service
teachers were selected according to criteria sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. Criterion
in the study was determined to be working with pre-service teachers who will teach physics. As data gathering tool, a
metaphor form, which consists of the sentence “For me physics is like …..…because …....” was used. Data in the study
were analyzed by content analysis. Within the context of content analysis, coding, forming categories, arranging data
according to code and categories, assuring validity and reliability were done. Moreover, metaphors obtained in the study
were visualized by the word cloud which was formed based on the repeat frequency of metaphors and which provides a
visual summary of the obtained data (Viegas & Wattenberg, 2008). At the end of the study, a total of 14 metaphors were
obtained by taking 56 metaphors as valid of 60 pre-service teachers. These 14 metaphors were grouped under three
conceptual categories. The most frequently expressed metaphor by pre-service teachers was “Life” with 55,35%. This
metaphor was followed by the metaphor “Nature” (8,92%) used by five pre-service teachers. The most frequently
expressed metaphors were in the “Physics and the Universe” category. The second most frequently expressed metaphors
were seen to be in “Physics and Entertainment” category. In this category, the most frequently expressed metaphors are
“Game” (7,14%), “Puzzle” (5,35%), and “Novel” (3,57%). Another category formed in accordance with the views of preservice teachers was “Physics and Difficulty.” The “Physics and Difficulty” category consists of five metaphors. The most
frequently expressed metaphors among these are “Love” (3,57%) and “A complex problem” (3,57%). In the studies
conducted in recent years, it is noteworthy that the importance of physics education and teaching, which is connected to
the universe and life. These studies contend that the main aim of physics education is to ensure that students examine
nature and the universe from a scientific angle (Campbell, Lubben, & Dlamini, 2000; Park & Lee, 2004; Rioseco, 1995;
Wilkinson, 1999). It has been indicated that physics is related to everything that we see and hear in our lives and that
physics education is a necessity rather than something that is forced upon us (Soslu, 2012). Moreover, as indicated in
literature, perceptions concerning the relatedness of physics with life and nature have already been laid out by the study.
Pre-service teachers also expressed that physics is fun because physics can be perceived as fun as the complexity of
physics can be solved through games and puzzles. Compared to traditional methods, using rich audio-visual materials can
turn physics into something fun, interesting, and intriguing (Civelek, 2008). It was determined that physics, which was
perceived to be difficult, was expressed most frequently through the metaphors of love and a complex problem by pre-
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service teachers. It can be said that pre-service teachers consider physics to be difficult because they are not fully
motivated for physics, their knowledge of the field is limited, and that they perceive physics concepts to be abstract (Özek,
Gönen, Maskan, Kavak, & Aşkın, 2003). Developments in the field of physics today increase the difficulties faced in
physics education. Increase in the number of new concepts and the constant addition of new topics decrease the positive
perception towards physics day by day (Özkan, 2008). Without a doubt, a great responsibility befalls on pre-service
teachers and teachers during this process in order for a quality physics education, because the realization of good
outcomes depends on the performance of the teacher. In this respect, teachers are expected to create effective learning
environments so that students reach knowledge, and they are also expected to be models for their students (Soslu, 2012).
Finally, it can be said that there is need for metaphor studies in order to improve the quality of physics education, and that
other studies on physics education would contribute to the field bearing in mind that the importance of physics education
will increase (Karamustafaoğlu, 2009).

Key words: Metaphor, physics education, pre-service teachers, physics.
2. GIRIŞ
Bilgi çağının yaşandığı bugünlerde eğitim sistemlerindeki temel amaç, öğrencilere bilgiye ulaşma
becerisinin kazandırılması ve konuları kavrayarak öğrenmelerinin sağlanmasıdır. İyi eğitilmiş nitelikli
insanlar gelişmiş toplumlarda bu şekilde sağlanan eğitim ile var olmaktadır. Nitelikli insanların
yetiştirilmesinde bireylerin; öğrenme yolu, bilgileri, anlayışları ve becerileri önemli bir rol oynamaktadır
(Güneş, Güneş, & Hoplan, 2012). Aslında tüm bu kazanımlar öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri ve
öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılımlarıyla edinilebilmektedir. Ayrıca bu kazanımlar fen eğitimi
sayesinde bireylere aktarılabilmektedir (Sarı, 2013). Fen bilimleri bireylerin doğayı ve doğada kendilerini
anlama gayretlerinin bir ürünüdür (Collette & Chiapetta, 1989) ve doğayı, doğal olaylarını sistemli bir şekilde
anlayarak gelecekteki olayları kestirebilme fırsatı olarak tanımlanabilmektedir (Turgut vd., 1997). Günlük
yaşamda teknolojik gelişimlerin takip edilebilmesi, algılanması, yorumlanabilmesi fen bilimleri eğitimi ile
mümkün olmaktadır. Fen bilimleri gözleme, deneye, keşife, ispata, araştırmaya ve hipotez kurmaya
dayanmaktadır (Çilenti, 1985; Odubunni & Balagun, 1991). İnsanlığın doğuşundan bugüne kadar insanların
ihtiyaçlarını gidermek için elde edilmiş ve kanıtlanmış bilgileri fen bilimleri içermektedir (Çilenti, 1985).
Kısacası fen bilimlerinin ve ona bağlı olarak üretilen teknolojinin bireylerin gelişimine katkısı sayılamayacak
kadar fazladır. Bu bağlamda fen öğretiminin günümüzde öneminin gittikçe arttığı söylenebilir. Gelişmiş
ülkelerin ilerleyen zamanlarda güçlü bir şekilde dünyada söz sahibi olmasının fen alanında yetişmiş bireylerle
olacağı düşünülmektedir (Gürses vd., 2005). Çünkü fen bilimleri muhakeme yeteneğine katkı sağlayan,
analiz-sentezi içeren mantık ile birlikte fizik, matematik gibi bilimlerin temel bilgilerine sahip olunmasını
gerektiren bir alandır (Aydın & Polat, 2001; Topsakal, 1999). Fen bilimleri içerisinde yer alan fizik bir doğa
bilimidir. İnsanların yaşadığı çevreyi yorumlamada ve düzenliliğin sağlanmasında etkili bilgi ve becerilerin
özüdür (Hançer, Şensoy, & Yıldırım, 2003). Fizik eğitimi çevredeki olayların eğitimini sağlamaktadır.
Bireyin bindiği arabanın, kullandığı elektriğin ve güneşin yarattığı etkilerin ve sonuçların bir göstergesidir
(Çetin, 2013). Fizik dersleri bugüne kadar hep sayısal bir ders olarak algılanmıştır. Bu nedenle öğrenciler
tarafından anlaşılması ve anlatılması zor bir ders olduğu ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen araştırmalar bunun
sebebinin öğretim yöntemlerinin ve teknolojinin yeterince kullanılmaması olduğunu ortaya koymaktadır.
Öğretim yöntemleri ve teknolojinin ise imkansızlıklar ve bilgi eksikliğinden dolayı yeterince kullanılamadığı
belirtilmektedir (Clement, 1982; Halloun & Hestenes, 1985). Fizik aslında kavramsal temeller üzerine
kurulmuş geniş bir alana sahip olan bir bilim dalı olmasına rağmen, formüller içerisine boğulmuş ve bu
şekilde öğretiminin sağlanmaya çalışıldığı bir bilim dalı olarak ele alınmaktadır. Bu durum fizik öğretimini
zorlaştırmakta ve öğrencilerin kavram öğretiminden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Öğrenciler fizik
içerisinde yer alan kavramları kendilerince zihinlerinde oluşturma çabası içine girmektedirler ve bu kavram
yanılgılarına oluşumuna destek sağlamaktadır. Aslında fizik günlük hayatla ve görsel olaylarla bütünleşik
haldedir. Fizik öğretiminin günlük hayattan örnekler verilerek, görsellik sağlanarak kolaylıkla
gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir (Bozkurt & Sarıkoç, 2008). Fizik öğretimine yönelik gerçekleştirilen
araştırmaların sonuçları da, öğretim programından ezbere dayanan gereksiz bilgilerin çıkarılmasını ve
öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşabileceği aktif öğrenme sürecinde yer alan öğretim yöntem ve
tekniklerinin kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü öğrenci merkezli bir öğretim ile öğrencilerin
ön bilgilerinin ortaya çıkarılabildiği, yeni öğrenilen bilgilerin nakledilebildiği ve öğrenciler tarafından
yaparak, yaşayarak ve tartışarak öğrenebildikleri bir ortamın sağlanılabildiği savunulmaktadır (Ebenezer &
Haggerty, 1999). İyi bir fizik eğitimi; ezberciliğin olmadığı, deneylere fazlaca yer verilen ve günlük hayatla
bilgilerin ilişkilendirildiği ortamlarda gerçekleştirilebilmektedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme sayesinde ise
bilgiler derin izli ve uzun süre kalıcı hale gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin yaratıcılığı ve problem çözme
yetenekleri gelişmektedir (Çilenti, 1984). Sonuç olarak fizik eğitiminde başarısızlığın ve dersin
sevilmemesinin birçok nedeni olması ile birlikte, fizik eğitimindeki önemli sorunlardan birinin alanda nitelikli
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ve yeterince donanımlı öğretmenlerin yetiştirilememesi olduğu düşünülmektedir. Öğretmenler derslerini
planlayarak uygun ve yeterli bir şekilde uygulamalarını gerçekleştirememektedirler. (Çallıca vd., 2001; Güven
vd., 2002). Günümüzde hala mevcut olan bu problemin çözümünün, gelecek nesilleri yetiştirecek olan
öğretmen adaylarının eğitiminde olduğu söylenebilir. Çevredeki olayları sorgulayan, bilimsel bilgiye nasıl
ulaşabileceğini bilen ve yeni bilgiler edinebilen öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde eğitim fakültelerine
önemli görevler düşmektedir (Nuhoğlu, Kocabaş, & Bozdoğan, 2004). Öğretmen adaylarından öğrencilerin
derslere yönelik ilgilerini arttırabilecek ve geliştirebilecek seviyede öğretim gerçekleştirmeleri ve bu şekilde
bir donanıma sahip olmaları beklenmektedir (McComas, 1998; Wellington, 1986). Tüm bu bilgiler
doğrultusunda, fizik öğretmen adaylarının öncelikle “Fizik” kavramına yönelik algılarının belirlenmesinin
önemli olduğu düşünülmektedir. Fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına yönelik algıları ise metaforlar
aracılığıyla belirlenebilmektedir. Çünkü metaforlar başlıca algı araçları arasında sayılmaktadır (Arnett, 1999;
Güveli, İpek, Atasoy, & Güveli, 2011). Metaforlarlar bilinenden bilinmeyen bir alana doğru olan bilgi
transferi olarak tanımlanabilmektedir (Soysal & Afacan, 2012). Lakoff ve Johnson (2005), metaforları
dünyayı anlayabilmek ve açıklayabilmek için bireylerin keşfettiği dilsel araç olarak ifade etmektedir. Çünkü
insanlar bilmedikleri kavramlar hakkında bildikleri kavramlardan yola çıkarak metaforlar aracılığıyla
açıklamalar yapabilmektedir. Aslında metaforlar yeni bilgilerin öğrenilmesine olanak sağlamaktadır (Cerit,
2008). Örneğin, okul öncesi öğretmen adaylarının “Kimya” kavramı hakkındaki metaforları belirlenmiş ve
onların ilerleyen dönemlerde öğretim esnasında bu konuya nasıl yaklaşacaklarına yönelik bilgi edinilmiştir
(Usta & Ültay, 2015). Bu bakımdan araştırmada da fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına yönelik
metaforlarının değerlendirilmesi ile öğretmen adaylarının ilerleyen dönemlerde sınıf içerisinde bunu nasıl bir
yaklaşımla ele alacaklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın fizik eğitimine katkı
sağlayacağına ve ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmalara yol gösterici nitelik taşıyacağına
inanılmaktadır.
3. YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” fizik öğretmen adaylarının “Fizik”
kavramına ilişkin metaforlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Olgu bilim deseninde katılımcılar
tarafından oluşturulan anlamların açıklanması ve tanımlanması amaçlanmaktadır (Annells, 2006). Aynı
zamanda bu desen “Bu olguya ilişkin algı/deneyimler nelerdir?” sorusuna yanıt vermektedir (Cresswell,
2013). Bu kapsamda araştırmada öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına ilişkin algılarının neler olduğunun
tespit edilmesi istenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Ankara’da yer alan bir
üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 60 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları
amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemine uygun olarak belirlenmiştir.
Araştırmada ölçüt araştırmacılar tarafından belirlenmiş olup, eğitim fakültesinde fizik öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları ile araştırmanın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Çünkü
araştırma kapsamında belirlenen durumun derinlemesine incelenmesi ve araştırmanın amacına uygun somut
verilerin elde edilmesi istenmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu kapsamda gelecekte fizik öğretimini
gerçekleştirecek olan fizik öğretmen adayları ile araştırmanın yürütülmesi planlanmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Uygulama
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bana göre fizik ........... gibidir. Çünkü ..........” cümlesinin yer
aldığı metafor formu kullanılmıştır. Metafor formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve alanda doktora
eğitime sahip iki uzman tarafından incelenmiştir. Uzmanların görüşü doğrultusunda doküman araştırmanın
temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Uygulama esnasında öğretmen adaylarından metafor forumunda yer
alan boşlukları doldurmaları istenmiştir. Ancak öğretmen adaylarına form uygulanmadan önce metafor ile
ilgili kısa bilgi verilmiştir. Daha sonra uygulamalar ders saati içerisinde gerçekleştirilmiş ve öğretmen
adaylarına metafor formu dağıtılarak 20 dakika süre verilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizi kapsamında kodlama, kategorilerin
oluşturulması, verilerin kod ve kategorilere uygun düzenlenmesi ve geçerliğin, güvenirliğin sağlanması
yapılmıştır. Araştırmada öncelikle elde edilen veriler elektronik ortama aktarılmıştır. Çalışmanın amacına
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uygun olan 60 öğretmen adayından elde edilen 56 veri elektronik ortamda kodlanmıştır. Daha sonra
metaforlar arasındaki ortak özelliklere bakılarak birbirine benzer metaforlar bir araya getirilmiştir (Alger,
2009). Bir araya getirilen metaforlar ise üç kavramsal kategori altında toplanmış ve öğretmen adayı
açıklamaları ilgili temalar altında belirtilmiştir. Ayrıca metaforların tekrarlanma sıklığına bağlı olarak
oluşturulan ve elde edilen verilerin görsel bir özetini sunan kelime bulutu ile araştırmada elde edilen
metaforlar resmedilmiştir (Viegas & Wattenberg, 2008).
Araştırmada geçerlik kapsamında verilerin analiz süreci, kategorilerin oluşturulması, kategorilerin
oluşturulmasındaki gerekçeler ayrıntılı olarak açıklanmış ve sonuç raporu ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Araştırmada öğretmen adaylarının metaforlara yönelik gerekçeleri doğrudan alıntı şeklinde verilmiştir.
Güvenirlik kapsamında da, veriler eğitim alanında doktora yeterliliğe sahip iki uzmana sunulmuştur.
Uzmanlar arasındaki uyum %90 olarak bulunmuştur. Miles ve Huberman (2002)’a göre uyumun %90 ve üzeri
değer olması araştırmanın güvenirliğinin sağlandığını göstergesidir. Böylece araştırmanın hem geçerliği hem
de güvenirliği ifade edilen yöntemler ile sağlanmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmada öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar elde edilmiştir.
Araştırmaya katılan 60 öğretmen adayından 56’sının verisi geçerli sayılarak toplamda öğretmen adayları
tarafından “Fizik” kavramına yönelik 14 metafor üretilmiştir. Öğretmen adayları tarafından üretilen
metaforlara ve kategorilere Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Fizik Kavramına İlişkin Metaforların Kategorilere Göre Dağılımı
KATEGORİLER

Fizik ve Evren

Fizik ve Eğlence

Fizik ve Zorluk

METAFORLAR

(F,%)

Yaşam
Doğa
Okyanus
Işık hızıyla hareket eden bir cisim
Oyun
Bulmaca
Roman
Lunapark
Puzzle
Aşk
Karmaşık bir problem
Labirent
Elma şekeri
Ahtapot

31 (%55,35)
5 (%8,92)
1 (%1,78)
1 (%1,78)
4 (%7,14)
3 (%5,35)
2 (%3,57)
1 (%1,78)
1 (%1,78)
2 (%3,57)
2 (%3,57)
1 (%1,78)
1 (%1,78)
1 (%1,78)

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğretmen adayları tarafından üretilen 14 metafor üç kavramsal kategori
altında toplanmıştır. Öğretmen adayları tarafından en fazla ifade edilen metafor %55,35’lik yüzdeyle ‘Yaşam’
olmuştur. Bu metaforu beş öğretmen adayının görüşü ile ‘Doğa’ (%8,92) metaforu takip etmektedir. En fazla
ifade edilen metaforlar ‘Fizik ve Evren’ kategorisinde yer almaktadır. Ayrıca ‘Fizik ve Evren’ kategorisinde
öğretmen adayları tarafından ifade edilen ‘Okyanus’ (%1,78) ve ‘Işık hızıyla hareket eden bir cisim’ (%1,78)
metaforları da bulunmaktadır. İkinci olarak en fazla ifade edilen metaforun ‘Fizik ve Eğlence’ kategorisi
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu kategori sırasıyla ‘Oyun’ (%7,14), ‘Bulmaca’ (%5,35), ‘Roman’
(%3,57), ‘Lunapark’ (%1,78) ve ‘Puzzle’ (%1,78) metaforlarını içermektedir. Öğretmen adaylarının görüşleri
doğrultusunda elde edilen bir diğer kategori ise ‘Fizik ve Zorluk’ dur. ‘Fizik ve Zorluk’ kategorisi beş metafor
içermektedir. Bu metaforlar arasından en çok ifade edilenleri ‘Aşk’ (%3,57) ve ‘Karmaşık bir problem’
(%3,57) metaforlarıdır. Bu metaforları ‘Labirent’ (%1,78), ‘Elma şekeri’ (%1,78) ve ‘Ahtapot’ (%1,78) takip
etmektedir. Kategorilerde yer alan metaforlara örnek olarak öğretmen adayı ifadeleri aşağıda yer almaktadır:
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Ayşe: Yaşamımızda her şey fizikle mümkündür. Yürümemiz ya da bir işi gerçekleştirmemiz her şeyin temeli
fiziktir. Ayrıca günlük yaşamın her alanında fizikle karşılaşılır. Örneğin araba kullanmak, arabayı durdurmak
bunların hepsi fizikle alakalıdır.
Alp: Fizik çevremde olan her şeyle ilgilidir. Teknolojiden, dünyada gelişen mevsimsel olaylara kadar her
şeyi kapsar. Fizik bir yaşam felsefesidir. Fizik; birliktelik, ahenk ve uyumu bir arada sergiliyor. Kısacası fiziği
öğrenmek bende bir hayranlık uyandırıyor.
Suna: Fizik doğa gibidir. Doğa içinde bir sürü farklı canlı ve cansız varlıklar bulundurur. Bunlar kendi
içlerinde sistemli çalışırlar. Fizikte böyledir kendi içinde sistemli çalışır ve içinde bir sürü şey barındırarak
onları anlamaya çalışır.
Seval: Fiziğin okyanus gibi ucu bucağı yoktur. Yaşam içerisinde bizi oradan oraya sürükler.
Metin: Fizik oyunlarda olduğu gibi bilinmezlere ulaşmayı, hayal etmeyi ve düşünmeyi sağlar. Bu sırada
bizi eğlendirir.
Cansu: Fizik bulmaca gibidir. Problemlerin çözümü sorunun içinde saklıdır. Eğlenirken sonuca ulaşmaya
çalışırsın, ancak üzerinde çokta düşünmek gerekir.
Merve: Roman gibi fiziğin de tadına bir vardın mı elinden bırakmak istemezsin. İçinde sürüklenir oradan
oraya savrulursun. Roman gibi fizikte eğlencelidir.
Serap: Fizik aşk gibidir. Çok canını sıkar ama seversin. Ufak bir karşılık verse hele deli gibi seversin. Aşk
gibi sona ulaşmak insanı çok zorlar.
Tuna: Fizik karmaşıktır, anlaşılması zor olduğu kadar işlem çözümleri de zordur. Aslında bana göre fizik
sadece karmaşık bir problemden ibarettir. Fizik; önce anlamak, sonra yorumlamaktan geçer. Çünkü her bir
konu aslında diğer bir konunun bağlantısıdır.
Can: Fizik ahtapot gibidir. Çünkü fiziğe elini veren kolunu kurtaramıyor. Aynı zamanda fizik çok kapsamlı
bir alan olduğu için de insan bu alanda kendini hep eksik hissediyor, zorluk çekiyor.
Araştırmaya katılan fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına yönelik metaforları ile ilgili kelime
bulutu oluşturulmuştur. Kelime bulutunda tekrarlanma sıklığı en fazla olan kelimeler koyu renkli, merkezi
konumda ve daha büyük olarak resmedilmektedir. Kelime bulutunda görüldüğü üzere Tablo 1’deki verileri de
destekleyecek şekilde ‘Yaşam’ metaforunun diğer metaforlara göre daha büyük ve koyu renkli olarak
merkezde yer aldığı görülmektedir. Bu metaforu ise ‘Doğa’, ‘Oyun’ ve ‘Bulmaca’ takip etmektedir. Kısacası
kelime bulutu sayesinde fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına yönelik metaforları üzerinde anlam ve
önem çözümlenmesi bu şekilde yapılabilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Fizik Kavramına İlişkin Kelime Bulutu
5.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERILER
Araştırma sonucunda fizik öğretmen adaylarının “Fizik” kavramına yönelik görüşleri metaforlar
aracılığıyla değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının “Fizik” kavramını en çok ‘Fizik ve Evren’ kategorisi ile
bağdaştırdıkları ve yaşam, doğa, oyun, bulmaca metaforları ile ifade ettikleri elde edilmiştir. Öğretmen
adaylarının ürettikleri metaforlar sonucunda araştırmada üç kavramsal kategori ortaya çıkmıştır. ‘Fizik ve
Evren’, ‘Fizik ve Eğlence’ ve ‘Fizik ve Zorluk’ olarak belirlenen kategoriler alanyazında da farklı ifadelerle
yer almaktadır. Bu kapsamda son yıllarda yapılan çalışmalarda, evren ve yaşamla bağdaştırılmış fizik
öğretiminin ve öğreniminin öneminin vurguladığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmalar fizik eğitimdeki asıl
amacın, öğrencilerin doğayı ve evreni bilimsel yönden ele alarak incelenmesi olduğunu savunmaktadır
(Campbell, Lubben, & Dlamini, 2000; Park & Lee, 2004; Rioseco, 1995; Wilkinson, 1999). Fiziğin
yaşantımızın içerisinde gördüğümüz ve duyduyumuz her olayla ilgisinin olduğu ve fiziğin öğreniminin
aslında zorunluluk değil bir ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir (Tanuğur, Bekiroğlu, Gürel, & Süzük, 2012;

269

Glynn & Koballa, 2005). Fizik aynı zamanda doğayı anlama, doğa olaylarının neden-sonuç ilişkisini öğrenme
ve bunları ifade edebilme işi olarak belirtilmektedir. Bu doğrultuda akılcı ve teknolojik bir dünyanın alt
yapısını fiziğin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü fizik tutarlı ve akılcı düşünme sisteminin gelişimine
katkı sağlayan en önemli bilim dalları arasında yer almaktadır (Çorlu vd., 1991). Teknolojik gelişmelerin
temelini oluşturan, bulguları ve kuralları ile diğer bilimlerinde gelişimini sağlayan, günlük yaşamın her
kademesinde yer alan fizik; doğaya insanlığın yararına olabilecek şekilde yön vermektir (Özdaş, 1991). Sonuç
olarak doğa bilimlerinin kaynağının fizik olduğu söylenebilir (Soslu, 2012). Araştırmada da öğretmen
adaylarının metaforlarının analizi sonucunda, fiziği doğa ve yaşam ile bağdaştırabildikleri ve bu şekilde
algıladıkları görülmektedir. Ayrıca öğretmen adayları fiziğin eğlenceli olduğunu belirtmiş ve fiziği en çok
oyun, bulmaca ve roman metaforları ile bağdaştırmışlardır. Bunların yanında öğretmen adayları tarafından zor
olarak algılanan fiziğin en çok aşk ve karmaşık bir problem metaforları ile dile getirildiği tespit edilmiştir.
Öğretmen adaylarının fiziği zor görmelerinin nedeninin fiziğe karşı tam motive olamamaları, alan bilgilerinin
yetersiz olması ve fizikteki kavramları soyut bulmalarının olduğu söylenebilir (Özek, Gönen, Maskan, Kavak,
& Aşkın, 2003). Günümüzde fizik alanındaki gelişmeler fizik öğretiminde karşılaşılan zorlukları her geçen
gün arttırmaktadır. Yeni kavramların sayısındaki artış, yeni konuların sürekli eklenmesi ile fizik dersine
yönelik olan olumlu algılama oranı da gittikçe düşmektedir (Özkan, 2008). Aslında fizik özünde günlük
hayatta gözlemlediğimiz birçok olayla bağlantılı olarak öğrenilebilmektedir. Öğrenciler fizikte yer alan
bilgilerin soyut ya da zor olduğu düşüncesinin aksine tamamen yaşamla ilgili olduğunu algılarlarsa, fiziğe
yönelik tutumlarının artması ve fiziği hissederek öğrenebilmeleri gerçekleşebilmektedir. Fizikle yaşam
arasındaki ilişkilendirme öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Kuşkusuz ki bütün bu süreçte fizik eğitiminin
istenilen düzeyde gerçekleşmesinde öğretmen adaylarına ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.
Çünkü fizik eğitiminde istenilen hedeflerin gerçekleşebilmesi öğretmenin performansına bağlı olarak
ilerlemektedir. Bu kapsamda öğretmenlerden etkili öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerin bilgiye
ulaşmasını sağlamaları ve öğrenciye model olmaları beklenmektedir (Soslu, 2012). Geleneksel yöntemlere
göre zengin, görsel, işitsel materyaller ile fizik sevilen, eğlenceli, ilgi çekici ve ilginç bir hale
dönüşebilmektedir (Civelek, 2008). Bu şekilde gerçekleşebilecek fizik eğitimi ile de fizik eğitiminin temel
hedefi olan kavramların kalıcı bir şekilde öğrenilmesi sağlanabilmektedir. Öğrencilerin en büyük sorunu
genellikle öğrendikleri bilgileri nasıl kullanabileceklerini bilmemeleridir. Öğrencilerin var olan bilgilerinin
farkına varabilmelerinde ve teorik bilgilerinin pratikte uygulama becerisine dönüştürebilmelerinde oyunların
etkili olduğu söylenebilir. Fiziğin eğlenceli yönünden yararlanarak, bilgiyi uygulamaya dönüştüren
yöntemlerin öğretimde kullanılması gerektiği önerilebilir (Nakipoğlu, 1999). Bu şekilde gerçekleştirilen fizik
öğretimi ile konuları özümseyen, gözlem yapabilen ve sürekli araştırarak bilimsel tutumlarını geliştiren
bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlanabileceğine inanılmaktadır.
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ORTAÖĞRETİM “TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ” ÖĞRETİM
PROGRAMININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÇOKLU
ÖĞRENME ORTAMLARINDA UYGULAMA SÜREÇLERİ
İlyas YAZAR1, Sevtap YAZAR2

1.

ÖZET

Kültür kavramı; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren
araçların bütünü, hars, ekin” şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür bir milleti diğer milletlerden ayıran ve bir milletin kendi
milli benliği içinde varlığını sürdürmesini sağlayan kısaca millet olma vasfının en önemli ve dinamik unsurlarından
biridir. Bu sebeple kültürel değerlerini ve dokusunu korumak isteyen her milletin kültürünü gelecek nesillere aktarması,
kavratması ve benimsetmesi önemli bir olgu olarak görülmektedir. Kültür aktarımı da denilen bu olguya göre, her birey
içinde doğduğu toplumun kültürel kurallarını öğrenerek yetişir. Bu öğrenme sayesinde hem içinde yaşadığı topluma uyum
sağlar hem de kültürel unsurların korunmasını ve yaşatılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarımında etkin rol oynar.
Kültür aktarımı konusunda aile kadar toplumsal kurumlara da önemli görevler düşmektedir. Bu kurumların başında eğitim
kurumları gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da temel eğitim sürecinden başlayarak ortaöğretim düzeyine kadar
uyguladığı çeşitli öğretim programlarıyla kültür aktarımı konusuna yer vermektedir. 2017 yılında yapılan öğretim
programları revizyonu ile ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” öğretim
programı hazırlanmıştır. Bu program kültür aktarımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bildirimizde “Türk Kültür ve
Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programı incelenerek kültür aktarımı konusunda sahip olduğu etkin rol ve sağlayacağı
faydalar üzerinde durularak öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirmede bilişim teknolojileri destekli çoklu
öğrenme ortamından yararlanma yolları ve uygulama biçimleri üzerinde önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültür Aktarımı, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programı

2.

GİRİŞ

Kültür kavramı birçok bilim dalını ilgilendiren soyut bir kavram olduğu için birbirinden farklı birçok
tanımı yapılmıştır. Kültürün Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğündeki tanımı “1. Tarihi, toplumsal gelişme
süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars,
ekin”, “2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.”, “3. Muhakeme,
zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.”, “4. Bireyin
kazandığı bilgi.”, “5. Tarım. ”, “6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.” şeklindedir (TDK,
2005: 1282).
İbrahim Kafesoğlu kültürü, “belirli bir topluluğa ait sosyal davranış ve teknik kuruluşlar” şeklinde
açıklamıştır (Kafesoğlu,1995: 16).
Ziya Gökalp “hars” adını verdiği kültürü şu şekilde tarif eder: “İnsan toplumlarının bütün fertlerini
birbirine bağlayan, yani kişiler arasındaki uyumu sağlayan kurumlar hars (kültür) kurumlarıdır. Bu
kurumların tamamı o cemiyetin harsını (kültür) oluşturur.” (Gökalp 2001: 25).
Karataş’a göre kültür, “Bir milletin bütün bireylerinin sahip olduğu olayları ve problemleri karşılayan;
duygu, düşünce şekilleriyle, tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat verimleri ve değer yargılarının
bütünüdür.” (Karataş, 2011: 358).
Sadık Tural (1998) kültürü şu şekilde açıklamıştır: “Kültür, tarih bakımından mevcudiyeti kesin olarak
bilinen bir toplumun, sosyal etkileşme yoluyla nesilden nesile aktardığı manevî ve maddî yaşayış
tarzlarının temsil ve tecelli bakımından yüksek seviyedeki bir bileşiği olan, sebebi ve sonucu açısından ise,
ferde ve topluma benlik, kimlik ve kişilik ile mensubiyet şuuru kazandırma, bütünleşmiş kılma,
yaşanan çevreyi ve şartları kendi hedefleri istikametinde değiştirme arzu ve iradesi veren, değer, norm
ve sosyal kontrol unsurlarının belirlediği bir sistemdir.” (Tural, 1998: 109).
1
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Mümtaz Turhan (1994) ise kültürü “bir cemiyetin sahip olduğu, maddî ve manevî kıymetlerden
teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde, mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymet
ölçülerini, umumi atitüd, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlar,
birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden
hususi bir hayat tarzı temin eder” şeklinde ifade etmiştir (Turhan, 1994: 45).
Karaalioğlu “Fikir, sanat varlıklarının tümü; gelenek halindeki her türlü yaşayış; muhakeme; zevk,
eleştirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumu. Bir toplulukta hüküm süren ve topluluğun tinsel
özelliğini, duyuş ve düşünüş ayrılığını meydana getiren, gelenek halindeki her türlü yaşayış, fikir ve sanat
varlıklarının bütünüdür” şeklinde kültürü tarif etmiştir (Karaalioğlu, 1993: 445).
Mehmet Kaplan da kültürü “dili, musikiyi, mimariyi, dağı, taşı her şeyden önce insanı işlemek, bunları
ulaşabilecekleri en yüksek, en güzel, en ince noktaya kadar ulaştırmak” ş eklinde ta nımla ma kta dır.
(Kaplan, 1977: 67).
Şerafettin Turan kültürü, “Bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam eden her türlü dil, duygu,
düşünce, inanç, sanat ve yaşayış öğelerinin tümüdür” şeklinde ifade etmiştir (Turan,1990: 13).
Erol Güngör kültürü şöyle tanımlar: “Kültür, bir inançlar, bilgiler, hisler ve heyecanlar bütünüdür.
Yani maddî değildir. Manevî olan kültür, uygulama halinde maddi formlara bürünür. Mesela, dini
inançlar; cami, namazdaki beden hareketleri dinî kıyafetler vs. şeklinde görünür.” (Güngör, 2006: 15).
UNESCO kültürü şu şekilde tarif eder: “Kültür bir insan topluluğunun kendi tarihi tekâmülü hususunda
sahip olduğu şuur demektir.” (Uyar, 2007: 9).
Türk yazarlar dışında yabancı yazarların bazılarının kültür tanımları ise şu şekildedir:
“Bir kategorinin üyelerini bir başka kategoriden ayıran kolektif bir zihinsel programlamadır” (Hofstede,
1984: 51).
“Bir toplumun tüm hayat biçimidir” (Linton, 1945: 32).
“Belli bir düşünceler sistemi ya da bütünüdür” ( Wissler, 1916: 195).
Tylor’a göre kültür, “Bilgiyi, imanı, sanatı, ahlâkı, hukuku, örf-âdeti ve insanın cemiyetin bir üyesi
olması dolayısı ile kazandığı çeşitli diğer bütün maharet ve itiyatları ihtiva eden mürekkep bir bütündür.”
(Tural, 1988: 34).
“Büyütülerek bilimsel ekrana yansıtılmış bireysel psikolojidir” (Benedict, 1998: 45).
“İnsan gereksinimlerinin karşılanması için doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak çalışan araç ve gereçler
ile gelenek görenekler ve bedensel veya düşünceyle ilgili alışkanlıkların tümüdür” (Malinowski, 1990: 54).
“Aslında herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş bir şeklidir. Din kültüre muhtaç olduğu çerçeveyi
temin eder ve bütün insanlığı bunalım ve ümitsizlikten kurtarır” (Eliot,1981: 20-27).
Yerli ve yabancı tanımlara bakıldığında kültürün bir topluma ait olan ve o toplumu diğerlerinden
ayıran maddi ve manevi değerlerin tamamını kapsadığını söylemek mümkündür.
Kültür aktarımı kavramı ise, bir topluma ait olan maddi ve manevi tüm kültürel değerlerin (inanış, dil,
sanat, eğitim, siyaset, estetik, yaşam tarzı, dünya görüşü, duygu ve düşüncelerin) yeni nesillere aktarılması ve
benimsetilmesi işidir. (Siegel, 1999; Vygotsky, 1978)
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı 2017 yılında yapılan öğretim programları revizyonu ile ortaöğretim kurumlarında
okutulmak üzere hazırlanan “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programını incelemek ve
programın kültür aktarımı açısından önemini açıklamaktır. Aynı zamanda programın kazanımlarını
gerçekleştirmede bilişim teknolojileri destekli çoklu öğrenme ortamından yararlanma yolları ve uygulama
biçimleri üzerinde durularak önerilerde bulunmaktır.
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3.

METOD

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Öğretim Programından elde edilen verilerin işlenmesinde doküman
incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.

4.

BULGULAR VE YORUMLAMA

Kültür kalıtımsal olarak elde edilebilen bir kavram değildir. Kültürün bireylere aktarımı plansız olarak
ailede başlar ve planlı olarak devlet kontrolünde verilen eğitimle devam eder. Bu kontrollü eğitim Milli
Eğitim Temel Kanunu’na uygun olarak hazırlanan öğretim programları çerçevesinde yürütülür. Öğretim
programları okullarda ulaşılması gereken amaçları, bunları gerçekleştirecek dersleri ve konuları sıralayan,
öğretmene bu işte rehberlik edecek düşünceleri kapsayan birer kılavuz niteliğindedir (Arslan, 2001: 30).
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Programı da kendi kültürünü ve medeniyetini iyi tanıyan, ona
sahip çıkma ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine kılavuzluk etmek üzere hazırlamış ve
kültür aktarımı açısından son derece önemli bir öğretim programıdır (MEB, 2017: 17).
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programında Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
dersinin içeriği ağırlıklı olarak tarihin sadece siyasi değil; ekonomik, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığı
anlayışı ile ilk Türk devletlerinden başlayarak Cumhuriyet Dönemi’ni kapsayacak şekilde belirlenmiştir. 11.
sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders içeriği dikkate alınarak tekrara düşmemek
amacıyla program sınırlandırılmıştır. (MEB, 2017: 22) Program, haftada hem 2 hem de 4 ders saati içinde
uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. (MEB, 2017: 25)
Programda ünite temelli yaklaşım esas alınmıştır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim
Programı, “ Türklerde Devlet Teşkilatı”, “ Türklerde Toplum Yapısı”, “Türklerde Hukuk”, “Türklerde
Ekonomi”, “Türklerde Eğitim ve Bilim”, “Türklerde Sanat” ve “Türklerde Spor” başlıkları altında toplam
yedi üniteden oluşmaktadır. (MEB, 2017: 22)
“ Türklerde Devlet Teşkilatı”, b a ş l ı ğ ı a l t ı n d a ; i lk Türk devletlerinde devlet yönetim anlayışını
açıklama, ilk Türk devletlerinin teşkilat yapısını kavrama, ilk Müslüman Türk devletlerinde yönetim anlayışını
analiz etme, ilk Müslüman Türk devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırma,
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışını kavrama, Osmanlı Devleti yönetim anlayışı ile ilk Müslüman Türk
devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırma, Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısını kavrama, değişim ve
süreklilik açısından Osmanlı devlet teşkilatı ile ilk Müslüman Türk devletlerinin devlet teşkilatını
karşılaştırma, Cumhuriyet’in ilanı ile yönetim anlayışında meydana gelen değişimi siyasi açıdan
değerlendirme ve Cumhuriyet’in ilanı ile devlet teşkilatında meydana gelen değişimi analiz etme şeklinde 11
kazanımın öğrencilerce elde edilmesi hedeflenmiştir.
“ Türklerde Toplum Yapısı” b a ş l ı ğ ı a l t ı n d a ; p r o g r a m d a i lk Türk devletlerinde toplumsal
yapının temel özelliklerini açıklama, ilk Müslüman Türk devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları
kavrama, Osmanlı Devleti’nde sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları kavrama, Osmanlı
Devleti’nde sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları kavrama, Tanzimat sonrası Osmanlı toplumsal
hayatında meydana gelen değişimleri analiz etme ve Meşrutiyet Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi’ni toplumsal
yapıda meydana gelen değişiklikler açısından karşılaştırma şeklinde 5 kazanım yer almaktadır.
İlk Türk devletlerindeki hukukî yapının özelliklerini açıklama, İslamiyet’in kabulünden önce ve sonra Türk
devletlerindeki hukuk anlayışını karşılaştırma, Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde hukuk sisteminde
meydana gelen değişimleri analiz etme, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde
meydana gelen değişimleri analiz etme, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti hukuk
sisteminde meydana gelen değişimi vatandaşlık hakları açısından değerlendirme ve Cumhuriyet Döneminde
hukuk alanında meydana gelen değişmeleri temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirme “Türklerde
Hukuk” başlığı altında programda yer alan kazanımlardır.
“Türklerde Ekonomi” başlığı altındaki 5 kazanım ise şunlardır: İlk Türk devletlerindeki ekonomik
yapıyı açıklama, Türk-İslam devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklama, Osmanlı Devleti’nin klasik
dönemindeki ekonomik yapısını açıklama, XVII. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomik yapısını kavrama,
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ekonomik yapı ve yaklaşımları kavrama.
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programında “Türklerde Eğitim ve Bilim” başlığı
altında ilk Türk devletleri dönemi eğitim ve bilim faaliyetlerini açıklama, ilk Müslüman Türk devletlerinde

276

eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini açıklama, Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı’daki eğitim ve bilim
faaliyetlerini kavrama, Tanzimat sonrasında Osmanlı Eğitim Sistemi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrama
ve Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve bilim alanında gerçekleşen gelişmeleri analiz etme şeklinde 5 kazanım
yer almaktadır.
“Türklerde Sanat” başlığı altında öğrencilerin edinmesi gereken kazanımlar ilk Türk devletlerinde
yaşam biçiminin sanata etkilerini açıklama, İslamiyet’in kabulü ile birlikte Türk-İslam devletlerinde sanat
anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi kavrama, Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini analiz
etme, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte sanat anlayışında meydana gelen değişimleri değerlendirme ve kültürel
mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemini kavrama şeklindedir.
“Türklerde Spor” başlığı altında ise programda ilk Türk devletleri döneminde yapılan spor faaliyetlerini
ve bu faaliyetlerin sosyal hayata etkilerini açıklama, ilk Müslüman Türk devletlerinde sporun toplumsal
hayattaki yerini kavrama, Osmanlı Dönemi’nde sporun toplumsal hayattaki yerini analiz etme ve sporun ve
sportif faaliyetlerin önemini değerlendirme şeklinde 4 kazanım yer almaktadır.
2 saatlik programda kazanım sayıları daha azdır. “Türklerde Devlet Teşkilatı” ünitesinde 6, “Türklerde
Toplum Yapısı”, “Türklerde Hukuk”, “Türklerde Ekonomi”, “Türklerde Eğitim ve Bilim” ünitelerinde 5’er;
“Türklerde Sanat” ünitesinde 4, “Türklerde Spor” ünitesinde ise 3 kazanım öğrencilere kazandırılmak
istenmektedir.
Bir toplumun kültürünü yeni nesillere aktarmasının “kültürü koruyup devamlılığını sağlamak”, “bireyleri
içinde yaşadıkları topluma kazandırarak onların toplumsal birer kimliğe sahip olmalarını temin etmek” ve
“milli kültürün bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşme gibi etkenlerle deforme olmasına ya da yok
olmasına engel olmak” gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır.
Her millet varlığını devam ettirmek için kültürünü korumak ve kültürel devamlılığını sağlamak
zorundadır. Bu da ancak toplumun her kesiminin kültürel değerlere aynı şekilde yaklaşması, bu değerlere
uygun tutum ve davranışlar sergilemesi ile mümkündür. Eğer bu sağlanmazsa ve toplumun farklı kesimleri
kültürel değerleri farklı algılayıp anlar ve yorumlarsa toplumda kültür bunalımı ve kimlik tartışması gibi ciddi
sorunlarla karşı karşıya kalınır. Bunun sonucunda da devletler yıkılmanın, yok olmanın eşiğine kadar gelir.
(Miyasoğlu, 1999: 14). Bu yüzden de Biner’in ifade ettiği gibi “Türk toplumu olarak sınırsız şerefler, paha
biçilmez payeler atfettiğimiz her şeye; vatan, millet, devlet, sancak, bayrak, ordu, hamaset, şahadet, istiklal,
zafer gibi bütün toplumsal mefhum ve mazruflarımıza ulviyet ve kutsiyetler kazandıran manevi değerlerin
bütününe sahip olan kültürümüzü muhafaza etmek” (Biner, 1990: 74) herkesin görevidir. Bu görevi bireyler
daha çok okulda almış oldukları kültürel eğitim sayesinde yerine getirmeyi öğrenirler.
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Programının genel ve özel amaçları incelendiğinde Türk
toplumunun kültürel dokusunu koruması ve devamlılığını sağlaması adına aşağıdaki amaçlara programda
yer verildiği görülmektedir:
•

Geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel

alanları kapsadığını kavrayarak tarihin öznesinin insan ve onun zaman içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler
olduğunu anlamaları,
•

Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak tarihî ve kültürel

mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almaları,
•

Cumhuriyet Dönemi’nde meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerin Türk

kültür ve medeniyet tarihine katkılarını kavramaları,
•

Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavramaları,

•

Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa katkılarını

kavramaları,
•

Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası idarî, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi

analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımalarını değerlendirmeleri. (MEB, 2017: 17)
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Programın hazırlanmasının genel amacı ise “kendi kültürünü ve medeniyetini iyi tanıyan, ona sahip çıkma
ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlamak” ş e k l i n d e i f a d e
edilmiştir.
Her toplum kendi içinde yaşayan ve yetişen bireylere, kendine özgü bir kişilik ve buna bağlı bir kültürel
kimlik kazandırmaya çalışır. Kültürel kimlik bir milleti diğer milletlerden ayıran dil, din, tarih ve diğer kültür
unsurlarının ferdin tutum ve davranışlarına yansıması neticesinde oluşan; bir millete mensubiyeti gösteren
özellikler bütünüdür. (Aşkun, 1990: 32). Her birey topluma uyum sağlayarak yaşamak için bu özellikler
bütününü kavrayarak kültürel bir kimliğe sahip olmalıdır. “Çocuklar içinde yaşadıkları toplumun kurallarını
bilmezler. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, işbirliği içinde çalışmayı, duygularını ve düşüncelerini içinde
yaşadıkları kültürün uygun gördüğü biçimde ifade etmeyi sonradan öğrenirler. Toplu yaşamak ve topluma
uyum sağlamak için bu davranışların öğrenilmesi gerekir.” (İnanç, 2004: 9).
Öğrencilerin kültürel kimlik kazanmaları açısından Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim
Programının Türk kültüründe önemli yeri olan ve milli kimliğin oluşumunu tesis ederek öğrencilerin
toplumla barış içinde yaşamalarını sağlayacak birtakım değer, tutum ve davranışları kazandırmak üzerine
kurulu olduğu görülmektedir. Bu değer tutum ve davranışlar: “Adalet” (Adil olma, eşit davranma, paylaşma),
“Dostluk” (diğerkâmlık, güven duyma, sadık olma, vefalı olma, yardımlaşma), “Dürüstlük” (açık ve anlaşılır
olma, doğru sözlü olma, etik davranma, güvenilir olma, sözünde durma), “Öz Denetim” (davranışlarını
kontrol etme, davranışlarının sorumluluğunu alabilme, öz güven sahibi olma), “Sabır” (azimli olma,
tahammül etme), Saygı (alçakgönüllü olma, başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma,
diğer insanların kişiliklerine değer verme), “Sevgi” (aile birliğine önem verme, fedakârlık yapma),
“Sorumluluk” (kendine, çevresine, vatanına, ailesine karşı sorumlu olma), “Vatanseverlik” (çalışkan olma,
dayanışma, kurallara ve kanunlara uyma, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemseme),
“Yardımseverlik” (cömert olma, fedakâr olma, iş birliği yapma, merhametli olma, misafirperver olma,
paylaşma) şeklinde sıralanmaktadır. (MEB, 2017: 14)
Ayrıca programın amaçlarından biri olan “millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve
millî kimliğin korunmasının gerekliliğini kavramaları” (MEB, 2017: 17) amacı da yine öğrencilerin milli
kimliğin unsurlarını öğrenerek bu kimliğin bir parçası olmayı öğrenmeleri açısından önemli bir amaçtır.
Kültür aktarımının en önemli toplumsal fonksiyonlarından biri de milli kültürün gelişen iletişim ve bilgi
teknolojileri ve küreselleşme gibi etkenlerle deforme olmasına ya da yok olmasına engel olmaktır.
Küreselleşme ile dünyada bir kültürel çeşitlilik yaşanmaktadır. Aynı zamanda teknolojik gelişmeler de birbiri
ardına hızla artmakta ve kültürel etkiler doğurmaktadır. Eğitim açısından baktığımızda eğitimin hem bireylere
kültürel değerleri kazandırması hem de bireyi çağın yeni gelişmelerine ayak uydurabilecek vasıflarla donatması
gibi iki farklı görevi olduğunu görmek mümkündür. (Balamir, 1996:16). Bu noktada özellikle milli kültür
unsurlarının daima canlı tutularak gençlere öğretilip sevdirilmesi ve küreselleşme gibi unsurlar karşısında
kültürünü koruyabilecek birikim ve sağduyunun onlara kazandırılması büyük önem taşımaktadır. (Artun,
2000:163).
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Programının “kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı
kültürlerle etkileşimde bulunmaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak” (MEB, 2017: 18) amacı
öğrencilerin kendi kültürlerini deforme olmaya veya yok olmaya karşı korumalarını öğrenmeleri açısından
programda yer alan önemli bir hedeftir.
Programda ayrıca öğrencilere kültür aktarımı ile amaçlanan “kültürü koruyup devamlılığını sağlamak”,
“bireyleri içinde yaşadıkları topluma kazandırarak onların toplumsal birer kimliğe sahip olmalarını temin
etmek” ve “milli kültürün bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşme gibi etkenlerle deforme olmasına ya da
yok olmasına engel olmak” fonksiyonlarına yönelik olarak öğrencilere “sosyal yeterlilikler” ve “kültürel
farkındalık ve ifade” başlıkları altında birtakım beceriler de kazandırılması amaçlanmıştır. Bu beceriler şu
şekilde ön görülmektedir:
Sosyal yeterlilikler becerileri:
•

Farklı toplum ve çevrelerde (örneğin, iş) kabul edilen davranış kurallarını bilme.

•

Toplum ve kültürle ilgili temel kavramları bilme.

•

Kültürel çeşitliliğin farkında olma ve saygı gösterme.
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•

Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama.

•

Tolerans gösterme, empati kurma, dayanışma, iş birliği yapma.

•

Stresten ve çatışmalardan kaçınma.

•

Sosyoekonomik gelişmelere ve kültürler arası iletişime ilgi duyma.

•

Farklı bakış açılarına saygı duyma, ön yargıların üstesinden gelme ve uzlaşmacı bir tutum sergileme.

•

Demokrasi, adalet, eşitlik vatandaşlık, insan hakları, yerel, ulusal, uluslararası kuruluşlar hakkında
bilgi sahibi olma.

•

Güncel gelişmeleri takip etme.

•

Ülkesinin tarihi ve dünya tarihi hakkında bilgi sahibi olma.

•

Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme.

•

Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama.

•

Toplumsal uyumu sağlamak için paylaşılan değerleri benimseme ve bunlara saygı duyma.

•

Diğer insanların özeline saygı duyma.

Kültürel farkındalık ve ifade becerileri:
•

Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel mirasın farkında olma.

•

Önemli kültürel çalışmalar ve popüler kültür hakkında bilgi sahibi olma.

•

Kültürel ve dilsel çeşitliliğin farkında olma.

•

Yaşamda estetik faktörlerin önemini kavrama.

•

Sanat eserlerine ve sanat çalışmalarına değer verme ve takdir etme.

•

Kültürel yaşama katılma (MEB, 2017: 12)

Kısacası bir toplumun kültürü, toplumsal davranışları düzenler ve toplumsal düzeni sağlar.
Toplumdaki bireylere bir kimlik kazandırır, bu yönü ile belli bir kültür içinde yetişen insanlar kültürel bir
kimliğe sahip olur. Her kültür özgün bir bütün içerisinde, kendinden küçük alt kültürleri kaynaştırarak
birleştirir. Kültürel bütünlüğü sağlar. Toplumsal bilinç ve kişilik gelişimine aracılık eder. Toplumsal
dayanışma için insanlara asgari müşterekler oluşturur. Zamanın ve farklı kültürlerin olumsuz etkilerine karşı
toplumsal sürekliliğin korunmasını sağlar. (Tezcan, 1985: 82). Bu yüzden kültür aktarımı konusunda Türk
Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programı öğrencilere edindirilmek istenen kültürel değerler,
beceriler ve kazanımlar adına büyük bir öneme sahiptir.
Bu önem programda da; “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi kendi kültürünü ve medeniyetini iyi
tanıyan, ona sahip çıkma ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlamak üzere
hazırlanmıştır. Tarih eğitimi almış, kendi milletinin tarihteki başarılarını öğrenmiş genç nesiller; tarihsel
olay, olgu, gelişmelere neden olan durumları dönemin şartlarını dikkate alarak değerlendirebilir, bunların
günümüze yansımalarını eleştirel bir gözle yorumlayabilir ve analiz edebilirler. Bugünü oluşturan ve
geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlayan insanların, olayların, fedakârlıkların, çatışmaların ve
dayanışmaların millî kimlik ve vatandaşlık bilincinin oluşmasına etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar.
Orta Asya’da doğan, İslamiyet’in kabulü ile gelişim süreci devam eden, Osmanlı Devleti ile tüm
dünyaya yayılan, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile günümüze taşınan kültürel değerlerimizin gelecek nesillere
aktarılmasında Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersinin önemi büyüktür.” (MEB, 2017: 17) ifadeleri ile
vurgulanmıştır.
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Programın kültür aktarımı açısından ele alınan fonksiyonları gerçekleştirme hedefine ulaşabilmesi ve
istenilen başarı düzeyini yakalaması her şeyden önce öğretme sürecindeki gelişmelerle yakından ilişkilidir.
Türk eğitim sisteminde uygulamaya dönük olarak 2005 yılından bu yana yaşanan gelişmelere uyum
sağlayabilen bir öğretim anlayışının programın uygulama verimliliğine katkı sağlayacağı muhakkaktır.
Öğretmen merkezli, anlatım odaklı sınıf ortamındaki eğitim anlayışının yerine öğrenci merkezli gösterim
odaklı ve çoklu öğrenme ortamlarıyla bilgiye erişimin hedeflendiği, teorisinde kusursuz görünen ancak
uygulamada sıkıntılarıyla yüzleşmeye başladığımız yapılandırmacı öğretim yaklaşımının felsefesine bağlı
kalındığı takdirde Türk Kültürü ve Medeniyet Tarihi dersleri öğretim programında öngörülen kazanımların
birey hayatında yansımaları belirginleşecektir.
Bu sebeple geleneksel öğretim ortamı olan sınıflarımızdaki öğretim anlayışımızı bilgi ve iletişim çağında
salt öğretmenin öğreticiliğinden çıkartarak çoklu öğrenme ortamına dönüştürebildiğimiz zaman öğrenme
kanalları çeşitlenerek öğrenci üzerindeki etkileri izlenebilecektir. Bu bağlamda öğretmenin bilgiyi öğretim
teknolojileri uygulamalarından yararlanarak öğretim içeriğine uygun materyallerle destekli şekilde öğrenme
ortamına getirmesi, öğrencinin de program hedeflerine uygun olarak bu bilgiyi görerek, duyarak, düşünerek
ve etkileşimli uygulamalar eşliğinde yaparak ve yaşayarak almasını sağlayacak, kalıcı öğrenmenin yolu
açılmış olacaktır.
Bu açıdan Türk Kültürü ve Medeniyet Tarihi dersleri öğretim programında ünitelere dağıtılmış olan
Türklerde devlet teşkilatı, toplum yapısı, hukuk, ekonomi, bilim, sanat ve spor gibi konuların çoklu öğrenme
ortamı şartlarında işlenmeye oldukça uygun olduğu görülmektedir. Eğitim sistemimizde çoklu öğrenme
ortamı denildiğinde, öğrenmenin anlatım odaklı, tek duyulu, tek kanallı olmaktan çıkarıldığı, çok kanallı ve
çok duyulu, her türlü öğrenme öğretme aracından öğrenme sürecinde yararlanıldığı, öğretim içeriği ile
ilişkilendirilebilen her türlü bilişim unsurlarının kullanılabildiği, donanımlı sınıflardan söz edilmektedir.
Söz konusu çoklu öğrenme ortamında yukarıda söz edilen program ünitelerinin video, animasyon,
karikatür, çizgisel grafikler, kavram, zihin, bilgi haritaları, akış ve hiyerarşik şemalar, tablo ve bulmacalar,
grafikler, diyagramlar gibi iki ya da üç boyutlu çeşitli öğretim materyalleri eşliğinde öğrencilerle birlikte
işlenmesi, öğrenme-öğretme sürecine canlılık katacak ve öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirecektir.
Burada öğretmenin sorumluluğu ve rehberliği büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar çoklu
öğrenme ortamı şartlarında, öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal hazırlama becerileri gelişmiş bir
öğretmenin öğrencilerini güdülemede, motive etmede, ilgi ve dikkatlerini çekmede, pekiştirmede, öğrenme
sürecini eğlenceli ve keyifli hale getirmede sınıf içi iletişim ve etkileşiminin oldukça önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. (Yazar, 2014:1156) Türk Kültürü ve Medeniyet Tarihi derslerinde de çoklu öğrenme ortamı
şartlarının oluşturulması ve öğrenme-öğretme sürecinde uygulanması bu etkileşim açısından oldukça önemli
olacaktır.
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Görüldüğü gibi Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi öğretim programının kültürümüzü koruyup devamlılığını
sağlamak, genç nesillerimizi içinde yaşadığımız topluma kazandırarak onların toplumsal birer kimliğe sahip
olmalarını temin etmek ve kültürümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşme gibi etkenlerle
deforme olmasına ya da yok olmasına engel olmak açısından son derece önemli bir görevi vardır. Bu görevin
programın amaçlandığı şekilde yerine getirebilmesi için programın doğru ellerde, doğru teknik ve
yöntemlerle, belirli unsurlara dikkat edilerek uygulanması ile yakından ilişkilidir.
Bu doğrultuda;
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi programı uygulanırken kültürün sadece somut olan unsurları değil somut
olmayan unsurlarının da öğrencilere mutlaka tanıtılması ve bu çerçevede çoklu öğrenme ortamı şartlarının
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Program uygulanırken sınıf seviyesine uygun olan yöntem ve teknikler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi programı uygulanırken zaman zaman kültürel yaratılarla, kültürel
yaratıların bulunduğu, yaratıldığı ortamlarla öğrenciler bir araya getirilmelidir.
Kendi kültür ve medeniyetimiz öğretilirken diğer kültür ve medeniyetlerden örnekler verilerek kıyaslamalı
çalışmalar da yürütülmelidir.
Öğrencilerin program içeriğini sadece bilgi olarak edinmeleri değil davranış biçimine dönüştürerek
içselleştirmelerine özellikle önem verilmelidir.
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Bu dersi okutacak öğretmenlerin programın içeriği ve öğretimi konusunda iyi eğitilmiş teknolojik
donanıma sahip olmaları gerekmektedir.
Programda yer alan konular işlenirken güncel kültürel unsurlardan da örnekler verilip örnek olay
incelemeleri yaptırılmalı, böylece kültürel devamlılık vurgulanmalıdır.
En önemlisi de program ünitelerinin video, animasyon, karikatür, çizgisel grafikler, kavram, zihin, bilgi
haritaları, akış ve hiyerarşik şemalar, tablo ve bulmacalar, grafikler, diyagramlar gibi iki ya da üç boyutlu
görsel öğretim araçlarıyla çoklu öğrenme ortamı şartlarında etkileşimli olarak işlenmesi belirgin bir fark
yaratacaktır.
6.
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NEW TECHNOLOGIES AND NEW LITERACIES
Raziye DEMİRALAY1
1.

ABSTRACT

There is constant change in the field of technology at an extraordinary speed. A transition has taken place, where
traditional technologies are quickly being replaced by new media: from traditional programming to mobile programming,
to game programming and to robotic programming, from the local network to social networks, from traditional printing
technologies to three-dimensional printers, from the Internet to the Internet of objects . Information access-sharingunderstanding-production opportunities, speeds and options of individuals have increased with new technologies. The way
that individuals perceive the world has changed. These new technologies in formal or informal learning environments also
require innovation in the concepts of learning and literacy. New media literacy, social media literacy, code literacy, game
literacy, mobile literacy concepts are parts of these innovation movements. In this study, it is aimed to examine the
literatures needed in the context of new technologies. The scope of the work constitutes new literacy. New technologies
require new literacies. The study is carried out at the theoretical level. Referred to literature review. Firstly, new
technologies are examined and secondly, new media literacy, social media literacy, code literacy, game literacy, mobile
literacy concepts are studied. As a result of the study, an evaluation of the scope of each literacy has been made.

Keywords: New media literacy, new literacies, mobile information literacy, coding literacy, programming
literacy

2. INTRODUCTION
Today, reading-writing skills and literacy concepts differ. "Reading and writing" means simply loading
meaning in writing symbols and solving meaningful of symbols. Literacy is more than the sum of two skills,
expressed as reading and writing. For example, computer literacy is related to the use of computers by
individuals and internet literacy is also related to the knowledge and skill of using the internet.
New literacy concepts are developing rapidly. The source of this movement is new information and
communication technologies. A new developing technology can soon enter the traditional group of
technologies (Destebaşı, 2016). The new technologies expressed in this study are only considered new in
today's conditions. New technologies require new expertise. Accordingly, new literacies are on the agenda.
Different types of literacies are encountered in literature. For example, types of literacies are according to
Snavely & Cooper (1997) Network Literacy, Moral Literacy, Constitutional Literacy, Computer Literacy,
Scientific Literacy, Geography Literacy, Environmental Literacy, Multiple Cultural Literacy, Dance Literacy,
Digital Literacy, E-Literacy, Economic Literacy, Critical Literacy, Information Technology Literacy, Ancient
Literacy, Newspaper Literacy, Visual Literacy, Graphic Literacy, Internet Literacy, Cultural Literacy, Library
Literacy, Mathematical Literacy, Media Literacy, Agriculture Literacy, History Literacy, Technology
Literacy, Television Literacy, Metadata Literacy, Consumer Literacy, Law Literacy, Investment Literacy,
Citizens Literacy and Web Literacy (Ahranjani, Medearis & Shook, 2012; Anderson, 1983; Bowers, 1996;
Christensen, Johnson & Horn, 2008; Lemke, 1998; McClure, 1994; Mills, 2010; Önal, 2010; Piazza, 1999;
Snavely & Cooper, 1997; Volpe, Chen & Pavlicko, 1996; Zdenek & Schochor, 2007).
It is remarkable that there are many types of literacies. The use of each technology for communication
should not be considered in the context of literacy. As a matter of fact, depending on the technological
developments coming to the scene, the literacy has become a plural. The ability to explain new literacy
concepts with clearer lines necessitates the examination of currently accepted types of literacies. In this study,
new media literacy, mobile information literacy and code literacy genres were explained and it was tried to be
evaluated in the context of new literacy.
a. New Literacies
Literacy is the knowledge and skills that individuals have developed to understand and express the
knowledge involved in engaging in collective participation, involvement in different social structures. New
literacies includes the new literacy skills and knowledge needed to read and interact with messages we
interact on the basis of new information and communication technologies. The knowledge and skills that can
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be expressed in this context are not limited to basic reading and writing, but also social aspects such as
participant sharing (Destebaşı, 2016).
b. New Media Literacy
New literacies are divided into technical and cultural elements in new literacy studies in literature
(Kalantzis & Cope, 2011; Knobel & Lankshear, 2007; Weller K., Burns, A, Burgess J., Mahrt, M. and
Puschmann, C., 2016). Such technical items, technological infrastructure and symbols used in message
transmission; while cultural items represent mentality. As a new media compared to traditional media, for
example a few of the new items on Twitter, technically a 140 character limit; culturally it is labeling that
characterizes everyday communication and interaction like hashtags. So what is new in the new media is that
it is technologically more recently produced, presented or realized than before, and its components are
different.
The power of the new media comes from its technological infrastructure. As the Internet technologies
evolve, new media components are changing. Web 2.0, online news reporting, IPTV, digital games, virtual
reality, internet of objects are among these components (Binark & Löker, 2011; Köroğlu, 2015). It is
inevitable that new media descriptions should be one-sided and confined to the forefront of technical
specifications (Jenkins, 2009; Lievrouw & Livingstone, 2006). However, the examination of the new cultural
environment is also important and necessary.
The new cultural environment of the new media is a social environment where participation and sharing
are more prominent than ever. Participants have become a producer as well as a consumer. The most
important feature of the new media is interaction. (Chen, Wu & Wang, 2011; Lee, Chen, Li & Lin, 2015). In
particular, the participatory cultural structure is actively working in the framework of virtual interaction.
According to Lin, Li, Deng and Lee (2013), which refer to a definition based on the technical and cultural
components of the new media, the new media literacy is the production, dissemination and use of interactive
media with information and communication technologies. Chen et al. (2011) distinguishes new media literacy
on the basis of components of the new media. (2) functional media literacy and (2) critical media literacy on a
vertica axis and (1) consuming media literacy and (2) prosuming media literacy on a horizontal axis.
The prosuming term is essentially the union of producers and consumers. Thus, the production of media
content has become important as well as the consumption of messages in media literacy skills. According to
Toffler (1980), the distance between the manufacturer and the consumer is decreasing. Consumer consumes
for production. Prosuming media literally creates content. On the other hand, while functional media literacy
expresses the processes of making and using media tools and contents, critical media literacy includes the
ability to understand, evaluate, and criticize the media.
Media literacy, developed within the framework of protection from harmful contents of traditional media,
has transformed towards the understanding of protection from new media and harmful contents of new media.
At the core of this understanding is the diversification, cheaper and widespread use of information and
communication tools that we can use to access social networks in particular. The use of new media by
individuals is increasing day by day. For example, according to a survey conducted in Turkey, one-third of
young people spend at least three hours a day on social media (İpsos, 2013). According to another research, in
our country there are individuals who have 48 million social network accounts as of 2007.
New media technologies that have become widespread in social communication are able to present the
content provision and sharing expected from traditional media without the limits of time and space. Even
traditional media has become a type of media that can be reached anytime and anywhere to developing mobile
technologies.
c. Mobile Information Literacy
Depending on the developments in the world of information and communication technologies, literacy has
moved away from adhering to printed materials. Technology-based digital media have become more
preferred by individuals. When information is needed for individuals, the importance of independent learning
in time and space is increasing. Innovative technologies that support information-related processes by
providing time and space independence are mobile technologies.
Mobile technologies are technologies that can be used in the palm of hand (Haag, 2011). Almost every
area is used from education, health, banking, entertainment sector. The use of mobile technologies with
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widespread use requires mobile information literacy. In other words, it is necessary to be mobile information
literacy in order to be able to benefit effectively from these innovative technologies.
In literature, the concept of mobile information literacy is relatively new. A small number of researchers
(Crestani, Mizzaro & Scagnetto, 2017; Havelka & Verbovetskaya, 2012; Hockly, 2013; Rossing, Miller, Cecil
&Stamper, 2012; Walsh, 2012) make direct disclosures about mobile information literacy. However, Parry
(2011) noted that mobile information literacy is as important as basic literacy skills. In this context,
exploration of mobile information literacy explanations will be helpful in terms of clarifying the concept.
Hockly (2012) defines mobile information literacy as the ability to use mobile tools for information,
access information, and navigate on mobile web sites and / or applications. According to Havelka and
Verbovetskaya (2012), individuals are already in the mobile world and, therefore, individuals should be
taught how to evaluate information through mobile websites and applications in relation to mobile
information literacy. According to Schmidt Hanbidge, Sanderson& Tin (2015) individuals should be taught
how to use mobile applications in the context of mobile information literacy, how to access, record, evaluate,
and use reliable information on mobile websites.
Some researchers explain mobile information literacy by comparing it with traditional information
literacy. Walsh (2012) noted that in both types of literacy there are differences in the need for knowledge,
need definition, preferred tools, and time spent in knowledge. Havelka and Verbovetskaya (2013) also has
important opinions on this issue. In this respect, mobile information literacy and information literacy are
compared in the following four perspectives.
These are
a) The media size at which the search begins (Time to feel the need for information, preferred tools)
b) The size of the information studied (what the need is for)
c) The size of the survey's realization (Preferred web tools)
d) Waste time dimension (Search duration).
d. Mobile Information Literacy-Traditional Information Literacy Comparison
a) When does the need for information appear?
According to Church and Smyth (2009), individuals feel 67% of their information needs are engaged in
activities such as getting up, going to work or walking. The desired information access can vary depending on
the usefulness of mobile devices. Heimonen (2009) notes that almost all of your information needs can be met
as long as mobile devices are working on batteries.
Access can be anywhere, anywhere, or where there is wireless internet access. The devices are mobile
devices such as mobile phones, PDAs, e-book readers, tablets.
b) What is the required information?
The information that they are looking for when they are on the move is usually small pieces of information
that are directly related to real life. The need for mobile information is often addressed to individual needs,
such as finding the next train, a hotel in a nearby area, or a nearby place to eat. What is important is that the
required knowledge is achieved quickly.
In information literacy, individuals are conducting research in the traditional sense. This research is
broader than the search for mobile information. Users' calls on mobile devices can be likened more to an
additional search than the ones that focus entirely on search. It is very difficult or time consuming to read
detailed information from mobile devices on small screens.
c) How is the research conducted?
A full-fledged computer located on a fixed floor allows for large-scale research. Searches usually use
search engines. There are so many sources available to make comparisons in this type of search.
Mobile search is affected by screen size, small or virtual keyboards, due to the structure of the device
being used. Accessed resources remain more limited and superficial. Resources are accessed via mobile
networks via their own portals, through the most visited mobile websites, or through portals to mobile apps
that are linked to the context (eg travel, entertainment, accommodation, health, etc.).
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There is also a group of mobile users who prefer search engines. According to Fusco (2010), 40% of
mobile users are starting a search engine with less than 10% of direct URLs. According to Kamvar, Kellar,
Patel and Xu (2009), as a result of computer-iPhone and mobile phone comparisons, query lengths on mobile
search engines tend to be shorter than on a desktop computer. For example, AMP (Accelerated Mobile Pages)
seems to increase the speed of reaching mobile news. Accelerating mobile search results is one of the clearest
examples.
d) What is the time spent?
Kamvar et al. (2009) notes that calls made on mobile phones are more refined. Accordingly, each search
session occurs on a desktop computer with 1.94 queries, while on an average phone with 1.70 queries. So
much so that although individuals have a desktop or laptop computer at home, they prefer mobile devices for
access to information because of their ease of use, such as speed and proximity (Hemoinen, 2009).
As a result, the search for information in mobile information literacy is instantaneous and uncontrolled,
requiring the use of mobile tools. In the case of information literacy, there are long-term research conducted
by libraries and desktop computers while individuals are more stationary than when they are in motion.
Mobile information literacy can be characterized by more personal, information access and smaller pieces of
information that can be done anytime and anywhere. The differences in information access in both types of
literacy are summarized in Table 1.
Information Literacy (IL)

Mobile
(mIL)

Information

Literacy

Environment

In general, while in a fixed location. At
work, at home, in the library, on a desktop
computer

Anywhere, anytime. Any mobile
device (such as phone, game
console,
e-book
reader)
is
available.

Investigated

Everything

A quick acquisition of information
(location, entertainment, news,
transportation), smaller and more
specific

How
is
it It is carried out with tools to meet your ininvestigated?
depth knowledge needs. Like standard
search engines

It is usually done via mobile
applications, portals, or mobilefriendly personal websites instead
of open web. &

What is the
time spent?

It is short. The search for
information is fast. Organizing and
selecting information is shorter.
Because the information is small
pieces.

It is variable. Searches are deeper and
therefore longer. Especially for academic
purposes, the time spent searching for
information is long. Because before
appropriate information is available, it will
be organized and selected.

According to the Kleiner Perkins Internet Trends-KPCB (Meeker, 2017) report, growth in the number of
Internet users worldwide is about 24% on smartphones. In addition, individuals prefer computers that are
older than mobile technology to enter the Internet. In short, it is also understood that mobile information
literacy is among the 21st century literacy, given the increasingly widespread, has advantages.
e. Code/Programming/Software Literacy
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Programming literacy or code literacy, also referred to as software literacy, are new types of literacies
called 21st century literacy (Sayın & Seferoğlu, 2016). Code literacy, which is predominant in computer
literacy skills, is now expressed as a skill that is separate from computer literacy and requires a high level of
thinking skills (Akıncı & Tüzün, 2012; Altun, 2005; Lau & Yuen, 2011; Law, Lee & Yu, 2010; Prensky,
2008).
Programming is the ability of people to represent or interpret their thoughts with a symbolic technology
(Bergersen & Gustafsson, 2011). Programming literacy is defined as the ability to understand the problem,
develop algorithms for solving the problem, and to code and debug the algorithms properly (Akıncı & Tüzün,
2012).
According to Caspersen (2007), coding information consists of concepts, definitions, algorithmic
structures. Coding skills differ from each other in determining and implementing effective strategies for using
this knowledge. Individuals have developed different strategies for programming. Although the acquired
programming knowledge shows an average affinity, the programming achievements of individuals may differ
because of the differences in individual coding strategies (Abdul-Rahman & Du Boulay, 2014; Bishop-Clark,
1995; Cheney, 1980; Mancy & Reid, 2004).
In our country, both the school curricula and the in-service trainings are supported for the development of
the coding skills of the individuals. Also the coding projects are supported. However, coding is still seen as
the work of computer scientists. However, programming is not only the job of computer scientists and related
professions. It is an entertaining cognitive activity that can be applied from the pre-school period to support
the development of high level thinking skills of individuals. Even though it does not have the necessary
prescription yet today, it will have the value it deserves in the near future. The codes and algorithms are
increasingly regulated in our modern lives. It is possible to find use in all areas of our life. It is a difficult task
to see only the ones on the backplane and to increase its visibility.
There are features that the coding associated with the concept of literacy should have. These are the nature
of the infrastructure in social communication and the easy and widespread literacy on the ground. In other
words, a technology that is not determinative in everyday life can not be assessed in the context of literacy
(Vee, 2013). It is necessary to demonstrate the use of the technology, if it is symbolic. However, when we
evaluate the prevalence of code reading and writing skills, it is still time to talk about coding literacy. Our
country is still in its infancy. Coding is still only seen as the work of those interested in computer science.
This understanding can be achieved through the extension of coding to other professions (journalism,
medicine, biology, etc.).

3. CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Every day we open our eyes, we are almost faced with a new technology. New technology, newer
technology and the newest technology. How long does it take for new technologies to be included in our
lives? For example, "How many years between Google and Facebook? Between Facebook and Twitter?
Between Twitter and Pinterest or Instagram? Are we aware of the development of technology? We are
constantly talking about new information, new forms of communication, new habits, in short, a new world. To
be able to take part in the changing world can only be achieved by reading the world correctly.
We are already consciously or unconsciously reading the world we live in, in short, ourselves, our
relationship, established relationships, events that are happening. We write by producing expressions (Altun,
2005). From a literacy perspective, reading different worlds requires different literacies. In this study, the
concept of literacy changed by the influence of technology has been handled in different ways. In this context,
the impact of developments on the concept of literacy is mentioned. The scope of literacy has been assessed.
Among the new literacies of the 21st century, the new media literacy that has been widely acknowledged
is the ability to analyze, create and transmit new messages in the media. Along with this concept, proconsuming literacy has also come into existence. Pro-consuming literacy is the sub-dimension of media
literacy. Interpretation of content accessed as a consumer can be thought of as use in the production of new
messages. It is an appropriate concept to be assessed within the scope of literacy. Because the symbolic /
technological infrastructure that is primarily used will be widespread. It is the determinant of everyday life,
especially with the widespread use of mobile technologies.
Mobile information literacy can be defined as the process of solving information problems in an
environment that provides internet connection with mobile technologies. Mobile information literacy is a
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fairly new concept in the field. However, mobile information literacy can also be evaluated within the context
of new literacies. Individuals tend to mobile devices because of their speed and convenience they commonly
have. Individuals prefer mobile technology to get information as quickly as possible, even if they have all
kinds of digital media in a fixed environment where they need to learn something. In other words, the
information needed with mobile information literacy is the information that needs to be acquired quickly. In
the work done on the concept, the common stakeholder's mobile information literacy can not be considered
apart from the nature of mobile technologies.
Effective use of acquired information is related to individuals acquiring mobile information literacy skills.
Nowadays, anyone with mobile technology can use mobile technology in a short time. They can be
interviewed by individuals through mobile devices and can be found in social networks. But with these
actions alone, it can not be said that individuals have mobile information literacy skills.
The need for information needs to be met in order for individuals to fully realize mobile information
literacy. A similar situation applies to individuals' traditional knowledge literacy skills.
For example, an individual reading a book or possessing those books does not show that the individual is
information literate. These tools are only tools for information literacy skills and information access. In terms
of mobile information literacy, mobile information literacy skills can only be mentioned if mobile
technologies are tools of access to information. It is emphasized that it is necessary to acquire mobile
information literacy skills either internationally or nationally (Schmidt Hanbidge, Sanderson, Tin & Liu,
2017; Havelka, 2013; Park & Jang, 2014; Parry, 2011; Sharma & Lucini, 2016; Vatansever &Özdamar
Keskin, 2016; Yarmey, 2011).
From the point of view of literacy, it may be more accurate to say that the deciding factor in coding in our
lives is still secretly increased but not widespread. As a result, it is noteworthy that the three literacies have
benefited from common technologies as media. However, ICT can be associated with new media literacy as
communicative focused, with mobile literacy as instant learning focused and with coding literacy as
production-focused. According to results, the following suggestions are available:
• If proper planning is done, coding can be transformed into a skill that every individual has. Educational
policies to be followed in this context are important.
• In-service trainings must be realized and projects should be supported for the development of coding
literacy.
• New media literacy should be updated, depending on developments in the new media.
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THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT
THE CODING AND ROBOTIC PROGRAMMING
Raziye DEMİRALAY1
1.

ABSTRACT

In the 21st century, it is aimed that every student is a code-literate individual. Coding and robotics programming
courses have been added to school curriculum. Almost a large majority of students know how to use tablets, computers,
mobile phones before they go to school. These technologies can also be considered as environments where students can
code. At this point, it is important that the students are directed to the relevant field. This task can be seen under the
responsibility of primary school teachers. Therefore, it is important to determine the views of the teachers who will
support this education in their lessons.
In this research, it is aimed to examine the opinions of primary school teachers about coding education. The research
was carried out with primary school teachers, who started coding education in primary school in 2017-2018 educational
period. In the survey, a semi-structured interview forms were used. Findings reveal that teachers see coding education as a
necessity, they are aware of the tools they will use in coding education, and that coding education will affect the academic
achievement of students. In addition, this course has been achieved as a result that students will firstly develop thinking
skills and creativity.

Keywords: Coding Education, Primary School Teachers, Robotics Programming, Coding Literacy.
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2.

INTRODUCTION

As soon as the child begins to hear, language development begins. When he / she goes to the school, he /
she is educated in literacy. Nowadays, a child is expected to learn the code as a second language with being
literate (Bers, 2017, Sun et al., 2016; Vee, 2017). Codes are the communication language of the world of
information and communication Technologies (ICTs). They are symbolic spellings used to manipulate
computers.
Computers, described as stupid machines, do not work on their own, and are guided by a human being.
Computers can only communicate with the machine language. Codes are tools used to solve existing problems
in computer environments, such as the language used by individuals to solve problems. Coding is a more
conscious, systematic and symbolic / technological infrastructure than the problem solving methods used in
everyday life.
When a problem is encountered, the problem is first defined clearly, the needed information is collected,
the solution is developed and it is decided whether it is the most appropriate solution by the trial method.
Solving problems by using computer technologies requires coding knowledge. Coding is not about sitting at
the computer for hours and dealing with complicated symbols. Nowadays it is possible to learn coding with
visual and lego-like blocks in our own language (García-Peñalvo et al., 2016; Sweigart, 2016; Whitmore,
2015).
Although the importance of good design of the systems for coding learning is important, we need teachers
to maximize the benefits of these systems. There may not be a family with the necessary level of knowledge
to ensure that each child performs the right learning. From the point of view of our country, this situation can
not be considered to be possible.
Learning coding can be likened to learning a foreign language. Retention at an early age increases
permanence. Coding literacy related to Information Technologies as field lessons can be given in the Turkish
Education System at the earliest middle school level and in the 5th and 6th grades (MoNE, 2017). Coding
training may be delayed for children waiting. Because until that time they will use a lot of information and
communication technology, they will spend their hours on the internet. He may be interested in other
directions.
Apart from informatics teachers, class teachers can be considered as teachers who can give coding
education to the students at early age and can support them in this process. Because they are the first and most
frequently encountered teachers in primary education. From this point of view, the existence of class teachers
who have knowledge of coding and self-efficacy perception in this process is important. In our country, the
thoughts of the teachers about coding knowledge are not known. In this study, it was tried to determine the
thoughts of class teachers about coding education.
a. Coding/Programming
Programming is the coding of the most appropriate algorithm to solve the problem. Algorithms’ starting
and ending points are specific. Algorithms are sequential operation sequences in finite number in which the
available data is used. When the algorithms are complete, the problem is solved. The oldest known algorithm,
which is solved with algorithms, is the Euclidean algorithm about BC 300 years. Euclidean Algorithm is a
method used to quickly find the largest common divisor of two integers (Lindelöf & Ullrich, 1961).
We do most of the work during the day by means of algorithms. For example, making a meal, riding a bus,
driving. Formal algorithms such as these are different from formal algorithms which are formed from more
objective steps in which every possibility is considered (Alvarado, 1982). Algorithm expression is often used
in learning environments to express formal algorithms. Formal algorithms have become more widely used
today with the development of ICTs. They have become indispensable of the modern world. Every field is
used from health to transportation, from love to education, and it is possible to reach a large number of
algorithms.
b.

Possible Benefits of Coding Skills for Students

As the coding skill is not very widespread today, it is still seen as a vocational and technical skill. Coding
gives individuals various cognitive and supra-cognitive skills (Fessakis et al., 2013; Klahr & Carver, 1988;
Pea & Kurland, 1984; Psycharis & Kallia, 2017; Soloway, 2013; Sullivan & Bers, 2016). In addition to the
ability of individuals learning programming languages to develop software, problem-solving, analytical
thinking, abstract thinking, creative thinking, inquiry, multi-faceted thinking, producing alternative solutions,
and critical thinking skills are also developing Buitrago Flórez et al., 2017; Costa & Miranda, 2016;
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Karatabak & Turhan, 2017; Psycharis & Kallia, 2017; Sullivan et al., 2017). The reason for this is the nature
of programming. An individual must operate different cognitive processes in order to be able to programming.
Because of the benefits provided by programming, programming training has also begun to be supported
in our country. The steps taken are still at the beginning level. At present, secondary school is taught in 5th
and 6th grades in information technology and software courses. This brings about 2 basic problems. The
second is the age of starting the programming education.
First of all, the course is only necessary in the 5th and 6th classes of secondary school; There is no
continuity in programming training because it is optional in 7th and 8th classes. Moreover, the course is
limited to only 2 hours, and the question of whether the given time will be sufficient to achieve the targeted
achievements is on the agenda. Finally, it can be evaluated that starting to learn coding from the average of
11-12 years of the students is a late start as second language learning.
For programming trainings it is possible to reach pre-school applications in the World (Master et al., 2017;
Newhouse et al., 2017; Portelance et al., 2016; Taylor et al., 2017). The development of programming skills is
encouraged at a very early age, especially with studies that do not require literacy skills, especially those
involving blocks used with drag-and-drop technology. Although the trainings given vary according to the
level of the students, subjects are algorithms, flow charts, structure of coding language, conditions, loop,
functions, debugging. The subject matter is abstract and it can be difficult to learn with only English
commands. We have been trying to facilitate the learning of students through the development of visual
coding programs with a lot of language support for the education world (Cárdenas-Cobo et al., 2016; SáezLópez et al., 2016; Weintrop & Wilensky, 2016). So that they can deal with problems and solution methods at
the maximum level, not with the language structure of the students.
This situation can also solve the problem that coding training is limited to computer courses at the same
time. Thus, students can be encouraged to take coding courses, especially from primary school. As in many
countries, coding education can be evaluated in general education. From this point of view, class teachers are
at the forefront of teachers who can be supported in this regard.
This situation can also solve the problem that coding training is limited to computer courses at the same
time. Thus, students can be encouraged to take coding courses, especially from primary school. As in many
countries, coding education can be evaluated in general education. From this point of view, class teachers are
at the forefront of teachers who can be supported in this regard.
Classroom teachers may be given responsibilities to improve the coding skills of the students and to raise
awareness of the students after they have been given the necessary training. In general teachers especially
primary school teachers have a positive opinion about this topic. There are various researches in the literature
on the views of students and parents about programming education. However, the identification of the views
of the teachers who will provide training is at least as important as the determination of the views of the pupils
and the parents. However, there is no research that examines the views of classroom teachers on this topic. It
is thought that the results obtained by this research aimed to determine the opinions of the class teachers about
the coding education will contribute to the literature.
c. Purpose of the Study
This study aims to investigate opinions of primary school teachers about coding education. While
evaluating data to realize this aim, following research questions will be scrutinized:
1.
2.

What are the opinions of primary school teachers about coding education necessity?
What are the opinions of primary school teachers about coding education benefits?

3.

METHOD

3.1. Sample and Population
The sample of this research is composed of 11 volunteer class teachers selected according to sampling
method from the teachers working in Çanakkale in Turkey. Although there are many class teachers in
Çanakkale, the aim of the selection of the teachers is the teachers who have the knowledge of coding. The
characteristics of the participants in the sample are given in Table 1.

Table1. The characteristics of the participants
Characteristics
Gender
Male
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f
7

Age

Duration of service (year)

Job

Female
26-30
31-35
36-40
41-45
0-5
6-10
11-15
16-20
20-25
Teacher (in 1st class)
Teacher (in 2nd class)
Teacher (in 3rd class)
Teacher (in 4th class)
Manager
Total

4
3
2
5
1
2
2
4
2
1
1
2
3
1
4
11

As seen in Table 1, 4 of the teachers interviewed are female and 7 of them are male. 1 of the teachers is in
the first grade of primary education, 2 of them are in the second grade of primary education, 3 of them are in
the third grade of primary education and 1 of them is in the third grade of primary education. In addition, 4 of
them are managers.
3.2. Research Model
This research is a qualitative study to determine in depth the views of classroom teachers on Coding
Education. In this context, the research is a descriptive study on situational patterning and is based on
qualitative research techniques.
The sampling is based on volunteering. In this respect, the teachers to be interviewed were informed about
the purpose of studying and interviewed with teachers who volunteered to participate in the research.
Encoding was done to present the data from the teachers without disclosing their identities and to avoid
confusion. According to the first teacher and the interviewing order, the codes were given in the order of each
teaching ("T2", "T3", "T4" ... "T11").
3.3. Data Collection Tools, Reliability and Validity Studies
The data of the study were collected by semi-structured interview technique. Considering the purpose of
the research, a semi-structured interview form developed by the researcher was prepared.
A preliminary interview was held with the teachers in the course of the formation of the interview form.
The opinions of the four field instructors were consulted to check the coverage of the developed questions.
The interview form consists of 3 sections including personal information about the teacher (age, duration
service(year), class level), coding education necessity and benefits of coding education.
The answers given by the teachers to the questions in the interview form are written on the papers. Survey
data were gathered through interviews conducted individually by the teachers participating in the survey when
appropriate time and in the appropriate space. During the interview, teachers were asked not to be affected by
the researcher when they answered the questions, and the average duration of the interview was 30 minutes.
In the analysis of the data, a descriptive analysis technique was used. The research findings were based on
the interview questions and the themes were accepted and sub-themes were presented from the answers given
to the interview questions of the participants. The sentences which are thought to be used as a quote can be
specified and included as an excerpt in the section of findings when deemed necessary. In addition, it is
tabulated in frequency by calculating how often sub-themes are repeated.

4.

FINDINGS AND INTERPRETATION

Findings obtained from this research were examined in two categories, namely findings about the
necessity of coding education for teachers and benefits of students.
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4.1. Findings regarding the first research question
The views of the teachers participating in the research about the necessity of coding education for teachers
are given in Table 2.
Table 2. The views of the teachers about the necessity of coding education for teachers
Themes
f
Meeting needs
Social
3
Individual
6
Student
9
The views of the teachers participating in the research about the necessity of coding education for teachers
are given in Table 2.
All the teachers who participated in the research are teachers who have been trained in robot coding. They
have indicated that coding is necessary because of various reasons. While the main reason is to meet the
needs, it has been seen that the needs are divided into three subcategories, one for the individual, one for the
social and one for the students.
Almost all of the teachers emphasized that coding training is necessary to meet the needs of the students.
Examples from the teachers' views on meeting the needs of the students are given below.
“I wanted to bring myself to advanced levels of coding and introduce my students to the Coding World.”
(T3)
“I thought I could not. I had to learn to be able to cope with the needs of today's students.” (T8)
“With advancing technology, children are more intertwined with computers than we do. I had to improve
myself in order to be able to answer their questions.” (T10)
Half of the teachers emphasized that coding training is necessary to meet the needs of individual.
Examples from the teachers' views on meeting the needs of the individual are given below.
“I had to improve myself.” (T1)
“It is necessary to be able to open a paid course.” (T8)
3 of the teachers emphasized that coding training is necessary to meet the needs of society. Examples from
the teachers' views on meeting the needs of the society are given below.
“I wanted to improve myself so that the teachers who lead the society would be in this area.” (T2)
“I had to stay in this area because we had set up the coding class in the school. At the same time, I had to
stay one step ahead of my teacher friends and students as administrators. “(T6)
4.2. Findings regarding the second research question
The views of the teachers participating in the research about the benefits of coding education for students
are given in Table 3.
Table 3. The views of the teachers about the benefits of coding education for students
Categories
f
Course introduction
Motivation
5
At course
Learning by doing
1
Interesting
6
Individual learning
1
Appropraite use of technology 2
End of the course
Success
4
Cognitive skills
6
Software
4
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The teachers have indicated that coding is beneficial because of various reasons. In Table 3, it has been
seen that the benefits are divided into three categories, one for course introduction, one for at course and one
for end of the course.
All of the teachers emphasized that coding training is beneficial to improve cognitive skills. Examples
from the teachers' views on the benefits related to cognitive skills are given below.
“I think that students will be able to gain reasoning, interpretation, practical thinking and cognitive skills
and be creative.” (T3)
“They gain interdisciplinary gains. This situation will contribute positively to the in-class performance of
the students.” (T4)
“It leads to different thinking.”(T9)
“Relevant and talented students can develop software.”(T1)
Almost all of the teachers emphasized that coding training is beneficial at course. Examples from the
teachers' views on benefits are given below.
“An application for correct use of technological instruments and not to waste time.”(T1)
“Success can be enhanced by increasing individual motivation and supporting individual education.” (T4)
Half of the teachers emphasized that coding training is beneficial for course entry. Examples from the
teachers' views on benefits are given below.
“Coding is motive to the course.”(T2)
Teachers also made various suggestions about coding education. One of the suggestions is that in-service
training about coding is given to teachers. Coding training should be long time. In applications, Scracth,
studio code applications can be used.
5.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

In this study, the views of primary teachers were examined about coding education. According to the
results of this study, in order to determine in depth the opinions of classroom teachers about coding education,
it is seen that teachers generally take a positive approach to coding education. This finding is consistent with
the results of the research Yükseltürk and Altıok (2017) in terms of the use of visual programming tools. It
also coincides with the research results of Kara and Çağıltay (2017).
Participants also emphasize that teachers need to update themselves (Benaya et al., 2017; Nikolopoulou &
Gialamas, 2009). According to the teachers participating in the research, coding training should be given to
the teachers in all branches. Training should be carried out within the scope of in-service training, practical
and wide time. Coding which is the 21st century skills should be taught to teachers. (Kanbul & Uzunboylu,
2017; Özçınar et al., 2017) This finding is similar to that of García-Peñalvo (2016) and Martinez et al.
(2016).
According to Hlebowitsh (2005) and Davis & Krajcik (2005), in order to effectively implement a program,
there is a mutual interaction and harmony between the written program and the program in practice. If the
teachers who are the implementers of the program are given enough information, they apply it positively
(Benaya et al., 2017).
It is expected that the students who will be given coding training will be tutored. The students who took
the coding course, like problem solving, cognitive skills are thought to develop. In the end, the coding
trainings which will enable the children to be educated in the code literacy should be widespread especially in
the primary school and even the pre-school period, and the teachers should receive the in-service trainings
before the application.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN YORDANIP
YORDANMADIĞININ İNCELENMESİ
Mehmet Barış HORZUM1, Hakkı BAĞCI2, Ömer Faruk GÖKMEN3
1.

ÖZET

Tükenmişlik çalışanlar arasında görülen yorgunluk, başarısız hissetme, enerji kaybı, güdülenme eksikliği ve işi
bırakma ile ilgili bir kavramdır. Bu açıdan yaşamının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren bireylerin tükenmişlik
düzeylerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada
Sakarya ilinde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir.
Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya ilinde
görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach, Jackson ve
Schwab tarafından geliştirilen, İnce ve Şahin tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri- Eğitimci
formu kullanılmıştır. Ölçek 22 madde ve 3 boyuttan (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) oluşmaktadır.
Verilerin analizinde regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bilişim teknolojileri öğretmenlerinin
duygusal tükenmişlikleri ve duyarsızlaşanların oranı %70’in üstünde iken kişisel başarı tükenmişliği %60’dır. Bu oranlar
bilişim teknolojileri öğretmenlerinde tükenmişliğin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Duygusal tükenmişlik
boyutunda sadece cinsiyet anlamlı yordayıcı olarak bulunmuş ve kadınların duygusal tükenmişliği daha yüksek olarak
ortaya çıkmıştır. Duyarsızlaşma boyutunda gececilik gündüzcülüğün anlamlı yordayıcı olduğu ve gececi tip öğretmenlerin
daha yüksek oranda duyarsızlaştığı ortaya çıkmıştır. Kişisel başarı tükenmesi boyutunda kıdem anlamlı bir yordayıcı
olarak bulunmuş kıdemi düşük olanlar kişisel başarı tükenmişlikleri daha yüksek olarak
bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik, bilişim teknolojileri, öğretmen

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
Burnout is a concept of fatigue among employees, feeling unsuccessful, loss of energy, lack of
motivation, and quitting the job. Sılığ (2003) describe burnout as failure, depreciation, loss of energy and
power, demands that can not be met and the exhaustion of the individual's internal resources. Similarly Pines
and Aronson (1988) describe burnout syndrome as "feeling physically exhausted, desperate and hopeless,
experiencing frustration, developing a negative self-concept. When compared to other professions, it can be
said that most of the teachers were feeling fatigue. Because the profession of teaching is a profession that
requires continuous sacrifice, requires effective communication and emotionally consumes individuals.
Teachers' Burnout can be shown as a negative example developed in response to stressful teaching conditions,
lack of learning, teaching and management support (Tümkaya, 1996). There are findings in literature showing
teacher burnout is an increasingly prevalent problem in educational institutions. Feeling of burnout, which has
such a precaution in the lives of teachers and therefore of the whole society, is also considered as an important
phenomenon and this phenomenon should be examine with the different variables. It is considered that the
examination of the levels of emotional exhaustion, desensitization to the students and decrease in the degree
of achievement in the teachers is important in terms of revealing the general situation about the feeling of
burnout in the teachers. In this respect, determination of the burnout levels of the individuals who spend most
of their lives working and taking the necessary precautions is an important issue. In this study, the burnout
levels of teachers working as information technology teachers in Sakarya province were examined.
The study was conducted with survey design from quantitative research designs. Surveys method which
is quantitative research model conducted on large groups in which the individuals in the group are trying to
describe their views, attitudes, facts and events in relation to a case and event. The study group of the
participants was information technology teachers working in Sakarya province. The Maslach Burnout
Inventory-Educator form, developed by Maslach, Jackson and Schwab, adapted to Turkish by İnce and Şahin
Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Sakarya/
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was used as data collection tool in the research. T The scale consists of 22 items and 3 dimensions (emotional
exhaustion, depersonalization and personal success). In the analysis of the data, the percentage and frequency
values were used for each factor. Regression analysis was performed in the analysis of the data. Moreover,
regression analysis was performed whether variables of gender, seniority, eveningness and morningness could
predict emotional exhaustion, depersonalization and exhaustion success burnout.
According to the results of the research, the proportion of information technology teachers; emotional
exhaustion and desensitization is over 70%, whereas the personal exhaustion rate is 60%. These ratios suggest
that the teachers of information technology are very exhausted. Only emotional exhaustion was found to be a
significant predictor of gender, and emotional exhaustion of women was found to be higher. In the dimension
of desensitization, eveningness was found to be a significant predictor of morningness. It has emerged that the
eveningness type of teachers became more and more insensitive. In terms of personal achievement, seniority
was found to be a significant predictor. Those with lower seniority were found to have higher personal
achievement burnout scores
Keywords: Burnout, information technology, teacher
2. GİRİŞ
İnsanlar günlük yaşantılarının önemli bir bölümünü işte geçirmektedir. Dolayısyla iş hayatı insan
yaşamında önemli bir yere sahiptir. İş hayatında bireyler pekçok sorun yaşamakla birlikte psikolojik sorunlar
önplanda olmaktadır. Özellikle çalışanların rolllerinin farklılaşması, kişiler anlaşmazlıklar yaşanması,
rekabetin yarışın önplanda olması, çalışanların ruh sağlığının olumsuz olarak etkilenmesine neden olmaktadır
(Işıkhan, 2004). İş hayatında bireylerin ruh sağlığını bozulması, uzun süreli stres yaşaması tükenmişliğe neden
olabilmektedir. (Ağaoğlu vd., 2004). Sılığ (2003) tükenmişliği; başarısız olma, yıpranma, enerji ve güç kaybı
veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu şeklinde ifade etmiştir.
Cherniss (1980) tükenmişliği yoğun stres ve doyumsuzluğa tepki olarak bireyin kendi psikolojik olarak
işinden soğuması olarak özetlemektedir. Pines ve Aronson (1988) tükenmişlik sendromunu tanımlamak için
fiziksel olarak tükenme, çaresizlik ve umutsuzluk duygusu içinde olma, hayal kırıklığı yaşama, olumsuz
benlik kavramı geliştirme, işine, beraber çalıştığı kişilere ve genel olarak yaşama karşı olumsuz duygular
besleme gibi bir dizi belirtiye dikkat çekmişlerdir. Cordes ve Dougherty (1993) ise tükenmişliğin fiziksel ve
ruhsal sorunlara, sosyal ve aile yaşamında bozulmalara, olumsuz davranışların gelişmesine, sigara içme,
uyuşturucu kullanma ve alkol kullanma riskinin oluşmasına yol açabildiğini ileri sürmektedir.
Tükenmişliğin, diğer mesleklerle karşılaştırıldığında en çok öğretmenler arasında yaşandığı söylenebilir.
Çünkü öğretmenlik mesleği sürekli fedakârlık isteyen, etkili iletişim gerektiren ve duygusal olarak bireyi
tüketen bir meslektir. Öğretmenlerin Tükenmişliği, stresli öğretim koşullarına, öğrencilere, öğretme durumuna
ve yönetim desteğinin eksikliğine tepki şeklinde geliştirilen olumsuz bir örnek olarak gösterilebilir (Tümkaya,
1996). Alanyazında öğretmen tükenmişliğinin eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşan önemli bir problem
olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Özellikle 90’lı yılların ortalarından itibaren yurt içindeki çalışmalarda
da incelenmeye başlanmıştır (Babaoğlan, 2007; Gündüz, 2005; Peker, 2002; Tuğrul & Çelik, 2000; Tümkaya,
1996). Tükenmişlik duygusu yaşayan öğretmenler, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, yöneticileriyle,
öğrencilerinin velileriyle, kısaca eğitim-öğretim sisteminde bulunan tüm bileşenlerle ilgili pek çok sorun
yaşayabilmekte ve bu nedenle mesleklerinden giderek soğumaktadırlar. Öğretmenlerin yaşadıkları stres ve
tükenmişlik ailelerin, yöneticilerin, öğrencilerin ve velilerin yani tüm toplumun üzerinde anlamlı etkilere
sahiptir ve doğrudan ya da dolaylı olarak tüm topluma yansımaktadır (Friedman & Farber, 1992).
Öğretmenlerin ve dolayısıyla tüm toplumun hayatında bu derece öneme sahip olan tükenmişlik duygusunun
araştırılmaya devam edilmesi ve ayrıca farklı değişkenlerle ilişkisinin durumu incelenmesi bu nedenle önemli
bir olgu olarak değerlendirilebilir.
Öğretmenlerdeki duygusal tükenme, öğrencilerine yönelik duyarsızlaşma ve başarı duygusunda azalma
düzeylerinin incelenmesinin öğretmenlerde tükenmişlik duygusuyla ilgili genel durumun ortaya konması
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Alanyazında tükenmişlikle ilgili yaygın kabul gören çalışmalar
gerçekleştiren Maslach, tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt
boyutta ele almıştır. Duygusal tükenme (emotional exhaustion) hissi bireyin duygusal tükenmişliğini,
duyarsızlaşma (depersonalization) hissi bireylerarası tükenmişliği ve tepki vermemeyi, düşük kişisel başarı
(reduced personel accomplishment) hissi ise bireyin kendi başarısını değerlendirmesindeki umutsuzluğunu
ifade etmektedir (Brouwers & Tomic, 2000; Budak & Sürgevil, 2005; Gaines, 2011; Maslach & Jackson,
1981).
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Öğretmenler arasında son zamanlarda gittikçe arttan tükenmişlik durumu göz önüne alındığında pek çok
sorun yaşayan Bilişim teknolojieri öğretmenlerinin tükenmişlik durumlarının belirlenmesi önemli
görülmüştür. Bunun yanında öğretmenlerdeki tükenmişlik durumlarında cinsiyet, kidem ve gececilik
gündüzcülük değişkenlerinin ne gibi bir etkisinin olduğunun belirlemesi bu konu üzerinde neler yapılabileceği
konusunda önemli sonuçlar verecektir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin tükenmiş durumları çeşitli değişkenlerin yordayıp yordamağının belirlenmesidir.
3.YÖNTEM
Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu
Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama modeli temel alınarak yürütülmüştür. Tarama
araştırmaları geniş gruplar üzerinde yürütülen kişilerin bir olgu ve olayla ilgili olarak görüşlerinin,
tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır. Tarama araştırmaları, bir
grubun belirli özellilerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan araştırmalar olarak da
tanımlanabilir.
Tarama araştırmalarının amacı genellikle araştırma konusu ile ilgili var olan durumun fotoğrafını çekerek bir
betimleme yapmaktır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Araştırmanın
çalışma grubunu Sakarya ilinde görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri oluşturmuştur. Toplam 192
öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri
F
Cinsiyet

Erkek
Kadın

130
62

Yaş

23-27 yaş arası
28-20 yaş arası
31-32 yaş arası
33-34 yaş arası
35-36 yaş arası
37 ve üstü

30
32
28
35
39
28

Kıdem

1 yıl
2-8 yıl
9 yıl
10 yıl
11 yıl
12-13 yıl
14 yıl ve üstü

27
31
19
23
18
25
26

Veri Toplama Aracı
Araştırmada; İnce ve Şahin (2015)’in türkçeye uyarladığı Maslach, Jackson ve Schwab Tükenmişlik
Envanteri-Eğitimci ölçeği kullanılmıştır. 7’li Likert tipinde 22 maddeden ve 3 boyuttan (duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı) oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları envanterin özgün
yapısının korunduğunu göstermiştir. Her bir alt boyut için ayrı ayrı hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı
duygusal tükenme boyutu için 0.88, duyarsızlaşma boyutu için 0.78, kişisel başarı boyutu için 0.74 olarak
bulunmuştur. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen AGFI, GFI,
RMSEA, CFI ve NFI gibi uyum indeksleri ((x2/sd=4.3, RMSEA=0.07,CFI=0.94, NFI=0.93, GFI=0.87,
AGFI=0.84)) modelin kabul edilebilir uyum düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.

Verilerin Analizi
Verilerin analizinde her bir faktör için yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca cinsiyet,
kıdem, gececelik ve gündüzcülük değişkenlerinin tükenmişliğin duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve
kişsel başarı tükenmişliği alt boyutlarını yordayıp yordamadığı için regresyon analizi yapılmıştır.
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4. BULGULAR
1.

Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı Tükenmişliğine Yönelik Betimsel
İstatistikler
Tablo 2. Duygusal Tükenmişlik Betimsel İstatistiklerine Yönelik Bulgular
Duygusal

F

Yüzde

Düşük

22

11,5

Orta

20

10,4

Yüksek

150

78,1

Tablo 2 incelendiğinde Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duygusal tükenmişlik düzeyinin %78,1 olduğu
görülmektedir. Bu bulgu Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duygusal tükenmişlik düzeylerinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Duyarsızlaşma Tükenmişliği Betimsel İstatistiklerine Yönelik Bulgular
Duyarsızlaşma

F

Yüzde

Düşük

29

15,1

Orta

23

12,0

Yüksek

140

72,9

Tablo 3 incelendiğinde Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duyarsızlaşma tükenmişlik düzeyinin %72,9
olduğu görülmektedir. Bu bulgu Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duyarsızlaşma tükenmişlik düzeylerinin
yüksek olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Kişisel Başarı Tükenmişliği Betimsel İstatistiklerine Yönelik Bulgular
Kişisel Başarı Tükenmişliği

F

Yüzde

Düşük

25

13.0

Orta

51

26.6

Yüksek

116

60.4

Tablo 4 incelendiğinde Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin kişisel başarı tükenmişlik düzeyinin %60.4
olduğu görülmkektedir. Bu bulgu Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin kişisel başarı tükenmişlik düzeylerinin
yüksek olduğunu göstermektedir.
2.

Değişkenlerin Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı Tükenmişliğini
Yordayıp Yordamadığına Yönelik Bulgular

Tablo 5. Cinsiyet, Kıdem, Gececilik-Gündüzcülük Değişkenlerinin Duygusal Tükenmişliği Yordayıp
Yordamadığna Yönelik Bulgular
Değişken

B

Standart Hata

β

T

P

Sabit

36.537

3.802

-

9.610

.000

cinsiyet

-5.546

1.464

-.272

-3.788

.000
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İkili r

Kısmi r

-.265

-,266

Kıdem

.070

,133

.038

,528

.598

-.014

,039

GececilikGündüzcülük

-.045

.108

-.030

-.420

,675

-.043

-.031

R= .270

R2=.706

F(3,188)=4,925

P=.003

Tablo 5 incelendiğinde cinsiyet ile duygusal tükenmişlik arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu (r=.265)diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki iki değişken arasındaki korelasyonun r=-.266 olduğu
görülmektedir. Kidem ile duygusal tükenmişlik arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu (r=-.014)
diğer değişkenler kontorl edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=.039 olduğu görülmektedir.
Gececilik-gündüzcülük ile duygusal tükenmişlik arasında negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r=.043)diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki deiken arasıdaki korelasyonun r=-.031 olduğu görülmektedir.
Cinisyet, kıdem ve gececilik-gündüzcülük değişkenleri birlikte, duyusal tükenmişlik ile düşük düzeyde
anlamlı bir ilişki vermektedir. (R=.270, R2=.706, P <.05). Standardize edilmiş regreson katsayıları göre,
yordayıcı değişkenlerin duygusal tükenmişlik üzerindeki göreli önem sırası cinsiyet, kidem ve gececilikgündüzcülük şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlaığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde
ise,sadece cinsiyetin duygusal tükenmişlik üzerinde önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Kıdem ve
gececilik-gündüzcülük önemli bir etkiye sahip değildir.
Tablo 6. Cinsiyet, Kıdem, Gececilik-Gündüzcülük Değişkenlerinin Duyarsızlaşma Tükenmişliğini Yordayıp
Yordamadığna Yönelik Bulgular
Değişken

B

Standart Hata

β

T

P

İkili r

Kısmi r

Sabit

23.320

2.411

-

9.673

.000

cinsiyet

-,230

.928

-.018

-.248

.805

-.042

-,018

Kıdem

-.096

.085

-.083

-1.138

.257

-.073

,083

GececilikGündüzcülük

-.182

.068

-.191

-2.665

,008

-.186

-.191

R= .206

R2=.042

F(3,188)=2,764

P=.043

Tablo 6 incelendiğinde cinsiyet ile duyarsızlaşma arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu (r=-.042)
diğer değişkenler kontorl edildiğinde iki iki değişken arasındaki korelasyonun r=-.018 olduğu görülmektedir.
Kidem ile duyarsızlaşma arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu (r=-.073) diğer değişkenler kontorl
edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=.083 olduğu görülmektedir. Gececilik-gündüzcülük ile
duygusal tükenmişlik arasında negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r=-.186) diğer değişkenler kontrol
edildiğinde iki deiken arasıdaki korelasyonun r=-.191 olduğu görülmektedir. Cinisyet, kıdem ve gececilikgündüzcülük değişkenleri birlikte, duyarsızlaşma ile düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vermektedir. (R=.206,
R2=.042, P <.05) Standardize edilmiş regreson katsayıları göre, yordayıcı değişkenlerin duyarsızlaşma
üzerindeki göreli önem sırası gececilik-gündüzcülük, kidem ve cinsiyet şeklinde olmuştur. Regresyon
katsayılarının anlamlaığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, sadece gececilik-gündüzcülük
duyarsızlaşma üzerinde önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Kıdem ve cinsiyet önemli bir etkiye
sahip değildir.
Tablo 7. Cinsiyet, Kıdem, Gececilik-Gündüzcülük Değişkenlerinin Kişisle Başarı Tükenmişliğini Yordayıp
Yordamadığna Yönelik Bulgular
Değişken

B

β

Standart Hata
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T

P

İkili r

Kısmi r

Sabit

32.997

3.436

-

9.603

.000

cinsiyet

-,326

1.323

-.018

-.246

.806

-.076

-,017

Kıdem

-.482

.120

-.286

-4.002

.000

-.288

,279

GececilikGündüzcülük

-.033

.097

-.024

-.342

,733

-.004

-.025

R= .206

R2=.084

F(3,188)=5.733

P=.001

Tablo 7 incelendiğinde cinsiyet ile kişisel başarı tükenmişliği arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki
olduğu (r=-.076)diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki iki değişken arasındaki korelasyonun r=-.017 olduğu
görülmektedir. Kidem ile kişisel başarı tükenmişliği arasında negatif ve düşük düzeyde ilişki olduğu (r=-.288)
diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=.279 olduğu görülmektedir.
Gececilik-gündüzcülük ile kişisel başarı tükenmişliği arasında negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu (r=.004) diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki deiken arasıdaki korelasyonun r=-.025 olduğu görülmektedir.
Cinisyet, kıdem ve gececilik-gündüzcülük değişkenleri birlikte, kişisel başarı tükenmişliği ile düşük düzeyde
anlamlı bir ilişki vermektedir. (R=.289, R2=.084, P <.05) Standardize edilmiş regreson katsayıları göre,
yordayıcı değişkenlerin kişisel başarı tükenmişliği üzerindeki görel önem sırası; kıdem, gececilikgündüzcülük ve cinsiyet şeklinde olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlığına ilişkin t-testi sonuçları
incelendiğinde ise,sadece kıdemin kişisel başarı tükenmişliği üzerinde önemli bir yordayıcısı olduğu
görülmektedir. Gececilik-gündüzcülük ve cinsiyet önemli bir etkiye sahip değildir.
5.SONUÇLAR
Araştırma sonucunda bilişim öğretmenlerinin duygusal tükenmişlikleri ve duyarsızlaşma durumları ve
kişilsel başarı tükenmişlikleri yüksek seviye olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada duygusal tükenmişlik boyutunda sadece cinsiyet anlamlı yordayıcı olarak bulunmuş ve
kadınların duygusal tükenmişliği daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır. Cemaloğlu ve Erdemoğlu-Şahin (2007)
gerçekleştirdikleri araştrımalarında öğretmenlerin cinsiyetleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Söz konusu araştırmaya göre öğretmenlerin kadın veya erkek olmaları
tükenmişlik düzeylerini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda da benzer şekilde
(Kırılmaz; Çelen; Sarp, 2003; Dolunay, 2002;) cinsiyet değişkeninin tükenmişlik düzeylerine istatistiksel
olarak bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Barut ve Kalkan (2002), duygusal tükenme alt boyutunda, cinsiyetler
arasında bir farklılık olmadığını fakat duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında kadınların erkeklere göre
tükenmişlik düzeyleri daha yüksek olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda cinsiyetin
tükenmişlik üzerinde farklı etkilere sahip olması göz önüne alındığında ileriki araştırmalarında bunun
nedenlerinin derinlemesine araştırılması adına nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması faydalı olacaktır.
Bu çalışmada duyarsızlaşma boyutunda gececilik gündüzcülüğün anlamlı yordayıcı olduğu ve gececi tip
öğretmenlerin daha yüksek oranda duyarsızlaştığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun nedeni olarak gececi tip
öğretmenlerin düzenli uyku uyuyamalarının onları mesleğe karşı duyarsız yaptığı şeklinde yorumlanabilir.
Bu çalışmada kişisel başarı tükenmesinde kıdem anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuş kıdemi düşük
olanlar kişisel başarı tükenmişlikleri daha yüksek olarak bulunmuştur. Cemaloğlu ve Erdemoğlu-Şahin (2007)
gerçekleştirdikleri araştrımalarında öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu araştırmaya göre mesleki kıdem arttıkça
duyarsızlaşma ve duygusal tükenme düzeylerinde tükenmişliğin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Cemaoğlu ve
Erdemoğu-Şahin (2007) bu durumu uzun süredir hizmet veren öğretmenlerin meslek heyecanını
kaybetmelerine benzer sorunlarla karşılaşmaktan bıkkınlık duymalarına ve duygusal anlamda
yorulmuşluklarının birikmesine bağlamaktadırlar. Bu araştıma sonucundan farklı olarak Avşaroğu, Deniz ve
Kahraman (2005) öğretmenlerin kidemin duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık puanları arasında anlamlı
düzeyde farklılaşmanın olmadığınu bulmuşlardır. Söz konsusu çalışmanın bulguları bazı araştırmaların
(Selçukoğlu, 2001; Kapkıran, 2003; Dolunay, 2002) sonuçlarıyla benzerlik göstermiştir. Dolayısıyla bu
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araştırmada daha yeni göreve başlamış bilişim teknolojileri öğretmenlerinin tükenmişliklerin daha yüksek
çıkması, göreve başlayana dek yaşadıkları atanma sürecinin sıkıntısı ve zorluğu gösterilebilir.
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET
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ÖRNEĞİ1
Secondary School Teachers’ Opinions Regarding Their Organizational Dissent Behaviors: Central
Buca Case, İzmir, Turkey
Tijen AKADA 2, Kadir BEYCİOĞLU3
1.

ÖZET

Bu araştırma, İzmir ili Buca merkez ilçesindeki kamu ortaokullarında görevli öğretmenlerin örgütsel muhalefet
davranışlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerine gösterdikleri muhalif
davranışlarına ilişkin görüşleri cinsiyet, sendika üyesi olup olmadıkları, eğitim düzeyleri ve sosyal medyayı kullanıp
kullanmadıkları açılarından incelenmiştir. 347 öğretmenden toplanan verilerle gerçekleştirilen çalışmada, öğretmenlerin
gösterdiklerini bildirdikleri muhalefet davranışlarının ortalaması “ara sıra”, okul müdürlerine gösterdikleri açık/yukarıya
muhalefet davranışları da “çoğunlukla” düzeyindedir. Katılımcıların örtük/yatay muhalefet ve haber/bilgi uçurma
davranışlarının ortalaması da “ara sıra” düzeyinde bulunmaktadır. Öğretmenlerin cinsiyeti onların yukarıya muhalefet,
örtük muhalefet ve haber uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. Öğretmenlerin sendika
üyeliği onların yukarıya muhalefet ve örtük muhalefet davranışlarında anlamlı bir fark yaratmamakla birlikte, haber
uçurma davranışlarında anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri onların yukarıya muhalefet ve
haber uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir fark yaratmamakta ancak onların örtük muhalefet davranışlarında anlamlı
bir fark yaratmaktadır. Öğretmenlerin sosyal medya kullanmaları ise onların yukarıya muhalefet, örtük muhalefet ve haber
uçurma davranış biçimlerinde anlamlı bir fark yaratmamakta, sosyal medya kullanan ve kullanmayan öğretmenlerin
benzer muhalefet davranışları sergilediği görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Örgütsel Muhalefet, Öğretmen Muhalefeti, Ortaokul, Pedagojik Açıdan Muhalefet,
Siber Muhalefet
ABSTRACT: This research investigates the opinions of teachers regarding their organizational dissent behaviors. The
study is a descriptive survey administered to 347 middle school teachers to determine whether their views regarding their
dissident behaviors change depending on their gender, being a union member, educational status, or using social media.
The datum were analyzed using the SPSS 15 for arithmetic mean, standard deviation, t-test, ANOVA and LSD test. The
participants stated they “sometimes” dissented and they “frequently” employed upward dissent and “sometimes” used
lateral dissent and whistle blowing. The results indicate that teachers’ gender does not create a meaningful difference in
their dissident behaviors. Also teachers’ who are union members show similar dissident behaviors in terms of upward and
lateral dissent but their behaviors differ meaningfully in terms of whistleblowing. Teachers’ educational status does not
create a meaningful difference in terms of their upward dissent and whistleblowing however their behaviors differ
meaningfully in terms of lateral dissent. Teachers’ being a social media user does not create any change in their dissent
behaviors.

Keywords: Organizational Dissent, Teacher Dissent, Middle Schools, Pedagogy of Dissent,
Cyberdissidents
SUMMARY
Purpose and Significance
Organizational dissent, being a certain type of voice reflecting the opposing ideas of the dissatisfied
member or members of the organizations who make up the minority in number (Kassing, 2002: 89) is an
aspect of organizational life and schools are no exception to this. Teachers all around the world also voice
their dissident ideas against organizational policies and/or their administrators in the forms of “upward
dissent”, “lateral dissent” “displaced dissent”, “whistleblowing” or “cyberdissent” (Kassing, 1997b; 1998;
Kassing & Armstrong, 2002, Kassing, 2011). Researchers have investigated teachers’ dissent from political
and pedagogical points of views (Özdemir, 2010). Özdemir (2010), Dağlı & Ağalday (2014) and Yıldız
(2013) investigated teachers dissent from the pedagogical perspective in different schools of central Anatolia,
South Eastern Anatolia and North Western Anatolia. This research covers the organizational dissent behaviors
of secondary school teachers in Buca province of İzmir in Western Anatolia during 2014-2015 after a series
of fast systematic changes implemented in the educational system. This research investigates teachers’ views
on their “upward dissent”, “lateral dissent” “displaced dissent” and “whistleblowing” behaviors to see if their
Bu çalışma birinci yazarın T.C. Dokuz Eylül Üniversitesinde Doç. Dr. Kadir Beycioğlu danışmanlığında tamamlamış olduğu “Örgütsel
Muhalefete İlişkin Öğretmen Görüşleri” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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behaviors change meaningfully depending on their gender, being a member of a union, level of education and
being a social media user or not.
Methodology
This study is a descriptive survey given to 347 secondary school teachers in the province of central Buca
in İzmir. 238 female and 109 male teachers, chosen through stratified sampling method, voluntereed to
participate. The researcher herself distributed and collected the data. A personal information form developed
by the researcher and the third part of the Organizational Dissent Scale named “Organizational Dissent
Behaviors” developed by Özdemir (2010) were given to the participants. Arithmetic mean, standart deviation,
T-test, ANOVA and LSD calculations were employed for statistical analysis conducted through SPSS (15).
Results
The secondary school teachers’ results revealed they sometimes employed dissent which is slightly higher
than the results of Yıldız (2014) in which secondary school teachers stated they employed dissent “rarely”.
This slight increase may result from the participants themselves and/or the recently implemented changes in
the educational system. In addition, the participating teachers wanted to be paid for watching students during
breaks (nöbet) and protests for getting paid for these extra hours of work were being organized during the
time of the study. This may have triggered the slight increase in teachers’ dissident behaviors which may also
be related with Grahams’ (1986) ideas of “personal advantaged dissent”. Graham (1986) advocated people
could dissent to gain personal benefits to themselves. School principles’ views in Özdemir’s study (2010) also
supported the idea that teachers could be dissident when their personal advantages at stake.
The participants also stated they “frequently” employed upward dissent showing that the most common
dissent behavior of the teachers was to object directly to the school administrators. Teachers stated they
“always” objected to the administrator her/himself ( = 4.29) when they employed upward dissent. The
participants also stated they “sometimes” employed lateral dissent and whistle blowing which may be
interpreted as that some teachers did not prefer expressing their dissident ideas directly to their administrators,
which is a common finding with Özdemir (2013: 114). When the participants employed lateral dissent which
happened “sometimes” they mostly “did not spend time at school after my lessons” ( = 3.27). The teachers
also “sometimes” used whistleblowing and they most frequently “took the matters to unions, political parties
or other non-governmental organizations” ( = 3.37).
Teachers’ upward, lateral or whistleblowing behaviors did not change in terms of their gender in this
research. Teachers’ being a union member did not create any changes in their upward or lateral dissent
behaviors but there was a meaningful difference in terms of their whistleblowing behaviors. Teachers who are
union members employed more whistleblowing comparing to non union members. Teachers’ level of
education did not create any changes in their upward dissent and whistleblowing behaviors and yet their
lateral dissent behaviors changed. More educated teachers employed more lateral dissent behaviors. Finally,
teachers being a social media user or not did not create any changes in their upward dissent, lateral dissent and
their whistleblowing behaviors.
Discussion and Conclusion
The results regarding the levels of secondary teachers’ dissent behaviors is slighty higher than the results
of Yıldız (2013). This may result from the research group as well as the changes that were being implemented
during the time of study. When the research was conducted some structural changes were being implemented.
Changes may bear some opposition therefore if planned changes are discussed in detail with teachers and
other shareholders and teachers’ suggestions are taken into consideration before implementation teachers’
dissent may be lowered. Keeping in mind that dissent is a form of feedback (Hegstrom cited by Garner, 2006:
7) and if teachers’ feedback is taken into consideration teachers’ satisfaction may be higher and dissent may
be lower.
In addition, school administrators were being replaced and the administrators and teachers were
getting to know each other during the time of the study. Considering that teachers’ most frequently used
dissent channel is the administrators themselves teachers and the administrators may hold meetings together
to exchange views and schools can provide blogs, e-mail addresses etc. for further discussion. In service
training regarding communication skills may also be beneficial for administrators and teachers.
2. GİRİŞ
Muhalefet konusu genellikle politik arenayla özdeşleştirilse de örgüt çatısı altında da incelenmektedir
(Özdemir, 2010). Örgütler, üyelerinin ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalıştığı yerlerdir. Ancak örgütsel
dinamiklerin işleyişi sırasında zaman zaman üyelerin uygun bulmadıkları, inançlarına ve değer yargılarına
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ters düşen veya kendilerini doyumsuzluğa iten durumlarla karşılaşabilmeleri ve bunları değiştirerek
örgütlerini daha iyi bir yer yapmak isteyebilmeleri de söz konusu olabilmektedir. (Sprague ve Ruud, 1988).
Böylesi durumlarda örgüt üyeleri yöneticilerine veya örgütsel uygulamalara ilişkin karşıt görüşlerini
seslendirerek örgütsel muhalefet gerçekleştirebilmektedir.
Kassing (2002: 189) örgütsel muhalefeti “örgütsel uygulamalar ve politikalara ilişkin anlaşmazlıkların ve
karşıt görüşlerin ifade edilmesini içeren belirli bir çalışanın sesi biçimi” olarak tanımlamaktadır. Her örgütte
çalışanların itiraz edebilecekleri ve seslerini duyurmak isteyebilecekleri durumlar söz konusudur (Sprague ve
Ruud’dan akt. Garner, 2006: 13). Açık sistemler olan okullarımızda da benzer durumlar yaşanabilmektedir.
Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının veya okul yöneticilerinin bazı görüş ve kararlarını
onaylamayabilmekte veya uygulamaların farklı biçimde yapıldığı takdirde daha etkili olabileceğini
düşünebilmektedir.
Kassing’in geliştirdiği Örgütsel Muhalefet Modeline göre muhalefet süreci, muhalefete yol açan
durumların ortaya çıkışı, muhalifin görüşlerini dile getireceği kanalı seçmesinde belirleyici olabilen bazı
bireysel, ilişkisel ve örgütsel değişkenleri incelemesi ve görüşlerini aktaracağı kanalı (izleyiciyi) seçmesi ve
muhalefetin seçilen kişilere ifade edilmesi şeklinde dört aşamadan oluşmaktadır (Kassing, 1997b: 39).
Modelde birinci aşama muhalefeti başlatıcı nedenlerin ortaya çıkmasıdır. Muhalefeti başlatıcı nedenler:
örgüt üyelerine yönelik adil olmayan davranışlar, örgütsel değişme, örgütsel kararların alınış biçimi, etkisiz
uygulamalar, görev ve sorumluluklar, örgütsel kaynaklar, etik, performans değerlendirilmesi ve müşterilerin
veya örgüt üyelerinin uğrayabileceği zararların önlenmesi başlıkları altında sınıflandırılmaktadır (Kassing ve
Armstrong, 2002).
Örgütsel Muhalefet Modelinde ikinci aşama başlatıcı olay(lar)dan rahatsızlık duyan üyelerin muhalefet
gösterip göstermeme kararlarını vermelerinde etkili olabilecek çeşitli değişkenleri incelemesidir (Kassing,
1997a). Bu etkenler bireysel (Kassing ve Avgtis, 1999), ilişkisel (Kassing, 2007) ve örgütsel (Kassing, 1997b)
olabilir. Örgüt üyeleri bu dinamikleri değerlendirerek muhalefet etme kararı verebilir veya karşıt görüşlerini
dile getirmekten vazgeçebilir.
Modelin üçüncü aşamasında muhalifler karşıt görüşlerini ileteceği kişileri/kanalları seçmektedir (Kassing,
1997b). Bu kişiler örgüt yöneticileri, iş arkadaşları ve diğer çalışanlar gibi örgüt içinden veya aile üyeleri,
arkadaşları veya tanıdıkları gibi örgüt dışından kişiler olabilmektedir (Kassing, 1997b; 1998; Kassing ve
Armstrong, 2002). Kassing (1997b; 1998) muhalifin karşıt görüşlerini doğrudan ve açıkça, örgütün
yöneticilerine ve örgüt içinde kendisinden daha üst konumlarda bulunanlara (Kassing ve Armstrong, 2002)
iletmesini açık /yukarıya muhalefet olarak tanımlamaktadır.
Öte yandan üyelerin yönetime doğrudan muhalefet etmeleri çeşitli zorluklar ve riskler doğurabileceğinden
ötürü, bazı muhalifler karşıt görüşlerini iş arkadaşlarıyla paylaşabilmektedir (Kassing, 2008). Örgüt üyelerinin
muhalif görüşlerini örgüt içinde kendisine benzer hiyerarşik düzlemde bulunanlarla paylaşmasına yatay
(örtük) muhalefet denmektedir (Kassing, 1997b). Muhalif görüşler örgüt dışından muhataplarla da
paylaşılabilmektedir. Yer değiştirmiş muhalefet adı verilen bu kanalı kullanan muhalifler görüşlerini, aile
üyeleri, arkadaşları veya bazen hiç tanımadıkları yabancılarla paylaşmaktadır (Kassing, 1997; 1998).
Bir diğer muhalefet biçimi de haber/bilgi uçurma (whistle blowing) davranışıdır (Kassing, 2011). Haber
uçurma “eski veya yeni örgüt üyelerinin, işverenlerinin bilgisi çerçevesinde gerçekleşen yasadışı, etik dışı
veya gayri meşru uygulamaları durumu değiştirmeye etkisi olabilecek kişi veya örgütlere açıklaması” olarak
tanımlanmaktadır (Miceli ve Near, 2002: 456). Muhalifin karşıt görüşlerini aktardığı kişilerin kurum içinden
olmasına içsel haber uçurma, kurum dışından olmasına da dışsal haber uçurma adı verilmektedir (Aktan,
2006).
Günümüzde örgüte ilişkin karşıt görüşler İnternet üzerinden de iletilebilmektedir (Gossett ve Kilker,
2006). Kassing (2011) “siber muhalifler” (cyber dissidents) terimini kullanarak İnternetin muhaliflerin sesini
duyurabileceği bir platform oluşturabildiğine dikkat çekmektedir.
Kassing’in (1997b) modelinde dördüncü ve son aşama muhaliflerin görüşlerini iletmesidir. Bu iletiler
sonucunda muhaliflere nasıl bakıldığı ve muhaliflerin nasıl algılandığı konusu da incelenmekte ve muhalefete
farklı bakış açılarıyla yaklaşan örgütlerin muhaliflere olumlu veya olumsuz çeşitli tepkiler gösterebildikleri
ortaya çıkmaktadır.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan öğretmenler çeşitli muhalif davranışlar sergileyebilmekte ve bu
davranışlar politik ve pedagojik olmak üzere iki farklı bakış açısından incelenmektedir (Özdemir, 2010).
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Özdemir (2010), Dağlı ve Ağalday (2014) Türk eğitim sisteminde öğretmenlerin yüz yüze gösterdikleri
muhalefet iletilerini incelemiş, Burns ve Wagner (2013) Amerika Birleşik Devletlerinde öğretmenlerin siber
muhalefet davranışları da sergileyebildiğini rapor etmiştir. Bu araştırma öğretmen muhalefetinin varlığına
ilişkin bulguları (Özdemir, 2010) göz önüne alarak ve küreselleşen dünyadaki muhalif öğretmen
davranışlarının Türkiye’ye de yansıyabileceğini öngörerek ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel
muhalefet davranışlarına ilişkin görüşlerini saptamak amacıyla yürütülmüştür.
Bu araştırma Buca’da görevli ortaokul öğretmenlerinin okul yöneticilerine yönelik ne tür muhalefet
davranışları sergilediklerinin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir ve araştırmanın problemi İzmir ili Buca
merkez ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışlarına ilişkin
görüşlerinin ne düzeyde olduğunu saptamaya yöneliktir. Bu çerçevede araştırmanın alt problemleri:
1.

İzmir ili Buca merkez ilçesindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefete
ilişkin görüşleri ne düzeydedir?

2.

İzmir ili Buca merkez ilçesindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin Yukarıya Muhalefet,
Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma davranış biçimlerine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine,
sendika üyeliğine, eğitim düzeylerine ve sosyal medya kullanıcısı olup olmama durumlarına
göre anlamlı farklılıklar var mıdır?

3. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma betimsel bir araştırma olup, tarama modeli ile yürütülmüştür. Tarama modeli çok sayıda
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan
alınacak bir grup üzerinde tarama yapılması (Karasar, 2005) uygulamasıdır. Tarama modelinde, daha önce
veya günümüzde mevcut olan bir durum, olay ve nesne, kendi koşulları içerisinde var olduğu şekliyle
betimlenmektedir (Karasar, 2012).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni 2014-2015 öğretim yılında İzmir ili Buca merkez ilçesindeki 28 kamu
ortaokulunda görevli 1286 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklemi ise Balcı’nın (2005: 95) ifade ettiği üzere,
α= .05 anlamlılık ve %5 yanılma payı düzeyinde 300 ortaokul öğretmeninin temsil edebileceği düşüncesiyle,
347 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem “tabakalı örnekleme” yoluyla, ortaokulların küçük okul (KO), orta
büyüklükte okul (OBO) ve büyük okul (BO) şeklinde tabakalara ayrılmasıyla belirlenmiştir. Araştırma, Buca
merkez ilçesindeki 28 ortaokuldan yansızlığı sağlamak üzere kura çekme yöntemiyle belirlenmiş ve toplamda
987 ortaokul öğretmeninin görev yaptığı 1 KO, 6 OBO ve 11 BO da yürütülmüştür.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin 238’i kadın, 109’u erkek ve 35’i önlisans, 284’ü lisans ve 28’i
lisansüstü mezunudur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 1-5 yıl kıdem diliminde olanlarının sayısının 50, 610 yıl diliminde olanlarının sayısının 73, 11-15 yıl diliminde olanlarının sayısının 70, 16-20 yıl diliminde
olanlarının sayısının 66, 21 yıl ve üstü diliminde olanlarının sayısının 88 olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin 252’si sendika üyesi, 95’i ise değildir. 199 öğretmen okul içi iletişiminde e-postayı
kullanmaktayken, 148’i kullanmamakta, 274’ü sosyal medya kullanırken 73’ü kullanmamaktadır.
Veri Toplama Aracı: Örgütsel Muhalefet Ölçeği
Bu araştırmada Özdemir (2010) tarafından dört bölümlü olarak geliştirilen Örgütsel Muhalefet Ölçeği’nin
‘Kişisel Özellikler’ isimli ilk bölümü ve ‘Muhalif Davranışlar’ isimli üçüncü bölümü kullanılmıştır.
“Kişisel Özellikler” bölümünde öğretmenlere araştırmanın alt problemlerine uygun olarak araştırmacı
tarafından yeniden yazılan ve katılımcıların cinsiyetleri, sendika üyelikleri, sosyal medya kullanıcısı olup
olmadıkları, eğitim durumları ve mesleki kıdemlerine ilişkin sorular soran bir form bulunmaktadır.
‘Muhalif Davranışlar’ alt ölçeği ise 17 maddeden oluşmaktadır ve 5’li Likert ölçeği biçimindedir.
Seçeneklere verilen değerler; “Her zaman” (5), “Çoğunlukla” (4), “Ara sıra” (3), “Nadiren” (2) ve “Hiçbir
zaman” (1) şeklindedir.
Ölçeğin faktör analizi sonrasında KMO katsayısı .84 ve Batlett Sphericity küresellik testi sonuçları p<.05
düzeyinde anlamlı bulunmuştur (Özdemir, 2010). Faktör analizi, “Muhalif Davranışlar” alt ölçeğinin üç
faktörlü olduğunu ve üç faktörün birlikte varyansın % 63,68’ini açıkladığını işaret etmektedir. Muhalif
Davranışlar alt ölçeğinin Örtük muhalefet, Haber uçurma ve Açık muhalefet boyutları bulunmaktadır. “Örtük
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Muhalefet” davranışları 8 madde (9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) ile ölçülmektedir ve Cronbach alfa katsayısı
.88 dir. Bu sonuç .70 ve üzeri olduğundan güvenilirdir. “Haber Uçurma” davranışları 5 maddeyle (1, 2, 3, 4,
5) ölçülmektedir ve Cronbach alfa katsayısı .87 ile .70 ve üzeri olduğundan güvenilirdir. “Açık Muhalefet”
davranışları ise dört madde (6, 7, 8, 10) ile saptanmaktadır ve Cronbach alfa katsayısı .86 bulunmuş ve sonuç
.70 ve üzeri olduğu için güvenilir olduğu tespit edilmiştir (Özdemir, 2010). Kullanılan ölçeğin bu araştırma
kapsamında Cronbach Alpha katsayısı ise .82 olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmacı, katılmayı kabul eden öğretmenlere araştırmanın problemlerine uygun olarak yeniden
oluşturulan “Kişisel Özellikler” ve Özdemir (2010) tarafından geliştirilen “Muhalif Davranışlar” alt ölçeğini
kapsayan ölçme aracını dağıtarak, nasıl doldurulacağını açıklamış ve ölçekleri yine kendisi toplamıştır. 403
ölçme aracı geri dönmüş, hatalı 56 araç çıkarılarak 347 araç değerlendirme kapsamına alınmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
SPSS 15 yazılımı kullanılarak katılımcıların yanıtlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanmış ve araştırmanın bağımsız değişkenleri açısından katılımcıların verdikleri yanıtlar arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını saptamak üzere dağılımın homojenliğini test eden Levene’nin Varyansların
Homojenliği Testi uygulanmıştır. Varyansların homojen olduğu görülerek öğretmenlerin cinsiyet, sendika
üyeliği ve sosyal medyayı kullanıyor olma değişkenleri için t-testi; eğitim durumları için ise tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonucunda anlamlı bir fark çıktığı durumlarda farkın kaynağını
belirlemek üzere LSD testi kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Bu bölümde araştırma problemi doğrultusunda varılan bulgular tartışılmaktadır.
Araştırma Problemine Yönelik Bulgular
Bu araştırmanın problemi olan “İzmir ili Buca merkez ilçesinde kamu ortaokullarında görev yapan
öğretmenlerin örgütsel muhalefet davranışlarına ilişkin görüşleri ne düzeydedir?” sorusunu yanıtlamak üzere,
öğretmenlerin “Muhalif Davranışlar” alt ölçeğine verdikleri yanıtların aritmetik ortalaması ve standart
sapmalarına ilişkin sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların Muhalif Davranış Biçimlerine İlişkin Görüşlerinin Aritmetik Ortalamaları ve
Standart Sapmaları

Muhalif
Davranışlar

Alt-ölçek
Boyut

N

Ort.

ss

Yukarıya Muhalefet
Örtük Muhalefet

347
347

Haber Uçurma

347

3.87
2,65
2.75

.85
.90
1.02

Toplam muhalefet

347

2.97

.72

Muhalefet davranışları “hiçbir zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “çoğunlukla” ve “her zaman” cinsinden
ifade edildiğinde, araştırmaya katılan ortaokul öğretmenlerinin gösterdiklerini bildirdikleri muhalefet
davranışlarının ortalaması ‘2.97’ olduğundan 2.60-3.39 arasında yer almakta ve “ara sıra” düzeyinde
bulunmaktadır. Bu da ortaokul öğretmenlerinin ‘ara sıra’ muhalefet davranışı gösterdikleri yönünde görüş
sahibi olduklarını işaret etmektedir. Görüş bildiren öğretmenlerin gösterdiği açık muhalefet davranışları ise
“3.87” ile “çoğunlukla” düzeyindedir. Buradan öğretmenlerin karşıt görüşlerini “çoğunlukla” doğrudan okul
yöneticisine iletmeyi tercih ettikleri görülebilir. Araştırmada öğretmenlerin örtük muhalefet davranışlarının
ortalaması 2,65 şeklinde, 2.60 - 3.39 bareminde ve “ara sıra” diliminde bulunmuştur. Bu sonuç öğretmenlerin
muhalif görüşlerini meslektaşları gibi kendisine benzer statü taşıyan kişilere “ara sıra” aktardıkları şeklinde
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yorumlanabilir. Öğretmenlerin haber uçurmaya ilişkin görüşlerinin ortalaması da 2.75 şeklinde, 2.60 - 3.39
arasında, “ara sıra” diliminde bulunmaktadır.
Öğretmenlerin Muhalif Davranış Biçimlerine İlişkin Bulgular
Tablo 2’de öğretmenlerin ‘Yukarıya /açık muhalefet’ “yatay/örtük muhalefet” ve “haber/bilgi
uçurma” alt boyutlarında gösterdiklerini belirttikleri muhalif davranışlar sıklık derecesine göre
sıralanmaktadır.
Tablo 2: Açık Muhalefet, Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma Alt Boyutlarında Öğretmenlerin
Gösterdikleri Muhalif Davranışlar
Madde No

Muhalif Öğretmen Davranışı

Ort.

ss

Açık Muhalefet Alt Boyutunda Öğretmenlerin Gösterdikleri
Muhalif Davranışlar
6

Yöneticinin kendisine itiraz ederim.

7

Yöneticiden kendi istediğim biçimde durumu düzeltmesini talep
ederim.

8

Yöneticiyi uyarırım.

10

Yönetici ile tartışır, onu ikna etmeye çalışırım.

4.29

.91

4.06

1.04

3.84

1.11

3.32

1.21

3.27

1.18

3.08

1.26

2.88

1.31

2.57

1.27

2.57

1.41

2.45

1.32

Yatay Muhalefet Alt Boyutunda Öğretmenlerin Gösterdikleri
Muhalif Davranışlar
9

Derslerim dışında okulda zaman geçirmem.

11

Yöneticiye karşı iş arkadaşlarımın desteğini kazanmaya çalışırım.

17

Bu konuları iş dışındaki arkadaşlarıma anlatırım.

14

Yöneticinin benden istediği işleri yapmayı reddederim.

13

Gönüllü olarak yer aldığım okul içi etkinliklerinden el çekerim.

16

Yöneticinin bulunduğu ortamları terk ederim.

12

Okul personeli ile ilgili düzenlenen davet ve yemek gibi
etkinliklere yöneticinin de bulunması durumunda katılmam.

15

Yöneticiye küserim.

2.40

1.38

2,01

1,24

3.37

1.43

3.05

1.25

2.83

1.32

“Haber Uçurma” Alt Boyutunda Öğretmenlerin Gösterdikleri
Muhalif Davranışlar
5
1
3

Konuyu sendika, siyasi parti ya da diğer sivil toplum kuruluşlarına
iletirim.
Üst makamlara gider, durumu onlara anlatırım.
Yöneticiyi yetkili makamlara yazılı olarak şikâyet ederim.
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4
2

2.67

1.35

1.87

1.19

Yöneticiye dava açarım.
Konu hakkında basın kuruluşlarına bilgi veririm.

Tablo 2’den görülebileceği gibi öğretmenler ‘açık/yukarıya muhalefet’ alt boyutunda en fazla ve “her
zaman” düzeyinde ‘yöneticinin kendisine itiraz etme’ ( = 4.29), ikinci olarak “çoğunlukla” düzeyinde
‘yöneticiden kendi istediğim biçimde durumu düzeltmesini talep etme’ ( = 4.06) davranışları göstermektedir.
Üçüncü olarak yine “çoğunlukla” düzeyinde ‘yöneticiyi uyarma’ ( = 3.84) davranışını göstermektedir.
Öğretmenlerin ‘açık muhalefet’ alt boyutunda en az gösterdikleri davranış ise “ara sıra” ‘yönetici ile tartışır,
onu ikna etmeye çalışırım’ olmaktadır ( = 3.32). ‘Örtük muhalefet’ alt boyutunda ise katılımcı ortaokul
öğretmenlerinin en fazla gösterdiği muhalif davranış “ara sıra” düzeyinde ‘derslerim dışında okulda zaman
geçirmem’ ( = 3.27) olmaktadır. İkinci olarak yine “ara sıra” düzeyinde ‘yöneticiye karşı iş arkadaşlarımın
desteğini kazanmaya çalışırım’ ( =ō 3.08) davranışı gelmektedir. Üçüncü en fazla gösterilen davranış ise yine
“ara sıra” düzeyinde “bu konuları iş dışındaki arkadaşlarıma anlatırım” ( = 2.88) olmaktadır. Dördüncü sırayı
“nadiren” başvurulan iki davranış paylaşmaktadır; bunlar ‘yöneticinin benden istediği işleri yapmayı
reddederim’ ( = 2.57) ve ‘gönüllü olarak yer aldığım okul içi etkinliklerden el çekerim’ ( = 2.57)
davranışlarıdır. Sonraki sıralarda yine “nadiren” başvurulan ‘yöneticinin bulunduğu ortamları terk ederim’
( = 2.45) ve ‘okul personeli ile ilgili düzenlenen davet ve yemek gibi etkinliklere yöneticinin de bulunması
durumunda katılmam’ ( = 2.40) davranışları gelmektedir. En az başvurulan davranış ise ‘yöneticiye küserim’
( = 2.01) olmaktadır. Haber uçurma alt boyutunda ise katılımcılar en sık “konuyu sendika, siyasi parti ya da
diğer sivil toplum kuruluşlarına iletirim” ( = 3.37) davranışı gösterdiklerini ve bunu “ara sıra” yaptıklarını
beyan etmektedir. Katılımcıların haber uçurma alt boyutunda ikinci en sık gösterdikleri davranış ‘üst
makamlara gider, durumu onlara anlatırım‘ ( = 3.05) olmaktadır. Üçüncü en sık başvurulan davranış
‘yöneticiyi yetkili makamlara yazılı olarak şikâyet ederim’ ( = 2.83), dördüncüsü ise ‘yöneticiye dava
açarım’ ( = 2.67) davranışlarıdır. Bu davranışlar muhalif öğretmenlerce ‘ara sıra’ sergilenmektedir.
Öğretmenlerin ‘haber uçurma’ alt boyutunda ‘konu hakkında basın kuruluşlarına bilgi veririm’ ( = 1.87)
davranışını en az sergiledikleri görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler karşıt görüşlerini ‘nadiren’ basına
yansıtmaktadır.
Öğretmenlerin Muhalif Davranış Biçimlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesine
İlişkin Bulgular
Bu bölümde katılımcı öğretmenlerin muhalif davranış biçimlerinden “yukarıya/açık muhalefet”
“yatay/örtük muhalefet” ve “haber/bilgi uçurma” alt boyutlarındaki davranışlarına ilişkin görüşlerinin
cinsiyet, sendika üyeliği, eğitim düzeyleri ve sosyal medya kullanıp kullanmamaları yönünden farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar tartışılmaktadır.
İlk olarak Tablo 3’ te araştırmanın ikinci alt problemi çerçevesinde “İzmir ili Buca merkez ilçesindeki
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin Yukarıya Muhalefet, Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma davranış
biçimlerine ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusuna ilişkin
görüşlerini gösteren t-testi sonuçları verilmektedir.

Alt
Ölçek

Faktör

Değişkenler

n

Ort.

ss

sd

T

P

Muhalif
Davranışl
ar

Tablo 3: Yukarıya Muhalefet, Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma Davranış Biçimlerine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Öğretmenlerin Cinsiyeti Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları

Yukarıya
Muhalefet

Kadın
Erkek

238
109

15.50
15.54

3.55
3.15

347

-.083

.93

Örtük

Kadın

238

20.92

7.47

347

-1.20

.22

314

Muhalefet

Erkek

109

21.92

6.57

Haber
Uçurma

Kadın

238

14.04

5.12

Erkek

109

13.24

5.12

347

1.34

.18

Tablo 3’ten görüldüğü gibi, öğretmenlerin ‘yukarıya muhalefet’ davranışları [t (345)= -.083 p>.05]
cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermemekte ve ‘kadın öğretmenlerle ( =15.50), erkek
öğretmenlerin ( =15.54) muhalif davranışları birbirine benzer çıkmaktadır. Özdemir (2010) de açık/yukarıya
muhalefet boyutunda cinsiyetin anlamlı bir fark yaratmadığını saptamaktadır. Yine Tablo 3’ten görülebileceği
gibi ‘yatay muhalefet’ [t(345)=-1.20, p>.05] alt boyutunda da öğretmenlerin muhalif davranışları
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Özdemir (2010) de kadın ve erkek öğretmenlerin
örtük muhalefet davranışları arasında anlamlı bir farkın olmadığını açıklamaktadır. Benzer şekilde ‘haber
uçurma’ [t(345)= 1.34, p>.05] alt boyutunda da öğretmen davranışları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Alanyazında ise Özdemir (2010) haber uçurma alt boyutunda erkek öğretmenlerin daha
fazla haber uçurduklarını tespit etmektedir. Bu çalışmada ise anlamlı bir fark yaratmamakla birlikte kadın
öğretmenlerin ( =14.04) erkek öğretmenlerden ( =13.24) daha fazla haber uçurdukları yönünde görüş
bildirdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın sonucu Zhuang’ın (Akt. Özdemir, 2010) kadın öğretmenlerin
erkek öğretmenlerden ( =13.24) daha fazla haber uçurma davranışı gösterdiğini rapor eden çalışmasını
desteklemektedir. Bu konuda daha fazla çalışmanın yürütülmesi konuya açıklık getirebilir.
Tablo 4’de araştırmanın ikinci alt problemi çerçevesinde “İzmir ili Buca merkez ilçesindeki
ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin yukarıya muhalefet, örtük muhalefet ve haber uçurma
davranışlarına ilişkin görüşlerinde sendika üyesi olup olmadıklarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır?”
sorusuna ilişkin görüşlerini gösteren t-testi sonuçları verilmektedir.

Muhalif
Davranışl
ar

Tablo 4: Yukarıya Muhalefet, Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma Davranış Biçimlerine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Öğretmenlerin Sendika Üyeliği Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
AltFaktör
Değişkenler
n
Ort.
ss
Sd
t
p
ölçek
Yukarıya
Sendika üyesi
252
15.70
3.40
345
1.66
.09
Muhalefet
Sendika üyesi
95
15.02
3.46
değil
Yatay
Sendika üyesi
252
21.54
7.40 345
1.31
.19
Muhalefet
Sendika üyesi
95
20.41
6.62
değil
Haber
Sendika üyesi
252
14.32
5.03
345
3.16 .002*
Uçurma
Sendika üyesi 95
12.38
5.14
değil
*p değeri .05 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 4’ den görüleceği gibi, öğretmenlerin ‘yukarıya muhalefet’ davranışları [t(345)= 1.66 p>.05]
sendika üyesi olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Buna göre ‘yukarıya muhalefet’ alt
boyutunda muhalif davranışlar açısından sendika üyesi olanlar ( = 15.70) ve sendika üyesi olmayanlar ( =
15.02) benzer davranmaktadır. Bu bulgu Dağlı ve Ağalday (2014) tarafından da desteklenmektedir. Özdemir
(2010) ise sendikalı öğretmenlerin sendika üyesi olmayan öğretmenlere oranla daha fazla yukarıya muhalefet
davranışları gösterdiğini rapor etmektedir. Bu araştırmada da anlamlı olmamakla birlikte sendikalı
öğretmenlerin yukarıya muhalefet düzeyi ( = 15.70) sendika üyesi olmayanların düzeyinden ( = 15.02)
biraz daha yüksek çıkmaktadır. Tablo 4’den de görülebileceği gibi ‘yatay muhalefet’ [t (345)= 1.31, p>.05] alt
boyutunda da öğretmenlerin sendika üyesi olup olmamalarına göre muhalefet davranışları birbirine benzer
görünmektedir. Özdemir’in sonuçları ise (2010) yatay muhalefet alt boyutunda sendikalı öğretmenlerin
sendikalı olmayan öğretmenlere göre daha muhalefet gösterdiklerini işaret etmektedir. Bu araştırmada da
anlamlı bir fark yaratmamakla birlikte sendika üyesi olan öğretmenlerin yatay muhalefet davranışları
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( =21.54) sendika üyesi olmayan öğretmenlerin yatay muhalefet davranışlarından ( =20.41) daha yüksek
çıkmaktadır. ‘Haber uçurma [t(345)=3.16, p<.05] alt boyutunda ise öğretmenlerin sendika üyesi olmaları
anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Özdemir (2010) de haber uçurma alt boyutunda sendikalı öğretmenlerin
sendikalı olmayan öğretmenlerden daha fazla muhalif davranış gösterdiğini desteklemektedir.
Aşağıda araştırmanın ikinci alt problemi çerçevesinde “İzmir ili Buca merkez ilçesinde kamu
ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefete ilişkin görüşlerinde eğitim düzeylerine göre
anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna ilişkin sonuçlar açıklanmaktadır. Tablo 5’de yukarıya muhalefet, örtük
muhalefet ve haber uçurma davranış biçimlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin öğretmenlerin eğitim
düzeylerine göre ANOVA sonuçları ve farkın kaynağının belirlenmesi için kullanılan LSD testi sonuçları
açıklanmaktadır.

Muhalif
Davranışlar

Tablo 5: Yukarıya Muhalefet Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma Davranış Biçimlerine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Öğretmenlerin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Fark
Alt
Eğitim
Faktör
n
Ort.
ss
Sd
F
p
Ölçek
Durumu
Yukarıya
Muhalefet

Ön lisans

35

15.14

4.05

Lisans

284

15.43

3.36

Lisansüstü

28

16.85

3.08

Toplam
Ön lisans
Yatay
Muhalefet

Lisans
LÜ

347
35

21.20

7.98

284

20.91

7.09

28

24.57

6.73

Toplam

Haber
Uçurma

15.51

347

21.23

Ön lisans

35

13.08

5.90

Lisans
Lisansüstü

284
28

13.76
14.96

4.90
6.22

Toplam

347

13.79

5.12

346

2.44

.08

3.32

.03*

3.43
346

LLÜ
LÜL
7.21
346

1.06

.34

*p değeri .05 düzeyinde anlamlıdır. LÜ; Lisansüstü, L; Lisans
Tablo 5’den görülebileceği gibi ‘yukarıya muhalefet’ [F(346)= 2.44, p>.05] alt boyutunda
öğretmenlerin eğitim düzeyine göre muhalefet davranışları farklılık göstermemektedir. Buna göre ‘yukarıya
muhalefet’ alt boyutunda ön lisans mezunu öğretmenlerle ( =15.14), lisans mezunu öğretmenler ( =15.43)
ve lisansüstü mezunu öğretmenler ( =16.85) benzer yukarıya muhalefet davranışları göstermektedir.
Özdemir (2010) de ön lisans mezunları ayırımını yapmadan yürüttüğü araştırmasında lisans ve lisansüstü
mezunu öğretmenlerin yukarıya muhalefet davranışlarında anlamlı bir fark olmadığını rapor etmektedir. Tablo
5’ten görülebileceği gibi ‘yatay/örtük muhalefet’ [F(346)=3.32, p<.05] alt boyutunda ise öğretmenlerin eğitim
düzeylerine göre muhalefet davranışları anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre ‘örtük muhalefet’ alt
boyutunda, ön lisans mezunu öğretmenler ( =21.20), lisans mezunu öğretmenler ( =20.91) ve lisansüstü
mezunu öğretmenlerin ( =24.57) gösterdiği muhalif davranışlar farklıdır. Yapılan LSD testi sonucunda
lisanüstü ve lisans mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmış ve lisansüstü mezunu
öğretmenlerin, lisans mezunu öğretmenlerden daha fazla örtük muhalefet gösterdikleri saptanmıştır. Özdemir
(2010) ise örtük muhalefet açısından lisans ve lisansüstü mezunu öğretmenlerin davranışlarında farklılık
saptamamaktadır. Konuya ilişkin daha fazla veri elde edilmesi sonuçları netliğe kavuşturabilir. ‘Haber
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uçurma’ [F(346)= 1.06, p> .05] alt boyutunda ise ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu öğretmenlerin
muhalefet davranışları benzer çıkmaktadır. Bu konuda alanyazındaki bulgular çelişkilidir. Sims ve Keenan
(akt. Özdemir, 2010) eğitim düzeyi ile haber uçurma davranışı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını rapor
etmektedir. Özdemir (2010) ise lisans mezunu öğretmenlerin lisansüstü mezunu öğretmenlere oranla daha
fazla haber uçurduklarını saptamaktadır.
Aşağıda araştırmanın ikinci alt problemi çerçevesinde “İzmir ili Buca merkez ilçesindeki ortaokullarda
görev yapan öğretmenlerin muhalefet davranışlarına ilişkin görüşlerinde sosyal medyayı kullanıp
kullanmamalarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır?” sorusunun yanıtı verilmektedir. Tablo 6’da
öğretmenlerin yukarıya muhalefet, örtük muhalefet ve haber uçurma davranışlarına ilişkin görüşlerinin sosyal
medyayı kullanıp kullanmadıklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren t-testi sonuçları verilmektedir.

Muhalif
Davranışlar

Tablo 6: Yukarıya Muhalefet, Örtük Muhalefet ve Haber Uçurma Davranış Biçimlerine İlişkin Öğretmen
Görüşlerinin Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanma Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Alt-Ölçek Faktör
Değişkenler
n
Ort.
ss
sd
t
P

Yukarıya
Muhalefet

Yatay
Muhalefet

Haber
Uçurma

Sosyal medya
kullanıyor

274

15.63

3.29

Sosyal medya
kullanmıyor

73

15.08

3.88

Sosyal medya
kullanıyor
Sosyal medya
kullanmıyor
Sosyal medya
kullanıyor
Sosyal medya
kullanmıyor

274

21.33

7.17

73

20.84

7.37

274

14.02

5.07

73

12.91

5.28

345

1.30

.19

345

.515

.40

345

1.64

.10

Tablo 6 öğretmenlerin yukarıya muhalefet davranışlarında [t (345)=1.30, p>.05] sosyal medya
kullanımları açısından anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Buna göre ‘yukarıya muhalefet’ alt
boyutunda sosyal medya kullanan öğretmenlerle ( = 15.63) kullanmayan öğretmenler ( = 15.08) benzer
muhalif davranışlar göstermektedir. Bu konuda alanyazında başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Tablo
6’dan da görülebileceği gibi ‘yatay muhalefet’ [t(345)=.515, p>.05] alt boyutunda da öğretmenlerin sosyal
medya kullanmalarına göre muhalefet davranışları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırmada sosyal
medya kullanan öğretmenlerin yatay muhalefet davranışları ortalaması ( =20.84), sosyal medya kullanmayan
öğretmenlerin yatay muhalefet davranışları ortalaması ise ( = 21.33) çıkmakta ve sosyal medya kullanan
öğretmenlerle kullanmayan öğretmenlerin yatay muhalefet davranışlarının arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir. Alanyazında ise bu konuda yürütülmüş bir çalışma bulunamamıştır. Tablo 6’dan da
görülebileceği gibi ‘haber uçurma’ [t(345)=1.64, p>.05] alt boyutunda öğretmenlerin sosyal medya
kullanmalarına göre muhalefet davranışları da benzer olmaktadır. Bu sonuçlardan sosyal medya kullanımının
öğretmenlerin muhalefet davranışlarında bir fark yaratmadığı ortaya çıkmaktadır.
5. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Alanyazında Yıldız (2013: 865) genel olarak ilkokul öğretmenlerinin örgütsel muhalefet algılarının düşük
düzeyde (X =2,52, S=,99) olduğunu tespit etmektedir. Bu araştırmada ortaokul öğretmenlerinin muhalif
davranışlarına ilişkin algıları Yıldız’ın (2013) sonuçlarından nispeten daha yüksek çıkmaktadır. Bu sonuç
örneklem grubundan kaynaklanabileceği gibi, eğitim sistemimizde son zamanlarda gerçekleşen ve çeşitli
tepkiler doğuran hızlı yapısal değişikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Araştırmanın yapıldığı zaman dilimi
eğitim sistemimizde üzerinde fazla tartışılmadan gerçekleştirilen bazı yapısal değişikliklerin hızla
uygulanmaya konduğu bir döneme rastlamaktadır. Değişikliklerin karşıt tepkiler doğurabileceğinden
hareketle, getirilmesi düşünülen değişiklikler ve yenilikler eğitim paydaşları olan öğretmenlerin de katılımı ve
önerileri doğrultusunda oluşturulabilir ve öncelikle pilot uygulamalarla denendikten sonra yine uygulayıcı
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öğretmenlerin geribildirimleri doğrultusunda düzenlenerek, genele uygulanabilirse öğretmenlerin iş
doyumluluğu sağlanabilir. Muhalefetin yapıcı bir “geribildirim” yöntemi olduğu (Hegstrom, 1995’den akt.
Garner, 2006: sf. 7) göz önüne alınabilirse hem katılımcılık ve işbirliği sağlanmış olur, hem de öğretmen
doyumluluğu artabilir ve muhalefet azalabilir.
Yine araştırmanın yapıldığı zaman dilimine çok yakın bir zamanda eski okul müdürleri görevden
alınarak yerlerine yeni müdürler atanmıştır. Müdürlerin ve öğretmenlerin birbirlerini tanıma ve birbirlerine
alışma süreçlerinin yeni başlamış olmasının da muhalif davranışlara yansıdığı düşünülebilir. Araştırmada
muhalif görüşlerin iletildiği kanalın da “çoğunlukla” konunun muhatabı olan okul yöneticileri olduğu ortaya
çıkmaktadır. Öğretmenlerin okul yöneticileriyle doğrudan konuşma yoluna gitme eğilimleri dikkate alınarak
okul yöneticilerinin erişilebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla haftanın veya ayın belli günlerinde yöneticilerin
öğretmenlerle görüş alış verişinde bulunabileceği toplantılar düzenlemesinin faydalı olabileceği ve açık bir
iletişim ortamında görüşlerin paylaşılmasının muhalefeti azaltabileceği düşünülebilir. Bununla beraber bir
araya gelinen ortamlarda iletişim kopuklukları ve yanlış anlaşılmaları önlemek ve muhalefetin optimal düzeyi
aşan çatışmalara neden olmasını engellemek amacıyla okul yöneticileri ve öğretmenlerin iletişim becerilerini
geliştirmesi yararlı olabilir. Bu konuda hizmet içi mesleki gelişim eğitimleri almaları ve bu eğitimlerin belli
periyodlarla tekrarlanması da yararlı olabilir.
Ayrıca araştırmanın yürütüldüğü 2014-2015 yılları arasında öğretmenlerin nöbet tutmasının görev harici
bir iş olup olmadığı konusu tartışılmakta ve öğretmenler sendikaların desteğiyle protesto etkinlikleri
düzenleyerek nöbet tutma karşılığında ek ücret talep etmektedir. Öğretmenlerin ücret karşılığında nöbet
tutmak istemeleri kişisel çıkar yönelimli davranışlar (Graham, 1986) olup muhalif davranmalarına yol açmış
olabilir. Hegstrom (Akt. Kassing ve Armstrong, 2002) muhaliflerin, kendilerine yapılacak olan ödemelere,
işlerine ilişkin beklentilerine ve kazanacakları haklara ilişkin muhalif görüşler dile getirebileceklerini öne
sürmektedir. Özdemir (2010) de okul yöneticilerinin öğretmenlerin kendilerine yarar sağlayabilmek amacıyla
muhalefet gösterebildiklerini aktarmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin nöbet ücreti almak üzere muhalif
davranışlara yönelmeleri alanyazında karşılığını bulabilir.
Görüldüğü üzere açık muhalefet davranışları alanyazında mevcuttur. Özdemir (2010) öğretmenlerin
okul yöneticilerine doğrudan muhalefet gösterdiğini rapor etmektedir. Bu araştırma öğretmenlerin açık
muhalefet davranışlarına ilişkin algılarının “çoğunlukla” düzeyinde olduğunu saptamaktadır. Açık muhalefet
davranışlarının diğer muhalif davranışlardan daha yüksek düzeyde çıkması karşıt görüşlerin doğrudan
muhatabına iletilmesinin uygun olduğu algısıyla ilişkili olabilir. Kassing (2011, sf. 16) bazı kişilerin, olumsuz
görüşlerini doğrudan yöneticisine dile getirmeyen çalışanları yöneticilerini “arkadan bıçaklayan kişiler”
olarak tanımladığını ifade eder. Öğrenci yetiştirme görevini üstlenen öğretmenler de kendilerini
doyumsuzluğa iten konularda doğrudan yöneticileriyle konuşmayı tercih edebilir. Yöneticiyle doğrudan
konuşmanın proaktif bir strateji olarak değerlendirilmesi (Kassing, 2011) ve genellikle örtük muhalefetten
daha fazla sosyal kabul görebilmesi (Croucher ve diğ, 2013) açık muhalefetin en tercih edilen davranış
olmasında etkili olmuş olabilir.
Muhaliflerin muhalefetini üstlerine dile getirebilmesi için yöneticilerin muhalif görüşleri kabullenici
(receptive) olması beklenir (Kassing ve Armstrong: 2002: sf. 57). Bu araştırmada açık muhalefetin var
olduğunun tespit edilmesi, bu okulların yöneticilerinin muhaliflere, karşıt görüşlerini dile getirme olanağını
sağladığını ve öğretmenlerin yukarıya muhalefet davranışlarını diğer muhalefet biçimlerinden daha fazla
göstermesi de okul yöneticilerinin muhalif görüşleri dinlemeyi kabullenici (Kassing ve Armstrong: 2002: sf.
57) oldukları şeklinde yorumlanabilir. Okul yöneticilerinin çalışanlarının görüşlerini dinledikleri ve onları
hoşgörüyle karşıladıkları zaman okulların daha demokratik ve katılımcı ortamlar olabileceğinden hareketle
okul yöneticilerinin çalışanların güçlendirilmesini ve kararlara katılımını sağlayacak şekilde öğretmenlere
görüşlerini dile getirebilecekleri ortamlar hazırlaması yararlı olabilir. Bunlar anonim görüş bildirme olanağı
sağlayan anketlerin dağıtılması veya görüş ve önerilerin iletilebileceği e-posta adresleri veya forum
sayfalarının açılması gibi biçimlerde gerçekleştirilebilir.
Bulgular öğretmenlerin muhalif görüşlerini “ara-sıra” iş arkadaşlarıyla paylaştıklarını işaret etmektedir.
Örtük muhalefet, muhaliflerin görüşlerini yöneticilerine ifade etmek için mevcut bir kanalın olmadığını veya
kanalın tıkalı olduğunu düşündükleri zaman başvurdukları bir yöntem olabilmektedir (Kassing ve Armstrong,
2002). Özdemir (2010) muhaliflerin karşıt görüşlerini doğrudan yöneticilerine bildirmelerinin kendilerine
olumsuz sonuçlar getirebileceği endişesi yaratabildiğini, bundan ötürü de iş arkadaşlarıyla paylaşma yoluna
gidebildiklerini öne sürmektedir. Kassing (1997b); Kassing (1998); Kassing ve Avtgis, (1999) de muhaliflerin
zarar görme kaygılarından ötürü karşıt görüşlerini yöneticilerine iletmekten çekindiklerini desteklemektedir.
Bundan ötürü bazı muhalifler karşıt görüşlerini güvendikleri iş arkadaşlarına aktarıyor olabilir (Kassing,
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2008). Ayrıca yöneticilerine karşıt görüş iletenlerin cezalandırılmaları veya yaptırım görmeleri de olasıdır
(Özdemir, 2010). Bu araştırma sonucunda örtük muhalefetin varlığının tespit edilmesi öğretmenlerin okul
yöneticilerine karşıt görüş iletme fırsatlarının olmadığını veya bunun riskli olabileceğini düşündüklerini işaret
edebilir ve öğretmenlerin bundan ötürü karşıt görüşlerini iş arkadaşlarına aktarmayı tercih ediyor oldukları
düşünülebilir.
Bu araştırmada öğretmenlerin örtük muhalefet davranışı olarak en fazla “derslerim dışında okulda zaman
geçirmem” şeklinde davrandıkları ortaya çıkmıştır. Farrell (Akt. Garner, 2006) muhaliflerin aldırmama
davranışı gösterebildiklerini belirtmektedir. Farrell’e (Akt. Vangel, 2011) göre aldırmayan çalışanlar işlerine
geç gelebilen, hiç gelmeyebilen, işini savsaklayabilen, mesai saatlerinde özel işleriyle ilgilenebilen veya
örgütsel gelişmelere kayıtsız kalabilenlerdir. Bu araştırmaya katılan öğretmenler de aldırmayarak, olan
bitenlere sessiz kalarak örgütsel dinamiklerinin oluşumunu uzaktan izlemeyi tercih ediyor olabilirler. Amerika
Birleşik Devletlerinde de öğretmenlerin işe geç gelme ve işten erken çıkma gibi okulda geçirdikleri süreyi
azaltan davranışlar gösterdikleri rapor edilmektedir (Burns ve DiPaola, 2013). Bu araştırmaya katılan
öğretmenler de benzer bir tutum sergiliyor olabilirler.
Bulgular öğretmenlerin en az gösterdikleri örtük muhalefet davranışının “yöneticiye küserim” olduğunu
işaret etmektedir. Özdemir (2010) de okul yöneticilerinin bazı öğretmenlerin kendilerine küstüklerini beyan
ettiğini belirtmektedir. Yöneticiyle iletişimin kesilmesine en az başvurulması örgütlerde üyelerin birbiriyle
iletişim içinde olmasının ortak hedeflerin gerçekleştirilmesindeki (Barnard’tan akt. Aydın, 2010) payından
kaynaklanıyor olabilir. Örgüt üyeleri hedefleri gerçekleştirebilmek için iletişim kurmak durumunda
olduklarını bildiklerinden küsme yoluna gitmeyi en az tercih ediyor olabilirler.
Öğretmenlerin eğitim durumu örtük muhalefet davranışlarında fark yaratmaktadır ve ön lisans
mezunu öğretmenler ( =21.20), lisans mezunu öğretmenler (X ̅ =20.91) ve lisansüstü mezunu öğretmenlerden
( =24.57) daha fazla örtük muhalefet göstermektedir. Alanyazında Schachter’inki gibi görece eski çalışmalar
karşıt görüşlerini açıkça yöneticilerine dile getiren muhaliflerin direniş ve ceza ile karşılaşabileceğini, Cortina
ve Magley ile Detert ve Edmonson’nınki gibi daha yeni araştırmalar ise doğrudan yöneticilerine muhalefet
gösterenlerin sosyal ve ekonomik bedeller ödemek zorunda kalabileceğini göstermektedir (Akt. Severance,
2012). Bu nedenle muhalifler görüşlerini güvendikleri iş arkadaşlarıyla paylaşabilmektedir. Lisansüstü
mezunu muhalifler yaptırımlarla karşılaşabilecekleri endişesini diğerlerinden fazla taşıdıkları için görüşlerini
tehlike yaratmayacağını düşündükleri iş arkadaşlarına iletiyor olabilir. Bütün bu çekincelerin ışığında
öğretmenlerin görüşlerini yöneticilerine daha rahat iletebilmesi için kurum içinde anonim görüş bildirilerinin
yapılabileceği öneri kutuları, e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları gibi kanallar oluşturulabilir. Her ne
kadar sosyal medya kullanımı konusunda anlamlı bir farklılık gözlenmese de katılımcı öğretmenlerin muhalif
davranışlarının aritmetik ortalamalarının sosyal medya kullananlar lehine daha yüksek olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle okullarda sosyal medya platformunun öğretmenlerin okul ve eğitime dair görüşlerini
rahatlıkla aktarabilecekleri bir işleve kavuşması teşvik edilebilir. Öte yandan sosyal medya kullanımı
sırasında öğretmenlerin kendilerine cezai yaptırımlar uygulanmasına yol açabilecek haddini aşan söylemlerde
bulunmamaları için öğretmenlerin görüşlerini hangi çerçevede iletmelerin beklenildiğine ilişkin eğitimler
verilerek beklentilerin açıklanması ve çerçevenin çizilmesi yararlı olabilir.
Öğretmenler haber uçurma davranışını “ara-sıra” düzeyinde gerçekleştirmektedir. Bu davranışın ara-sıra
düzeyinde kalmasının nedeni örgütlerin haber uçuranlara çeşitli yaptırımlar uygulayabilmesi ve haber
uçuranların davranışlarının sonuçlarına katlanmak durumunda kalabilmesi olabilir. Alanyazında örgütünde
gerçekleşen suistimalleri ve etik dışı durumları duyuran üyelerin misillemeyle karşılaşabildiklerine ilişkin
örnekler bulunmaktadır (Kassing ve Armstrong, 2002). Hem kurum içi hem de kurum dışı haber uçuran
muhalifin işten atılması, dışlanması, aşağılanması ve psikolojik şiddete uğraması da söz konusu
olabilmektedir (Aktan, 2006). Öğretmenlerin haber uçurmayı tercih etmemesinin nedeni doğurabileceği bu
olumsuz sonuçlarla ilişkili olabilir. Ayrıca haber uçurma davranışı gösterenlere yönelik olumsuz bir algının
var olması ve onların gammaz, ispiyoncu gibi sıfatlarla nitelendirilmeleri de (Aktan, 2006) öğretmenlerin
haber uçurma davranışlarını tercih etmemesinde etkili olmuş olabilir.
Değişkenler bazında ise öğretmenlerin haber uçurmaya ilişkin görüşlerinde cinsiyetlerine, eğitim
durumlarına ve sosyal medyayı kullanmalarına göre de anlamlı bir farklılık bulunmamakta ancak sendika
üyeliği anlamlı bir fark yaratarak, sendikalı öğretmenler sendikalı olmayan öğretmenlere oranla daha fazla
haber uçurabilmektedir.
Haber uçurma [t(345)=3.16, p<.05] alt boyutunda öğretmenlerin sendika üyesi olmalarının anlamlı bir
farklılık yaratmasının ve sendikalı öğretmenlerin daha fazla haber uçurmaya yönelmesinin bazı nedenleri
olabilir. Freeman ve Medoff sendikalı öğretmenlerin örgütü terk etme olasılıklarının sendikalı olmayan
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öğretmenlerin örgütü terk etme olasılıklarından daha düşük olduğunu belirtmektedir ve bu görüş Hirchman’ın
Ayrılma-Dile Getirme-Sadakat teorisine uygun olarak doyumsuzluk hisseden çalışanların örgütte kalarak
mücadelesini muhalif görüşlerini dile getirmek yoluyla sergilemeyi tercih edebileceği iddiasını (Akt.
Özdemir, 2010) destekler görünmektedir. Bu anlamda okullarında doyumsuzluk yaratan durumlarla karşılaşan
öğretmenler okullarından ayrılmaktansa bu durumun değişmesini sağlamak için bağlı bulundukları
sendikalara bilgilendirme yapıyor olabilirler. Bu çerçevede okul geliştirme planları dahil olmak üzere
okullarda değişiklik yaratan her türlü durumun muhalefet yaratabileceğinden hareketle (Burns ve Wagner,
2013) bütün öğretmenlerin okul geliştirme çabalarının bir parçası olarak görülmesi ve okul geliştirme planları
yapılırken sadece seçilmiş öğretmenlerin değil bütün öğretmenlere görüşlerini ve geribildirimlerini iletme
fırsatı sunulması katılımcı yapıyı sağlayarak muhalefetin dışarıya iletilmesine neden olabilen öğretmen
doyumsuzluğunu azaltılabilir.
‘Haber uçurma’ [t(345)=1.64, p>.05] alt boyutunda öğretmenlerin sosyal medya kullanma durumlarına
göre muhalefet davranışları da farklılık göstermemektedir. Sonuçlar sosyal medya kullanan ve kullanmayan
öğretmenlerin benzer muhalefet davranışları gösterdiğini işaret etmektedir. Bu konuda yeni araştırmalar
yapılması karşılaştırma yapma olanağı tanıyabilir.
Son olarak öğretmenlerin eleştirel düşünebilmeleri, kendilerinden benimsemeleri istenen her uygulamayı
sorgulamadan kabul etmememeleri ve yapıcı eleştirilerde bulunabilmeleri okulların daha etkili örgütler
olmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının aldıkları derslerin
içeriklerinin onların sorgulayıcı ve eleştirel düşünmelerini ve kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini
kapsayabilecek şekilde düzenlenmesi yararlı olabilir ve Eleştirel Pedagoji derslerinin müfredata eklenmesi bu
amacı gerçekleştirmeyi kolaylaştırabilir. Öğretmenlerin eleştirel düşünebilme ve düşündüklerini ifade
edebilmeleri uzun vadede daha demokratik ve etkili eğitim örgütlerinin oluşturulmasına katkı sağlayabilir.
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ÖĞRENME ORTAMLARINDA SANAL GERÇEKLİK: RİSK İÇEREN
DURUMLARDA EĞİTSEL KULLANILABİLİRLİK POTANSİYELİ
Seyfullah GÖKOĞLU1, Mücahit ÖZTÜRK2, Ünal ÇAKIROĞLU3
1.

ÖZET

Günümüzde öğrenme ortamları üç boyutlu (3B), yüksek düzeyde gerçeklik algısının sunabildiği ve bulunuşluk
hissinin deneyimlenebildiği sanal ortamlara doğru gelişim göstermektedir. Sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin de
işe koşulmasıyla birlikte sanal öğrenme ortamları daha görsel ve gerçekçi bir yapıda sunulabilmektedir.
Alanyazın derlemesi olarak yürütülen bu araştırmada öğrenme ortamlarında yaşanan sanal dönüşümler sanal gerçeklik
yaklaşımı çerçevesinde ele alınmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisinin yapısı, geçmişi, bugünü, geleceği ve eğitsel
kullanılabilirliği alanyazın çerçevesinde irdelenmiştir. Modern anlamdaki ilk sanal gerçeklik uygulamalarından başlanarak
günümüzdeki mevcut kullanım alanları tanıtılmıştır.
Alanyazın incelendiğinde sanal gerçekliğin önemli bir kullanım alanı olarak da yaşamsal açıdan risk içeren acil durum
senaryoları, tatbikatlar, beceri ve güvenlik eğitimleri gibi uygulamalar olduğu görülmüştür. Tıp, psikoloji, üretim ve acil
durum eğitimi alanları sanal gerçeklik tekolojisinin daha yaygın kullanıldığı alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Psikoloji
alanına yönelik olarak fobi tedavisi, tıp alanına yönelik olarak stajyer doktor ve cerrahların eğitimi, acil durumlara yönelik
doğru davranışsal becerilerin kazandırılması ve mevcut becerilerinin korunumunun sağlanması, üretim alanına yönelik
olarak işçi eğitimi ve teçhizat kullanım becerisi kazandırma ve acil durum eğitimlerine yönelik olarak ise sel, yangın gibi
acil durumlara yönelik tahliye eğitimleri ve uzman personele bu tür durumlara yönelik beceri kazandırma araştırmaları
yürütülmektedir. Bu tür uygulamalar sanal gerçeklik yaklaşımı ile can veya maddi kayıp riski olmadan
deneyimlenebilmektedir. Hazırlanan sanal gerçeklik temelli öğrenme ortamları veya simülatörler ile yüksek maliyet
gerektiren ve risk içeren eğitimler daha düşük maliyetlere herhangi bir kaza veya yaralanma riski olmadan defalarda
tekrarlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Öğrenme Ortamları, Çevreleme, Güvenlik Becerileri Eğitimi
EXTENDED ABSTRACT
Today, learning environments is evolving into three-dimensional (3D) virtual environments where a high
level of realism can present and a sense of presence can be experienced. With innovative technologies such as
virtual reality, virtual learning environments can be presented in a more visual and realistic structure.
In this research, virtual transformations in learning environments are discussed in the framework of virtual
reality approach. The structure of virtual reality technology, its past, present, and educational usability have
been examined in the context of literature. Beginning with the applications of the first virtual reality in the
modern sense, the current usage areas are introduced.
Researches show that virtual reality is an increasing tendency to use in schools and colleges as a learning
environment. When the researches carried out in this framework are examined, it has been determined that
virtual reality is mainly used for fields such as military education, medical education, physical rehabilitation,
psychological treatments and simulating risky emergency scenarios.
The researches reveal that the virtual reality approach is generally a flexible, reproducible and securely
usable tool for rescue from potential emergency situations and planning and assessment studies for such
situations, developing and ensuring the sustainability of the skills and abilities of trainees and novices,
development of human interaction with industrial robots, testing and developing problem-solving skills under
stress, and struggling and treating phobias.
2.

GİRİŞ

Günümüzde yaygın olarak kullanılan birtakım cihazlar ve ortamlar ile bunların ortaya çıktığı ilk
zamanlardaki biçimlerini kıyasladığımızda, daha önceleri icat edilen birçok şeyin günümüzde farklı formlarda
yeniden biçimlendirilerek kullanıldığını söylemek mümkündür. Teknolojik araç ve cihazlarda yaşanan bu
dönüşüm benzer şekilde öğrenme ortamlarında da kendisini göstermektedir. Geçmişte öğrenme-öğretme
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etkinliklerinin geleneksel olarak belirli bir ortam ve zaman diliminde gerçekleştirildiği öğrenme ortamlarının
yerini günümüzde gerçek dünyayı yansıtacak şekilde tasarlanmış, zaman ve mekân sınırlaması olmadan
öğretim yapılabilen 3B sanal dünyalar almaya başlamıştır.
3B sanal dünyalar, gerçek dünyanın simüle edildiği ve kullanıcıların birbirleri ile avatarlar aracılığıyla
iletişim kurabildikleri ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Wang ve diğ., 2016). Kullanıcılarına iletişim,
işbirliği ve etkileşim bağlamında yeni yollar ve kanallar sunabilme (Zhou ve diğ., 2011), internet üzerinden
çok kullanıcılı ve 3B etkileşime olanak sağlayabilme gibi özellikleri ile kullanımı her geçen gün yaygınlaşan
bu tür platformlar, öğrenme-öğretme süreçlerinde de kendisine yer bulmaktadır. Öğrenme ortamlarının daha
görsel ve gerçekçi bir yapıda sunulabildiği 3B sanal ortamlarda, öğrenenler öğrenme hedeflerine bağlı kalarak
ve dikkatlerini kaybetmeden belirli bir öğretimsel hedefe yönelik bir dizi görevler ile meşgul olabilmektedir
(Barab ve diğ., 2005). 3B öğrenme ortamları ile güvenli ve gerçekçi bir öğrenme atmosferi oluşturularak
(Brasil ve diğ., 2011) öğrenenler motive edilebilmekte (Omale ve diğ., 2009) ve öğrenmelerini davranışa
dönüştürebilmelerine olanak sağlanabilmektedir (Wagner, 2008).
3B sanal öğrenme ortamları sunduğu benzetimler ile öğrencilere teorik bilgi ve uygulama arasındaki
boşluğu doldurmalarına yardımcı olabilmekte ve onların bireysel olarak güvenli bir şekilde uygulama
yapabilmelerine, yeni fikirleri deneyebilmelerine ve hatalarından ders çıkarabilmelerine olanak
sağlayabilmektedir (Bulu, 2012). Ayrıca bu tür ortamlarda gerçekleştirilen simülasyon temelli etkinlikler,
öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirmekte, risk almalarına izin vermekte ve bağımsız olarak karar
verebilmelerini desteklemektedir (Chow, 2016). Yapılan araştırmalar 3B sanal dünyaların öğrenme-öğretme
sürecine yönelik sağladığı katkıların; a) işbirlikli öğrenme, b) görselleştirme, c) davranış sentezi, d)
bulunuşluk, çevreleme ve öğrenme, e) yüksek maliyetli ve tehlikeli etkinliklerin simülasyonu şeklindeki beş
tema altında toplanabileceğine işaret etmektedir (Bailenson ve diğ., 2008).
2.1. Sanal Gerçeklik
3B sanal dünyaların gerçek dünyayı daha fazla yansıtacak biçimde sunulabilmesine ve kullanıcıların bu
ortamlar üzerindeki bulunuşluk hissini daha fazla deneyimleyebilmeleri yönelik artan girişimler neticesinde
yeni bir dönüşüm ile birlikte sanal gerçeklik yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır.
En genel anlamıyla sanal gerçeklik, donanım ve yazılım bileşenleri kullanılarak gerçek dünyanın sanal bir
ortam üzerinde deneyimlenebilmesine yönelik yapılan çalışmaları çevreleyen bir yaklaşımdır. Teknik olarak
ise sanal gerçeklik, gerçek dünyaya ilişkin bir durumun bilgisayar tarafından oluşturulmuş 3B bir benzetimi
içerisinde, kullanıcının bu benzetim ortamını vücuduna giydiği özel aygıtlar yardımıyla duyuşsal olarak
algılayabildiği ve etkileşime girmesini sağlayan sistemler olarak tanımlanmaktadır (Freina ve Ott, 2015).
Sanal gerçeklik ortamları, gelişmiş bir bilgisayar teknolojisi ve insan-bilgisayar etkileşimi arayüzünden
oluşmaktadır. Bu ortamlardaki görüntüler statik bilgisayar grafiklerinin aksine gerçek dünyadaki objelerin
dinamik bir yansıması şeklinde sunulabilmekte ve çeşitli cihazlar ile kontrol edilebilmektedir (Stull, 2009).
Gerçek dünyayı yansıtma durumuna göre temel olarak çevreleyen (immersive) ve çevrelemeyen (non
immersive) olmak üzere iki tür sanal gerçeklik yaklaşımı söz konusudur. Çevrelemeyen veya masaüstü sanal
gerçeklik, kişisel bilgisayarlarda bulunan çoklu ortam araçları ile oluşturulmuş ve monitör, klavye, mouse
veya joystick kullanılarak etkileşimli bir şekilde keşfedilebilen 3B görseller olarak tanımlanmaktadır (Chen,
Toh ve Wan, 2004). 3B oyunlar, simülasyonlar ve sanal dünyalar çevrelemeyen sanal gerçekliğe birer örnek
olarak verilebilir. Çevreleyen sanal gerçeklik ise daha çevreleyici, etkileşimin ve bulunuşluk hissinin daha
fazla deneyimlenebildiği sanal ortamlar olarak ifade edilebilir. Katılımcılar, çevreleyen sanal gerçeklik
içerisindeki konumlarına yönelik yoğun bir duygu yaşamakta (Adams, 2004) ve psikolojik olarak kendilerini
bu ortamın içindeymiş gibi hissedebilmektedir (Blascovich ve Bailenson, 2006). Çevreleme, sanal bir ortam
içerisinde gerçek dünyadaymış gibi zamanın bilincinde olmadan bir görev bağlamında bulunuşluk hissinin
yaşanmasıdır (Bailenson ve diğ., 2008). Bulunuşluk hissi ise bireyin fiziksel olarak farklı bir konumda
olmasına rağmen belirli bir yerde veya ortamda bulunmasına yönelik yaşadığı zihinsel farkındalık ve sübjektif
deneyimdir (Sanchez-Vives ve Slater, 2005). Çevreleyen sanal gerçeklik oda boyutundaki 3B çoklu ekranlar
(CAVE) ve sanal gerçeklik gözlükleri (HMD) gibi teknolojiler ile birlikte sunulmaktadır (Chen ve diğ., 2004).
2.2. Geçmişten Günümüze Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Modern anlamdaki ilk sanal gerçeklik uygulaması 1962 yılında Morton Heiling tarafından geliştirilmiştir.
Çok sensörlü bir simülatör yapısında olan bu uygulama “Sensorama” olarak isimlendirilmiştir. Sensorama ile
New York şehri içerisindeki bir motosiklet deneyimi, gerçek dünyadaymış gibi simüle edilmiştir. Uygulama
içerisinde rüzgâr, koku ve şehir gürültüsü de sunularak gerçeklik hissi artırılmaya çalışılmıştır. 1970’li yıllara
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gelindiğinde sanal gerçeklik uygulamaları daha çok askeri amaçlı olarak geliştirilmeye devam etmiştir. Bu
dönemde ABD tarafından askerlerin helikopter, tank kullanımları ve uçuş deneyimlerini artırmak amacıyla
yüksek düzeyde çevreleyen özellikli simülatörler kullanılmıştır (Lau ve Lee, 2015). Zaman içerisinde sanal
gerçekliğe yönelik girişimlerin artması ve donanımsal maliyetlerin düşmesi, sanal gerçekliğin askeri amaçlar
dışında da kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Bu duruma örnek olarak 1997 yılında geliştirilen sanal
gerçeklik temelli gemi yangınıyla mücadele eğitimi uygulaması (Tate, Silbert ve King, 1997) ve sanal
gerçeklik temelli iş makinesi eğitimi uygulaması (Johnson ve diğ., 1998) verilebilir.
Sanal gerçekliğin kullanılmasının öğrenme deneyimini artırdığının vurgulanması (Winn, 1993) ile birlikte
eğitsel bağlamda kullanılabilirliğine yönelik girişimler artmaya başlamıştır. Sanal gerçekliğin eğitsel amaçlı
kullanımına yönelik geliştirilen ilk uygulama NICE projesidir (Roussos ve diğ., 1999). Bu uygulamada
bitkilerin büyümesi üzerinde su ve güneş ışığının etkisinin öğretimi çevreleyen ve çok kullanıcılı bir öğrenme
ortamı üzerinden gerçekleştirilmiştir. NICE projesinin ardından geliştirilen ikinci uygulama ise Atlanta Sanal
Hayvanat Bahçesi Projesidir (Mantovani, 2001). Bu proje ile bilgisayar ortamında tasarlanan bir sanal
gerçeklik ortamında üniversite öğrencilerine doğal yaşam tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu tür bilgisayar
simülasyonu temelli sanal öğrenme ortamları ile çevreleyen sanal gerçeklik uygulamaları eğitimde yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde sanal gerçeklik daha çok oyun, uygulama ve öğretim amacıyla eğlence, sağlık, sanayi ve
eğitim alanlarında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda kurulan teknoloji odaklı şirketler
tarafından özellikle internet ve uygulama çözümleri alanlarında özelleştirilmiş sanal gerçeklik uygulamaları
geliştirilerek danışmanlık yapılmaktadır. Geliştirilen uygulamalar daha çok oyun ve eğlence sektörüne yönelik
olmakla birlikte eğitsel amaçlı kullanım giderek daha fazla benimsenmektedir. Günümüzde artık binlerce
fabrika işçisi sanal gerçeklik cihazlarıyla eğitim alabilmektedir. Sanal gerçeklik uygulamaları ile çalışanlara
fabrika işlemlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için simüle edilmiş sınırsız uygulama alanları
sunulabilmektedir. Bilişim sistemleri, lojistik, onarımlar ve montaj gibi işlemler çalışanlara herhangi bir
yardımcıya gereksinim duyulmadan istenilen uzmanlık düzeyinde adım adım öğretilebilmektedir. Ayrıca
sanal gerçeklik uygulamaları ile kullanıcıların öğrenme gelişimindeki hatalar izlenebilmekte ve gerekli
müdahaleler yapılabilmektedir (URL-1).
2.3. Sanal Gerçekliğin Risk İçeren Durumlara Yönelik Eğitsel Kullanılabilirlik Potansiyeli
Temel olarak etkileşim ve kullanıcıların ortama katılımı ilkelerine dayalı olan sanal gerçeklik, öğrenmeyi
daha motive edici ve ilgi çekici hale getirmesi bakımından da bir öğrenme ortamı olarak yüksek bir potansiyel
sunmaktadır (Freina ve Ott, 2015). Nitekim, Lee ve Wong (2014) okullarda ve üniversitelerde sanal gerçeklik
temelli eğitimlere yönelik artan bir eğilim olduğuna işaret etmektedir. Bu potansiyel birçok eğitim kuruluşu
tarafından fark edilmiş, sanal dünyalar üzerinde öğrenme ortamları oluşturulmaya ve eğitimler bu ortamlar
üzerinden verilmeye başlanmıştır (Bulu, 2012; Chow, 2016). Sanal gerçeklik teknolojisi ile öğrenciler sanal
öğrenme ortamlarında sınıf arkadaşlarının varlığını bilişsel olarak daha fazla hissedebilmekte, eğitmenlerden
gerçek zamanlı dönütler alabilmekte ve fiziksel olarak farklı konumlarda olmalarına rağmen aynı ortamda
bulunuşluk hissini daha fazla yaşayabilmektedirler (Monahan, McArdle ve Bertolotto, 2008).
Freina ve Ott (2015), 2013-2014 yılları arasında yayımlanan ve sanal gerçeklik temelli eğitim
araştırmalarını incelendiği çalışmasında, sanal gerçekliğin daha çok üniversite öğrencileri ve belirli özel
durumlara yönelik yetişkin eğitimi amaçlı kullanıldığını belirlemiştir. Sanal gerçekliğe yönelik araştırmalar
ise daha çok bilgisayar bilimleri, mühendislik ve tıp alanlarında gerçekleştirilmektedir. Araştırmada ayrıca
sanal gerçekliğin yüksek derecede risk içerdiğinden uygulama yapma olanağı bulunmayan ve gerçek hayatta
deneyimlenmesi mümkün olmayan durumlara yönelik kullanım potansiyeli olduğuna işaret edilmektedir.
Sanal gerçeklik ile gerçekte uygulanması risk içeren, fiziksel olarak erişilemeyen veya yüksek maliyetler
gerektiren durumlar görselleştirilerek ve simüle ederek deneyimlenebilmektedir (Freina ve Ott, 2015). Acil
durum senaryoları, tatbikatlar ve güvenlik eğitimleri gibi uygulamalar sanal gerçeklik teknolojisi ile can veya
maddi kayıp riski olmadan çalışılabilmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırma örnekleri aşağıda
sunulmuştur.
Freeman ve diğ. (2001) kafa travması ve çoklu yaralanma durumlarına yönelik bilişsel değerlendirme
yapma ve tedavi becerilerinin öğretilmesi amacıyla 3B sanal gerçeklik ve 2B monitör arayüzlerini kullanarak
esnek ve modüler bir hasta simülasyonu sistemi geliştirmiştir. Bu deneyimsel ve problem temelli eğitim
yaklaşımı ile kullanıcılara oldukça gerçekçi ve stresli bir ortam içerisinde ve belirli bir sürede risk almadan
öğrenme olanağı sunulmuştur. Sistem hastanın anlık durumunu ve kullanıcı müdahalesinin sonuçlarını simüle
edebilmektedir. Böylece stajyerlerin sanal hastanın durumuna yönelik karar verme hızı, yapılan müdahalenin
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doğruluğu ve hastaya verilen zarar durumları izlenebilmektedir. Araştırma sonucunda geliştirilen bu tür
sistemlerin stajyerlere ilgili becerileri yeterli düzeyde sergileyene kadar uygulama yapma olanağı sunabileceği
ve edinilen becerileri korumaya yardımcı olabileceği vurgulanmıştır.
Julien ve Shaw (2003), kullanıcıların yangın çıkan bir evi farklı açılardan görüntüleyebilme, itfaiyecileri
yönlendirme ve verilen komutları gerçekleştirmelerini izleme, ortamdaki değişikliklere göre biçimlenen
gerçekçi ateş ve duman hareketlerini izleme gibi eylemleri gerçekleştirebilecekleri bir sanal ortam
tasarlamıştır. Geliştirilen simülatör ile itfaiyecilere, bir yangın durumunda alevlerin kendilerine ve yanan eve
en az zarar verecek şekilde söndürülebilmesi için gerekli yönlendirme becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır.
Walshe ve diğ. (2004) motorlu taşıt kazasına maruz kalmış ve kaza fobisi olan kişilere yönelik olarak
yürütülen bir terapi programında sanal gerçeklik temelli bir sürüş ortamının etkililiğini araştırmıştır. Tanı
konulmuş 14 hasta sanal bir sürüş ortamına alınarak simülasyon öncesi ve sonrasında kalp atış hızları, stres,
sürüş korkusu, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon düzeyleri ölçülmüştür. Öntest ve sontest
sonuçları karşılaştırıldığında hastalara uygulanan ölçeklerden elde edilen verilerin sontest sonuçları lehine
anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür. Araştırma bulguları sanal gerçekliğin travma sonrası stres
bozukluğu ve depresyon sonucunda edinilen fobi tedavisinde yararlı bir yöntem olarak kulanılabileceğini
göstermiştir.
Rothbaum ve diğ. (2006) gerçekleştirdikleri kontrollü bir klinik çalışmasında uçma korkusuna maruz
kalan kişilere yönelik olarak sanal gerçeklik yaklaşımı, standart maruz kalma terapisi ve bekleme listesi
yöntemlerinin etkilerini karşılaştırmıştır. Katılımcılar 3 farklı gruba rastgele olarak atanmış ve sanal gerçeklik
yaklaşımı uygulanan grup sanal bir uçak ortamında diğer gruplardaki katılımcılar ise gerçek bir uçak
içerisinde uçma korkusuna maruz bırakılmıştır. Katılımcılara bu ortamlar içerisinde 6 hafta boyunca kaygı
yönetimi eğitimi verilmiştir. Araştırma sonucunda sanal gerçeklik ortamında verilen eğitim ile katılımcıların
uçma isteği de dahil olmak üzere diğer tüm kaygı yönetimi ölçümlerinde uygulanan diğer yöntemlere göre
daha başarılı sonuçlar alındığı bulunmuştur. Araştırmacılar ulaşılan bulgular doğrultusunda uçma korkusuna
yönelik olarak sanal deneyimlerin gerçek deneyimlere eşdeğer olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.
Aizhu, Chi ve Yuan (2008) olası bir yangın esnasında acil tahliye durumunu simüle etmek amacıyla bir
sanal gerçeklik sistemi geliştirmiştir. Geliştirilen sistemin gerçeklik algısı düzeyinin artırılması amacıyla
ortam üzerinde alev ve dumanın yayılımı ve bir yangına dönüşmesi yangın simülasyonları temele alınarak
modellenmiştir. Kullanıcılar sistem tarafından sunulan çevrelenmişlik hissi içerisinde ortam ile etkileşime
girebilmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen bu tür çevreleyen sanal gerçeklik temelli sistemlerin binaların
güvenlik değerlendirmeleri açısından hangi tahliye yönteminin daha etkili olduğunun belirlenmesinde
kullanılabileceği belirtilmiştir.
Tang, Wu ve Lin (2009) tarafından gerçekleştirilen deneysel araştırmada acil durumlarda çeşitli acil
durum levhalarının yol bulmadaki etkililiği incelenmiştir. Sanal gerçeklik üzerinde tasarlanan bir senaryo
içerisinde acil durum levhasız, eski model acil durum levhası ve güncel bir acil durum levhasının
katılımcıların acil kaçış süreleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen araştırmada sanal
gerçeklik sayesinde katılımcıların herhangi bir fiziki zarar yaşamadan deneyim yaşamaları sağlanabilmiş ve
gerekli deneysel veriler elde edilebilmiştir.
Smith ve Ericson (2009) tarafından çocuklara yönelik yangın güvenliği eğitimi ile ilgili olarak uygulama
yapabilecekleri sanal gerçeklik temelli eğitim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Sanal gerçeklik temelli bir
öğrenme ortamı üzerinde yangından korunma ve kaçış eğitimlerinin yürütüldüğü araştırma sonucunda
çocukların yangın güvenliğine yönelik gösterimler şeklinde ve yüz yüze gerçekleştirilen güvenlik eğitimlerini
sıkıcı buldukları, bunun yanı sıra oyun temelli olarak sanal ortamlarda gerçekleştirilen güvenlik eğitimlerine
karşı ise daha hevesli ve ilgili oldukları belirlenmiştir. Ayrıca bu tür güvenlik eğitimlerinin sanal gerçeklik
temelli olarak yürütülmesinin umut verici nitelikte olduğu vurgulanmıştır.
Andreatta ve diğ. (2010) acil tıp çalışanlarını olağanüstü durumlarda öncelik sırasını belirlemeye (triyaj)
yönelik eğitmek amacıyla çevreleyen sanal gerçeklik ve standart hasta uygulaması yöntemlerinin etkililiğini
karşılaştırmıştır. Araştırmada, rastgele olarak 2 gruba ayrılan katılımcıların triyaj performansları
karşılaştırılmıştır. Sanal gerçeklik uygulanan gruptaki katılımcılar avatar formundaki sanal hastalarla
etkileşim kurarak triyaj gerçekleştirmiştir. İkinci grupta ise standart hasta uygulaması ile eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sanal gerçeklik ve standart hasta uygulamaları arasında anlamlı bir
faklılık olmadığı ve sanal gerçekliğin acil tıp çalışanlarının kitlesel felaket triyajı eğitimi için uygun bir
alternatif oluşturabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sanal gerçekliğin değerlendirme protokolleri ve performans
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standartlarının geliştirilmesi için tekrarlanabilir bir platform olarak esnek, tutarlı ve isteğe bağlı eğitim
seçenekleri sunabileceği vurgulanmıştır.
Cha ve diğ. (2012) tarafından geliştirilen sanal gerçeklik temelli eğitim simülatörü ile bir yangın sırasında
ortaya çıkabilecek alev ve dumandan kaynaklanan ısı ve zehirli gaz gibi oldukça tehlikeli durumlara yönelik
yeni bir yöntem denenmiştir. Sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda
sanal gerçeklik temelli olarak geliştirilen simülatörler ile tünellerde meydana gelebilecek yangın durumlarında
itfaiyecilerin bu tür durumlarda sergileyecekleri kaçış ve kurtarma faaliyetlerine sezgisel olarak
hazırlanabilecekleri belirtilmiştir.
deChamplain ve diğ. (2012) ev yangınları güvenliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yüksek
etkileşimli ciddi oyun-temelli “Blaze” uygulamasını geliştirmiştir. Bir evin mutfak bölümünün simüle edildiği
bir sahne ile başlayan uygulamada katılımcılar avatarları ile ortama katılmakta ve yangından korunmaya
çalışmaktadırlar. Geliştirilen uygulama ile katılımcıların, bu tür tehlikeli durumlara maruz kalmadan gerçekçi
bir ortam içerisinde ve stres altındaki problem çözme becerilerini tecrübe edebilmeleri sağlanmaya
çalışılmıştır.
Xu ve diğ. (2014) ise kullanıcılara yangın dinamiklerinden birisi olan duman tehlikesine yönelik gerçekçi
ve güvenli bir deneyim yaşatarak etkili bir sanal eğitim gerçekleştirebilmek amacıyla görselleştirme
tekniklerini kullanarak bir simülatör geliştirmiştir. Bir metro istasyonu ve ilkokulun modellendiği sistemde
kullanıcılara güvenli bir şekilde mevcut durumdan kurtulma ve tahliye için güvenli yolları nasıl
belirleyebileceklerine yönelik eğitimler verilmiştir.
Matsas ve Vosniakos (2017), basit imalat görevlerini yerine getirmek amacıyla endüstriyel robotlar ve
insanlar arasındaki işbirliğini gerçek zamanlı olarak simüle edebilen etkileşimli ve çevreleyici bir sanal
gerçeklik eğitim sistemi geliştirmiştir. Geliştirilen sistem üzerinde uzay bileşenleri ile ilgili parçaların inşa
edilmesinde kullanılacak üretim bantlarının yerleştirilmesinde robotik sistemler ile yapılacak işbirliği
senaryosu canlandırılmıştır. Araştırmada sanal gerçeklik ortamında bu tür işlemler için kullanılacak robotlarla
kullanıcıların işbirliği sürecindeki deneyimleri ve davranışları incelenmiştir. Uzun vadede sanal gerçeklik
sistemlerinin bu tür işlemler için bir platform olarak kullanılabilir nitelikte olduğu belirtilmiştir.
El Boghdady, Tang ve Alijani (2017) cerrahiye yönelik simüle edilen bir acil durum senaryosunda
kullanılacak bir cerrahi kontrol listesinin gerçekleştirilecek laparoskopik görev üzerindeki etkisini
araştırmıştır. 30 acemi katılımcı, acil durum senaryosu çerçevesinde laparoskopik sanal gerçeklik
simülatöründe kanama yapan bir damar durumuna beklenmedik bir şekilde maruz bırakılmıştır. Araştırma
sonucunda acil durum simülasyonu senaryosundaki acemilerin cerrahi görev performanslarında olumlu yönde
gelişme sağlandığı belirlenmiştir.
Mat ve diğ. (2017), sel felaketine yönelik olarak 3B sanal bir simülasyon geliştirmiştir. Sel sırasında
oluşabilecek insan kalabalığının da simüle edildiği sistem üzerinden sel sırasındaki insan davranışlarına
yönelik incelemeler yapılmıştır. Geliştirilen uygulamanın olası bir sel felaketi durumunda acil durum
ekiplerinin eğitimi ve önceden belirlenmiş tahliye merkezleri ve alanlarının planlanması ve değerlendirilmesi
için bir araç olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.
Alanyazın incelemesi sonucunda sanal gerçekliğin risk içeren durumlarda eğitsel kullanılabilirlik
potansiyeline yönelik ulaşılan bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.
3.

SONUÇ

Alanyazı derslemesi olarak yürütülen bu araştırmada öğrenme ortamlarında gerçekleşen sanal dönüşümler
ve sanal gerçeklik yaklaşımı incelenmiştir. Sanal gerçeklik teknolojisinin geçmişten günümüze gelişimi ve
risk içeren durumlara yönelik eğitsel kullanılabilirlik potansiyeli yürütülen araştırmalar çerçevesinde ortaya
konulmuştur.
Günümüz öğrenme ortamları, geleneksel sınıf ortamlarından ve iki boyutlu (2B) teknolojilerden
uzaklaşarak gerçek dünyanın simüle edildiği 3B ve sanal öğrenme ortamlarına doğru dönüşmektedir. İnternet
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle bu 3B sanal öğrenme ortamlarına internet üzerinden erişim
sağlanabilmekte ve çok kullanıcılı ve işbirlikli ortamlar olarak kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda
günümüzdeki öğrenme ortamları yeniden tasarlanırken sanal gerçeklik teknolojilerinin de göz önünde
bulundurulması bir gereklilik halini almaya başlamıştır.
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Tablo 1. Sanal Gerçekliğin Risk İçeren Durumlara Yönelik Eğitsel Kullanılabilirlik Alanları
Kullanım Alanı Kullanım Amacı
Tıp

Acil Durum
Eğitimi

Geliştirilen Uygulama Araştırmalar

Kafa travması ve çoklu yaralanma durumlarına
yönelik bilişsel değerlendirme yapma ve tedavi
becerilerinin öğretilmesi
Acil tıp çalışanlarının olağanüstü durumlarda öncelik
sırasını belirlemeye (triyaj) yönelik eğitilmesi
Acemi cerrahların cerrahi görev performanslarının
geliştirilmesi
İtfaiyeci eğitimi

Modüler hasta simülasyonu

Freeman ve diğ. (2001)

Sanal gerçeklik uygulaması

Andreatta ve diğ. (2010)

Sanal gerçeklik simülatörü
Sanal ortam

El Boghdady, Tang ve Alijani
(2017)
Julien ve Shaw (2003)

Olası bir yangın esnasında acil tahliye eğitimi

Sanal gerçeklik ortamı

Aizhu, Chi ve Yuan (2008)

Acil durumlarda çeşitli acil durum levhalarının yol
bulmadaki etkililiğinin incelenmesi
Çocuklara yönelik yangın güvenliği eğitimi

Sanal gerçeklik ortamı

Tang, Wu ve Lin (2009)

Sanal gerçeklik temelli
öğrenme ortamı
Tünellerde meydana gelebilecek yangın durumlarına Sanal gerçeklik ortamı
yönelik itfaiyeci eğitimi
Ev yangınlarına yönelik farkındalık oluşturulması ve Ciddi oyun temelli uygulama
stres altındaki problem çözme becerilerinin
geliştirilmesi
Duman durumundan kurtulma ve tahliye eğitimi
Sanal gerçeklik ortamı

Psikoloji

Üretim

Smith ve Ericson (2009)
Cha ve diğ. (2012)
deChamplain ve diğ. (2012)
Xu ve diğ. (2014)

Motorlu taşıt kazasına maruz kalmış ve kaza fobisi Sanal gerçeklik temelli sürüş Walshe ve diğ. (2004)
olan kişilere yönelik olarak yürütülen bir terapi
ortamı
programı
Uçma korkusuna maruz kalan kişilere yönelik fobi Sanal uçak ortamı
Rothbaum ve diğ. (2006)
tedavisi
Endüstriyel robotlar ve insanlar arasındaki işbirliğinin Etkileşimli sanal gerçeklik Matsas ve Vosniakos (2017)
geliştirilmesi
sistemi

Gerçek dünyayı yansıtma durumuna göre genel olarak çevreleyen ve çevrelemeyen olmak üzere iki farklı
sanal gerçeklik yaklaşımı bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler neticesinde kullanıcıların belirli bir ekran
veya monitörle göz teması kurmaları gereken ve sanal ortamın etki alanının bu ekranlar ile sınırlı olduğu
çevrelemeyen sanal gerçeklik yerine görsellerin daha gerçekçi bir yapıda sunulduğu ve kullanıcıların fiziki
hareket bakımından bağımsız olarak deneyimleyebildikleri çevreleyen sanal gerçeklik ortamları daha fazla
tercih edilmektedir. Çevreleyen sanal gerçeklik teknolojisine yönelik artan eğilim dikkate alınarak ileriye
dönük gerçekleştirilecek sanal gerçeklik temelli bilimsel araştırmalarda çevreleyen sanal gerçeklik
teknolojilerinin kullanılması tercih edilebilir.
Sanal gerçekliğin geçmişten günümüze gelişimi incelendiğinde ise geçmişte daha çok simülatör temelli
uygulamaların geliştirildiği görülmektedir. Son yıllarda ise simülatör temelli uygulamaların yanı sıra internet
destekli ve çok kullanıcılı sanal ortamlara doğru bir eğilim söz konusudur. Günümüzde sanal gerçeklik
eğlence, turizm, e-ticaret, tıp, savunma, yapılaşma, üretim ve eğitim gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.
Sanal gerçeklik uygulamaları ile öğrenciler fiziki mekan ve zaman sınırlamasının ötesine geçerek istedikleri
yerlere ve zaman dilimlerine yönelik eğitim gezileri yapabilmektedirler. Sunulan bulunuşluk hissi ve
çevreleme etkisi ile de ortam ile etkileşime geçebilmekte, daha gerçekçi ve zenginleştirilmiş öğrenme
deneyimleri yaşayabilmektedirler.
Alanyazın incelendiğinde sanal gerçekliğin önemli bir kullanım alanı olarak da yaşamsal açıdan risk
içeren acil durum senaryoları, tatbikatlar, beceri ve güvenlik eğitimleri gibi uygulamalar olduğu
görülmektedir. Bu tür uygulamalar sanal gerçeklik yaklaşımı ile can veya maddi kayıp riski olmadan
deneyimlenebilmektedir. Hazırlanan sanal gerçeklik temelli ortamları veya simülatörler ile yüksek maliyet
gerektiren ve risk içeren eğitimler daha düşük maliyetlere herhangi bir kaza veya yaralanma riski olmadan
defalarda tekrarlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar sanal gerçekliğin daha çok tıp, acil durum eğitimi,
psikoloji ve üretim alanlarında, simülasyon, sanal gerçeklik ortamları ve uygulamaları şeklinde esnek,
tekrarlanabilir ve güvenli bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
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ORTAÖĞRETİMDE OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM
DERSLERİNE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Nurhayat Varol1
1. ÖZET
Ortaokullarda, liselerde, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında (MTOK) bilişim alanındaki
dersleri verecek öğretmenlerin atanmalarında farklı yöntemler uygulanmaktadır. Ortaokullarda Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersi ile liselerde Bilişim adı ile okutulan derslerin öğretmen atanmaları farklı
yollardan temin edilmektedir. Bu yollardan birisi Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümleri öğretmenleridir. Diğer bir yol ise farklı fakültelerin bilişim ile ilgili bölümlerinden mezun
olan ve sonradan eğitim formasyonunu tamamlayan öğretmenlerdir.
Diğer taraftan Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarının bilişim alanındaki bölümlerine Teknik
Eğitim Fakültelerinin bilişim alanlarından mezun olan öğretmenleri atanıyordu. Ancak, Teknik Eğitim
Fakülteleri 2009 yılında kapatılınca bilişim alanında eğitim sona erdi. O nedenle Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim kurumlarındaki bilişim bölümlerine öğretmen atamalarında mühendislik fakültelerine dönüş
olmuştur. Teknoloji ve mühendislik fakültelerinin bilişim alanındaki mezunlarından pedagojik formasyonu
sonradan tamamlayanlar, diğer koşulları da sağlamaları halinde öğretmen atanabilmektedir.
Bu bildiride ortaokullardaki, liselerdeki ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki bilişim
derslerine öğretmen atamalarında ne tür çözümlerin üretilmesi gerektiği konusunda analize dayalı öneriler
sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Pedagojik Formasyon, Teknik Eğitim Fakültesi.

Teacher Training For Information Technologies And Software Courses Taught In Secondary
Education
ABSTRACT
Different methods are used in the appointment of teachers who will teach courses in the field of information
technology at secondary schools, at high schools and at vocational and technical secondary education institutions
(MTOK). Teacher appointments for the course of Information Technologies and Software taught in the middle schools
and high schools are provided in different sources. One of these sources is the teachers of computer and instructional
technology education departments of education faculties. Another source is teachers who have graduated from the
departments related to computing in different faculties and have completed the training on pedagogical formation
afterwards.
On the other hand, teachers of the Technical Education Faculties who were graduated from the computer fields were
assigned to the relevant Departments of Vocational and Technical Secondary Education Institutions. However, when the
Technical Education Faculties were closed in 2009, the formal training in the field of computer science education was
terminated
For this reason, teachers who graduated from computer science, Computer Engineering or computer technologies
departments have been appointed to the vocational and technical secondary education institutions as technical teachers
when they have completed pedagogical formation after graduation and have met other requirements for appointment.
In this paper, analytical suggestions will be made on the issue of teacher appointment to teach technology related
courses at the secondary schools and high schools and vocational and technical secondary education institutions.

Keywords: Information Technology and Software, Pedagogical Formations, Technical Education faculty.
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2.

GİRİŞ

Enformasyon teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, ilköğretimden ortaöğretime kadar ders
müfredatlarının değişmesine neden olmaktadır. Tablo 1’de ilkokul ve ortaokullarda okutulmakta olan Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersinin toplam saatleri, sınıflar bazında verilmiştir. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
dersi ortaokul 5. ve 6. Sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Aynı ders Fen Bilimleri ve Matematik
seçmeli ders grubu kapsamında 7. ve 8. Sınıflarında ilave olarak seçilebilmektedir. İmam Hatip
Ortaokullarında ise bu ders gene 5. ve 6. Sınıflarda zorunlu okutulmaktadır. İmam Hatip Ortaokulunun Fen
Bilimleri ve Matematik seçmeli grubu kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini 7. Sınıfta ya 2 ya
da 1 saat, 8. Yarıyılda ise 1 saat olarak seçmeli statüde alabilmektedir (MEB, TTKB, 2017a).
Tablo 1: Normal Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Zorunlu ve Seçmeli Okutulan Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersleri
DERSLER
Sınıflar
İlkokul
Ortaokul
1 2 3 4 5 6 7
8
Normal Ortaokul
Zorunlu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 2
Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2
2
(Fen Bilimleri ve Matematik)
İmam Hatip Ortaokulu
Zorunlu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2 2
Seçmeli Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
2/1 1
(Fen Bilimleri ve Matematik)
Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar’da Bilişim dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarında 2’şer saat seçmeli ders
olarak alınabilmektedir. Spor liseleri altında da Bilişim dersi bulunmaktadır. Spor liselerinde bilişim dersi 9.,
11. ve 12. Sınıflarında 2’şer saat seçmeli ders olarak alınabilmektedir (Tablo 2) (MEB, TTKB, 2017a).

Seçmeli
Seçmeli

Tablo 2: Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar ve Spor Lisesinde Okutulan Bilişim Dersi
DERSLER
Sınıflar
9
10
11
Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar
Bilişim
2
2
2
Spor Lisesi
Bilişim
2
2

12
2
2

Uluslararası Bakalorya Programı-I içerisinde seçmeli grup içerisinde Bilişim grubu kapsamında yer alan
Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi Hazırlık, 10., 11. ve 12. Sınıflarda 1 ya da 2 saat seçmeli,9. Sınıfta 1 ya da 3
saat olarak seçmeli alınabilmektedir. Bu grup içerisinde yer alan Bilgisayar Bilimleri dersi ise 10., 11. ve 12.
Sınıflarda 4 ya da 6 saat olarak seçmeli alınabilmektedir. Gene Bilişim grubunda diğer bir ders Bilgiye Erişim
ve Araştırma Teknikleri dersi ise Hazırlık ve 9. Sınıfta 1 ya da 2 saat olarak seçilebilmektedir (Tablo 3)
(MEB, TTKB, 2017a).
Tablo 3: Uluslararası Bakalorya Programında Seçmeli Olarak Okutulan Bilişim Grubu Dersleri
DERSLER
Sınıflar
Hazırlık
9
10
11
Uluslararası Bakalorya Programı II
Seçmeli
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Bilişim Grubu)
1-2
1-3
1-2 1-2
Seçmeli
Bilgisayar Bilimleri (Bilişim Grubu)
4-6
Seçmeli
Bilgiye Erişim ve Araştırma Teknikler (Bilişim Grubu)
1-2
1-2

12
1-2
4-6

Özel Temel Lisede seçmeli okutulan Bilişim dersi 9., 10., 11, ve 12. Sınıflarda 1 ya da 2 saat seçmeli ders
olarak alınabilmektedir (Tablo 4) (MEB, TTKB, 2017a).
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Seçmeli

Bilişim

Tablo 4: Özel Temel Lisede Seçmeli Okutulan Bilişim Dersi
DERSLER
SINIFLAR
9
10
11
Özel Temel Lisesi
1-2
1-2
1-2

12
1-2

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Programı, Bilişim Teknolojileri Alanında okutulmakta
olan bilişim alanına giren alan ortak dersleri ve dal dersleri Tablo 5’te verilmiştir. Tablodan da görüleceği
üzere ortak alan dersleri sadece 10. Sınıfta verilmekte, 11. Sınıfta seçilecek dal dersleri 15 saat ve 12. Sınıfta
ise seçilecek dal dersleri toplam 19 saat olarak belirlenmiştir (Tablo 5) (MEB, TTKB, 2017a).
Tablo 5: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Programı, Bilişim Teknoloji Alanında
Okutulmakta olan bilişim sahasındaki alan ortak dersleri ve dal dersleri

DERSLER
9

Alan Ortak Dersleri

Dal Dersleri

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Anadolu Teknik Programı
Bilişim Teknolojileri Alanı
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri
Programlama Temelleri
Paket Programlar
Bilişim Teknik Resmi
Nesne Tabanlı Programlama
Veri-Tabanı
Gelişmiş İnternet Uygulamaları
Sistem Bakım ve Onarım
Bilgisayarlı Devre Tasarımı
Sistem Kontrol Uygulamaları
Sunucu İşletim Sistemi ve Ağ Güvenliği
Web Tasarım ve Programlama
Grafik ve Animasyon
İnternet Programcılığı
Veri-tabanı Organizasyonu
Ağ Sistemleri ve Yönlendirme
Sunucu İşletim Sistemi
E-Posta Sunucu
Açık Kaynak İşletim Sistemi

SINIFLAR
10
11

12

4
3
2
2

15

19

Yukarıda verilen tablolar incelendiğinde Mesleki ve Teknik Ortak Programlarında yoğun bir biçimde
bilişim dersleri yer alırken, diğer liselerde veya ortaokulda okutulan bilişim dersleri sayısı oldukça sınırlıdır.
Tartışılan konu, Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm (BÖTE) mezunlarının ortaokul ve
liselerde öğretmen olarak atandıklarında, bilişim alanındaki dersleri yürütebilmek için gerekli bilgi ve beceri
ile eğitilip eğitilmedikleridir. Bu çalışmanın asıl konusu, bu noktada yoğunlaşmaktadır.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümleri için Gazi, Fırat, ODTÜ ve Hacettepe üniversiteleri
müfredatları esas alınmıştır (Tablo 6). Bu tabloda üniversitelerde aynı ismi ve içeriği taşıyan ders isimleri aynı
sırada verilmeye çalışılmıştır. Derslerin içeriğine bakılarak mümkün olduğunca, ismi farklı olsa bile içerikleri
eşleşen dersler de aynı satıra koyulmuştur (Gazi, Fırat, ODTÜ, Hacettepe, 2017).
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Tablo incelendiğinde BÖTE bölümlerinde okutulan derslerin birbiri ile örtüştükleri söylenebilir. Özellikle
Hacettepe Üniversitesi seçmeli ders sayısını çoğaltarak geniş bir yelpazede alan derslerini verdiği
söylenebilir. Ancak, seçmeli ders listesinde yer almasına karşın, tüm seçmeli derslerin açılıp açılmadığı
konusu netlik kazanmamıştır.
Sadece belirli üniversitelerin BÖTE programına ait bazı derslerin açıldığı fark edilmektedir. Bu özel
sayılabilecek derslerin açılmasında da o BÖTE bölümünde görevli öğretim elemanlarının var oluşundan
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Tablo 6: Gazi, Fırat, ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerinde BÖTE Bölümlerinde Okutulan Alan Dersleri
GAZİ
FIRAT
ODTÜ
HACETTEPE
Eğitimde Bilişim
Eğitimde Bilişim
Eğitimde Bilgi
Eğitimde Bilişim
Teknolojileri-I
Teknolojileri I
Teknolojileri I
Teknolojileri I
Eğitim Bilişim
Teknolojileri-II
Programlama Dilleri-I
Bilgisayar Donanımı
Programlama Dilleri-II
Eğitimde Grafik ve
Canlandırma
İşletim Sistemleri ve
Uygulamaları
İnternet Tabanlı
Programlama
Uzaktan Eğitim
Çoklu Ortam Tasarımı ve
Üretimi
Bilgisayar Ağları ve
İletişim
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Web Tasarımı
Seçmeli-I (Web Tasarımı)
Seçmeli-I (Eğitim Yazılımı
Tasarlama, Geliştirme Ve
Değerlendirme)
Seçmeli-I (Masa Üstü
Yayımcılık Tasarımı)
Seçmeli-II (Nesneye
Yönelik Programlama)

Eğitimde Bilişim
Teknolojileri II
Programlama Dilleri I
Bilgisayar Donanımı
Programlama Dilleri II
Eğitimde Grafik ve
Canlandırma
İşletim Sistemleri ve
Uygulamaları
İnternet Tabanlı
Programlama
Uzaktan Eğitim
Çoklu Ortam Tasarımı ve
Üretimi
Bilgisayar Ağları ve
İletişim
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Eğitsel Web Sayfası
Tasarımı
Web Tasarımı

Eğitimde Bilgi Teknolojileri
II
Programlama Dilleri I
Bilgisayar Donanımı
Programlama Dilleri II
Eğitimde Grafik ve
Animasyon
İşletim Sistemleri
İnternet Ortamında Yazarlık
Uygulamaları
Uzaktan Eğitimin Temelleri
Çoklu Ortam Tasarımı ve
Geliştirilmesi
Bilgisayar Ağları ve
İletişim
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Web Tasarımı

Eğitim Yazılımı Tasarlama,
Geliştirme ve
Değerlendirme
Yayımcılık Tasarımı
C++ ve Nesneye Dayalı
Programlamaya Giriş
Görsel Tasarıma Giriş ve
Görsel Tasarımın Temel
Elemanları

Seçmeli-II (Görsel
Programlama)
Seçmeli-II (Yapay Zekâ
Uygulamaları)
Seçmeli-II (İletişim ve
Mesaj Tasarımı)
Seçmeli-IV (Eğitsel
Bilgisayar Oyunu Tasarımı)

Eğitimde Bilişim
Teknolojileri II
Programlama Dilleri I
Bilgisayar Donanımı
Programlama Dilleri II
Eğitimde Grafik ve
Canlandırma
İşletim Sistemleri ve
Uygulamaları
İnternet Tabanlı
Programlama
Uzaktan Eğitim
Çoklu Ortam Tasarımı ve
Üretimi
Bilgisayar Ağları ve
İletişim
Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri
Web Tasarımı

Nesneye Yönelik
Programlama
Görsel Programlama
Eğitimde Yapay Zekâ
Uygulamaları
İletişim ve Mesaj Tasarımı

Eğitsel Bilgisayar Oyunları
Tasarımı
İçerik ve Öğrenme Yönetim
Sistemi Yazılımları
Sanal Sınıf Çözümleri
Çevrimiçi Eğitim
Uygulamaları I
Çevrimiçi Eğitim
Uygulamaları II

Eğitsel Bilgisayar Oyunu
Tasarımı

Yönlendirme ve WAN
Protokolleri
E-Öğrenme İşi
Eğitim ve Araştırmada Bilgi
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GAZİ

FIRAT

ODTÜ

HACETTEPE

Yönetimi
Bilgisayar Eğitiminde
Öğretim Metodla I
Bilgisayar Eğitiminde
Öğretim Metodları II
Temel Bilgi ve İletişim
Teknolojisi Kullanımı
Algoritma
Bilişim Yönetim
Uygulaması
Bilgi Güvenliği ve Etik
Eğitimde Açık Kaynak
Uygulamaları
Dijital Hikâye Anlatımı
İnsan -Bilgisayar Etkileşimi

ORTAOKUL
İÇERİKLERİ

VE

DÜZ

LİSELERDE

OKUTULAN

BİLİŞİM

ALAN

DERSLERİNİN

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Öğretim Programı incelendiğinde, öğrenme alanlarının aşağıdaki dört temel başlıkta gruplandırıldığı görülür:
• Bilişim Okur-Yazarlığı;
• Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi paylaşma ve kendini İfade Etme;
• Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikli Çalışma;
• Problem Çözme, Programlama ve özgün Ürün Geliştirme.
Bu başlıklar altında işlenen konulara gelince, Bilgi toplumu, Dijital vatandaşlık, donanım ve yazılım
teknolojileri, İşletim sistemi, Dosya yönetimi, Bilgi ve Veri Güvenliği, Etik ve sosyal Değerler, İnternet ve
BİT kullanım kurallar, Dijital yazarlık, Bilişim Suçları, İnternet ve İletişim, Bilgisayar ağları, İşbirlikli
yazarlık, Çoklu ortam paylaşımları, Web günceleri, Sosyal medya kullanımı, Dijital kimlik oluşturma, Proje
oluşturma ve yönetimi, Web tarayıcılar, Metin tabanlı içerik oluşturma araçları, Çoklu ortam uygulamaları,
Problem analizi ve çözme yaklaşımları, Algoritma ve strateji geliştirme, Programlama, Animasyon ve
makrolar, Sosyal kodlama ortamları, Kullanıcı etkileşimli program hazırlama, Yazılım projesi geliştirme
konularının işlenmesi gerektiği görülecektir.
Üniversitelerimizin BÖTE bölümlerine bakıldığında, bu içerikleri karşılayan bir eğitimin sadece birkaç
üniversitede verildiği görülecektir. Yukarıda örnek alınan dört üniversiteden Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi içeriğine en uygun
müfredata Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu söylenebilir.
Bunun aksine diğer bir görüş de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Dersi için önerdiği içeriğin eksik olduğu, bazı konuları öğretmeye gerek olmadığı gibi söylemler de
duyulmaktadır. Bu durum üniversitelerle ortaokul ve liselerde verilen bilişim ders içeriklerinin örtüşmesi
çalışmasının yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BİLİŞİM DERSLERİ
2009 yılına kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri öğretmen mezun etmekteydi. Bu fakülteler
uygulama ağırlıklı bir eğitim sürdürdükleri için Mesleki ve Teknik ortaöğretim Kurumları öğretmen ihtiyacını
karşılamaktaydılar. 2009 yılından sonra söz konusu bu fakültelerin kapatılması, mesleki ve teknik orta
öğretim kurumlarına nitelikli öğretmen temininin nerden yapılması gerektiği tartışmasını doğurmuştur.
Bazı uzmanlar, BÖTE mezunlarının yeterli alan bilgisine sahip olduğu ve bu nedenle Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Programı, Bilişim Teknolojileri Alanına BÖTE mezunu öğretmenlerin
atanmasının uygun olacağını savunmuşlardır. Bazı uzmanlar ise bu görüşe karşı çıkmış ve BÖTE
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kurumlarındaki bilişim derslerinin bir kısmını
yürütecek düzeyde eğitim almadıklarını iddia etmişlerdir.
mezunlarının mesleki ve teknik ortaöğretim

Tablo 5’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Programı, Bilişim Teknoloji Alanında
Okutulmakta olan bilişim sahasındaki alan ortak dersleri ve dal dersleri incelendiğinde ve bu derslerin
içerikleri BÖTE’de okutulmakta olan alan derleri ile kıyaslandığında, BÖTe mezunlarının mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarında yer alan bilişim program derslerini yürütmede başarılı olamayacakları söylenebilir.
BÖTE mezunlarının orta öğretim kurumlarındaki Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersini rahatlıkla
yürütebilecek bir eğitim alabildikleri, ders içeriklerinden fark edilebilir. Ancak, ders içerikleri ortaokul ve düz
liselerle örtüşmeyen üniversitelerin BÖTE bölümlerinin müfredat güncellemesi yapmaları zorunludur. Bu
güncelleme sadece üniversitelerin BÖTE bölümlerini kapsamamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı da söz konusu derslerin içeriklerini güncellemesi gerektiği ve bu hususta BÖTE
Bölümleri ile ortak çalışma yapmaları gerekmektedir.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları içerisinde yer alan Bilişim Programlarına öğretmen temini,
2009 yılından beri eğitim ve öğretim sürdüren Teknoloji Fakültelerinin Yazılım Mühendisliği bölümlerinin
pedagojik eğitimini tamamlamış mühendisler tarafından karşılanması teşvik edilmelidir. Çünkü bu fakülteler
uygulama ağırlıklı bir eğitim sürdürmektedir. Ayrıca, son yıl içerisinde öğrenciler İşyeri eğitimine
gönderilmekte ve en az bir yarıyıl süre ile işyerinde fiilen eğitim görmektedirler. Bu sayede mühendisler
gerçek yaşam problemlerine çözüm bulmak için çaba sarf etmektedirler (Varol, 2015).
3.

SONUÇ

Bu çalışma sonucunda BÖTE Bölümlerinin önemli bir kısmının müfredatlarının ortaokul veya düz lisede
okutulmakta olan bilişim alanındaki dersler ile örtüşmediği, bazı BÖTE bölümlerinde okutulan derslerin o
bölümlerde ders veren öğretim elemanlarının çalışma alanlarına göre uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle de
mükerrer içerikleri olduğu belirlenmiştir. Bazı BÖTE bölümleri ise MEB Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından
hazırlanan içeriklere göre bir eğitim sürdürdükleri saptanmıştır. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından
hazırlatılan bilişim alanındaki ders içerikleri güncellenmelidir. Bunun için BÖTE bölümleri ve MEB ortak
çalışmalıdır.
BÖTE bölümü mezunlarının ortaokul ve düz liselerdeki bilişim derslerini yürütmeleri konusunda MEB
gerekli hassasiyeti göstermelidir. Bu okullara eğitim formasyonu almış olsalar bile bilişim mühendislerinin ya
da daha farklı branşlardaki mühendislerin atanması engellenmelidir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Programı, Bilişim Teknolojileri ve diğer benzeri
programlara BÖTE mezunlarının öğretmen olarak atanmaları uygun olmayacaktır. Bunun yerine 2009
yılından beri eğitim ve öğretime başlayan Teknoloji Fakülteleri Yazılım Mühendisliği mezunu olup pedagojik
formasyonu tamamlayanlar atanmalıdır. Çünkü bu programdan mezun olan mühendisler, aldıkları derslerin
yaklaşık yüzde 40’ı uygulama ağırlıklıdır. Bu mezunların son yılda işyeri eğitimine tabi tutulmaları, uygulama
yönlerinin çok güçlenmesine neden olmuştur.
2009 yılında kapatılan Teknik ve Mesleki Teknik Eğitim Fakültelerinden ihtiyaç duyulan bölümlerin
yeniden açılması gerekir. Çünkü bu fakülteler hem mesleki hem de eğitim formasyonunu bir arada sağlamakta
idiler ve uygulamaları güçlü mezunlar vermekteydiler (Varol, 2016).
4.
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ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNİK
DERSLERE BAKIŞI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Murat ÖNDER 1
1.

ÖZET

Türkiye’de son yıllarda birçok üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü açılmış ve eğitim öğretim süreci
devam etmektedir. Buna bağlı olarak üniversitelerden mezun tasarımcı sayısında günden güne artış olmaktadır.
Üniversiteler kendi bölümlerinden mezun olan tasarımcıların piyasada tercih edilebilirliğinin yüksek olması beklenmekte
ve bu beklentiye göre akademik personellerinde ve ders programlarında sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümünde verilen teknik derslerin bazıları Statik ve Mukavemet, Ürün Tasarımı için Fizik, Matematik,
Geometri, Malzeme, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mekanizma ve Detay ve teknik uygulamaların olduğu seçmeli dersler
olarak sayılabilir. Fakat buradaki temel problemlerden biri temel teknik derslerin ortak havuz mantığı ile yapılıyor olması
veya dersi veren öğretim üyesinin tasarım aşamaları hakkında bilgi sahibi olmamasından dolayı bu derslerin ürün tasarımı
özelinde yararlı olmamasıdır. Bu çalışma ile Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde
eğitim öğretim gören öğrencilerin, bölümde yukarıda sayılan teknik derslere olan bakış açısının nasıl olduğuna dair
görüşleri, çoktan seçmeli ve açık uçlu anket yöntemi ile sorgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin verdikleri cevaplar kendi
içerisinde çapraz şekilde sorgulanarak bu anketler değerlendirilmiş, öğrencilerin dersler ve derslerin sunuluş tarzı
hakkındaki düşünceleri yorumlanarak, bölüm genelinde verilen teknik derslerin veriliş yöntemlerine yönelik önerilerde
bulunulmuştur. Bu öneriler ise verilmekte olan teknik derslerin gereksiz formüllerden arındırılması, teknik derslerin
uygulamalı aktivitelerle desteklenmesi, hesaplamaların tasarlanan ürün üzerinden yapılması, öğretim üyelerinin tasarım
süreçleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmaları gelmektedir.

Anahtar kelimeler: Endüstri Ürünleri Tasarımı, Ürün Tasarımı Eğitimi, Teknik Dersler
2.

GİRİŞ

Türkçede tasarım kavramı tasar kökünden türetilmiş olup tasarı kavramına dayanmaktadır. Tasarı
kavramı, bir kimsenin yapmayı düşündüğü, planladığı şey olarak kullanılmaktadır (Bayazıt, 2008). Tasarım
kavramının gelişmesi ise, İkinci Dünya savaşının yıkıcı etkilerinin ardından, batı toplumlarındaki refah ve
kalkınma düzeyi, yeni üretim ve tüketim biçimlerini oluşturmaya başlatmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak
da endüstri tasarımı kavramı öne çıkmıştır. Gelişmeye erken başlayan ülkelerdeki sanayinin ilerlemesi ile
ürün tasarımı eğitimi de gelişme kaydetmiştir. Tasarım eğitiminin temelleri İngiltere ve Fransa’da atılmıştır
(Öztürk, 2010). Son 30 yıllık süreçte hızla gelişen teknoloji, değişen toplum yapıları ve çevresel etkiler gibi
nedenler ile endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin uygulama araçları ve yöntemleri de değişkenlik göstermiştir.
Türkiye’de ise cumhuriyetin ilanı ile birlikte ilk olarak iki okulda sanat eğitimi faaliyetleri başlamıştır. Bunlar
bugünkü isimleri ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Marmara Güzel Sanatlar Fakülteleridir. İlk
Endüstriyel Tasarım bölümü ise 1971 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin (İDGSA)
Mimarlık Fakültesinde kurulmuştur. Bu programın müfredatı dönemi gereği ağırlıklı olarak sanat ve zanaat
eğitimi üzerine odaklanmıştır. Daha sonraki yıllarda Endüstriyel Tasarım bölümü ağırlıklı olarak mimarlık ve
güzel sanatlar fakültelerinde yer almıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü amaç olarak lisans programı
boyunca, öğrencilere ürün tasarımı hakkında genel bilgiler verilerek tasarımın aşamalarına ilişkin
değerlendirmeler yapmaktır (Öztürk, 2010). Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ise yüksek lisans ve
doktora programları ile endüstri ürünleri tasarımı ana bilim dalı için akademik araştırmalar yapmaktadır.
Fakat hiçbir şeyi aynı kalmadığı dünyada teknolojinin hızla gelişmesi, bulunan yeni malzemeler, icatlar
ve üretim yöntemlerinin değişmesi, Endüstri Ürünleri Tasarımını disiplinler arası bir yapı haline getirmiştir.
Bu nedenle lisans düzeyinde birçok okul, modern endüstri ve dünya pazarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için
eğitim sistemlerinde ve ders müfredatlarında çağa ayak uydurmak için önemli değişikler yapmaya
başlamışlardır. Bu doğrultuda Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde her geçen gün teknik konulara daha
fazla ağırlık verilmektedir (Altıparmakoğlu, 2011).
Literatürde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin eğitim içeriklerine yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmalardan Öztürk önümüzdeki yıllarda teknolojik ilerlemelerin katkısıyla sınırların kalkacağı ve
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
muratonder@gazi.edu.tr
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üniversiteler ile sınıfların tamamen sanal ortamda var olacağını öngörmektedir. Buradan hareketle, tamamen
öğrenciler tarafından yaratılmış ve istedikleri donanımlarla şekillendirilmiş “yapay zeka” sahibi eğitmenler
tarafından derslerin verileceği, sanal üniversiteler ve sınıflara sahip olunmasının kaçınılmaz olduğunu
belirterek, geleceğin tasarım eğitimi anlayışına yön vereceği düşünülen sanal tasarım stüdyolarının,
gerçekleşmiş uygulamalar ile birlikte ele alınarak, verimliliği hakkında çalışma yapmıştır (Öztürk, 2014,
2016a). Öztürk diğer bir çalışmasında ise işletme ve mühendislik disiplinlerini birleştiren işletme
mühendisliği veya endüstri mühendisliği lisans programlarının yanı sıra tasarım ve işletme disiplinlerini
birleştiren ve hedeflediği amaca göre adı tasarım yönetimi veya işletme tasarımı / yönetim tasarımı olabilecek
lisans ve lisansüstü eğitim programlarının var olması gerektiğini düşünmektedir (Öztürk, 2016b).
Kısaca günümüzde Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi, üniversitelerin “Endüstri Ürünleri Tasarımı”
bölümlerinde, yaratıcı düşünme, konsept yaratma, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme teknikleri (teknik çizim,
eskiz, CAD, modelleme, vb.), imalat yöntemleri, malzeme, ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları,
ergonomi, kültür, sanat ve tasarım tarihi, model yapım teknikleri gibi konuları kapsayacak şekilde 4 yıllık bir
eğitim sürecini kapsar. Ayrıca bu eğitim yaz stajları ile de desteklenmektedir (Er ve diğerleri, 2010). Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümünde verilen teknik dersler ile ürün geliştirme sürecinde ürün için gerekli olan statik,
mukavemet, mekanizma, ürün tasarımı için fizik vb. dersler, tasarıma ilişkin problemleri çözmek için
gereklidir. Ayrıca bu derslerden beklenen çıktılar ile çok disiplinli çalışmalarda mühendis vb. meslek
gruplarına ait çalışanlar ile ortak bir diyalog kurabilmek endüstriyel ürün tasarımı eğitimini alan öğrencilerden
beklenen bir durumdur.
2.1.Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Verilen Teknik Dersler
Endüstriyel tasarım, sanayi devrimi sonrası hayatımıza girmiş olmasına rağmen o zamanlarda ürün
tasarımları sanatçılar, zanaatkârlar veya mühendis sanatçılar olarak adlandırılan kişiler tarafından yapılmıştır.
1900’lü yıllardan itibaren bu görevi mimarlar ve mühendisler almış ve ikinci dünya savaşı sonrasında
ürünlerde ortaya çıkan estetik, ergonomi vb. problemlerden dolayı ürün tasarım alanında artık eğitimli
“endüstriyel tasarımcılar” çalışmaya başlamıştır (Öztürk, 2014).
Genel olarak üniversitelerin endüstri ürünleri tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerden biçim ve malzeme
konularında bilgi sahibi olmaları istendiğinden bu görüşe göre şekillenen geleneksel endüstriyel tasarım
eğitimi modeli birçok eğitim kurumu tarafından benimsenmektedir. Ancak, teknolojik yenilikler, endüstri ile
tüketici arasındaki beklentilerin farklılaşması ve bireylerin farklı davranış biçimleri ve alışkanlıkları
kazanmasından dolayı değişimlere çabuk adapte olabilecek endüstriyel tasarımcılar yetiştirmeyi gerekli
kılmıştır. Bu durum da tasarım eğitiminin müfredatının ve ders içeriklerinin değişen şartlara göre
güncellenmesini gündeme getirmektedir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı klasik eğitim modelinden
uzaklaşılmakta ve daha teknik yaklaşımları içine alan eğitim modeli ile endüstri ürünleri tasarımı eğitim
müfredatı geliştirilmektedir.
Endüstri ürünleri tasarımı bölümündeki teknik derslerin amacı, ürün tasarımında teknolojiyi doğru ve etkin
kullanarak ürün geliştirme sürecinde ürün ile ilgili teknik problemleri çözmeye yardımcı olarak çok disiplinli
çalışmalarda tasarımcıya kolaylık sağlamaktır. Bunun nedeni insanların günlük hayatta ihtiyaç duyduğu bazı
nesnelerin tasarım açısından başarısız ve problemli olmasıdır. Tasarımın başarıya ulaşması için disiplinler
arası çalışmaya ve bilgiye dayalı, geliştirilebilir ve uygun olması gerekir. Günümüzde bu bilginin mesleki
olarak temellerinin verildiği yerler üniversitelerdir. Bundan dolayı üniversitelerin tasarım bölümlerinin
program içerikleri ve teknik derslere bakış açıları önem arz etmektedir.
Ayrıca teknik bilgiler, girişimcilik, pazarlama stratejisi vb. endüstriyel tasarım eylemlerinin de önemli bir
parçasıdır. Pazarlanamayan bir ürün ile gereksiz fonksiyonlar ile donatılmış bir ürün ne kadar anlamsızsa,
teknik olarak eksik olan tasarım da anlamsız olmaktadır. Bu neden ile endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine
gerekli teknik bilgiler gereksiz formüllerden arındırılarak verilmelidir. Bu konuda Zadeh yaptığı çalışmada
öğrencilerin fizik derslerini daha verimli olması ürünler üzerinden anlatmaya yönelik öneriler sunmuştur
(Zahed, 2013).
Yukarıda bahsedildiği gibi ülkemizde, ürün tasarımına bakışta farklı yaklaşımlar sergilendiği için ortak bir
noktaya gelinmesi şu an için zor görünmektedir. Bu farklılıkları her üniversitenin kendi bünyesinde ürün
tasarımı ile ilgili olan programlarında ve program müfredatlarında görülebilir. Buna en güzel örnek bölümlere
verilen isimlerden de anlaşılmaktadır. Bu isimlere örnek olarak ‘Ürün Tasarımı’, ‘Endüstriyel Tasarım’,
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‘Endüstri Ürünleri Tasarımı’, ‘Tasarım Mühendisliği’ gibi çeşitli terimlerin eğitim kurumlarının ilgili
programlarına verdikleri başlıklar, ayrıca müfredatlarındaki ders dağılımlarından bu alana olan farklı bakış
açısını göstermektedir. Bakış açısındaki farklılıklar doğrultusunda teknik derslerin önemi ve fonksiyonu da
değişmektedir. Bölümlerde verilmekte olan teknik derslerin amacı ve kapsamı bölümün kuruluşunda yer alan
eğitim öğretim kadrosunun teknik derslere olan bakış açısına göre oluşturulmaktadır. Genel olarak teknik
dersler Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde birinci ve ikinci sınıfta yoğun olarak verilmektedir. Böylece
öğrencilerin aldığı teknik bilgi ile proje derslerinde başarı sağlaması beklenmektedir. Kısaca aldıkları temel
lisans eğitiminin sonunda endüstri ürünleri tasarımı mezunları, Er ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışmada
belirttiği gibi
•
•
•
•
•

Kullanıcı/müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilme,
Rakip ürünlerin gelişimini ve piyasadaki yeni ürün eğilimlerini izleyerek değerlendirebilme,
Bunlardan yeni ürünler için fikirler üretebilme,
Bu fikirleri çalıştıkları firmaların teknolojileri ile üretilip satılabilecek somut ürün konseptlerine
dönüştürebilme,
Bu ürün konseptlerinin gerçekleşmesi için firmadaki diğer uzman ve yetkililerle beraber ekip içinde
çalışabilme, bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedir (Er ve diğerleri, 2010).

2.2. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Bölümde Verilmekte Olan Teknik Dersler
Hakkındaki Görüşleri
Burada gerçekleştirilen anket çalışması Gazi üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması ile öğrencilerin teknik içerikli derslere bakış
açısı ile teknik derslerin verilişi ve tasarım süreçlerinde ne kadar verimli olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Ayrıca öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar kendi içerisinde çapraz sorgu yapılarak ta değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışmasının soruları ve öğrencilerin verdikleri cevaplar
aşağıda verilmiştir.
2.3.Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminiz boyunca aldığınız teknik dersleri kişisel mesleki
gelişiminiz için gerekli buluyor musunuz?
Bu soruda öğrencilerin aldıkları teknik dersleri mesleki gelişimleri için gerekli bulup bulmadıkları
sorgulanmıştır. Öğrencilerin % 81’i evet, % 19’u hayır cevabını vermişlerdir. Bu soru ile öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu, meslek hayatlarında ürün tasarlarken teknik derslerden elde edecekleri bilgiyi ürünlerine
yansıtmanın, mesleki kariyerlerinde fayda sağlayacağını düşünmektedir.
2.4.Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminiz boyunca projelerinizde teknik kuralları uyguladınız mı?
Öğrencilerin % 79’u projelerinde teknik kural ve kavramları kullandıklarını, % 21’i ise kullanmadıklarını
belirtmişlerdir. Böylece öğrencilerin çoğunluğunun eğitimleri sırasında gerçekleştirdikleri tasarım
projelerinde teknik kural ve kavramları dikkate aldıkları görülmüştür. Burada öğrencilerin projeleri için
aldıkları kritik adı altındaki değerlendirme ve dönem sonu savunmalarındaki jüri üyelerinin yönlendirmesi de
önemli bir ektendir. Ayrıca öğrencilerin bu soruya bilinçli olarak cevap verip verilmedikleri 6. ve 7. sorular
ile teyit edilmiştir. Bu doğrulama işleminin amacı projelerinde teknik kural ve kavramları kullandığını beyan
eden öğrencilerin yaptıkları tasarımlarda ne kadar bilinçli oldukları, herhangi bir kural veya kavramı
düşünmediğini beyan eden öğrencilerin verilen örneklere nasıl cevap verdiklerini görmektir.
2.4.Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminiz boyunca aldığınız teknik dersleri bölümünüz için yeterli
buluyor musunuz?
Bu soruya öğrencilerin % 33,3’ü evet, % 66,6’sı ise hayır cevabını vermişlerdir. Bu cevaplar, bölümde
sunulan teknik derslerin bazı öğrenciler tarafından yeterli bulunmadığını göstermektedir. Bu sorunun cevabı
diğer sorulara verilen cevaplar ile beklenen şekildedir. Öğrenciler bu dersleri kariyeri için gerekli buluyor,
projelerinde dikkate alıyor fakat verilen teknik dersleri bir nedenden dolayı yetersiz görüyor. Ayrıca
öğrencilerin verilen dersleri yeterli bulmamalarının nedeni olarak, bu teknik derslerin, lisede aldıkları eğitimin
bir devamı olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bunun nedeni üniversite eğitimleri sırasında aldıkları teknik
derslerin bir kısmına bölüm dışından bölümün eğitim felsefesini bilmeyen öğretim üyelerinin geldiği havuz
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dersleri olmasıdır. Havuz derslerinde bölüme özel değil tüm bölümlere ortak müfredat uygulandığı için ezbere
dayalı olduğu yönündedir, diğer teknik derslerde anlatılan konuları ise ürün tasarımı ile bağdaştıramadıklarını
haklı olarak görülmüştür. Yetersizliğin bir diğer nedeni olarak ta, öğretim üyelerinin teknik kural ve
kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalarına rağmen bunu öğrenciye aktarma konusunda yeterli
olmadıklarının düşünülmesidir. Öğrencilere göre teknik dersler teorik olarak yürütülmekte ve ürün tasarımı
sırasında herhangi bir uygulama gösterilmediği için faydalı olamadığı yönündedir.
3.4.Ürün tasarlama sürecinde teknik kural veya kavramlar ile ilgili görüşünüzü seçiniz.
Bu soruya öğrencilerin % 42’si lise eğitimi sırasında gördüğü temel kural ve kavramlardan yararlanarak
ürün tasarımı yaptıklarını belirterek üniversite eğitimi sırasında herhangi bir fayda sağlamadıklarını çarpıcı bir
şekilde belirtmişlerdir. Bu cevabın çarpıcı olmasının nedeni öğrencilerin meslek öğrenmeye geldikleri
kurumdan yeterli bilgiyi alamadan mezun olarak iş gücü piyasasına çıkacak olmalarıdır. Öğrencilerin %
18’lik kısmı ürün tasarımı sırasında herhangi bir kuralı düşünmeden veya ihtiyaç duymadan sadece form
yapısını dikkate alarak tasarım yaptıklarını belirtmişlerdir ki bu öğrenciler bir önceki soruda da ürün tasarımı
sırasında herhangi bir kural kavram uygulamadığını belirtmiştir. Geriye kalan % 40’lık kısım ise lise
eğitimine ek olarak üniversitede almış oldukları eğitimin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu oranın
yükseltilmesi için gerekli çalışmaların ve önerilerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu soru ile endüstri
ürünleri tasarımı eğitiminin ileriki süreçlerinde tasarımın teknik alanına yatkınlığına ilişkin durumu da
tartışılabilir.
3.5.Proje dersleri kapsamındaki tasarımınıza yönelik teknik ders bilgisi eksikliği nedeniyle bir
eleştiri aldınız mı?
Bu soruya öğrencilerin % 61 evet, % 39’u hayır cevabını vermişlerdir. Buradan çıkarılabilecek
sonuçlardan birisi eleştiri aldığını belirten öğrencilerin eğitimleri boyunca aldıkları teknik derslerden
öğrendikleri teknik kural ve kavramları tasarımlarına uygulayamadıkları veya bir nedenden dolayı yanlış veya
hatalı uyguladıkları olabilir. Hayır, cevabını verenler ise jüriye tasarımlarında sorulacak herhangi bir teknik
kural ve kavram bırakmadan gerekli teknik ve kuralları kullandıklarını beyan etmişlerdir. Bu oranın da
artırılması gerekmektedir. Böylece öğrencinin mezun olduktan sonraki iş hayatında tercih edilebilirliğinin
artırılması sağlanmış olur.
3.6.Bahçe makası için aşağıdaki A ve B grubu ifadelerden hangisi size göre uygundur?

A1.Yük kolu kuvvet yolundan büyük olmalı
A2.Yük kolu kuvvet yoluna eşit olmalı
A3.Yük kolu kuvvet yolundan küçük olmalı
B1.Destek noktası ………………kalın formlu olmalı(boşluğa nedenini belirtiniz)
B2.Destek noktası ………………ince formlu olmalı(boşluğa nedenini belirtiniz)
Bu soru öğrencilerin önceki sorulara verdikleri cevapların doğrulanması amacıyla sorulmuş ve
öğrencilerin temel mekanik alanında olan bilgilerinin doğru olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu soruda
öğrencilere A ve B gruplarında seçenekler sunulmuştur. A grubundan ve B grubundan işaretleme yapması
istenmiştir. Öğrencilerin % 38’lik kısmının A3 seçeneğini, yani doğru seçeneği seçmiş olmalarına rağmen, %
62 gibi büyük bir kısmı yanlış seçenek olan A1 ve A2’i, işaretlemişlerdir. Bu cevap ile öğrencilerin istenen
düzeyde basit kuvvet kavramı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını veya bilgi sahibi olsalar bile ürün üzerinde
uygulayamadıklarını göstermiştir. Bu sonuç teknik derslerin verilişi ve işlenişi hakkında özeleştiri yapılmasını
gerektirmektedir. Aynı örnekte sorulan diğer soru ise bahçe makasının formuna ilişkin olmuştur. Burada
öğrencilerin bahçe makasının destek noktasındaki formun makasın diğer makas türlerinden farklı olarak % 90
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oranında kalın formlu olması yönünde işaretleme yapmaları, öğrencilerin işleve uygun form verme konusunda
bilgi sahibi olduklarını boşluklara verdikleri cevaplar ile göstermişlerdir. Ayrıca bu soruya A3 doğru cevabını
veren öğrenciler kendi içerisinde değerlendirildiğinde % 87’i bölümde verilen teknik dersleri gerekli
bulmakta, % 65’i bölümde verilen derslerin yeterli olmadığını belirtmişleridir. Bu oranlar kendi içerisinde
tutarlıdır. Fakat bu soruya yanlış cevap veren öğrenciler incelendiğinde ise % 76’sı derslerin gerekli
olduğunu, % 70’i ise bölümde verilen derslerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara bakarak
öğrencilerin teknik dersler açısından istekli olduğu fakat öğrencilerin tasarlanan ürünler ile ilgili olarak teknik
kural ve kavramlar arasında ilişki kurma becerisinde bir sorun olduğunu veya teknik kavram veya kurallara
hâkim olmalarına rağmen ürünlerine yansıtamadıklarını göstermektedir.
3.7.Basit bir tetik mekanizması için uygulanacak 2N’luk parmak kuvveti için verilen
ifadelerden hangisi size uygundur.
A1. Bir parmağın uygulayacağı kuvvet konusunda bilgi sahibi değilim
A2. Tetik her nerede kullanılacak olursa olsun parmak ile bu kuvvet uygulanır
A3. Tetik her nerede kullanılacak olursa olsun parmak ile bu kuvvet uygulanamaz
Bu soruda öğrencilere sayısal değerlerin kendileri için ne anlam ifade ettiği sorulmuştur. Sayısal
değer olarak seçilen 2N rasgele olarak alınmıştır. Cevaplara bakıldığında öğrencilerin % 72 gibi önemli bir
kısmı bu soruda bir parmağın ne kadar kuvvet uygulayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıkları cevabını
vermişlerdir. Bu cevap ürün tasarımı yapacak bir kişi için ürün ile kullanıcı arasında ilişki kuramayacağını ya
da bu bilgi seviyesi ile ürün kullanıcı ilişkisini yanlış tanımlayacağını göstermektedir. Örnek olarak zıpkın ve
benzeri bir av ürünü için uygulanması gereken parmak kuvveti ile bir klavye için uygulanacak parmak kuvveti
arasındaki farklılık burada örnek olarak gösterilebilir. Bir tasarımcının bu tip sayısal değerlerin ne anlama
geldiğini bilmesi gerekmektedir. Bir önceki soruda yapılan çapraz sorguda çıkan sonuçlar burada da hemen
hemen aynı çıkmıştır. Doğru cevap veren öğrenciler bir şekilde sayısal değerleri ürün ile bağdaştırabilirken,
yanlış cevap veren öğrenciler ise teknik dersleri gerekli bulmalarına rağmen bu ilişkiyi kuramamaktadır.
Anket uygulamasından çıkan sonuçlar incelenmiş ve bir sonraki bölümde sonuç ve öneriler verilmiştir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Yukarıdaki sorulardan çıkan sonuçlara göre bir tasarımcının ürünü için doğru bir ürün-kullanıcı
ilişkisi tanımlaması gerekmektedir. Bu da öğrenciye teknik derslerde ürün üzerinde hesaplama ve uygulama
yapılarak yani içerik ve sunuluş şeklinin mesleğe uygun olarak verilmesiyle sağlanabilir. Böylece teknik
derslerin günlük hayatta kullanılan ürünler üzerinden, ilgili konuları, kavramları ve kuralları dikkate alarak,
ürünler aracılığı ile açıklamak, iç mekanizmalarla ilişkilendirerek bir uygulama tarzı geliştirmek öğrencinin
meslek eğitimindeki algısı ve kariyeri için önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gelecekte tasarım
bölümünde okuyan öğrencilere mesleğinde her hangi bir yarar sağlamayacak ezbere dayalı olan konuların
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne sunulan teknik derslerin müfredatından kaldırarak, ürün tasarımında
daha çok önem taşıyan kavramlar üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir.
Özetle, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu endüstriyel tasarımı su şekilde tanımlar:
Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin
beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime
uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen
nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir.
Buna göre endüstri ürünleri tasarımının disiplinler arası bir meslek olmakla beraber artık tasarımcılardan
“hayatımıza zevk katan özel yeteneklerini kaybetmeden, bilim ve mühendislik alanlarında da daha çok bilgiye
sahip olmaları beklenmekte” (Norman, 2010) ve bu durum da tasarım eğitiminde teknik derslerin içeriklerinde
değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca teknoloji ve toplumsal değişimlerden dolayı ürün
tasarımında rekabet yaşanması nedeni ile ileride yapılacak eğitim-öğretim müfredatındaki iyileştirmelerde,
teknik derslerin öneminin vurgulanarak geliştirilmesi gerekmektedir.
Uygulanan anket sonuçlarına göre öğrencilerin teknik derslerin gerekliliği konusunda hem fikir
olmalarına rağmen teknik sorulara verilen cevaplar istenen düzeyde olmamıştır. Bunda teknik derslerin ürün
tasarımından uzak formül ağırlıklı olarak verilmesi ve derslerin sunuluş bakımından yeterli görülmemesi
gelmektedir. Endüstriyel Tasarım, bilimsel bilgi verilerini ve teknik gereklilikleri estetikle birleştirerek
ürünler ve sistemler oluşturan ve bunların gelişerek devamlılığını sağlayan bir süreçtir. Ayrıca yapılan
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önerilere rağmen ürün tasarımı içerisinde sanatsal bir aktivitenin de olduğu unutulmamalı ve tasarımcının
ürününde başarılı olabilmesi için teknik bilgiler ve toplumun beklentileri de göz önünde bulundurmalıdır. Bu
yüzden teknik bilgiler ürün tasarımı eğitiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sonuç olarak ürün tasarımının
sanatsal bir yönünün de olduğu unutulmadan, teknik derslerin endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin felsefesine
uygun olarak nasıl sunulup işlenmesine yönelik öneriler aşağıda özet olarak verilmiştir.
1. Teknik dersler, matematiksel formülasyondan ziyade daha çok tasarım ürünleri üzerinden sunulmalıdır.
Böylece 7. sorudaki gibi bir tasarım uygulamasında nerede ne kadarlık bir sayısal değer kullanacağını ve
sayısal değerin ne anlam ifade ettiğini bilinmelidir.
2. Teknik derslerdeki kavramların uygulamalı olarak verilmesi daha yararlı olacaktır. Buna örnek videolar,
atölye ortamında yapılanabilecek uygulamalar verilebilir. Bu şekilde öğrencilerin akıllarında kalıcı yer
edinebilir ve ileriki süreçte bir tasarım yaparken zihinlerinde bu uygulamaları kolayca canlandırarak görsel
hazinelerini geliştirebilirler.
3. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde teknik dersleri sunan öğretim üyelerinin, tasarım aşamalarının nasıl
olduğuna dair bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Böylece bölümün temelde ihtiyacı olan tasarım ve
detaylara ilişkin gereksinimler daha doğru ve akılcı şekilde karşılanabilmelidir aksi takdirde üretilemeyecek
bir ürünün tasarımının yapılması sadece kâğıt üstünde kalacak hayali bir tasarımı ifade edecektir.
4. Teknik derslerde öğretilen bilgilerin proje uygulama dersleri içerisinde tekrarı yapılmalı, konunun teknik
derslerden uygulama boyutuna aktarımı ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi öğrencinin nasıl kuracağı uygulama
üzerinde ayrıntılı bir şekilde yeniden hatırlatılmalıdır.
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YENİ NESİL EBEVEYNLER, YENİ NESİL BİREYLER, YENİ NESİL
TEKNOLOJİLER
Hatice Gökçe BILGIÇ1
1.

ÖZET

Bu çalışmada gelişen yeni teknojiler ile beraber sosyal medya üzerine yeni nesil ebeveynlerin sosyal medya kullanım
durumlarının incelenmesi ve görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmanın 4 alt problemi bulunmaktadır: “Yeni nesil
ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde internet teknolojilerinden ve sosyal medyadan ne kadar yararlanıyor?”, “Yeni
nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde internet teknolojilerinden ve sosyal medyadan hangi konularda
yararlanıyor?”, “Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal medya
ortamlarının kullanımı konusundaki fikirleri nelerdir?”, ve “Yeni nesil ebeveynler yeni nesil bireylerin hayatında
teknolojinin varlığı konusunda ne düşünüyor?”. Araştırma yöntemi olarak betimsel araştırma yöntemlerinden tarama
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket ile 150 katılımcıdan çevrim-içi
toplanmıştır. Anket soruları hem kapalı-uçlu hem de açık-uçlu sorulardan oluşmaktadır. Kapalı-uçlu sorulara ait verilerin
analizinde frekans ve yüzde kullanılırken açık-uçlu sorularda içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre yeni
nesil ebeveynler günlük her türlü ihtiyaç duydukları bilgi için öncelikli olarak arama motorlarına, sosyal medya
ortamlarına ya da bu ortamlar üzerindeki gruplara ulaşmaktadırlar. Yeni nesil ebeveynler her ne kadar teknoloji ile iç içe
bir hayatın içerisinde olsalar da çocukları için teknolojinin getirdiklerinden tedirginlik duymaktalar. Hem sanal ortamların
sebep olabileceği bağımlılık hem sanal ortamlarda oluşan tehlikeler hem de çocuklarında oluşabilecek sağlık sorunları bu
tedirginliklerin başlıca sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahter Kelimeler: Yeni nesil teknolojiler, Sosyal Medya, Yeni Nesil Bireyler, Dijital Yerliler, Sosyal
Öğrenme
ABSTRACT
This study aims to collect information about digital age parents’ Internet and social media usage and their views about
the effects of technology and Internet on children. Research is designed to answer 4 research questions: “How much do
digital age parents benefit from Internet technologies and social media?”, “About what, do digital age parents benefit from
Internet technologies and social media?”, “What are the views of digital age parents about Internet technologies and social
media usage of parents?”, and “What are the views of digital age parents about technology in their children’s lives?”. In
this research, survey method is used. Research data is collected through a questionnaire which was designed by the
researcher. Questionnaire is conducted online with 150 participants. Questionnaire includes both open-ended and closeended questions. Open-ended questions are analysed with content analysis, and close-ended questions are analysed with
descriptive statics including frequencies and percentages. According to the results of the study, new digital age parents
apply search engines, social media or social media groups more instead of grandmother advices while their parenting
period. Moreover, although new digital age parents are using Internet and social media intensively, they are anxious about
the effects of technology on their children.

Key Words: Social Media, New Media, Digital Natives, Social Learning, Parenting
2. GİRİŞ
Gelişen İnternet teknolojileriyle birlikte bireylerin iletişim şekli, bilgiye erişimi, öğrenme yöntemleri ve
bilgiyi sunma yöntemleri de değişmiştir. Artık bireyler birbirleri ile iletişim kurmak için internet alt yapısının
kullanıldığı platformları yaygın bir şekilde kullanmakta, bir bilgiye ihtiyaç duyduklarında önce internet
üzerindeki arama motorlarına veya sosyal medya ortamlarına başvurmakta hatta kendi bilgilerini de diğer
insanlarla benzeri İnternet ortamları üzerinden paylaşmaktadırlar. Bu değişimler etkisini en çok sosyal medya
ortamlarında göstermekte ve bireylerin sosyal medya ortamları üzerinden İnternet dünyasında var oluşu hızla
yaygınlaşmaktadır. Bu değişimler toplumun her bölümünü etkilediği gibi hem yeni nesil ebeveynlerin
hayatında hem de bu ebeveynlerin yetiştirdiği yeni nesil üzerinde de etkisini hızla göstermektedir.
Ebeveynlerin günlük hayatlarında artan İnternet ve sosyal medya kullanımı, ebeveynlik dönemlerinde de
etkili olmakta ve artık İnternet ile sosyal medya ebeveynlerin öncelikli başvuru merkezleri olarak yerini
almaktadır. Öte yandan dijital çağın ortasına doğmuş olan yeni nesil bireyler ise teknolojiden çok yönlü olarak
etkilenmekte, daha bebeklik dönemlerinde teknoloji ile tanışmakta ve ilerleyen dönemlerde de yoğun bir
teknoloji kullanıcısı olarak büyümektedirler. Bu çalışmada da ebeveynlerin ebeveynlik dönemlerindeki
İnternet ve sosyal medya kullanım durumlarının incelenmesi ve ebeveynlerin yeni nesil bireylerin hayatında
teknoloji üzerine bakışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Dr. Hatice Gökçe Bilgiç, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Ankara / Türkiye, hgokcebilgic@gmail.com
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2.1. Yeni Nesil Ebeveynler ve İnternet ile Sosyal Medya Ortamlarının Hayatlarındaki Etkisi
İnternet ve sosyal medya ortamlarının bireyler üzerindeki etkisi ebeveynlik dönemlerinde de kendisini
göstermektedir. Özellikle yaygınlaşan akıllı telefon kullanımı ile beraber mobil teknolojiler, akıllı telefon
uygulamaları ve sosyal medya ortamları hamilelik döneminden itibaren ebeveynlerin hayatında yaygınlaşan
bir bilgi kaynağı olarak yer etmektedir (Tripp vd., 2014). Günlük hayatta her an erişilebilir olan akıllı
telefonlar ve İnternet’in kullanımı artık aranılan bilgiyi de bu ortamlardan erişilebilir kılmıştır. Ebeveynler de
hamilelik dönemlerinden başlayarak doğum sonrası süreçleri de kapsayan bir şekilde bebeği/çocuğu ile ilgili
tüm süreçleri İnternet ortamlarından veya akıllı telefon uygulamalarından takip etmektedir. Örneğin, mobil
dadı uygulamaları ile bebeğinin beslenme ve altının değiştirilmesi gibi temel işlemlerinin kaydını bile tutarak
rutin düzenlemelerini bu ortamlar üzerinden sağlamaktadır. Bunun ötesinde bebeğiyle ilgili yaşadığı bir
sıkıntıda kendisi gibi benzer süreçlerden geçen diğer ebeveynlere yine sosyal medya ortamlarından, bu
ortamlar içerisinde oluşturulmuş gruplardan erişim sağlayarak sorununa belki de hiç tanımadığı insanlardan
cevap aramaktadır.
Bu gelişmelerle birlikte yeni anne baba olmuş bireyler eskiden öncelikli olarak anneanne ve babaanne gibi
kendilerinden önceki neslin deneyimleri ile ebeveynlik süreçlerine giriş yaparken artık öncelikli başvuru
alanları olarak İnternet ve sosyal medya ortamları karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil ebeveynler artık
anneanne-babaanne deneyimlerine değil internet üzerinden erişim sağladığı ortamlardaki bilgilere daha çok
başvurmakta ve güvenmektedirler (Jayarami, 2016). Elektronik aletlerin hayatımızda artan yeri ile birlikte
artık sağlık konularında bile sağlık profesyonellerine olan güvende de azalma ve akıllı cihazlar üzerinden
paylaşılan etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bilgiye güvenme dönemi başlamaktadır (Tripp vd., 2014). Bu
değişimler blog (ağ günlüğü) kullanımının artması ve blogger’lık kavramının yaygınlaşması ile birlikte
hızlanmaktadır. Artık ebeveynler herhangi bir uzman kişiliği olmasa dahi sadece anne veya baba olmanın
verdiği bilgi ve donanımla birlikte farklı blog sayfaları oluşturuyor ve sosyal medya ortamlarından yaptığı
yoğun paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşıyorlar. Bu konuda sadece instagram ortamından bakıldığında bile
kullanıcı kitlesi binleri aşmış hesapların olduğu görülebilmektedir. Ebeveynler bu kişiler tarafından paylaşılan
bilgileri bir uzman bilgisi seviyesinde kabul edip gerçek hayatta uygulamaya geçirmekte, bu kişiler tarafından
önerilen yöntem ve ürünleri fazlasıyla araştırmadan hayatlarına dahil etmektedirler. Bu aşamada ebeveynler
için kritik olan konu gündeme gelmekte ve oluşan bilgi kirliliği ile gerçek uzman bilgisinin ayırt edilmesi
mevzusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da ebeveynlerin İnternet ve sosyal medya kullanımı ile
beraber bu ortamlardaki bilgi kirliliğine yönelik farkındalık durumunu inceleyen anket sorularına yer
verilmiştir.
2.2. Yeni Nesil Bireyler ve Teknoloji
21. yüzyıl içerisinde doğan bebekler bilgi ve teknoloji çağının üzerlerindeki etkisi sebebiyle kazandıkları
özelliklerinden dolayı “Dijital Yerliler” olarak adlandırılmaktadır. Dijital yerli nesil, teknoloji ile doğar
doğmaz tanışan, teknoloji ile birlikte büyüyen, dijital dili çok rahat kullanabilen, günlük hayatlarındaki
işlerinin büyük bir çoğunluğunu teknoloji ile halledebilen bir kuşaktan oluşmaktadır (Bilgiç, Duman, &
Seferoğlu, 2011). Bu nesil bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, bilgiyi üretme, iletişim şekli ve günlük
alışkanlıkları ile bir önceki nesile göre teknoloji merkezli farklı alışkanlıklara sahiptir (Prensky, 2001a;
Prensky, 2001b; Bilgiç vd., 2011).
Özellikle mobil cihazların yaygınlaşan kullanımı ile beraber anne babaların bu cihazları yaygın kullanımı
sonucu bu nesil için mobil cihazlar henüz bebeklik döneminden itibaren rahatça erişilebilen cihazlar
olmaktadır. Henüz yaşını doldurmamış bir bebek eline akıllı telefon alarak bu cihazın fonksiyonlarını
kullanmaya yönelik çeşitli manevralar yapmayı denemekte ve özellikle ebeveynlerini taklit etme girişimleri
içerisinde yer almaktadır. Çok küçük yaşlarda eline telefonu alabilen bir bebek/çocuk bu telefon ile oyun
oynama ve fotoğraf çekme şansına sahip olabildiği gibi telefonu istediği gibi yöneterek istediği uygulamalara,
oyun ve internet ortamlarına erişim sağlayabilecek yetkinliğe sahip olabilmektedir.
Bebeklikten teknoloji ile tanışan bu yeni nesil çocukluk dönemlerinden itibaren artık vakitlerinin büyük
bir çoğunluğunu İnternet, televizyon, akılı telefonlar vb. diğer elektronik aletler ile geçirmektedir (Ulusoy &
Bostancı, 2014). Yaygınlaşan sosyal ağlarla birlikte de günümüz çocuklarının sosyal medya ortamlarında
yaptıkları etkinlikler de artmaktadır (Ulusoy & Bostancı, 2014). Artık çocuklar küçük yaşlardan itibaren
yaygınlaşan mobil cihaz kullanımı ile birlikte İnternet dünyası ve sosyal medya ortamları üzerinde yer
almakta ve bu ortamlarda büyük bir zaman harcamaktadırlar.
Bu gelişmeler ebeveynler için kaçınılmaz bir durum olarak gözükmekle birlikte ebeveynler tarafında farklı
endişelere de yol açmaktadır. Ebeveynler için çocuğunun kaç yaşında teknoloji ile tanışması gerektiği,
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teknoloji ile ne kadar vakit geçirmesi gerektiği, çocuğunu İnternet ortamlarında karşılaşabileceği tehlikelerden
nasıl koruması gerektiği veya çocuğuna getirmesi gereken sınırlamalar gibi bir çok tartışma sorusu gündeme
gelmektedir. Bu çalışmada da bu gelişmeler ışığında ebeveynlerin çocuklarının İnternet ile tanışmasına ve
İnternet’i kullanmasına yönelik görüşleri incelenmiştir
2.3. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada yeni nesil ebeveynlerin ebeveynlik dönemlerindeki İnternet teknolojileri ve özellikle sosyal
medya kullanımı ile İnternet teknolojileri ve sosyal medya ortamlarının çocuklarının hayatındaki yerine ilişkin
bakışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler ile aşağıdaki araştırma
problemlerinin cevaplanması hedeflenmektedir:
1.

2.

Gelişen yeni İnternet teknolojileri ile beraber sosyal medyanın yeni nesil ebeveynlerin
hayatındaki yeri nedir?
a. Yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojilerinden ve sosyal
medyadan ne kadar yararlanıyor?
b. Yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojilerinden ve sosyal
medyadan hangi konularda yararlanıyor?
c. Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal
medya ortamlarının kullanımı konusundaki fikirleri nelerdir?
Yeni nesil ebeveynler çocuklarının hayatında İnternet ve sosyal medya ortamlarının var oluşu
konusunda ne düşünüyor?

3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada betimsel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Bir konuya ilişkin
katılımcıların görüş, tutum, beceri ve ilgi gibi özelliklerinin ortaya konulmasında ve var olan bir durum, olay
özellikleri ya da toplumsal özelliklerin doğasının tanımlanmasında tercih edilen bir yöntem olması sebebiyle
bu çalışmada da tarama yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd., 2008; Metin, 2014; Şen, 2015). Araştırma
verileri anket üzerinden toplanmıştır. Katılımcılardan toplanan anket verileri doğrultusunda yeni İnternet
teknojileri ve sosyal medyanın yeni nesil ebeveynlerin hayatındaki etkisini ve çocukların hayatında teknoloji
konusunda yeni nesil ebeveynlerin görüşlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.
3..2. Katılımcılar
Araştırmanın çalışma grubu farklı yaş gruplarında, farklı eğitim seviyelerinde ve farklı meslek gruplarında
yer alan, farklı İnternet ve sosyal medya kullanımlarına sahip 150 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların
tamamının en az bir çocuğu bulunmaktadır. Katılımcıların %82’si kadın (anne), %18’i erkektir (baba).
Katılımcıların demografik özet bilgilerinin sunulduğu Tablo 1 içerisinde de görülebileceği gibi katılımcıların
%62’si 31-35 yaş aralığında yer alırken, %86’sı bir çocuk sahibidir. Meslek gruplarına baktığımızda
katılımcılar avukat, doktor, öğretmen, diyetisyen, hukukçu, mimar, yönetici gibi farklılaşan 30 farklı meslek
grubundan gelmektedir. Katılımcıların %80’den fazlası lisans derecesine sahiptir. Çalışma durumlarına
bakıldığında ise katılımcıların %50’si tam zamanlı olarak çalışırken %4’ü ev hanımı, %34’ü de şu an
çocuklarına bakmak için iş hayatına ara vermiş bulunmaktadır. Bunların dışında %2’si evden çalışmaya
ettiğini, %6’sı yarı-zamanlı olarak çalıştığını, %2’si kendi yerini işlettiğini ve %2’si emekli olduğunu ifade
etmiştir. Böylece farklı özelliklere sahip bir ebeveyn grubundan çalışma verileri toplanmıştır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Toplam
Yaş Aralığı

Toplam
Çocuk Sayısı

Toplam
Eğitim durumu

Kadın
Erkek
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 ve üzeri
Çocuğum yok
1
2
3
4 ve üzeri
İlköğretim/Ortaöğretim/Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora

Toplam

Şu an çalışma durumu

Ev hanımıyım, çalışmıyorum.
Çocuğum/çocuklarım dolayısıyla bir
süre çalışmıyorum. (Doğum izni,
ücretsiz izin ve rapor sürecinde olanlar
dahil)
Yarı-zamanlı çalışıyorum.
Evden çalışıyorum.
Tam-zamanlı çalışıyorum.
Kendi iş yerimi işletiyorum.
Emekliyim.

Toplam

n
123
27
150
0
30
93
18
6
0
3
150
0
129
18
3
0
150
1
9
125
15
0
150
6
51

%
82
18
100
0
20
62
12
4
0
2
100
0
86
12
2
0
100
0.7
6
83.3
10
0
100
4
34

9
3
75
3
3
150

6
2
50
2
2
100

Bu araştırmaya katılan çalışma grubunun internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin demografik
özellikleri ise Tablo 2’de sunulmuştur. Araştırma verilerine göre katılımcıların İnternet’i günlük olarak
kullanım durumu incelendiğinde katılımcıların %50’sinin günlük 1-3 saat arası İnternet kullandığı ortaya
çıkarken, %26’sının günlük 4-6 saat, %10’unun 7-9 saat, %6’sının ise 10 saat ve üzeri İnternet kullandığı
görülmüştür. Aynı verilere göre katılımcıların sadece %8’inin günlük İnternet kullanım süresinin 1 saatten az
olduğu bulunmuştur. Öte yandan katılımcıların %96’sı sosyal medya ortamlarına günde birkaç kez, %2’si
haftada birkaç kez erişim sağlarken yalnızca %2’si sosyal ağlara üyeliği olduğunu ama aktif olarak
kullanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların sosyal medya günlük harcadığı zaman sorulduğunda ise
katılımcıların hepsinin günlük belirli bir zaman dilimini sosyal medya ortamlarında harcadığı görülmüştür.
Katılımcıların %30’u sosyal medya ortamlarında günde 1 saatten az, %46’sı 1 ile 3 saat arası, %20’si 4-5 saat
arası ve %4’ü 6 saat ve üzeri zaman geçirdiğini ifade etmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Demografik Özellikleri
n
%
Kullanmıyorum
0
0
1 saatten az
12
8
1-3 saat
75
50
Günlek İnternet kullanma süreniz
4-6 saat
39
26
7-9 saat
15
10
10 saat ve üzeri
9
6
Toplam
150
100
Sosyal medyayı kullanmıyorum.
0
0
Sosyal medya ortamlarına üyeliğim var
3
2
ama kullanmıyorum.
Sosyal medya ortamlarına erişim
Yılda birkaç kez
0
0
sıklığınız
Ayda birkaç kez
0
0
Haftada birkaç kez
3
2
Günde birkaç kez
144
96
Toplam
150
100
Sosyal medyayı kullanmıyorum.
0
0
Sosyal medya ortamlarına hergün
0
0
erişim sağlamıyorum.
Sosyal medya ortamlarında günlük
1 saatten az
45
30
harcadığınız zaman
1-3 saat
69
46
4-5 saat
30
20
6 saat ve üzeri
6
4
Toplam
150
100
3.3. Veri Toplama Süreci
Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilmiş anket üzerinden toplanmıştır. Anket geliştirme
sürecinde uzman görüşleri alınarak ankete nihai hali verilmiştir. Anketin ilk bölümü kişisel/demografik
verilerden oluşan toplam 6 bölümden oluşmaktadır. Anket açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır.
Anket soruları oluşturulurken ilgili alan yazın ve medya ortamlarından da yararlanılmıştır (Doub, Small, &
Birch, 2016; Lupton & Pedersen, 2016; Jayarami, 2016; Tomfohrde & Reinke, 2016).
Hazırlanan anket Google Form uygulamasına yüklenerek anket katılımcılara çevrim-içi ortam üzerinden
uygulanmıştır. Çevrim-içi ankete ait bağlantı katılımcılara e-posta üzerinden, WhatsApp uygulaması
üzerinden ve farklı sosyal medya ortamları üzerinden gönderilmiştir.
3.4. Verilerin Analizi
Anket soruları hem açık-uçlu hem de kapalı-uçlu sorulardan oluşmaktadır. Açık-uçlu sorular için içerik
analizi yapılmıştır. Kapalı-uçlu sorular için frekans ve yüzde betimleyici istatistikler kullanılmıştır.
4.

BULGULAR

Araştırma bulguları araştırma problemleri ile ilişkilendirilerek sunulmuştur.
4.1. Gelişen yeni İnternet teknolojileri ile beraber sosyal medyanın yeni nesil ebeveynlerin
hayatındaki yeri nedir?
Gelişen yeni İnternet teknolojieri ile beraber sosyal medyanın yeni nesil ebeveynlerin hayatındaki yeri 3
alt araştırma problemi ile cevaplanmıştır. Bu sorular: (1) Yeni nesil ebeveynler çocuk yetiştirme süreçlerinde
İnternet teknolojilerinden ve sosyal medyadan ne kadar yararlanıyor?, (2)Yeni nesil ebeveynler çocuk
yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojilerinden ve sosyal medyadan hangi konularda yararlanıyor? Ve (3)
Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal medya ortamlarının
kullanımı konusundaki fikirleri nelerdir?
Tablo 3 içerisindeki anket sonuçları incelendiğinde ebeveynlerin çoğunluğunun bebeklerini/çocuklarını
büyüttükleri dönemlerde İnternet ve sosyal medya ortamlarından yararlandığı görülmüştür. Sadece %4’lük bir
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kesim bu dönemde İnternet ve sosyal medya ortamlarından yararlanmadığını ifade etmiştir. Internet ve sosyal
medya kullanımlarına bakıldığında ise katılımcı ebeveynlerin çoğunluğunun İnternet üzerindeki arama
motorlarından arama yaparak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaştıkları bulunmuştur. Yine sadece %8’lik bir
katılımcı bebek/çocuk gelişimi üzerine takıldığı konularda İnternet üzerinden aramaya hiç başvurmadığını
belirtmiştir. Sosyal medya ortamlarındaki ilgili gruplara başvuru durumlarına bakıldığında ise yine
katılımcıların bu ortamlardaki gruplara ilgili görülmüştür. Katılımcıların %20’si günde birkaç kez, %20’si
haftada birkaç kez, %20’si ayda birkaç kez ve %22’si yılda birkaç kez bu ortamlara başvurduğunu belirtirken
%18’i hiç başvurmadığını belirtmiştir. Ebeveynlerin blog sayfalarına başvuru durumları incelendiğinde ise
%19’un günde birkaç kez, %25’inin haftada birkaç kez bu blog sayfalarına başvurduğu görülmüştür. Bu
konuda da %23’lük bir katılımcı yüzdesi hiç başvurmadığını ifade etse de başvuranların sayısının çoğunlukta
olduğu bulunmuştur. Bebeğiyle/çocuğuyla ilgili İnternet ve sosyal medya ortamlarında paylaşım yapma
durumuna bakıldığında ise ebeveynllerin ikiye bölündüğü ve yarıya yakınının hiç paylaşım yapmadığı
görülmüştür. Öte yandan %4’ü günde birkaç kez, %19’u haftada birkaç kez ve %25’i ise ayda birkaç kez
bebeği/çocuğu ile ilgili paylaşım yaptığını ifade etmiştir.
Tablo 3. Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojilerinden ve sosyal medyadan
yararlanma durumu
Günde
Haftada
Ayda
Yılda
Hiç
Sorular
birkaç kez birkaç kez birkaç kez birkaç kez
F
%
F
%
F
%
F
%
F %
Bebeğimi/çocuğumu
büyüttüğüm
dönemlerde bebek/çocuk gelişimi
45
44
29
25
16
9
6
6
4
konularında internet veya sosyal 66
medya
ortamlarından
yararlanıyorum.
Bebek/çocuk
gelişimi
üzerine
takıldığım
konularda
internet
31
21
67
44
37
25
3
2
12 8
tarayıcı üzerinden arama yaparak
aradığım bilgiye ulaşmaya çalışırım.
Bebek/çocuk
gelişimi
üzerine
takıldığım konularda sosyal medya
ortamlarındaki
ilgili
gruplara
başvururum.

30

20

30

20

30

20

33

22

27

18

Bebek/Çocuk gelişimi ile
deneyimlerin
paylaşıldığı
sayfalarını takip ediyorum.

29

19

37

25

31

21

19

12

34

23

6

4

28

19

38

25

15

10

63

42

ilgili
blog

İnternet ve sosyal medya ortamları
üzerinden
bebeğimle
ilgili
paylaşımlar yapıyorum.

Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojilerinden ve sosyal medyadan
yararlandığı konular katılımcılara yönlendirilen açık uçlu sorular üzerinden alınan cevaplar ile ortaya
konulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler incelendiğinde katılımcıların %50’den fazlası alışveriş
siteleri üzerinden bebeğime/çocuğuma alışveriş, yemek tarifleri, uyku alışkanlıkları/eğitimi, bebek/çocuk
beslenmesi ve oyun önerileri seçeneğini seçerken, %25 ve %50 arasında bir katılımcı grubu hastalık
belirtileri, oyuncak örnekleri/önerileri, hastalık tedavi yöntemleri seçeneklerini seçmiştir. Bunlar dışında bazı
katılımcılar bebek/çocuk psikolojisi, eğitim ve oyun mekanları önerileri ile oyun grubu ve kreş gibi
araştırmalar için İnternet ve sosyal medya ortamlarına başvurduğunu ifade etmiştir.
Yeni nesil ebeveynlerin bebek/çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal medya
ortamlarının kullanımı konusundaki görüşleri incelendiğinde katılımcıların %40’ı bu ortamlardan elde ettiği
bilgilerin faydalı olduğu doğrultuda görüş belirtirken %56’sı kısmen faydalı olduğu görüşünü ifade etmiştir.
Katılımcıların %4’ü ise İnternet veya sosyal medya ortamlarından elde ettiği bilgilerin faydalı olduğuna
katılmadığını belirtmiştir. Böylece ebeveynlerin çok küçük bir bölümü bu bilgileri faydalı görmez iken büyük
bir çoğunluğu İnternet ve sosyal medya ortamlarından elde ettiği bilgileri faydalı görmektedir. Benzer bir
şekilde Tablo 4 içerisinde de görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir çoğunluğu İnternet veya sosyal medya
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ortamlarından elde ettiği bilgilerin bebek/çocuk yetiştirme dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşıladığını
belirtirken %6’sı bu görüşe katılmadığını belirtmiştir. İnternet ve sosyal medya ortamlarının ebeveynlerin
hayatındaki yerine ilişkin bir diğer soru da bu ortamlar olmasaydı kendilerini yalnız hissedip
hissetmeyeceklerine yönelik olarak sorulmuştur. Bu kapsamda da ebeveynlerin %44’ü kendilerini yalnız
hissedecekleri görüşüne katılmadığını ifade ederken %28’i bu görüşe katıldıklarını ve yalnız hissedeceklerini
ve diğer kalan %28’i ise kısmen bu fikre katıldığını belirtmiştir. Katılımcı ebeveynlerin farklı konularda
oluşturulan sosyal medya gruplarına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise katılımcıların %42’si bu grupların
yararlı olduğunu belirtirken %46’sı kısmen katıldığını ve %12’si ise katılmadığını belirtmiştir. Sosyal medya
ortamlarının haricinde kalan blog sayfalarına yönelik görüşler incelendiğinde ise katılımcıların %34’ü bu blog
sayfalarının yararlı olduğunu düşündüğünü belirtirken, %48’i kısmen bu görüşe katıldığını ifade etmiştir. Öte
yandan %18’i ise blog sayfalarının yararlı olduğu görüşüne katılmadığını belirtmiştir.
Tablo 4. Yeni nesil ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal medya
ortamlarının kullanımı konusundaki fikirleri
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Sorular
Bebek/çocuk
konularında
veya sosyal
ortamlarından
bilgilerin
olduğunu
düşünüyorum.
Bebek/çocuk
konularında
veya sosyal
ortamlarından
bilgilerin
gördüğüm
karşıladığını
düşünüyorum.

büyütme
İnternet
medya
aldığım
faydalı

Tamamen
Katılıyorum
F
%

Katılıyorum
F

%

Kısmen
Katılıyorum
F
%

Katılmıyorum
F

%

Tamamen
Katılmıyorum
F
%

0

0

60

40

84

56

6

4

0

0

0

0

60

40

81

54

9

6

0

0

Bebek/çocuk büyütme
döneminde İnternet ve
sosyal medya ortamları
olmasaydı çok yalnız
kalacağımı
düşünüyorum.

0

0

42

28

42

28

66

44

0

0

Bebek/çocuk büyütme
kapsamında
farklı
konularda oluşturulan
sosyal
medya
ortamlarının/gruplarının
yararlı
olduğunu
düşünüyorum.

0

0

63

42

69

46

18

12

0

0

İnsanların bebek/çocuk
büyütme
ile
ilgili
deneyimlerini
paylaştığı
blog
sayfalarının
yararlı
olduğunu
düşünüyorum.

0

0

51

34

72

48

27

18

0

0

büyütme
İnternet
medya
aldığım
gerek
ihtiyacı

Yeni nesil ebeveynlerin bebek/çocuk yetiştirme süreçlerinde İnternet teknolojileri veya sosyal medya
ortamlarının kullanımı konusundaki görüşleri için sorulan açık uçlu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde
ise katılımcıların bu ortamları yararlı görme sebepleri olarak bilgiye hızlı ulaşmak, kendileri gibi benzer
süreçlerden geçen ebeveynlerin varlığı ile rahatlamak ve örnek uygulamalarla kendine katkı sağlamak fikirleri
karşımıza çıkmıştır. Ayrıca bu ortamdaki bilgi kirliliğinin önemli bir tehlike oluşturabileceği ve ebeveynlerin
sağlık, beslenme gibi önemli hayati konularda öncelikli danışma merkezinin uzmanlar olması gerektiği, bu
ortamlardaki yanlış bilgilerin iyi bir süzgeçten geçmesi gerektiği vurgulanmıştır.
4.2. Yeni nesil ebeveynler çocuklarının hayatında İnternet ve sosyal medya ortamlarının var oluşu
konusunda ne düşünüyor?
Yeni nesil ebeveynlerin çocuklarının hayatında İnternet ve sosyal medya ortamlarının var oluşu
konusundaki ebeveyn görüşleri açık suçlu sorulara verilen cevapların içerik analizi ile ortaya konulmuştur.
Elde edilen verilere göre ebeveynler bebeklerinin/çocuklarının teknoloji ile erken yaşlarda tanışmasını
istemeseler de bunun kaçınılmaz olduğu görüşünü ifade etmekteler. Bazı ebeveynler teknoloji ile erken
dönemlerde tanışılmasının bir sıkıntı oluşturmayacağını ifade ederken bazı ebeveynler bebeklerin en az 2
yaşına kadar teknoloji ile tanışmasını istemediğini ileri sürüyor. Öte yandan çocuklarının okul çağına kadar

teknoloji ile iç içe olmaması gerektiğini ancak okul çağı geldiğinde artık kaçınılmaz bir şekilde teknolojinin
hayatına gireceğini vurguluyorlar. Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu çocuklarının kendi sorumluluklarını
alabileceği yaş dönemlerine kadar kendi denetimleri dahilinde İnternet ve sosyal medya ortamlarında yer
alması gerektiğini ileri sürerken bazı ebeveynler ise kendi sınırlamalarının çocuğun özgüvenini kaybetmesine
sebep olabileceğini ve okullarda bile tabletlerin kullanılması dolayısyla çocuklar üzerinde çok da fazla
sınırlandırma yapılamayacağını ifade ediyorlar.
Çocukları henüz 2 yaş altı bebeklik döneminde olan bazı anneler ise bir yaşından itibaren kısa süreli
videolar izletmek ve müzik dinletmek için telefonlarını kullandıklarını ifade ederken özellikle bebeklerin
kendi videolarını izletmenin hem bebekler için keyifli olduğunu hem de kısmen zararsız olduğunu
düşündüklerini belirtiyorlar. Bunlar dışında çok sayıda ebeveyn 2 yaş öncesi dönem için mobil cihazlar
üzerinden kullanılabilen ebeveynlik uygulamalarından yararlandığını vurguluyor ve diğer ebeveynlere öneri
olarak sunuyor.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilgi çağında bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma gibi yöntemlerde meydana gelen değişim beraberinde
yaygınlaşan İnternet teknolojileri kullanımı ve bireylerin sosyal medya ortamlarında var oluşu ebeveynlik
üzerinde de kendini göstermiştir. Bu çalışmada yeni nesil ebeveynlerin ebeveynlik dönemlerindeki İnternet
teknolojileri ve özellikle sosyal medya kullanımı ile İnternet teknolojileri ve sosyal medya ortamlarının
çocuklarının hayatındaki yerine ilişkin bakışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları ve
literatürden ortaya çıkan veriler ışığında yeni nesil ebeveynlerin hayatında İnternet ve sosyal medya
ortamlarının varlığı aşağıdaki maddelerle özetlenebilir:
•

Günümüz bilgi teknolojileri çağından yeni nesil ebeveynler bebek/çocuk yetiştirme döneminde İnternet
ve sosyal medya ortamlarına yoğun bir şekilde başvuruyorlar.

•

Yeni nesil ebeveynler bebek/çocuk yetiştirme döneminde İnternet ve sosyal medya ortamlarından elde
ettikleri verilerin faydalı olduğunu düşünüyorlar.

•

Yeni nesil ebeveynler bebek/çocuk yetiştirme döneminde İnternet ve sosyal medya ortamlarından elde
ettikleri bilgilerle ihtiyaçlarını giderebildiklerine inanıyorlar.

•

Dijital çağda İnternet ve sosyal medya ortamlarında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan
paylaşımlar artmakta ve yeni nesil ebeveynler için büyük bir bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Yeni nesil
ebeveynler internet ve sosyal medya ortamlarındaki bilgilerin doğruluğunun sorgulaması yapılarak
yararlanılması gerektiğini vurguluyorlar.

•

Yeni nesil ebeveynler mobil cihazlar üzerinde kullanılabilen farklı mobil ebeveynlik uygulamalarının
bu dönemde kendilerine çok yardımcı olduğunu vurguluyor ve ebeveynlere bu konuda araştırma
yaparak etkili uygulamaları kullanmalarını öneriyorlar.

•

Yeni nesil ebeveynler çocukları için teknoloji ile tanışmanın kaçınılmaz olduğunu ancak bu tanışmanın
olabildiğince ilerleyen yaşlara ötelenmesi gerektiğini düşünüyorlar.

•

Yeni nesil ebeveynler çocuklarının İnternet ve sosyal medya ortamlarında yer alışı konusunda
tedirginliklere sahip olmakla beraber ebeveyn denetiminin çocukları bu ortamlardaki tehlikelerden
korumak için önemli olduğunu düşünüyorlar.

Sonuç olarak gelişen ve değişen bilgi çağında İnternet ve sosyal medya ortamları ebeveynlerin hayatında
önemli bir rol oynamakta ve ebeveynler artık öncelikli olarak bu ortamlara başvurmaktalar. Ancak
ebeveynlerin bu ortamlardaki bilgi kirliliği konusudaki farkındalıkları arttırılmalıdır. Özellikle sadece anne
veya baba kimliği ile blog (ağ günlüğü) sayfaları veya sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan
kişilerin de kendileri gibi deneyimleyerek öğrendikleri bir süreç içerisinde olduklarını unutmayarak
önceliklerinin her zaman uzman kişilere başvurmak olması gerektiği konusu vurgulanmalı ve ebeveynleri bu
konuda bilgilendirecek çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamdaki öneriler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Internet ve sosyal medya ortamlarına sıkça başvuran ebeveynlerin bilgi okuryazarlık seviyelerinin
arttırılması önemlidir.

•

İnternet ve sosyal medya ortamlarında bilgi kirliliğine yol açan kişisel blog vb sayfaların
denetimlerinin yapılarak ebeveynlerin sağlık ve beslenme gibi konularda hayati sonuçlarla
karşılaştırabilecek durumlardan korunması gereklidir.

•
Teknoloji ve İnternet çocukların hayatında kaçınılmaz ise de onları teknolojinin etkili
kullanımı konusunda, internet ortamlarında onları bekleyen tehlikeler konusunda ve teknolojinin
hayatımızı kolaylandıran faydalı noktaları konusunda bilgilendirmeli ve onların karşısında iyi bir rol
model olarak yer almalıyız.
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BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK ÇALIŞMA
KONULARININ İNCELENMESİ
Raziye SANCAR1, Deniz DERYAKULU2
1.

ÖZET

Bu çalışma ile ülkemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde çalışmakta olan öğretim
üyelerinin akademik çalışma alanlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitimöğretim yılında lisans programı açılmış olan 52 devlet üniversitesi bünyesinde görev yapan 29 profesör, 50 doçent ve 194
yardımcı doçent olmak üzere toplamda 273 öğretim üyesi ve söz konusu öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 2829
makale oluşturmaktadır. Öğretim üyelerinin yayın bilgilerine bağlı bulundukları üniversitelerin web sayfaları ve Yüksek
Öğretim Kurumu künyeleri aracılığı ile erişilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenerek tarama modeli
kullanılmış olup; verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden, yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılmıştır.
BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, konu alanlarına göre incelendiğinde, çalışmaların en çok teknoloji, öğrenme
yaklaşımları ve öğrenen özellikleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Teknoloji ile ilişkili çalışmaların en çok kullanım,
kaynaştırma ve kabul konularında olduğu, öğrenme yaklaşımları ile ilişkili çalışmaların en çok bilgisayar destekli
öğrenme konusunda olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrenen özellikleri ile ilişkili çalışmalarda, öğretmenlik mesleği,
bağımlılık, okuryazarlık, tutum, öz-yeterlik, öğrenme stilleri, teknoloji yeterliği, bilgisayar kaygısı, eleştirel düşünme ve
nomofobi gibi değişkenleri konu alındığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: konu alanı, böte bölümleri, akademik çalışma konuları
Research Topics Of Academics Work In The Department Of Computer And Instructional Technologies
Education
In this research, it is aimed to determine the research interest of the academics who work in the Computer
and Instructional Technologies Education (CITE) departments in our country. The research group consists of
273 faculty members, 29 professors, 50 associate professors and 194 assistant professors working in the 52
state universities in which the undergraduate program was opened in the academic year of 2017-2018, and
2829 articles prepared by the faculty members. Information about all articles have been accessed through the
web pages of the universities and the Higher Education Institution. A quantitative research approach was
adopted in this research; in the analysis of the data, descriptive statistics such as, percentage and frequency
values were used.
When the articles made in the CITE departments are examined according to subject areas, it is seen that
studies are mostly related to technology, learning approaches and learning characteristics. It is observed that
the studies related to learning approaches, which are related to the usage, integration and acceptance of
technology. In addition, it is observed that the variables related to teaching profession, addiction, literacy,
attitude, self-efficacy, learning styles, technology sufficiency, computer anxiety, critical thinking,
nomophobia are seen in studies related to learners' characteristics.
Keywords: research topic, CITE departments, research interest
2.

GİRİŞ

Herhangi bir çalışma alanına ilişkin bilimsel ve sistematik tanımlama yapmak söz konusu alanı anlamayı
ve o alan hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı sağlamaktadır. Eğitim teknolojisi alanına ilişkin tanımlar,
1900’lü yılların başlarından günümüze kadar incelendiğinde, alanın 19. yüzyılın ilk yarısında araç gereçlerin
öğretim amaçlı kullanımı olarak ifade edildiği; 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sırası ile, mesaj ve
süreçlerin vurgulandığı, sistematikliğin ön plana çıkarıldığı, tasarım süreçlerinin vurgulandığı, kuram ve
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara /
TÜRKİYE, e-posta: rsancar@ankara.edu.tr
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uygulama alanı olarak tanımlandığı görülmektedir (Reiser, 2001). 1994 yılında alan öğrenmeye yönelik süreç
ve kaynakların, tasarımı, geliştirilmesi, kullanılması, yönetimi ve değerlendirmesinin kuram ve uygulaması
(Seels ve Richey, 1994) olarak tanımlanırken; günümüzde teknolojik süreç ve kaynakların öğrenmeye
yardımcı olmak ve başarımı geliştirmek için tasarlanması, kullanılması ve yönetilmesi amacıyla etik olarak
uygulanması ve çalışılması eğitim teknolojisi olarak tanımlanmanmaktadır (AECT, 2007).
Eğitim teknolojisi alanının dünyadaki gelişimi ile koşut olarak ülkemizde de eğitim teknolojisiyle ilgili
çalışmalar Cumhuriyetin ilk yıllarında, eğitimde araç ve gereç kullanımına yönelik yapılan çalışmalar ile
başlamıştır (Akkoyunlu ve İmer, 1998). 1970’li yıllarda üniversitelerin eğitim fakültelerinde bilim dalı olarak
eğitim teknolojisi alanı oluşturulmuştur (Akkoyunlu, 2002). 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden
yapılandırılması süreci ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü olarak kurulmuştur
(Kavak, Aydın ve Altun, 2007). Günümüzde BÖTE bölümleri 50’den fazla devlet üniversitesinde yaklaşık
300 öğretim üyesini bünyesinde barındırarak halen varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
Türkiye’de eğitim teknolojisi alanında yapılan araştırmaların, çalışmalarda güncelliği ve bütünlüğü
sağlamak amacıyla sıklıkla incelendiği ve araştırmalardaki eğilimlerin belirlendiği görülmektedir. Söz konusu
araştırmalar incelendiğinde, alanda yapılmış lisansüstü tezler, yurtiçinde ve yurtdışında yayın yapan
dergilerde eğitim teknolojisi konu başlıklı makaleler gibi farklı pek çok yayının incelendiği görülmektedir.
Araştırmalarda, eğitim teknolojisi alanında yaygın çalışılan konu alanlarının belirlenmesinin yanısıra yönteme
ilişkin çeşitli değişkenlerin de incelendiği görülmektedir. Araştırmaların sınırlandırıldığı yıllar, araştırılacak
yayınların türleri ve incelenen yayın sayılarına ilişkin veriler göz önünde bulundurulduğunda BÖTE
bölümlerinde yapılan araştırmaların konu alanlarına yönelik büyük ölçekte çıkarımlar yapmak olanaklı
değildir. Alanda halen görev yapmakta olan öğretim üyelerinin çalıştıkları konu alanlarını belirlemek alanın
güncel durumu hakkında çıkarımlar yapabilmeyi sağlayacağı düşüncesinden hareketle bu çalışmanın amacı,
ülkemizde BÖTE bölümlerinde çalışmakta olan öğretim üyelerinin akademik çalışma alanlarını belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda;
1.

BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, yazım dillerine göre nasıl dağılım göstermektedir?

2.

BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, yayın yıllarına göre nasıl dağılım göstermektedir?

3.

BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, konu alanlarına göre nasıl dağılım göstermektedir? Sorularına
yanıt aranmaktadır.

3.YÖNTEM
3.1. Evren-Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de BÖTE bölümlerinde halen görev yapmakta olan tüm öğretim üyeleri
oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi ile incelenecek olan üniversiteler ve bu üniversitede
çalışmakta olan öğretim üyeleri belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
lisans programı açılmış olan 52 devlet üniversitesi ve söz konusu üniversiteler bünyesinde halen görev
yapmakta olan 29 profesör, 50 doçent ve 194 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 273 öğretim üyesi
oluşturmaktadır. Toplamda erişilen yayın sayısı 2829 olup; en çok yayına erişilen üniversitelere ve yayın
sayılarına ilişkin grafik Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. En çok yayına erişilen üniversiteler ve yayın dağılımları

Hacettepe Üniversitesi 325 (%11), Atatürk Üniversitesi 182 (% 6), Anadolu Üniversitesi 167 (% 6), Gazi
Üniversitesi 156 (% 6), Ankara Üniversitesi 153 (% 5), Orta Doğu Teknik Üniversitesi 153 (% 5), Karadeniz
Teknik Üniversitesi 137 (% 5), Sakarya Üniversitesi 113 (% 4), İstanbul Üniversitesi’nde 108 (% 4) yayına
erişilmiştir. Söz konusu üniversitelerde erişilen yayın sayıları erişilen toplam yayınların %52’sini
oluşturmaktadır (f= 1475).
3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Belirlenen örneklemde yer alan öğretim üyelerine ilişkin yayın bilgilerine bağlı bulundukları
üniversitelerin web sayfaları ve Yüksek Öğretim Kurumu künyeleri aracılığı ile erişilmiştir. Araştırmada
incelenmek üzere belirlenen yayınlar, betimsel istatistikî yöntemler (yüzde ve frekans) kullanılarak
çözümlenmiştir. Sonuçta elde edilen sayısal veriler tablo ve şekiller oluşturularak sunulmuştur.
4.

BULGULAR VE YORUM

4.1. BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, yazım dillerine göre nasıl dağılım göstermektedir?
Erişilen yayınlar yazım dillerine göre incelendiğinde; Türkçe yayınların sayısının 1232 (% 44) olduğu,
İngilizce yayınların sayısının ise 1597 (% 56) olduğu görülmektedir. Tablo 1’de erişilen yayınların yazım
dillerine ilişkin verilerin yanı sıra, en çok yayına erişilen üniversitelerdeki yayınların yazım dillerine ilişkin
veriler yer almaktadır.

Tablo 1. En çok yayına erişilen üniversitelerdeki yayınların dile göre dağılımı

Üniversiteler

Türkçe yayın İngilizce Yayın Toplam Yayın
F

%

F

%

F

%

Hacettepe Üniversitesi

210

7

115

4

325

11

Atatürk Üniversitesi

96

3

86

3

182

6

Anadolu Üniversitesi

76

3

91

3

167

6

Gazi Üniversitesi

100

4

56

2

156

6

Ankara Üniversitesi

88

3

65

2

153

5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

23

1

114

4

137

5

Karadeniz Teknik Üniversitesi

49

2

85

3

134

5

Sakarya Üniversitesi

42

1

71

3

113

4

İstanbul Üniversitesi

52

2

56

2

108

4

1232

44

1597

56

2829

100

Tüm Üniversiteler Toplam

4.2. BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, yayın yıllarına göre nasıl dağılım göstermektedir?
Erişilen yayınlar yazım yıllarına göre incelendiğinde; 2000 yılı ve öncesinde 52 (% 2), 2000-2004 yılları
arasında 238 (% 8), 2005-2009 yılları arasında 638 (% 23), 2010- 2014 yılları arasında 1261 (% 45) ve 2015
ve sonrasında 620 (% 22) makalenin yayınlandığı görülmektedir. Şekil 2’de BÖTE bölümlerinde yapılan
yayınların yıllara göre dağılımı yer almaktadır. Yayınlar yıllara göre incelenirken, 20 yayının yayın yılı
bilgisine erişilememiştir.
Şekil 2. BÖTE bölümlerinde yapılan yayınların yıllara göre dağılımı

Yıllara göre yayınlanan makaleler incelendiğinde yayın sayılarının her geçen dönem katlanarak arttığı
görülmektedir. Ayrıca bu artışın 2015 yılı ve sonrasında hız kazandığı görülmektedir.

4.3. BÖTE bölümlerinde yapılan yayınlar, konu alanlarına göre nasıl dağılım göstermektedir?
BÖTE bölümlerinde yapılan yayınların konulara göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Çalışmalar
incelendiğinde, teknolojiyi konu alan 1040 (% 37), öğrenme yaklaşımlarını konu alan 488 (% 17) ve öğrenen
özelliklerini konu alan 487 (% 17) makale olduğu görülmektedir.
Tablo 2. BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların konulara göre dağılımı
Konu alanları

F

%

Teknoloji

1040

37

Öğrenme yaklaşımları

488

17

Öğrenen özellikleri

487

17

Alan dışı

381

14

Politika ve uygulamalar

100

4

Alan içi diğer

88

3

Eğitim teknolojisi

87

3

Dersler

77

3

Etik

52

2

Yöntem

29

1

2829

100

İncelenen çalışmaların 381 tanesi (%13) kimya, fizik, matematik, mekatronik, makine mühendisliği gibi
bölümlerle doğrudan ilişkili olup; BÖTE bölümleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan alan dışı çalışmaları
kapsamaktadır.
Politika ve uygulamalar ile ilişkili yapılan 100 (% 4) çalışmanın, yoğun olarak program değerlendirme
çalışmalarını, BÖTE bölümleri eğitim programına ve ortaokul bilişim dersi öğretim programına yönelik
çalışmaları kapsadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra politika ve uygulamalar ile ilişkili olarak FATİH projesi
ve projenin uygulamalara yansımalarını konu alan çalışmalara da rastlanmaktadır.
Alan içi diğer (% 3) olarak adlandırılan başlık altında, bilgisayar ağları, veri tabanı, ergonomi gibi
çalışma konuları yer almaktadır. Ayrıca eğitim teknolojisi (% 3) konu alanı altında eğitim teknolojisinde alan
eğilimi belirleme çalışmalarının yanı sıra eğitim teknolojisi kavramı ile doğrudan ilişkili öğretim tasarımı gibi
kavramların konu edildiği çalışmalar yer almaktadır. Dersler (% 3) konu alnında en çok dikkati Okul
Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile ilişkili çalışmalar çekerken; Etik (% 2) konu alanında siber
suçlar ve güvenlik çalışmaları göze çarpmaktadır.
Yöntem (% 1) konu alanı altında en çok istatistiksel yöntemlere ilişkin açıklama ve tanımlama yapan
çalışmalar olduğu görülmektedir. Ayrıca söz konusu konu başlığı altında nitel bir araştırma yöntemine ilişkin
(fenomenoloji) yapılmış tek yayın olması dikkat çekmektedir.
Tablo 3. BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların teknoloji ile ilişkili konulara göre dağılımı

Teknoloji

Konu Alanı
Teknoloji Yayılımı

İnternet

Teknoloji kullanımı
Teknolojinin eğitime kaynaştırılması
Teknoloji kabul
İnternet kullanımı
İnternette arama stratejileri
Dijitalleşme

F

%

216

8

166

6

Yeni teknolojiler

3d eğitim yazılımı
Öğrenme nesneleri
Arttırılmış gerçeklik
Göz izleme
Bulut tek
Eğitimde robot kullanımı
Yapay zekâ

153

5

Çokluortam

Animasyon
İnfografik
Öğretimsel video
Simülasyon
Dijital hikâye

118

4

Sosyal ağlar

Facebook
Twitter

87

3

Çevrimiçi dersler
Çevrimiçi topluluklar
Çevrimiçi tartışma
Çevrimiçi iletişim araçları
Çevrimiçi sınav
Çevrimiçi destek sistemleri
Çevrimiçi kitap

86

3

Uyarlanabilir öğretim sistemleri
Kişiselleştirilmiş öğretim sistemleri
Öğrenme yönetim sistemleri
Elektronik performans destek sistemleri
Açık erişimli kaynaklar
Sesli yanıt sistemleri
Öğrenen kontrol sistemleri
Zeki öğretim sistemleri

60

2

Oyun

59

2

Uzaktan eğitim

59

2

Bilgisayar kullanımı

32

1

1040

37

Çevrimiçi
teknolojiler

Teknoloji Destekli
Öğretim Sistemleri

Tablo 3’te BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların teknoloji ile ilişkili konulara göre dağılımı yer
almaktadır. Teknoloji ile ilişkili konular, yayınların oldukça büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Veriler
incelendiğinde, kullanım, kaynaştırma ve kabul çalışmalarını içeren teknolojinin yayılımı ile ilişkili konuların
(% 8) teknoloji başlığı altında en sık çalışılan konu alanı olduğunu görmek olanaklıdır. Bunun yanı sıra
internet teknolojilerine ilişkin çalışmaların (% 6) oldukça fazla olduğu; yeni teknolojiler (% 5) ile ilişkili
çalışmalarda, üç boyutlu eğitim yazılımlarının, öğrenme nesneleri ve arttırılmış gerçeklik gibi uygulamaların
yer aldığı görülmektedir.
Çokluortam (% 4) ile ilişkili çalışmalar, animasyon, infografik, öğretimsel video, simülasyon ve dijital
hikaye konularını içermektedir. Ayrıca teknoloji ile ilişkili çalışmalar arasında, sosyal ağlara (% 3), çevrimiçi
teknolojilere (% 3), teknoloji destekli öğretim sistemlerine (% 2), oyun teknolojilerine (% 2), uzaktan eğitime
(% 2) ve bilgisayar kullanımına (% 1) yönelik çalışmalar yer almaktadır.
Tablo 4. BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların öğrenme yaklaşımları ile ilişkili konulara göre dağılımı
Konu Alanı

%
4

Çevrimiçi öğrenme

93

3

Öğr
enm
e
yakl
aşım
ları

Bilgisayar destekli öğrenme

F
121

İnternet destekli öğrenme

88

3

Mobil öğrenme

43

2

Harmanlanmış öğrenme

33

1

Yapılandırmacı öğrenme

20

1

Probleme temeli öğrenme

19

1

Durum temelli öğrenme

12

0

Yaşam boyu öğrenme

12

0

Proje temelli öğrenme

10

0

488

17

Tablo 4’te BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların öğrenme yaklaşımları ile ilişkili konulara göre
dağılımı yer almaktadır. Öğrenme yaklaşımları ile ilişkili çalışmaların en çok bilgisayar destekli öğrenme (%
4) konusunda olduğu görülmektedir. Ayrıca çevrimiçi öğrenmenin (% 3) ve internet destekli öğrenmenin (%
3) sıklıkla çalışılan konular arasında olduğu görülürken; mobil öğrenme (% 2), harmanlanmış öğrenme (% 1),
yapılandırmacı öğrenme (% 1), problem temelli öğrenme (% 1), durum temelli öğrenme, yaşam boyu
öğrenme ve proje temelli öğrenme konularına da araştırmalarda yer verildiği görülmektedir.
Tablo 5. BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların öğrenen özellikleri ile ilişkili konulara göre dağılımı

Öğrenen özellikleri

Konu Alanı

F

%

Öğretmenlik
mesleği

Mesleki gelişim
Mesleki beklenti
Öğretmen adayı özellikleri
Öğretmen yeterlikleri
Öğretmen tükenmişliği

84

3

Bağımlılık

İnternet bağımlılığı
Sosyal medya bağımlılığı
Oyun bağımlılığı
Mobil bağımlılık
Bilgisayar bağımlılığı
Dijital bağımlılık

57

2

Okuryazarlık

Bilgi okuryazarlığı
Teknoloji okuryazarlığı
Medya okuryazarlığı

27

1

Tutum

Teknolojiye yönelik tutum
Bilgisayara yönelik tutum

15

1

Öz-yeterlik

43

2

Teknoloji pedagoji alan bilgisi

36

1

Öğrenme stilleri

27

1

Teknoloji yeterliği

21

1

Bilgisayar kaygısı

17

1

Eleştirel düşünme

13

0

Nomofobi

10

0

487

17

Tablo 5’te BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların öğrenen özellikleri ile ilişkili konulara göre dağılımı
yer almaktadır. Öğrenen özellikleri konu başlığı altında; öğretmenlik mesleği (% 3), bağımlılık (% 2),
okuryazarlık (% 1), tutum (% 1), öz-yeterlik (% 2), teknoloji pedagoji alan bilgisi (% 1), öğrenme stilleri (%
1), teknoloji yeterliği (% 1), bilgisayar kaygısı (% 1), eleştirel düşünme, nomofobi gibi çeşitli özellikleri konu
alan çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
Öğretmenlik mesleğine yönelik yapılan çalışmalarda mesleki gelişim, mesleki beklenti, öğretmen adayı
özellikleri, öğretmen yeterlikleri ve öğretmen tükenmişliği konuları dikkat çekmektedir. Bağımlılık ile ilgili
çalışmalarda internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, mobil
bağımlılık ve dijital bağımlılık konularına yer verildiği görülmektedir.
5.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Ülkemizde BÖTE bölümlerinde çalışmakta olan öğretim üyelerinin akademik çalışma alanlarını
belirlemek amacıyla, 52 devlet üniversitesi bünyesinde görev yapan 29 profesör, 50 doçent ve 194 yardımcı
doçent olmak üzere toplamda 273 öğretim üyesi ve söz konusu öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış 2829
makale incelenmiştir.
BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmalar, yazım dillerine göre incelendiğinde, Türkçe yayınların sayısı ile
İngilizce yayınların sayısının oldukça yakın olduğu görülmektedir. BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmalar,
yayın yıllarına göre incelendiğinde, yayın sayılarının her geçen dönem katlanarak arttığı görülmektedir. Bu
artışın 2015 yılı ve sonrasında hız kazandığı görülmektedir. Ancak yayınların nicelik olarak artıyor olması
nitelik olarak da arttığı anlamına gelmemektedir.
BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmalar, konu alanlarına göre incelendiğinde, en çok teknoloji, öğrenme
yaklaşımları ve öğrenen özellikleri ile ilişkili konularda çalışmalara rastlanmaktadır.
Alanın 2007’de yapılan tanımında tasarım, kullanım ve yönetim alt boyutlarına yer verilmekte ve bunun
yanı sıra etik uygulamalara dikkat çekilmektedir. Yapılan çalışmalar bu bağlamda ele alındığında alanda en
çok kullanım alt boyutunda çalışıldığını söylemek olanaklıdır. Kullanım alt boyutunda medya kullanımı,
yeniliğin yayılımı, kullanım ve organizasyon, politika ve uygulamalar yer almaktadır (Seels ve Richey,
1994). Veriler incelendiğinde teknoloji ile ilişkili çalışmaların, BÖTE bölümlerinde yapılan çalışmaların
oldukça büyük bölümünü oluşturduğu görülmektedir. En sık çalışılan konular arasında, kullanım, kaynaştırma
ve kabul konularını içeren teknolojinin yayılımına yönelik çalışmaların yapıldığını görmek olanaklıdır. Ayrıca
medya kullanımına ilişkin internet ve çevrimiçi teknolojiler, çoklu ortam teknolojileri gibi çalışmalar alanda
oldukça yaygın çalışılmaktadır.
Tasarım alt boyutunda öğretimde kullanılan yöntemler, yaklaşımlar ve öğrenen özellikleri ile ilişkili
konular, alanda teknolojiden sonra en sık çalışılan konulardır. Öğrenme yaklaşımları ile ilişkili çalışmaların
en çok bilgisayar destekli öğrenme konusunda olduğu görülmektedir. Ayrıca çevrimiçi öğrenmenin ve
internet destekli öğrenmenin sıklıkla çalışılan konular arasında olduğu görülürken; mobil öğrenme,
harmanlanmış öğrenme, yapılandırmacı öğrenme, problem temelli öğrenme, durum temelli öğrenme, yaşam
boyu öğrenme ve proje temelli öğrenme konularına da araştırmalarda yer verildiği görülmektedir. Öğrenen
özellikleri ile ilişkili olarak, öğretmenlik mesleği, bağımlılık, okuryazarlık, tutum, öz-yeterlik, teknoloji
pedagoji alan bilgisi, öğrenme stilleri, teknoloji yeterliği, bilgisayar kaygısı, eleştirel düşünme, nomofobi gibi
çeşitli özellikleri konu alan çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
BÖTE bölümleri eğitim fakülteleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak varlığını devam ettirmesine karşın
her ne kadar araştırmaların çalışma grubunu genellikle öğretmen adayları oluştursa da yapılan çalışmalarda
amacın güncel teknolojiyi eğitimde kullanmak üzerinde yoğunlaştığını söylemek olanaklıdır. Eğitim
teknolojisi alanı açısından bu durum gösteriyor ki 1900’lü yılların başlarında olduğu gibi günümüzde de araç
gereçlerin eğitim amaçlı kullanımı anlayışının ötesine geçmek henüz başarılamamıştır.
BÖTE bölümünün temel amaçları arasında öğretmen yetiştirmek olmasına karşın öğretmenlik mesleğine
ilişkin çalışmalar, tüm çalışmaların yüzde üçünü oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmalarda mesleki gelişim,
mesleki beklenti, öğretmen adayı özellikleri, öğretmen yeterlikleri ve öğretmen tükenmişliğine ilişkin
çalışmalara rastlanmaktadır. Öğrenen özellikleri konu başlığı altında yer alan dikkat çekici çalışmalar
bağımlılık ile ilgili yapılan çalışmalardır. Söz konusu çalışmalarda sıklıkla internet bağımlılığı, sosyal medya

bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, mobil bağımlılık ve dijital bağımlılık konularına yer
verildiği görülmektedir.
Etik ile ilgili çalışmaların tüm çalışmaların yüzde ikisini oluşturduğu ve yönetim alt alanında çalışmalara
rastlanmadığı ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışmada dikkat çeken önemli noktalardan biri de, kimya, fizik, matematik, mekatronik ve makine
mühendisliği gibi alanlardaki öğretim üyelerinin BÖTE bölümlerindeki istihdamı nedeniyle “alan dışı” olarak
sınıflanan bu konulardaki çalışmaların BÖTE bölümü öğretim üyelerinin yayın listelerinde yer almış
olmasıdır. Söz konusu yayınların yapıldığı üniversitelerin akademik künyeleri incelendiğinde öğretim
üyelerinin tamamına yakınının lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezuniyetlerinin yukarıda adı
geçen alanlarda olduğu ve eğitimlerinin BÖTE alanı ile ilişkili olmadığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu
durum BÖTE bölümleri adına akademik birikim ve bütünlük açısından sorun oluşturmaktadır.
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PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ YARATICI PROBLEM
ÇÖZME MODELİ : BİR DURUM ÇALIŞMASI
Hayrünnisa ERGİN 1, Doç. Dr. Jale İPEK2

1.

ÖZET

Bu çalışma, öğrencilerin işbirlikli çalışma sürecini nasıl algıladıkları, yaratıcı problem çözme becerilerini ne ölçüde
öğrendikleri, alternatif fikirlerin olumlu değerlendirilmesi becerisini nasıl geliştirdikleri üzerinedir. Araştırma 2016-2017
eğitim öğretim yılı bahar döneminde Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri
Bölümünde öğrenim gören ve yaşları 16 ile 19 arasında değişen 35 öğrenci ile yürütülmüştür. “Nesne tabanlı
programlama” dersi kapsamında yürütülen araştırma haftada beş ders saati olmak üzere beş hafta boyunca sürmüştür.
Eğitim öncesinde işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecinin ne olduğu konusunda öğrencilerle bilgilendirme çalışması
yapılmıştır. Bu çalışmada değerlendirme aracı olarak Jari Lavonen, Ossi Autio ve Veijo Meisalo’ nun 2004 yılında
yaptıkları proje odaklı işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme ölçeğinin İpek ve arkadaşları
(2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış hali ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Ölçek puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş ve çalışma yöntemi açısından anlamlı fark bulunamamıştır.
Çalışmanın sonucunda, yaratıcı problem çözme süreçlerindeki başarıya ilişkin olarak öğrenciler, yaratıcı süreçlerin
doğasını ve yaratıcı süreçlerin ilkelerine göre nasıl çalışacaklarını öğrendiklerini, işbirlikli çalışarak alternatif fikirler
üretmeyi başardıklarını, özellikle başkalarının fikirlerini değerlendirebildiklerini ve takdir ettiklerini belirtmişlerdir.
Ayrıca, akran öğrenmesinden faydalanabildiklerini ve birçok alanda kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler : yaratıcı problem çözme, işbirlikli öğrenme, algoritma

2. GİRİŞ
Değişen ve gelişen bilgi çağı tüm kurumlarda yeni çağın gerektirdiği niteliklerle donanmış bireylerin
yetiştirilmesini öngörmektedir. 21. Yüzyıl becerileri arasında gösterilen, öğrenme ve yenilik başlığı altında
bulunan ;
• Eleştirel düşünme ve problem çözme;
• Yaratıcılık ve yenilik,
• İletişim ve işbirlikli çalışma
gibi özellikler eğitim kurumlarınca tüm öğrenenlere yaşam boyu kazandırılması gereken en önemli nitelikler
arasında gösterilmektedir (Fadel,2010). Bu amaçla, öğrenenlerin, aktivitenin merkezinde yer alarak ve bilgiyi
yapılandırarak kullanabileceği, düşünebilme ve sorgulayabilmenin kaynağı olan zihinsel becerileri geleceğe
dönük ve yeterli ölçüde geliştirebileceği bir ortamda eğitim alması gerekmektedir (Güneş, 2012).
Geleneksel öğretim tasarımda
belirlenen amaçlara göre öğrenme hedefleri oluşturulur,
değerlendirme ise belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini belirler. Bu nesnelci tasarım birbirinden
bağımsız öğelerden oluşur. Öğrenen için neyin önemli olduğuna ve bu bilgi aktarımı için gerçekleştirilecek
görevlere karar verir (Duffy ve Cunningham, 1996; Alkan ve Diğerleri, 1995; Akt. Tezci ve Gürol, 2003).
Yapılandırmacı yaklaşımda ise, öğrenme ezberlemek yerine varolan bilginin yeniden yorumlanarak
yeni bilginin oluşturulmasına bağlıdır. Öğrenen yeni öğrenilen bilgiyi eski bilgileriyle uyumlu hale getirerek
yapılandırır ve yaşam problemlerini çözmekte kullanır (Perkins, 1999; Akt. Erdem ve Demirel, 2002).
Yaratıcı problem çözme süreci ise oluşturmacı yaklaşımın ilkelerini temel alarak öğrenenlerin sürece dahil
olmasını ve sorumluluk almalarını sağlar. Sorunlara yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak,
bireysel veya grup çalışması yoluyla çözüm üretmelerine yardımcı olur. Aşağıda yaratıcı problem çözme
süreci (Creative Problem Solving) CPS Versiyon 6.1 ™’ e göre açıklanmıştır.
Yaratıcı Problem Çözme Süreci (CPS Versiyon 6.1 ™) ‘nin amacı nedir ?
CPS Versiyon 6.1 ™, sorunları ve fırsatları anlamak, fikir üretmek ve sorunları çözmek için yaratıcı
ve eleştirel düşünme becerilerinizi kendi başınıza veya bir grupta uyumlu bir şekilde kullanılması için yol
gösterir
Özellikleri:

1
2

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, nisaergin@gmail.com
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, jale.ipek@ege.edu.tr

•
•
•
•
•

CPS, dünyadaki birçok kuruluş tarafından 50 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır ve etkinliği ve
etkisi hakkında yüzlerce yayınlanmış araştırma tarafından desteklenmektedir.
CPS, doğal yaratıcılığı ve problem çözme yaklaşımlarını birbirine bağlar. Birçok kuruluşda, kültürde
ve her yaşda bireysel ya da gruplar tarafından kolaylıkla uygulanabilen ve kolay öğrenilebilir bir
süreçtir.
CPS günlük sorunlarla baş etmede olduğu gibi uzun vadeli zorluklar ve fırsatlar içinde kullanılabilir.
CPS yaratıcı yeteneklerinizi açığa çıkarmaya ve düşüncenizi yapıcı bir şekilde odaklamaya yardımcı
olur. İşbirlikli takım çalışmasını ve farklı fikirlerin değerlendirilmesini destekler.
CPS Versiyon 6.1 ™, aşağıdaki şema 1’de gösterilen dört ana bileşeni ve sekiz özel aşamayı
içermektedir.

The Creative Problem Solving Framework (CPS Version 6.1 TM)
Şema 1. Yaratıcı Problem Çözme Süreci (CPS Version 6.1 TM)
Yaratıcılığın ölçümü de dahil olmak üzere pekçok farklı boyutuyla ilgilenen bilim adamı
Torrance(1974), yaratıcılığı şöyle tanımlamaktadır ;
Yaratıcılık; problemler, bilgi yetersizlikleri ve uyumsuzlukların farkına varma güçlükleri belirleme,
sorunlara çözüm arama ve hipotez kurma, hipotezi deneme, gerekirse hipotezi değiştirme, yeniden deneme ve
bulunan sonuçları ortaya koyma sürecidir (Akt. Aslan, 2016).
Feldhusen ve Treffinger (1985), yaratıcı düşünme süreçlerinin geliştirilebilmesi için, öğrenenlerin
özgür ve rahat bir öğrenme ortamında araştırmacı özelliklerini geliştirebilmesini, konular ve problem
durumlarının da bu özellikleri destekleyici şekilde seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanında, özgün
ve alışılmadık sorular desteklenmeli, farklı fikirler ve yeni bağlantılar oluşturulmasına teşvik edilmeli, hatalar
dikkate alınarak işbirlikli bir çalıma ortamı sağlanması gerektiğini de eklemişlerdir (Akt. Birişçi ve Karal,
2011).
Aslan’ın (2016) yaptığı literatür tarama çalışması sonucunda, yaratıcılığı, kişinin zekasını,
potansiyelini, önceki deneyimlerinden de faydalanarak kendine özgü bir şekilde kullanıp, beceriye dayalı bir
ürün ortaya konulması ya da ürüne dönüşmeden, problem çözme sürecini içeren, düşünme sürecine yönelik
becerilerin işe koşulduğu bilişsel yetenek olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda, yaratıcılığın bir problem
çözme süreci olduğu açıkça görülmektedir. Algoritma ise, herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için
uygulanması gerekli adımların yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile
ifadesidir (MEB, 2011). Algoritmalar, programlama dilinin temel yapı taşlarıdır. Algoritmalarla işlem sırası
oluşturularak programlama dilinin öğrenimi kolaylaştırılmaktadır (Gökoğlu, 2017). Algoritmanın problem
çözme sürecini içermesinden dolayı, yaratıcı problem çözme sürecinin basamaklarının programlama dili
öğretiminde uygulanmasının, dil öğreniminin karmaşıklığını gidereceği, aynı zamanda süreç boyunca
uygulanan basamakların işbirlikli yaratıcı problem çözme becerilerini geliştireceği düşünülmektedir. Bu
çalışmada yaratıcı problem çözme modeli işbirlikli çalışma ile bütünleştirilmiş ve programlama dilinin

öğretiminde yöntem olarak uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin işbirlikli çalışma yöntemini
kullanarak, yaratıcı problem çözme becerilerini ve alternatif fikirlerin olumlu değerlendirilmesi becerisini
geliştirmeleri hedeflenmiştir.
Araştırmanın Alt Problemleri:
1. Yaratıcı problem çözme sürecini değerlendiren ölçeğin puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş ve
çalışma yöntemi açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Yaratıcı problem çözme sürecini içeren araştırmanın amaçları doğrultusunda öğrenciler;
a) Yaratıcı süreçlerin doğasını ve yaratıcı süreçlerin ilkelerine göre nasıl çalışacakları konusunda
ne düşünüyorlar?
b) İşbirlikli çalışarak alternatif fikirler üretmeyi ve başkalarının fikirlerini değerlendirebilmeyi
nasıl başarabiliyorlar?
c) Yaratıcı problem çözme sürecinde kullanılan akış şemalarının programlama dili eğitiminde
kendilerine sağladığı katkılar hakkında ne düşünüyorlar?
3. YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma, nitel ve nicel araştırma tekniğinin birarada kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırma,
bir sürecin ayrıntılı olarak çözümlenmesini sağladığından ve bütüncül şekilde değerlendirileceğinden tek
durum çalışması olarak desenlenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümünde öğrenim gören ve yaşları 16 ile 19 arasında değişen 35
öğrenci ile yürütülmüştür. “Nesne tabanlı programlama” dersi kapsamında yürütülen araştırma haftada beş
ders saati olmak üzere beş hafta boyunca sürmüştür. Eğitim öncesinde işbirlikli yaratıcı problem çözme
sürecinin ne olduğu konusunda öğrencilerle bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı:
Bu araştırmanın nicel boyutunda değerlendirme aracı olarak Jari Lavonen, Ossi Autio ve Veijo
Meisalo’ nun 2004 yılında yaptıkları proje odaklı işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme sürecini
değerlendiren ölçeğin İpek ve arkadaşları (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve Ege Eğitim Dergisi’nin
inceleme aşamasında bulunan, işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme ölçeği (İYPÇSD)
kullanılmıştır. Lavonen ve arkadaşlarının (2004) yapmış olduğu çalışmada, katılımcı ilkokul öğretmen
adayları, Yaratıcı Teknoloji Eğitimi Projesi kapsamında, alternatifler fikirler üreterek bu fikirleri
değerlendirmişlerdir. Araştırmada problem çözme aşamalarının süreçleri analiz edilerek, öğrenciler teknoloji
ve problem çözme süreçlerine aşina olmaya ve özellikle yaratıcı beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik
edilmişlerdir. Araştırmanın nitel boyutunda ise açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır.
Verilerin Çözümlenmesi
Çalışmanın nicel araştırma boyutunda, işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme
ölçeği ile elde edilen verileri bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS programı yardımıyla analiz edilmişitir.
Nitel araştırma yönteminde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler ise benzer
ve farklı yönleri dikkate alınarak kodlama işlemi yapılmış ve sonrasında temaların elde edilmesi sağlanmıştır.
Elde edilen veriler ışığında, doğrudan alıntılar da yapılarak katılımcı görüşleri betimlenmiştir.
Uygulama Süreci
Bu araştırma, 25 ders saati boyunca “Nesne Tabanlı Programlama” dersinde verilen aşağıdaki 4
problem durumunun C Sharp yazılım dilinde kodlanmasını baz alarak yürütülmüştür.
• Problem Durumu 1: Mantıksal operatörlerin kullanımı, birbirleriyle karşılaştırılması, hangi
durumlarda hangi operatörün kullanılacağı (&&, ||, <, <=, >, >= vb…)
•
•

Süre: 5 ders saati

Problem Durumu 2: Ders kapsamında oluşturulan bir otomasyon programına kullanıcı adı ve şifre
ile giriş yapabilme, şifrenin doğru ya da yanlış olmasına göre karşılaşılan durumlar
•

Süre:5 ders saati

•
•

Problem Durumu 3: Kullanıcı tarafından girilen sayının faktöriyelinin alınması, farklı problem
durumlarına uygulanması (for döngüsünün kullanım amacı ve şekli)
• Süre:5 ders saati
Problem Durumu 4: Buton yakalama oyunu (Timer nesnesinin kullanım amacı ve oyunlarda
kullanım şekli)
• Süre: 10 ders saati

Problem Durumu 2’ nin Şema 1’e (CPS Version 6.1 TM) göre işlenişi:
Problemi açıklama
• Problem Durumu 1: Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilme, şifrenin doğru ya da yanlış
olması durumunda yapılacaklar
•

Süre:5 ders saati

Fırsatları Belirleme
• Kullanıcı girişi yapabilmek otomasyon programında ne işe yarar,
•

Neden ihtiyaç duyulur?

Bilgiyi keşfet
• Kullanıcı girişi yapabilmek için hangi işlem basamakları takip edilir,
•

Mantıksal operatörlerin kullanılması gerektiği anlaşılır.

Problemi belirlemek:
• Öncesinde yapılanın aksine, işbirlikli olarak akış şeması olusturulur,
•

Gerçek kodları öğrencinin yazması istenir

Fikir üretmek:
• Hangi mantıksal operatör kullanılmalıdır,
•

Öncesinde yapılan örnekler nelerdir,

•

Çıktılar ne olmalıdır?

Çözüm Aşaması
• Çözümleri geliştirmemize ve başarılı olmak için en uygun yolu bulmamıza yardımcı olur
Çözüm Geliştirme ve Uygulama Aşaması
• Mantıksal operatörlerin değiştirilmesine göre, çıktıların değişmesi,
• Veri türlerinin dönüşümü neye göre değişiyor,
• Çıktıları farklı yöntemlerle verme yolları
• Giriş nesnelerinin yanlış yerleşiminin açtığı sonuçlar
Farklı yaklaşımlar belirleme
Kaynaklardan ve yöntemlerden en iyi şekilde yararlanabilmek adına problem öncesinde akış şeması
oluşturulup, işbirlikli olarak çözüm yolu geliştirmenin en iyi yöntem olduğuna karar verildi.
Yaklaşımı Planla
• Mantıksal operatörler kullanılarak ne tür
• örneklere çözüm getirilebilir
• Not ortalamasına göre geçme kalma durumu
• Galibiyet beraberlik puanına göre kupalara gidebilme
• Devam durumuna göre geçme kalma vb…
4. BULGULAR
Araştırma grubundaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme
sürecinin değerlendirilmesine ilişkin bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1
İşbirlikli yaratıcı problem çözme sürecinin cinsiyete göre değerlendirilmesine ilişkin bağımsız gruplar için ttesti sonuçları

İYPÇSD
Düzeyi

Cinsiyet

N

X

S

sd

t

p

Erkek

14

3,89

0,52

33

-,702

,488

Kadın

21

4,05

0,73

Tablo 1 incelendiğinde, işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme düzeyi ortalamasının erkek
öğrenciler için (X=3,89), kız öğrenciler için (X=4,05) olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre
ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında (t(33)=-,70 ; p>,05) anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı
bulunmuştur.
Araştırma grubundaki öğrencilerin çalışma yöntemlerine göre işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme
sürecinin değerlendirilmesine ilişkin bağımsız gruplar için t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2
İşbirlikli yaratıcı problem çözme sürecinin çalışma yöntemine göre değerlendirilmesine ilişkin bağımsız
gruplar için t-testi sonuçları
Yöntem
N
X
S
sd
t
p
İşbirlikli
22
4,01
0,65
33
,260
,797
İYPÇSD
Düzeyi
Bireysel
13
3,95
0,67
Tablo 2 incelendiğinde, işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme düzeyi ortalaması çalışma
yöntemlerine göre incelendiğinde işbirlikli yöntemi tercih eden öğrencilerin ölçek puan ortalaması (X=4,01)
iken, bireysel çalışma yöntemini tercih edenlerin ortalamalarının (X=3,95) olduğu görülmüştür. Öğrencilerin
çalışma yöntemlerine göre ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında (t(33)=,26 ; p>,05) anlamlı düzeyde bir
farklılık olmadığı bulunmuştur. Buna bağlı olarak, bireysel ya da işbirlikli çalışma yöntemini tercih eden
öğrencilerin yapılan işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecine dayalı çalışmadan benzer kazanımlar elde ettiği
görülmektedir.
Araştırma grubundaki öğrencilerin yaş gruplarına göre işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme
sürecinin değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3
Yaş gruplarına göre işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecinin değerlendirilmesine ilişkin tek yönlü
varyans analizi sonuçları
Boyut

Yaş grubu

N

X

S

F

p

İYPÇSD
Düzeyi

yaş 16

5

3,800

,818

1,418

,256

yaş 17

16

4,211

,415

yaş 18

8

3,911

,784

yaş 19

6

3,643

,786

Tablo 3 ‘e göre işbirlikli yaratıcı problem çözme sürecini değerlendirme düzeyi ortalaması yaş
grupları açısından incelendiğinde en yüksek ortalamanın 17 yaş grubuna ait öğrencilerde olduğu (X=4,211)
görülmektedir. Bunu sırasıyla 18 yaş grubu (X=3,911), 16 yaş grubu (x=3,8) ve 19 yaş grubu (X=3,643)
öğrenciler izlemektedir.
Araştırma grubundaki öğrencilerin yaş gruplarına göre işbirlikli çalışmada yaratıcı problem çözme sürecinin
değerlendirilmesinin anlamlı şekilde farklılık gösterip, göstermediğine ilişkin olarak tek yönlü varyans
analizi kullanımıştır. Varyans analizi sonucunda yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05)
görülmüştür.

Araştırmaya katılan öğrencilerden yapılan eğitim sonucunda yarı yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla kullanılan yöntemin etkililiği ile ilgili görüşleri alınmıştır. Sorulara verilen yanıtlar ayrıntılı olarak
incelendiğinde aşağıdaki temalar belirlenmiştir;
a)“Yaratıcı süreçlerin doğası ve yaratıcı süreçlerin ilkelerine göre nasıl çalışacakları hakkındaki düşünceleri
nelerdir? ” teması altında öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu dersin temelinde matematiksel düşüncenin
yattığını ve program yazabilmek için geniş ve yaratıcı düşünebilmenin önemli olduğunu bu sayede konunun
mantığını kavradıklarını, bu sürecin verimli geçtiğini belirtmişlerdir.
S.N.

Yaratıcı süreçlerin ilkeleri

f

1

Matematiksel düşünme (N1,N3,N9,N20)

4

2

İlgi duymak (N1,N3,N4)

3

3

Birlikte çalışmak (N1,N2, N33 )

3

4

Yaratıcılık (N8, N20,N26)

3

5

Verimli süreç (N3,N4,N11)

3

6

Problem çözmek (N8,N20)

2

7

Kodlama dersleri (N28,N30)

2

8

Programlama temelleri(N12,N16)

2

9

Ortak fikirler (N33)

1

10

Drama dersleri (N33)

1

11

Akış şemaları (N11)

1

(*N ; Kodlanmış Öğrenci)
Kodlanmış ifadeleri destekleyen öğrenci görüşlerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir:
‘Nesne Tabanlı dersinde ilk dönem açıkcası dersten keyif almıyordum ve fazla ilgi
duymuyordum ama 2.dönemin başında bu yana dersin işleyişiyle birlikte keyif almaya
başladım derse katılmaya başladım eğlenmeye başladım anlamaya başladım ilk dönem
bireysel çalışınca pek fazla birşey anlamıyordum ama 2.dönem grup halinde çalışmakla iş
birliği yaparak dersi daha iyi anladım ve şimdi nesne tabanlı dersini cok seviyorum. ‘ (N-1)
‘1.döneme göre 2.dönem daha verimli bir süreç oldu farklı bir metod kullanarak ders
işliyoruz böyle olduğundan dolayı derse ilgimiz artıyor. Nesne Tabanlı Programlama
Grafik ve Animasyon ‘ (N-3)
b)“İşbirlikli çalışarak alternatif fikirler üretmeyi ve başkalarının fikirlerini değerlendirebilmeyi nasıl
başarabiliyorlar? “ teması altında öğrencilerin büyük bir çoğunluğu grup çalışmasında birbirlerinin farklı
düşüncelerinden faydalandıklarını, birbirlerine fikirlerini sunarak eksiklerini tamamladıklarını, birlikte
tartışarak doğru sonuca daha kolay vardıklarını ve yanlışlarını görebildiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin bir
kısmı ise sakin çalışabilmek adına bireysel çalışmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
S.N.

İşbirlikli çalışma süreci

f

1

Fikir öğrenmek(N16,N18,N19,N33)

4

2

İyi öğrenmek (N1,N2,N9)

3

3

Fikir alma (N18,N19,N20)

3

4

Bilgi alışverişi (N3,N4)

2

5

Tartışmak (N11,N13)

2

6

Doğruluğu kesinleştirmek (N11, N13)

2

7

Farklı düşünceler (N1)

1

8

Çözüm bulmak (N5)

1

9

Erken görebilmek (N10)

1

10

Kafası karışmak (N11)

1

11

Bir elin nesi var, iki elin sesi var (N21)

1

(*N ; Kodlanmış Öğrenci)
Kodlanmış ifadeleri destekleyen öğrenci görüşlerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir:
‘İlk dönem bireysel ders çalıştığımız için hocamın anlattıklarını anlamıyordum derse
katılmıyordum ilgi duymuyordum ve katılmak istemıyorudm ama dersin işleyişi değiştikçe
keyif almaya başladım ’(N-1)
‘Bir cok aşama oldu fakat grup halinde olduğumuz için çözüm bulmamız bir o kadar kolay
oldu’ (N-5)
‘Bilgi alışverişi olduğundan dolayı grup çalışmasını tercih ediyorum ‘ (N-3)
‘C Sharp kullanırken grup çalışmasını tercih ederim cunku tek başına yaptığında kafan
daha kolay karışır ve unutursun yapacağını grup çalışması yaparsan yaptığını şeyin
doğruluğunu arkadaşlarınla tartışırsın ona göre bir sonuca varırsınız ‘ (N-11)
‘Elbette grup çalışmasını severim çünkü bireyselde tek düşünürüz ama grup çalışmasında
fikirleri tartışıp doğruluğunu kesinleştirmek daha iyi ve verimlidir ‘ (N-13)
‘1.dönmem anlatıldığı şekildede anlıyordum yaratıcı problem çözmem sürecindede
anlıyorum fakat arkadaşlarıma yardımcı olmak beraber çalışmak daha güzel vakit geciyor ‘
(N-10)
c)“Yaratıcı problem çözme sürecinde kullanılan akış şemalarının programlama dili eğitiminde kendilerine
sağladığı katkılar hakkında ne düşünüyorlar?” teması altında öğrencilerin %94’ü bir programlama dili
öğrenirken adım adım akış şemaları oluşturduklarında program kodlarını nerede ve nasıl kullanacaklarını
anladıklarını ve düşünmeye teşvik edildiklerini ve daha rahat anladıklarını, problem çözme deneyimlerinin
arttığını, bu sayede program kodu yazarken kendilerini geliştirdiklerini belirtmişleridir.
‘Derste kodları hazır alıp yazarken ezber yapmış gibi oluyorduk ve hazıra alışıyorduk hiç
düşünmüyordum ve hangi kodu nerede yazıcağımı bilmıyordum gördüğümü alıp
yazıyordum ama akış şeması yaparken düşünüyordum ve hangi kodu nerde nasıl
kullancağımızı düşünüp bulmaya çalışıyordum kendi becerilerimi ortaya çıkardım bu
sayede’ (N-1)
‘Daha kolay anlamamda büyük etkisi oldu’ (N-5)
‘Akış şeması sayesinde kodları daha rahat anladım ve yazabildim’ (N-11)

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırma lise 10.,11. ve 12. sınıf düzeyindeki öğrencilerin programlama dili eğitimini alırken
karşılaştığı güçlükleri önlemek için onları öğrenme sürecinde aktif kılmak, işbirlikli çalışarak birbirlerinin
fikirlerinin değerlendirebilmelerini sağlamak, düşünme becerilerinin öğretiminde yaratıcı problem çözme
sürecinin aşamalarını kullanabilmek ve algoritmik sıralamanın yardımıyla programlama dilinin öğrenimine
uyarlayabilmektir. Çalışma öncesinde uygulanacak yöntem öğrencilere açıklanarak farklı problemlerin
çözümünde uygulanması sağlanmıştır.
Öğretmeni sadece dinleyerek dikkatlerinin dağıldığı gözlemlenen öğrencilerin ilgilendikleri problem
durumuyla akran öğrenmesi gerçekleştirdiklerinde konuya olan motivasyonlarının arttığı gözlenmiştir.
Algoritmik yapının programlama diline dökülmesi sırasında verilen hataları kendi aralarında ve öğretmen
rehberliğinde tartışarak mantıksal nedenini görebilmişlerdir. Böylelikle algoritmanın mantıksal oluşumunu
geleneksel eğitim yerine, yaratıcı problem çözme sürecinin aşamalarını kullanarak kavrayabilmişlerdir.

Araştırma öncesinde öğrenciler arasında yaygın olan programlamanın karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olduğu,
onları ezbere yönlendirdiği fikri araştırma sonrasında olumlu yönde değişmiştir. Buna bağlı olarak öğrenciler
farklı problem durumlarını kendileri oluşturmaya ve çözüm aşamalarını merak ederek araştırma eğilimine
girmişlerdir.Bu yöntemin farklı ders ve sınıf düzeylerinde de uygulamaya konulabileceğini belirtmişlerdir.
Öğrencilerin işbirlikli çalışması farklı problem durumlarına çözüm ararken yaratıcı becerilerini kullanmalarını
sağlamış, böylelikle öğrenme sürecinin olumlu yönde değiştiği gözlemlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda yaratıcı problem çözme sürecinin işbirlikli olarak farklı derslerde, öğrencilerin
kendilerinin veya öğretmen rehberliğinde belirlenen problem durumu üzerinde uygulanmasının derse ve
öğrenmeye olan ilgiyi artırabileceği görülmüştür. Bu sayede öğrenenlerin üst düzey düşünme becerileri de
gelişebilir.
Literatür incelendiğinde benzer çalışmaların da araştırma sonucu ile paralellik gösterdiği görülmüştür.
Sönmez (2005) yaptığı araştırmada, işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin bilgisayar okur yazarlığının
öğretilmesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerine etkisini
incelemişlerdir.
Akademik
başarı
açısından deney ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.
Kayabaş (2007), ortaöğretim 9. sınıf bilgisayar derslerinde işbirliğine dayalı bilgisayar destekli öğretim
yöntemini bireysel öğretim yöntemiyle karşılaştırarak öğrencilerin başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına
etkisini araştırmıştır.Sonuç olarak, işbirliğine dayalı bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenmedeki
kalıcılığın arttırdığını ortaya koymuştur.
Karataş ve Özcan (2010) yaptığı araştırmada, yaratıcı bilişim teknolojileri eğitimini içeren ders
etkinliklerinin uygulandığı sınıftaki öğrenciler ile bilişim teknolojileri eğitimini içeren ders programı
etkinliklerinin uygulandığı öğrenciler arasında yaratıcı bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrencilerin bilişsel
başarılarının diğer gruba oranla daha çok arttığı görülmüştür.
Yapılan çalışmanın sonucunda, programlama dili öğretiminin, işbirlikli çalışma yöntemi kullanılarak
yaratıcı problem çözme modeline göre yapılmasının öğrenme üzerinde olumlu yönde değişime neden olduğu
ve birbirlerinin farklı önerilerinden faydalandıkları görülmüştür. Araştırma sürecinde, problem durumunun
akış şemaları kullanılarak ifade edilmesinin programlama dilinin algoritmik temellerinin kavranılmasını
kolaylaştırmıştır. Bu doğrultuda işbirlikli yaratıcı problem çözme modelinin farklı ders ve farklı sınıf
düzeylerinde de uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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SU VE HAYAT’ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE FEN, TEKNOLOJİ,
MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (FETEMM) UYGULAMALARI
Berna ÖZTÜRK1, Nilgün SEÇKEN2

1.

ÖZET

Ülkeler arası ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda rekabetin artmasıyla birlikte, kaliteli eğitim arayışı ve bunun
toplumun tüm kesimlerine adil olarak yayma ilkesiyle, başta Amerika olmak üzere, diğer gelişmiş devletler eğitimde
kalitenin arttırılmasıyla ilgili farklı plan ve programlar hazırlamaya başlamışlardır. Bireylere problemlere disiplinler arası
bakış açısıyla bakmayı, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen öğrencilerin yirmi birinci yüzyıl gelişmelerine
hazırlanmasını ve yirmi birinci yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlayan STEM - Türkçe kısaltmasıyla FeTeMM
eğitimi tüm düzeydeki öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinde uzmanlaşmalarına fırsatlar
sağlaması açısından önemlidir. FeTeMM disiplinlerine ilgi duyan öğrencilerin desteklenmesinin, Fen Bilimleri
programlarının bu yaklaşım temelinde düzenlenmesi ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kimya
Öğretim programında 10. Sınıfta yer alan “Kimya Her Yerde” ünitesindeki “Su ve Hayat”; konusunu Fen, Teknoloji,
Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) yaklaşımı temelinde öğretim tasarımı hazırlamak ve hazırlanan materyallerin
uygulanmasıyla öğrencilerin akademik başarılarına ve yaratıcılıklarına etkisini geleneksel öğretim yaklaşımı ile eğitim
alan öğrencilerle karşılaştırmaktır. Bu amaçla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ve iki konu için toplam 59 sorudan
oluşan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir teşt ön ve son test olarak uygulanacaktır. Bu test açık uçlu, çoktan
seçmeli ve boşluk doldurma sorularından oluşmaktadır. Deney gurubunda yaratıcılıklarındaki gelişmeyi görmek amacıyla
Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen, Aktamış ve Ergin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve iç tutarlılık
katsayısını 0,89 olan yaratıcılık ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca FeTeMM yaklaşımı esas alınarak yapılan uygulamalar ile
ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Çalışma 15’i deney grubu, 17’si kontrol grubu olmak üzere 32 öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin sınıf ortamında FeTeMM eğitimine yönlendirilerek, öğrencilerin var
olan bilgiyi pasif olarak almak yerine, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirici yönde kullanmaları
sağlanmıştır. Laboratuvarda takım çalışmaları yapmak, okul dışı aktivitelere katılmak kendilerini yönetme ve öz
güvenlerinin gelişmesi konusunda yardımcı olunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerle ise geleneksel eğitim anlayışına
göre ders işlenmeye devam edilerek, ders kitaplarındaki deneyler öğretmenin yönergeleri ile yapılmaktadır. Deney
grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının ve yaratıcılıklarının ölçüldüğü testlerde de deney grubu öğrencilerinin
başarılarının daha yüksek olduğu ve elde edilen verilerin istatistiksel olarak da anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
öğrencilerden FeTeMM uygulamaları ile ilgili olarak alınan görüşler nitel olarak analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik
analizi yoluyla çözümlenmiş.

Anahtar Kelimeler: FeTeMM, Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi
ABSTRACT
As competition rises in economic, scientific and technological areas between countries, developed
countries starting with the USA have begun to initiate different plans and programs in relation to increasing
quality in education, with the purpose of seeking for quality education and the principle of seeking just
distribution of this to all parts of the society. STEM (Turkish abbreviation: FeTeMM) which aims at looking
at individuals and problems with an interdisciplinary outlook, allowing students to gain knowledge and skills,
preparing them for 21st century developments and acquiring 21st century skills is important in the sense that
it makes it possible for students to specialize in Science, Technology, Engineering and Mathematics
disciplines. It is considered that supporting students who have an interest in STEM disciplines will be possible
through the rearrangement of physical sciences within the scope of this foundation. The purpose of this study
to prepare the educational design of the ‘Water and Life’ subject in the ‘Chemistry is Everywhere’ unit among
the 10th grade courses within the chemistry education program in line with STEM approach and to compare
the academic success of the students and the effect of the prepared materials on their creativity with the
students who receive education with the traditional approaches. For this purpose, a test whose validity and
reliability studies has been done will be applied as pre-post test, developed by the researcher and consisting of
a total of 59 questions for the two subjects. This test consists of open ended, multiple choice and fill in the
blanks questions. With the purpose of seeing the developments related to creativity in the study group, the
creativity scale developed by Hu and Adey (2002), adapted to Turkish by Aktamış and Ergin (2007), with the
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internal consistency score of 0,89 has been used. In addition, the students’ views on STEM concerning the
STEM application have been taken into consideration. The study consists of a total of 32 students, consisting
of a study group of 15 individuals and a control group of 17 individuals. In the class environment of the study
group, instead of receiving the existing information in a passive manner, the students have been guided into
receiving it through the STEM education approach and they were allowed to use it to develop their problem
solving skills. The students received help in relation to doing team work in the laboratory, managing
themselves in the extracurricular activities and developing their self esteem. The students in the control group
mostly received education in line with the traditional educational understanding and the experiments in their
textbooks were conducted through the instructions of their teacher. In the tests where the academic success
and creativity of the students in the experiment group were measured it has been determined that the study
group students’ success was higher and the data obtained was statistically meaningful as well.
The test consisting of 28 questions and whose validity and reliability has been performed has been applied
to the study and control groups as pre-test and while the Standard deviation for the study group was
determined as 68,38, the values for the control group were determined as 63,76 and 6,48.
When the results are analyzed, it can be seen that there is no significant difference between the averages of
pre-test scores of the groups. Therefore, if a difference is going to take place after the application, it can be
stated to result from the method itself. Of course, it is always in question that there might be uncontrolled
variables.
After the STEM application, the 28 question test has been applied once again, as it can be seen in Table 2,
the post-test application results have been determined as 9,35962 for the standard deviation and as 74,66 and
74,66 for the control group.
As a result of the analysis performed after the application, it has been determined that a significant
increase has taken place in both groups’ success averages and that the difference between the averages of the
study and control groups has been found significant in the favor of the study group.
Numerous data has been given place to in the study related to the aspects of the STEM application which
results in the increase in the academic success of the students (Ceylan and Özdilek, 2015; Cotabish, Dailey,
Robinson and Hunghes, 2013; Cosentino, 2008; Green, 2012; Hill, 2002; Kang, Ju and Jang, 2013; McClain,
2015; Olivarez, 2012; Özdoğru, 2013; Seong-Hwan, 2013; Tank, 2014; Yıldırım and Altun, 2015). Judson
(2014) in his study has analyzed the effect of the STEM applications on the academic success of the students.
As a result of this research, it has been determined that there is no difference in terms of academic success in
comparison to the other schools except for one (where STEM is not applied).

Key Words: FeTeMM (STEM), Chemistry Education, Science Education

2. GİRİŞ
2.1. FeTeMM’in Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi
Ülkelerin ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarındaki rekabetinin artması, kaliteli eğitim arayışının
artmasına sebep olmuştur. Eğitimin temel amacı nitelikli bireyler yetiştirmek, öğretim biliminin ilkelerini
temel alarak yenilikçi öğretim tasarımı geliştirmketir. Fen bilimlerinde ve teknolojide meydana gelen hızlı
değişime ayak uydurmak da ülkelerin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkeler de mühendisliğe ve yenilikçiliğe yatırım yapmaya
yönelmişlerdir (Akgündüz vd., 2015).Fen ve mühendislik eğitiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında
uygulanmaya başlaması gerektiği ve mühendisliğin matematik, fen, ve teknoloji uygulamaları için iyi bir
ortam oluşturacağı düşünülmüş ve böylece Fen,Teknoloji,Mühendislik ve Matematik(STEM-FeTeMM)
denilen bir akım popüler olmaya başlamıştır. Ülkemizde STEM kısaltması, fen,teknoloji, mühendislik ve
matematik açılımının kısaltması olan FeTeMM olarak kısaltılmıştır (Çorlu,2014).
Artan işsizlik, küresel ekonomik sıkıntılar 21.yüzyılın odak noktasını innovasyona yöneltmiştir. ABD
başta olmak üzere diğer gelişimiş ülkeler ekonomik büyümeyi teşvik etme amacıyla innovasyona yatırım
yapmaktadırlar. İnnovasyonun gelişimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi sahibi
olmayı ve bu disiplinlerde gelişimi gerektirmektedir. Bu yüzden ülkeler arasında yenilikçi FeTeMM (STEM)
işgücü rekabeti oluşturmaktadır (Çorlu, 2014).

FeTeMM becerileri disiplinleri aşarak çok disiplinli bir süreç-ürün olarak tanımlanır. Günümüzde
FeTeMM eğitimi önemli bir yere sahiptir. FeTeMM’in amacı yenilikçi zihniyete sahip nesiller yetiştirmektir.
Ülkemizde de mevcut müfredatı FeTeMM eğitmine entegre ederek uygulanabilir hale getirilmesi için
çalışmalar yürütülmektedir. Müfredat içeriğinde bulunan konular gerçek hayat ile ilişkilendirildiğinde,
öğrencilerde anlamlı öğrenme gerçekleşecektir (Çorlu, 2014).
Son on yılın en büyük eğitim hareketlerinden biri olarak kabul edilen FeTeMM eğitimi, öğrencileri fen,
teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde bütüncül olarak eğitmeyi hedefleyen çok disiplinli bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, dört disiplin ayrı ayrı ve farklı konularda değil, gerçek yaşam durumlarında
birlikte ve aynı zamanda kullanılarak öğretim gerçekleştirilmektedir.
ABD'de öğretmenlere müfredatda mühendislik dersleri entegre etmeleri tavsiye edilmiş ve FeTeMM
eğitimini esas alan okullar açılmaya başlamıştır. ABD başkanının da destekleri ile FeTeMM bir devlet eğitim
politikası hailne gelmiştir. ABD hükümeti öğrenci ve öğretmenlere bu alanlarda eğitim için kaynak ayırmakta,
bilim kuruluşları, bilim müzeleri ve merkezleri bu bütçeye destek olmaktadır. ABD’de yaygınlaşan FeTeMM
okullarının en önemli özellği ise, belirli bir sınav sonucuna yada kritere bağlı olmadan öğrenci seçilmesidir
(Akgündüz vd., 2015).
Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and
Development - OECD)’nün kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Bireyin eğitim, beceri, nitelik ve
yetenekleri birikimi olarka addlandırılan insan sermayesi, Türkiye’de diğer ülkelerin ardında kalmaktadır. Bu
yüzden FeTeMM disiplinlerindeki yenilikler Türkiye’nin ekonomik yarışında son derece büyük bir öneme
sahiptir. Son on yılda araştırma, geliştirme alanında gelişim söz konusu olmasına rağmen, OECD ülkeleri
arasında nüfus başına düşen iş gücü oranı hala düşüktür. (OECD, 2010a). Türkiye’de istenilen gelişim
kaydedilmesi için ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi eğitim ve innovasyon politikaları
belirlenmelidir (Çorlu, 2014).
Türkiye’deki okullarda FeTeMM eğitimi oranı oldukça düşüktür. Sadece belirli özel okullarda okuyan
öğrencilerin küçük bir yüzdesi uluslararası standartlarda FeTeMM disiplinleri ile karşılaşabilmektedir. Bu
okullardaki öğrenciler uluslararası Matematik ve Fizik Olimpiyat yarışmalarında ülkemizi ilk 10 sıralamaya
yerleştirmişlerdir. Ancak rastgele seçilen Türk öğrencilerin matematik ve fizik derslerinde uluslararası
sıralamada yüzde altmışlık dilimin altında bulunmaktadır. Özel okullarla devlet okullarının performansları
ayrı ayrı incelendiğinde, matematik ve fen bilimlerinde özel okul öğrencilerinin sonuçlarında anlamlı fark
olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre, Tükiye’deki öğrencilerin büyük çoğunluğu kaliteli FeTeMM
eğitimi almamaktadır. Ekonominin bilgi temelli olması günden güne önem kazanırken, ülkelerin iyi FeTeMM
eğitimli yenilikçi anlayışı benimsemiş öğretmenlere ihtiyacı vardır. Böylece bilgi ve beceri ile donatılmış
öğretmneler FeTeMM alanlarında yenilikçi öğrenciler yetiştirecektir (Akgündüz vd., 2015).
Son yıllarda ülkemizde üniversite sınavı yerleştirme sonuçları incelendiğinde, fen bilimleri alanında tercih
yapacak öğrencilerin FeTeMM bölümleri yerine, tıp eğitimi tercih edip yerleştikleri çok açık görülmektedir.
ABD'de STEM(FeTeMM) alanlarını destekleyen en büyük bilimsel kuruluş olan National Science Foundation
(NSF)'nin kendi stratejik plan tanımıda tüm temel bilim ve mühendislik alanlarını kapsadıklarını, tıp
fakültelerini STEM alanı dışında tuttuklarını işaret etmektedir (Akgündüz vd., 2015).
Bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki üstünlüğünün sağlanması ve sürdürülebilmesi için iş
gücünde yer alacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde uzman bireylerin
yetiştirilmesinin ve FeTeMM eğitiminin desteklenmesinin son derece önemli olduğu görülmektedir. Bu
doğrultuda son yıllarda fen ve teknoloji eğitimi alanında birçok ülkede FeTeMM eğitimi temelinde
programların düzenlenmesi konusunda çok hızlı bir gelişme süreci yaşanmaktadır. Murphy ve ManciniSamuelsen (2012), FeTeMM eğitiminin genellikle lise öğrencilerine yönelik olduğunu ancak son zamanlarda
ortaokul öğrencilerine de odaklanmaya başlandığını belirtmektedir.
FeTeMM eğitiminde okul sonrası program etkinlikleri önemli yer tutmaktadır. Okul sonrası program
etkinliklerine katılan bireyler, günlük hayatta kendilerine basit bir bağlamda sunulan problemlere çözüm
üretebilmektedirler. İlk bakışta okul sonrası programlar bilim kulüpleri, müze, hayvanat bahçesi, planetoryum,
doğal parklar gibi yerlerin ziyaretleri ile ilişkilendirilir. Bunlarla birlikte okul sonrası etkinlikler, Robotics,
bilim proje sergileri, bilim ve matematik olimpiyatlarını da içerir. Okul sonrası program etkinlikleri
öğrencilere fen bilimlerinde daha yüksek başarı elde etmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda beraber
çalışma, fikirlerini, deneyimlerini ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmak adına motive eder (Şahin, Ayar ve
Adıgüzel, 2014).

Sürekli gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte yirmi birinci yüzyılın becerileri; yaratıcılık, eleştirel
düşünme, işbirlikli çalışma ve problem çözme olarak kabul edilmiştir. Ülkemizdeki ilk, orta ve yüksek
öğretimde bu beceriler esas alınarak eğitim öğretim süreçlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi ön
görülmektedir. Türkiye'de mevcut müfredatın içine, disiplinlerarası uygulamalar eklenerek, eğitim - öğretimin
ders saatleri ve okul ortamıyla sınırlandırılmayıp hayata dair problemlere çözüm odaklı bir yaklaşımla
FeTeMM eğitimi entegre edilebilir. Bu türlü uygulamalarda öğrencilere, herhangi bir sınav başarısı dikkate
alınmadan, sosyo-ekonomik durum yada cinsiyet ayrımı yapmadan aynı kalitede eğitim verilmelidir.
Türkiye'de bu durum gerçekleştiğinde özgür düşünebilen, girişimci ruha sahip, problem çözmeyi bilen ve
dayanışmayı önemseyen yaratıcı bir nesil yetiştirme fırsatı yakalanabilir (Ceylan, 2014)
Özetle; bireylere problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla bakmayı, bilgi ve beceri kazandırmayı
hedefleyen, öğrencilerin yirmibirinci yüzyıl gelişmelerine hazırlanmasını ve yirmibirinci yüzyıl becerilerinin
kazandırılmasını sağlayan FeTeMM eğitimi tüm düzeydeki öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve
Matematik disiplinlerinde uzmanlaşmalarına fırsatlar sağlaması açısından önemlidir (Meyrick, 2011).
FeTeMM disiplinlerine ilgi duyan öğrencilerin desteklenmesinin, Fen Bilimleri programlarının bu yaklaşım
temelinde düzenlenmesi ile mümkün olacağı düşünülmektedir (Ceylan, 2014).
2.2. Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Lise onuncu sınıf Kimya dersindeki 'Kimya Her Yerde' ünitesinde yer alan ‘Su ve
Hayat’ – ‘Su ve Hayat’ konularını Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi temelinde
hazırlanan öğretim tasarımının uygulanmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır.
FeTeMM eğitimi; “Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitim programları, ilkokul ve ortaokuldan
üniversiteye, yetişkinlik dönemi dâhil öncelikli olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenen
programlardır’’ şeklinde tanımlanabilir. Yenilenen lise Kimya müfredatı, FeTeMM eğitmini uygulamaya ve
yapılandırmacı yaklaşıma uygun olan hedefler içermektedir. Öğrencileri bu eğitime yönlendirerek,
öğrencilerin var olan bilgiyi pasif olarak almaları yerine, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirici
yönde yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca takım çalışması uygulamaları sayesinde öğrencilerin
kendilerini yönetme ve öz güvenlerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. FeTeMM eğitimi aynı zamanda
öğrencinin kendi yetenek ve becerilerini tanımasına da yardımcı olacağı için üniversitede meslek seçiminde
daha doğru kararlar almasına da yardımcı olacaktır.
Tüm düzeydeki öğrencilere, problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla bakmayı, bilgi ve beceri
kazandırmayı, yirmibirinci yüzyıl gelişmelerine hazırlanmasını ve yirmibirinci yüzyıl becerilerinin
kazandırılması hedeflenmektedir.
3. YÖNTEM
Çalışmada FeTeMM eğitimi esas alınarak geliştirilen öğretim tasarımının uygulamasına dayalı olarak
öğrencinin bilişsel becerilerindeki değişimi ölçmeyei hedefleyen nicel bir araştırma yöntemidir. ‘10.Sınıf
Kimya Dersinde 'Kimya Her Yerde' Ünitesindeki “Su ve Hayat” konusunun Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve
Matematik (FeTeMM) Eğitimi esas alınarak hazırlanan öğretim tasarımının; öğrencilerin akademik
başarısına, etkisi var mıdır?’ sorusuna yanıt aranmıştır. Ayrıca hazırlanan öğretim tasarımının uygulandığı
deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları ile mevcut Kimya öğretim programına dayalı öğretim
uygulamaları ile desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik
başarıları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.
Ölçme Araçları
Bu araştırmada ‘Kimya Her Yerde’ ünitesi içinde yer alan ‘Su ve Hayat’ konusu ile ilgili olarak 28 soruluk
bir ölçme aracı hazırlanmıştır. Ölçme aracı alanında uzman kişiler tarafından incelenerek kapsam geçerliği
yapıldıktan sonra plot uygulaması yapılarak güvenirlik katsayısı 0,85 olarak bulunmuştur. Hazırlanan ölçme
aracı deney ve kontrol guruplarına uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanarak istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir.
Örneklem
Çalışmaya, İstanbul’da özel okulda 2016-2017 eğitim öğretim yılı 2.dönemi 10.sınıfa devam eden 34
öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 13 tanesi deney grubu öğrencileridir. Geriye kalan 21 öğrenci ise kontrol
grubunu oluşturmaktadır.
Lise düzeyindeki eğitim her ne kadar mevcut Kimya öğretim programına dayalı öğretim uygulamaları ile
desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşıma göre planlansa da, üniversite sınavını kazanmayı amaç edinen

öğrenciler için öğretim daha geleneksel şekilde devam etmektedir. Bu durum da öğrencilerin fen bilimlerini
ile mühendisliği birleştirerek yaratıcı fikirler geliştirmelerini azaltmaktadır. 10.sınıf ikinci dönem Kimya
üniteleri öğrencilerin fen teknoloji mühendislik ve matematiği (STEM) birlikte kullanarak uygulamalar
yapmaları, projeler geliştirmeleri için uygun konular içermektedir.
‘Su ve Hayat’ konusuna yönelik hazırlanan öğretim tasarımının geliştirilmesinde ve uygulamalarda
ADDIE öğretim tasarımı modelinde yer alan Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme
basamakları esas alınmıştır.
Analiz basamağında konu kazanımları, öğrenci özellikleri ve kullanılacak materyaller belirlenmiştir. Konu
kazanımları belirlenirken MEB tarafından oluşturulan 10.sınıf Hayatımızda Kimya ünitesi kazanımlarına
STEM le ilgili kazanımlar da eklenmiştir.
•
Teknoloji disiplini ile ilgili olarak Su ve Hayat konusu içinde yer alan su arıtımı, su kirliliğini önleme
konuları ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve uygulamalarına örnekler verilmiştir.
•
Matematik disiplini olarak öğrencilerin geliştirdikleri proje ve araştırmaların yorumlanmasında
oluşturulan tablo ve grafiklerin yorumlanması yer almaktadır.
•
Mühendislik disiplini olarak su arıtımı, su kaynaklarının doğru kullanımı ilgili araştırma projeleri
üretmeleri istenmiştir.
Öğretim tasarımında kullanılacak materyallerin saptanmasında MEB 10.sınıf Kimya kitabı esas alınmıştır.
Bununla birlikte hazır bulunuşluk, ön test son test uygulamaları için MEB tarafından izin verilen kaynak
kitaplardan faydalanılmıştır. Deneylerin tasarımında ise yine MEB 10. sınıf Kimya kitabındaki deneylere
öncelik verilerek ayrıca SAILS Inquiry and assessment unıts isimli kitaptan uygulama örnekleri kullanılmıştır.
STEM eğitimi temelinde geliştirilen öğretim tasarımında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik
disiplinleri yapılandırmacı yaklaşımın 5E öğrenme modeli ile bütünleştirilmiştir. Bu disiplinlere yönelik konu
içerikleri belirlenmiştir.
Fen bilgisi disiplinine göre; doğal su kaynakları, su arıtımı, deniz suyundan içme suyuna konularının
gündelik hayata yansıması ve deneyleri birlikte işlenmiştir.
Teknoloji disiplinine göre; bu konularla alakalı internette yer alan MEB’in desteklediği hazır video,
animasyon ya da simülasyonlardan faydalanılmıştır.
Tseng vd. (2011) proje tabanlı öğrenimin STEM eğitimine etkisini gösteren bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Bu doğrultuda mühendislik disiplinine göre öğrencilerin gündelik yaşamda
karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla kozmetiklere alternatif proje fikirleri geliştirmeleri
istenmiştir.
Matematik disiplinine göre öğrencilerden geliştirecekleri proje fikirlerinde ve araştırmalarında grafik ve
tablo oluşturma, bunları yorumlama üzerinde durulmuştur.
Geliştirilen öğretim tasarımı 3 hafta 9 ders saati süresince sınıfta, fen laboratuvarında uygulanmıştır. Bir
uygulama örneği aşağıda verilmiştir.
‘Su ve Hayat’ konusu deney grubu ile işlenirken öğrencilerden proje fikri geliştirmeleri istenmiştir.
Böylece yaratıcılık, problem çözme, işbirlikçi çalışma yeteneklerini geliştirebilecekleri bir çalışma planı
çıkarmaları amaçlanmıştır. Okulun Arduino kulübünde yer alan iki öğrenci, kulüpte öğrendiklerinden
faydalanarak bir proje fikri geliştirmişlerdir. Plaza bölgelerinde dikey bahçe uygulamalarına akıllı sulama
sistemi geliştirmek için bir proje planı hazırlamışlardır.

Figure Arduino Proje Planı

4. BULGULAR
Uygulama öncesinde deney ve kontrol guruplarına ön test olarak 28 sorudan oluşan geçerlik ve güvenirliği
yapılmış test uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 1. Deney ve kontrol gurubunun ön test sonuçları bağımsız değişken t testi ile analiz edilmiş ve
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Guruplar

Standart
Sapma

N

Ortalama

Deney
Gurubu

13

68,3846

8,63654

Kontrol
Grubu

21

63,7619

6,48772

t

p

1,778

0,85

Tablo 1 incelendiğinde gurupların öntest puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla uygulama sonrasında bir fark oluşacaksa bu farkın uygulanan yöntemden
kaynaklandığı söylenebilir. Tabii control edilemeyen değişkenler olabileceği herzaman söz konusudur.

FeTeMM uygulaması sonucunda bir kez daha son test olarak 28 soruluk test uygulanmış ve sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Tablo 2 Son test uygulama sonuçları

Gruplar

Deney
Grubu
Kontrol
Grubu

Standart
Sapma

N

Ortalama

13

83,4615

9,35962

21

74,6667

9,96661

t

p

2,558

0,015

Uygulama sonrası yapılan analiz sonucunda her iki gurubunda başarı ortalamalarında anlamlı bir artış
olmuş ve deney ve kontrol guruplarının ortalamaları arasındaki fark da deney gurubu lehine anlamlı olarak
bulunmuştur.
5.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Çalışmada STEM uygulamalarının öğrenmenin öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisinin nasıl
olduğu incelenmiştir. Uygulamalar sonrası, 10. sınıf öğrencileri arasında STEM uygulamaları, STEM
uygulamalarının yapıldığı grup ile mevcut programın uygulandığı grup arasında uygulama sonu itibariyle
akademik başarıları bakımından anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Harcanan zaman, çaba ve FeTeMM
uygulamalarından dolayı, geleneksel eğitim veren sınıflara kıyasla, bu sınıflarda daha yüksek öğrenci başarısı
elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu diğer çalışmalarla (ör., SRI International, 2010; Young vd., 2011)
paralellik göstermemektedir. SRI International (2010) ve Young ve diğerleri (2011) çalışmalarında TFeTeMM okullarının ve diğer okulların matematik, dil bilgisi ve fen başarılarını değerlendirmişlerdir.
STEM uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını arttırmayı sağladığına ilişkin pek çok veri
çalışmalarda yer almaktadır (Ceylan ve Özdilek, 2015; Cotabish, Dailey, Robinson ve Hunghes, 2013;
Cosentino, 2008; Green, 2012; Hill, 2002; Kang, Ju ve Jang, 2013; McClain, 2015; Olivarez, 2012; Özdoğru,
2013; Seong-Hwan, 2013; Tank, 2014; Yıldırım ve Altun, 2015). Judson (2014) çalışmasında, STEM
uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda STEM
uygulamalarının yapıldığı okullardan biri dışındaki diğer okullar (STEM uygulanmadığı okullar) arasında
akademik başarı açısından bir farklılığın olmadığını bulmuştur.
Bu çalışma alan yazında özetlenen diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Yapılan istatistiksel
değerlendirmeler öğrencilerin başarılarında STEM uygulamalarının önemli bir artışa neden olduğunu
göstermiştir.
6. ÖNERİLER
Su ve hayat konusunun STEM eğitimi ile verilmesinin, yirmi birinci yüzyıl becerilerinin öğrencilere
kazandırılmasında olumlu katkıda bulunduğu ifade edilebilir.
Bu çalışmanın sonuçlarını geliştirmek adına, cinsiyet bazında değerlendirme yapılabilir. Kız ve erkek
öğrencilerin yapılan uygulamalardaki performans değerleri karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılabilir.
FeTeMM Okulları ile öğrencilerin matematik ve fen başarısını geliştirilebilir,
Öğrencilerin FeTeMM alanlarına ve kariyerlerine ilgileri artırılabilir.
FeTeMM uygulamalarına yönelik hizmet içi eğitimlerle farkındalık yaratılabilir.
Yüksek öğretimin beklentilerini anlayan, FeTeMM profesyonelleri için iş piyasasını anlayabilecek ve daha
kaliteli ilk ve orta öğretim FeTeMM eğitimli öğretmenler yetiştirilebilir.
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Bu öğretmenler FeTeMM odaklı müfredatı kullanabilecek, disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilecek,
FeTeMM alanlarından daha yüksek başarı sağlamak amacıyla belirli bir vizyon ve misyon geliştirebilecek
şekilde eğitililebilirler.
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KODLAMA EĞITIMIYLE ELDE EDILEN BECERILERIN ÖĞRENCILERIN
GÜNLÜK YAŞAMDAKI
BILGI-İŞLEMSEL DÜŞÜNMELERINE YANSIMALARI
Ünal ÇAKIROĞLU1, Suheda YILDIZ2
1. ÖZET
21.yy öğrenenlerinden beklenen beceriler incelendiğinde “Bilgi-İşlemsel Düşünme” yeni nesil öğrenenler için oldukça
önemli görülmektedir. Son yıllardaki bazı araştırmalarda okuma-yazma gibi herkesin sahip olması gereken bir beceri
olarak ifade edilen bilgi-işlemsel düşünme bir problem durumunda var olan seçeneklerden en mantıklısını seçebilme
şeklinde ele alınmaktadır. Bu araştırmanın amacı, belirli bir süre kodlama eğitimi alan öğrencilerin bu süreçte elde
ettikleri beceriler ve düşünme yollarını günlük hayata yansıtabilme durumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde blok tabanlı online kodlama platformu olarak Code.org’ un modüllerinden
Ders-3 modülündeki etkinliklerin ortaokul 6.Sınıfa giden 15 öğrenci tarafından sınıfta yapılması sağlanmıştır. Çalışma
özel durum çalışması şeklinde yürütülmüş, veriler çalışmadan sonra gerçekleştirilen mülakatlardan toplanmıştır.
Mülakatlarda gündelik yaşantılarında algoritma kavramı, bilgi-işlemsel düşünme yaklaşımları ve kodlama eğitiminde
öğrenilen akış, döngü, eğer-değilse kavramlarını kendi yaşantılarına genelleyebilme ve yansıtabilme durumlarına yönelik
örnekler istenmiş ve bu örneklerdeki durumlar irdelenmiştir. Mülakatlarda öğrencilerin gündelik yaşamlarına yönelik
verdikleri örnekler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiş ve bilgi-işlemsel düşünmenin mantıksal akıl yürütme,
algoritma, ayrıştırma, soyutlama, modelleme ve genelleme, değerlendirme şeklindeki 6 alt bileşeninden ilgili olanlarla
ilişkilendirilmiş ve ağırlıklı olarak yöneltilen alt bileşenler belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerde kodlama eğitiminin
gündelik yaşamlarında zaman zaman bilgi-işlemsel düşünme çerçevesinde düşünebildikleri, bunları bazı durumlara
yansıtabildikleri görülmüştür. Çalışmada ayrıca kodlama eğitimi sürecinde günlük hayattan örneklerle yapılacak
ilişkilendirmelerin, bilgi-işlemsel düşünmenin günlük hayatta yansıtılmasına katkı sağlayabileceğine yönelik öneriler
sunulmuştur.

Keywords: Code.org, Kodlama Eğitimi, Bilgi-İşlemsel Düşünme

2.

GİRİŞ

21. yüz yılda toplumsal hayatta değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek etmek için ülkeler nitelikli insan
yetiştirme arayışlarına girmişlerdir. Değişen dünya ile birlikte 21.yy öğrenenlerinden beklenen beceriler de
her geçen gün güncellenmektedir (Trilling & Fadel, 2009). Bu çerçevede eğitim sisteminde bilginin üretilmesi
kullanılması, aktarılması ile ilgili yeni becerilerin kazandırılması yönünde değişimler yaşanmaktadır. Bu
beceriler arasında yaratıcı düşünme, bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirlikli çalışma,
eleştirel düşünme gibi beceriler öne çıkmaktadır (Ananiadou & Claro, 2009; Giordano & Maiorana, 2014;
Pinto & Escudeiro, 2014; Trilling & Fadel, 2009). Bu beceriler içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak
diğerleriyle ilişkili olan bilgi – işlemsel düşünme becerisi değişen ihtiyaçlar doğrultusunda değişen alanlara
insan gücü yetiştirme noktasında önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu çerçevede küçük yaşlardan
başlayarak farklı dersler içerisinde bu becerinin öğretimi için etkinlikler oluşturulmakta, özellikle
programlama veya kodlama konuları bu becerinin geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır.
2.1. Bilgi – İşlemsel Düşünme
21.yy öğrenenlerinden beklenen beceriler incelendiğinde “Bilgi-İşlemsel Düşünme” (BİD) yeni nesil
öğrenenler için oldukça önemli görülmektedir. BİD bir programlama dili veya yalnızca bilgisayarla alakalı
mekanik düşünmek değildir. Wing (2008)’ e göre BİD bireylerde en az okuma-yazma kadar gerekli olan bir
21.yy becerisidir. Yeni nesil öğrenenler karşılaştıkları karmaşık durumların içinden çıkabilmek için bu
düşünceye hakim olmalıdır, karşılaşılan problem durumuna yönelik birden fazla çözüm üretmeli ve bunların
içerisinde en doğru olanı tercih edebilmelidirler (ISTE, 2016; Wing, 2006, 2008).
BİD becerisi tanımlanması literatürde farklılıklar göstermekle birlikte genel olarak alt düşünme becerileri
çerçevesinde
açıklanmaya
çalışılmıştır.
Bilgi
–
işlemsel
düşünme
alt
bileşenleri;
Mantıksal akıl yürütme: bir problem durumu üzerinde tahmin ve analiz ederek düşünme.
Algoritma: adım adım ve sıralı bir şekilde çözüme ulaşacak şekilde düşünme.
Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon / Türkiye, cakiroglu@ktu.ed u.tr
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Ayrıştırma:
bir
problemi
küçük
parçalara
ayırarak
düşünme.
Soyutlama: bir problemin çözümüne giderken gereksiz bilgileri dışarda bırakarak düşünme.
Modelleme ve genelleme: benzerlikleri fark ederek yeni durumlarda kullanma.
Değerlendirme: yargı oluşturma, şeklinde özetlenebilir (Barut, Tuğtekin, & Kuzu, 2017; Grover &
Pea, 2013; ISTE, 2016). Prensky (2001), gelecekte toplumdan donanım, yazılım, nano teknoloji gibi dijital
bilgisine sahip ve teknolojiye hakim bireylerin yetişmesi bekleneceğini ifade etmektedir. Bu açıdan Dijital
Yerliler olarak değerlendirilen günümüz çocuklarının sadece teknoloji okuyucusu sıfatıyla teknolojiye dahil
olmaması, aynı zamanda üreterek de bu alana katılmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Teknolojide üreten
nesiller yetiştirme noktasında kodlama eğitimi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kodlama eğitiminin, bilgiişlemsel düşünme becerisine olumlu katkısı olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla özellikle küçük yaştaki
çocuklar için blok tabanlı görsel kodlama ortamları ile öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine ilişkin
alt becerileri geliştirmeleri için çalışılmaktadır. Scratch, Code.org, Alice bu ortamların en çok kullanınanları
arasındadır. Bu ortamlar bazılarında hazır sahneler, bazılarında kullanıcıların oluşturacağı sahneler yardımıyla
temel programlama bileşenleri olan aritmetik operatörler, döngüler, şartlar, yinelemeler, sıralamalar gibi
işlemleri içermektedir. Dolayısıyla bu ortamlarda çalışan öğrencilerinn bu işlemlerle ilgili öğeleri kullanırken
yaşadıkları bilişsel sürecin ilgili bağlamın da katkısı ile günlük hayattaki olaylara yönelik şart, yineleme,
sıralama vb. işlemlere yansıması düşünülebilir. Bu düşünceden hareketle bu çalışma, bu ortamdaki
çalışmaların günlük hayattaki bilgi işlemsel düşünme becerilerine odaklanmaktadır.
2.2. Çalışmanın amacı
Bu araştırmanın amacı, belirli bir süre kodlama eğitimi alan öğrencilerin bu süreçte elde ettikleri beceriler
ve düşünme yollarını günlük hayata yansıtabilme durumlarını incelemektir. Bu çerçevede araştırma problem
Code.org ortamında kodlama eğitimi alan öğrencilerin günlükhayattaki bilgi-işlemsel düşünme becerileri ne
şekilde gelişmektedir? Şeklinde ifade edilebilir. Bu amaç doğrultusunda Bilişim Teknolojileri dersinde blok
tabanlı online kodlama platformu olarak Code.org’ un modüllerinden Ders-3 modülündeki etkinliklerin
ortaokul 6. Sınıfa giden 15 öğrenci tarafından sınıfta uygulanması sağlanmıştır.

3. METHOD
3.1. Örneklem
Bu çalışma Rize ilinde bir ortaokulda 4 erkek 11 kız olmak üzere 15 ortaokul 6.sınıf öğrencisi ile Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersinde bir eğitim öğretim dönemi boyunca nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür.
Öğrenciler temel bilgisayar okuryazarlık bilgisine sahip olup, daha önce herhangi bir kodlama eğitimi
almamamışlardır.
3.2. Araştırma Modeli
Bu çalışma özel durum çalışması şeklinde yürütülmüş ve yarı yapılandırılmış mülakatlar ile veriler
toplanmıştır. Mülakatlarda gündelik yaşantılarında algoritma kavramı, bilgi-işlemsel düşünme yaklaşımları ve
kodlama
eğitiminde
öğrenilen
akış,
döngü,
eğer-değilse kavramlarını kendi yaşantılarına yansıtabilme durumlarına yönelik örnekler istenmiş ve bu
örneklerdeki durumlar irdelenmiştir. Mülakatlarda öğrencilerin gündelik yaşamlarına yönelik verdikleri
örnekler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiş ve bilgi-işlemsel düşünmenin mantıksal akıl yürütme,
algoritma, ayrıştırma, soyutlama, modelleme ve genelleme, değerlendirme şeklindeki 6 alt becerisinden ilgili
olanlarla ilişkilendirilmiş ve ağırlıklı olarak yöneltilen alt bileşenler belirlenmiştir. Ayrıca bu alt beceriler ile
programlamanın temel öğeleri ve Code.org sahne içerikleri arasında ilişkilendirmeler yapılmıştır.
4.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Mülakatlardan elde edilen günlük yaşam örnekleri araştırmacılar tarafından analiz edilmiş ve üç ana
başlıkta özetlenmiştir.
i. Örneklerin yaşandığı ortamlara göre kategorilendirilmesi
ii. Örneklerin içerdiği programlama yapılarına göre kategorilendirilmesi
iii. Örneklerin ilgili olduğu bilgi-işlemsel düşünme alt bileşenlerine göre kategorilendirilmesi
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4. 1. Yaşanan ortamlara göre örneklendirmeler
Mülakatlarda öğrencilerden günlük yaşamlarında programlamaya, algoritmaya benzeyen örnekler
vermeleri istenmiştir. Verilen örnekler incelendiğinde ana tema olarak örnekler 3 grupta toplanmıştır.
Ev, Okul ve Alış Veriş olmak üzere 3 farklı ortamda gruplanan örnekler Tablo-1 de sunulmuştur.
Tablo-1 incelendiğinde gruplanan ortamlarda geçen örneklerin en çok içerdiği durumlar ana hatları ile
görülmektedir.
Tablo 1. Yaşanan ortamlara göre guruplandırma

Tablo-1 incelendiğinde Ev ortamında verilen örneklerde daha çok mevcut gündelik durumların birer akış
olduğunun fark edildiği, gün içerisindeki sıralı işlemlerin vurgulandığı ve yeme-içme-hareket gibi öğeleri
içeren örneklerin öğrenciler tarafından verildiği görülmektedir. Bu çerçevede Ö1, Ö4 aşağıdaki örneği
vermiştir.
‘‘ algoritmayı burada öğrenmiyormuşuz aslında hep algoritmanın biz içindeymişiz ’’
‘‘…mesela lavaboya giderken ilk önce ayağa kalktım sonra ilerledim sonra döndüm biraz daha ilerledim
sonra
bir
daha
döndüm
öyle
ilerledim
lavaboyu
buldum…’’
‘‘ yemeğimi yiyorum kahvaltımı yapıyorum ondan sonra sonra dişlerimi fırçalıyorum ’’
Öğrencilerin günlük hatalarının önemli bir kısmını kapsayan okul hayatı da özellikle, şart ve sırlaama ile ilgili
örneklendirmelerde dikkat çekmektedir. Bu noktada Tablo-1 e göre Okul ortamında verilen örneklerde daha
çok derslere girip çıkmak ve dersin gerekliliklerini yerine getirmek üzerine olduğu görülmektedir.
‘‘
okula
gidiyorum
okulda
derslerime
giriyorum
’’
‘’ belirli bir dakika var o dakikada tenefüs yapıyoruz sonra zil çalıyor ondan sonra belli bir saat ders işliyoruz
ondan sonra tenefüse çıkıyoruz’’
Öğrencilerin sıklıkla örneklendirdikleri ortamlardan birisi de market, pazar, bakkal gibi alışveriş ortamlarıdır.
Bu çerçevede Tablo-1 e göre Alış veriş ortamında verilen örneklerde daha çok ihtiyaca yönelik satın alma
işlemlerini içerdiği görülmektedir. Ö7 aşağıdaki örneklendirmeyi yapmıştır.
‘‘ pazara gittiğimizde mesela hep aynı yerden alıyor oraya daha çok güveniyor oradan alıyor ’’
‘‘ dolabı kontrol et yumurta yoksa markete git yumurta al’’
4.2. Programlama yapılarına örnekler
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Mülakatlardan elde edilen örnekler analiz edildiğinde verilen örneklerin daha çok; “akış, hareket ve koşul
içerdiği”, bunun yanında “tekrarla” işlemine en az sıklıkta değinildiği görülmüştür. Diğer yandan verilen
örnekler Code.org yapısı çerçevesinde değerlendirilidiğinde mevcut yapısında işlenilmiş olan fonksiyona
öğrenciler tarafından örneklerde hiç değinilmediği görülmüştür. Örneklerin içerdiği programlama
durumlarının sıklıkları Tablo-2 de gösterilmiştir.

Table 2. Programlama içerme sıklık durumlarına göre gruplama

Tablo-2 incelendiğinde üç ortamda da koşul içeren ifadelerin en çok kullanıldığı görülmektedir.
Koşul ile ilgili verilen örneklerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
‘‘ eğer yarın bilişim sınavın varsa çalış yoksa çalışma’’
‘‘ ödevlerimi yapmazsam öğretmenler kızar’’
‘‘ mesela ellerim kirliyse yıka değilse yıkama’’
‘‘ mesela şöyle yapsam ayakkabılarımı çıkarmadan eve girsem bu yanlış bir algoritma olur, eve
gireceksem önce ayakkabılarımı çıkarıp kıyafetlerimi değiştirmem lazım böyle daha doğru oluyor’’
‘’ mesela sabah kalkıp yemek yemezsem karnım acıkır midem bulanır ayakkabılarımı giymezsem
ayaklarım pislenir üşürüm’’.
Sıklık durumuna göre ardından akış-sıralama, hareket ve en az sıklıkta da tekrarla içeren ifadeler
kullanıldığı görülmektedir. Buna karşın fonksiyon içeren bir örnek hiç kullanılmamıştır.
Akış ve sıralama ile ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır.
‘‘ önce sabah kalkıyorum sonra üzerimi değiştiriyorum sonra yemeğimi yiyorum kahvaltımı yapıyorum
ondan sonra ııııı sonra dişlerimi fırçalıyorum sonra saçımı topluyorum sonra servise biniyorum’’
‘‘ mesela lavaboya giderken ilk önce ayağa kalktım sonra ilerledim sonra döndüm biraz daha ilerledim sonra
bir daha döndüm öyle ilerledim lavaboyu buldum’’
‘‘ annem her sabah böyle kalkıyor kahvaltıyı hazırlıyor bizi uyandırıyor yatakları topluyor biz gittikten sonra
bizi geçiriyor sonra geri masayı topluyor bunu her gün tekrarlıyor, tekrarla taşına koymuşlar gibi ’’

4.3. Bilgi-işlemsel düşünme alt bileşenlerine örnekler
Öğrenciler daha çok yakın çerçevelerinden olmak üzere bilgi işlemsel düşünmenin algoritma, mantıksal akıl
yürütme, ayrıştırma, modelleme ve genelleme gibi temel alt becerileri çeerçevesinde örneklendirmeler
yaptıkları görülmüştür. Bu çerçevede örnekler Tablo3’ te yer almaktadır.
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Table 3. Bilgi işlemsel düşünme alt bileşenleri ile ilişkilendirme
BİD alt bileşenleri

İlişkili Örnekler

Algoritma

‘‘ mesela sabah kalkıyoruz elimizi yüzümüzü yıkıyoruz yemeğimizi yiyoruz
okula geliyoruz derse giriyoruz ’’

Mantıksal Akıl Yürütme

‘‘ şimdi ilk önce alışverişe gitmeden önce dolaba bakıyoruz malzeme var mı
diye sonra yoksa gidiyoruz mesela direkt alışverişe gitsek dolapta bulunabilir’’
‘‘ şimdi ödev yaparken ilk başta şöyle yapardım mesela şimdi silgi almadan
ödev yapıyoruz işte ya da kalem almadan ödev yapıyoruz bu böyle olmaz
kalem
al
silgi
al
ödev
yap
’’
‘’ matematikteki problem çözmede ilk önce mesela işlem önceliğine göre
çarpma ve bölme yapıyoruz ilk önce çıkarma yada toplama yaparsak işlem
önceliği bozulur ’’

Ayrıştırma

‘‘ okul düzeninde giriş çıkış belli mesela ama düşününce 40 dakika ders 10
dakika tenefüs yapıyoruz, zil giriş için 8 de başlasa 8.40 geçe tenefüs zili
çalması lazım sonra yine ders okul bitene kadar…’’

Modelleme ve Genelleme

‘‘ Code org içindeki ipucu gibi mesela bir soruyu dikkatli okumayınca yanlış
çıkıyor gecen bilgi yarışmasında ben dikkatli okumadım yanlış işaretledim
biliyorum sandım. Bilgiyi okumam lazımdı yarışmada yani oradaki ipucunu
okumayınca da yanlış yapıyoruz onun gibi ’’

Tablo 3 incelendiğinde, Tablo-1 ve Tablo-2 de kategorilendirilerek sunulan mülakatlarda verilen
örneklerin daha çok bilgi-işlemsel düşünme alt bileşenlerinden algoritma ve mantıksal akıl yürütme ile
ilişkili olduğu görülmektedir. Gündelik yaşamlarına dair verdikleri örneklerin daha çok içerdiği programlama
bileşenlerinin sıklıklarını gösteren Tablo-2 ye göre koşul ve akış sıralama programlama bileşenlerine
örneklerde en çok yer verilmiştir, bu açıdan Tablo-2 de bilgi-işlemsel düşünmenin algoritma ve mantıksal
akıl yürütme alt bileşenleri ile ilişkilendirilmeyi destekler niteliktedir.
Mülakatlardan alınan örnekler analiz edildiğinde Tablo-1 ve Tablo-2 de kategorilendirilerek sunulan
verilen örneklerde az da olsa bilgi-işlemsel düşünme alt bileşenlerinden ayrıştırma ile modelleme ve
genellemeye de değinildiği görülmektedir
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Belirli bir süre kodlama eğitimi alan öğrencilerin bu süreçte elde ettikleri beceriler ve düşünme yollarını
günlük hayata yansıtabilme durumlarını inceleyen bu çalışmada, öğrencilerin bilgi-işlemsel düşünmenin
algoritma ve mantıksal akıl yürütme alt bileşenlerini gündelik yaşamlarında daha kolay entegre edebildikleri
ve bunun yanında koşula bağlı ifadeler, sıralı adımlar içeren örneklendirmeleri daha rahat düşünebildikleri
ortaya çıkmıştır. Öte yandan kendi yaşamlarıyla fonksiyon gibi daha üst düzey bir programlama kavramını
ilişkilendiremedikleri görülmüştür. Öğrencilerin örnekleri genel olarak ele alındığında öncelikle yakın
çevresinden ve içinde bulunduğu durumları örneklere yansıtmasının bir öğrenen özelliği olan yakından-uzağa
ilkesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Öğrencilerin ifadeleri yaşanan ortamlara göre değerlendirildiğinde kendilerine en yakın ortamlardan
örnekler verdikleri, sıralama ve şart içeren durumları çok kolay örneklendirebildikleri görülmektedir. Her ne
kadar Code.org sahneleri doğrudan öğrencilerin yakın yaşam alanlarına ilişkin nesneleri içermese de
öğrencilerin bazı düşünme becerilerini yakın da olsa günlük hayatlarına aktarabilmeleri önemlidir. Diğer
yandan programlama bileşenleri ile ilgili olarak öğrencilerin koşul, akış sıralama gibi bileşenleri sıklıkla
vurgulamış olmaları en temel bileşenlere örneklerinde rahatlıkla yer verebildiklerini göstermektedir. Bu
noktada sıklıkla hareket ile ilgili örneklendirmelerin yapılması Code.org sahnelerinin barındırdığı hareket
durumlarının bir yansıması olabilir. Bilgi-işlemsel düşünme bileşenleri çerçevesinde ise algoritma ve
mantıksal akıl yürütme alt bileşenlerinde örneklendirmelerin yapılması, her ne kadar bilgi-işlemsel düşünme
gelişimi amaçlansa da öğrencilerin programlama alt becerileriyle doğrudan ilişkili olan bilgi-işlemsel
düşünme becerilerine eğilim gösterdiklerine işaret etmektedir. Nitekim ayrıştırma ile modelleme ve genelleme
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gibi bilgi-işlemsel düşünme becerilerine ilişkin örneklendirmeler oldukça azdır. Aslında Code.org
etkinliklerinin belirli bir kısmı doğrudan bu beceriler ile ilişkili olsa da (Code.org kılavuzu da bu şekilde ifade
etmektedir) öğrencilerin bu becerileri örneklendiremeyişleri dikkat çekicidir.
Gelecek çalışmalarda Code.org a ilişkin daha farklı modüllerin ele alınmasıyla öğrencilerin her üç alanda
da (günlük hayat, programlama durumları ve bilgi-işlemsel düşünme) örnekleri farklılaştırabilecekleri
düşünülmektedir. Nitekim Code.org farklı sahneleriyle bu potansiyeli gösterdiği düşünülmektedir.
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ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KABUL MODELİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Zeliha DEMİR KAYMAK1, Özlem CANAN GÜNGÖREN2, Mehmet Barış HORZUM3

1.

ÖZET

İnternetin eğitim amaçlı daha yoğun olarak kullanılması ihtiyacı ile birlikte öğrenme yönetim sistemi kavramı ortaya
çıkmıştır. Bu araştırmada bireylerin öğrenme yönetim sistemi kabul düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında alanyazın incelenerek bir madde havuzu hazırlanmış daha sonra uzman görüşü
alınarak 26 maddelik ölçek formu geliştirilmiştir. Hazırlanan ölçek formu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmış, 249
öğrenciden elde edilen veriler üzerinde SPSS 17 ve Lisrel 8.7 paket programları ile istatistik işlemler yapılarak geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı
faktör analizine (DFA), güvenirlik çalışması için de iç tutarlık katsayısına (Cronbach Alpha) bakılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıda ve toplam varyansın % 61.634’unu açıkladığı, ölçeğin
güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha değerinin de .94 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiş olan Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul
Modeli Ölçeğinin öğrenme yönetim sistemi kabul düzeylerini belirlemek açısından kullanılabilecek etkili bir ölçme aracı
olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Yönetim Sistemi, Teknoloji Kabul Modeli

2.

GİRİŞ

Gelişen yeni teknolojiler ile birlikte eğitim alanında uzaktan eğitim, e-öğrenme, online öğrenme, mobil
öğrenme vb. kavramlar gündeme gelmiştir. Bu öğrenme ortamlarında öğrenme etkinliklerinin daha etkili ve
verimli hale olabilmesi için çeşitli öğrenme yönetim araçları geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi gelişen
web teknolojilerine uyum sağlayabilen, öğrencilerin ders materyallerine ulaşabileceği, bilgi paylaşabileceği,
diğer öğrencilerle ve öğretmenlerle iletişim kurabileceği, ayrıca öğretmenlerin ders materyallerini
paylaşabileceği, öğrenci etkinliklerini kolayca takip edebileceği ve değerlendirebileceği internet yönetimli bir
sistem olan öğrenme yönetim sistemidir.
Öğrenme Yönetim Sistemi
Öğrenme Yönetim Sistemi(ÖYS) adından da anlaşılacağı üzere bir yönetim aracıdır ve eğitim
içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine, öğrenme öğretme süreçlerinin
bireyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir sistemdir. Öğrenme yönetim sistemi ve diğer
bilgisayar terimlerinin arasındaki temel fark öğrenme yönetim sisteminin bütün eğitim öğretim sürecini doğası
gereği sistematik bir yaklaşımla kapsamasıdır.
Kritikou vd. (2008) öğrenme yönetim sistemini e-öğrenme, dijital öğrenme, sanal öğrenme ve uzaktan
öğrenme gibi kavramlarla sık sık karıştırılan yeni bir kavram olarak tanımlamaktadır (Al-Busaidi ve Al-Shihi,
2010). Bu açıdan bakıldığında alan yazında Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) kavramına ait çeşitli tanımlarla
karşılaşmak mümkündür. Network Dictionary(2007), öğrenme yönetim sistemini öğrenme içeriklerinin
yönetimini, dağıtımını ve öğrenme kaynaklarının öğrencilere ulaştırılmasını sağlayan bir yazılım paketi olarak
tanımlamaktadır.
Morten(2002) ise öğrenme yönetim sistemlerini, öğrenme aktivitelerinin yönetimini sağlayan
yazılımlar olarak nitelemektedir. Öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve
tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama,
öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri
sağlarlar (Morten, 2002). Kısaca Lonn ve Teasley, (2009) tarafından öğrenme yönetim sistemi, kullanıcıların
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Hendek/Sakarya/Türkiye,
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bilgi paylaşımını ve işbirlikli çalışmasını sağlayan online bir sistem olduğu belirtilmiştir (Al-Busaidi ve AlShihi, 2010).
Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrencilerin içerik ve öğretmen ile etkileşimlerini yöneten, raporlayan,
izleyen yazılım bileşenleri bulunur. Başka bir deyişle ÖYS’lerin öğrencilerin derse kayıt olmasını, kursların
düzenlenmesini, içeriklerin dağıtılmasını, öğrenme işlevinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve iletişimi
sağlayan temel işlevleri bulunur ve amacı, e-Öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı
bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu sistemler aracılığıyla öğrenim faaliyetleri değerlendirildiği ve izlendiği için,
öğrenim şekli sürekli olarak geliştirilebilir (Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006).
Teknoloji Kabul Modeli
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla teknoloji kullanımı ve teknoloji kabulü
önem kazanmıştır. Teknoloji kullanımının teknolojiyi kullanacak bireylerin inanç, tutum ve niyetleri ile
ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu yaklaşım ile birlikte Teknoloji Kabul Modeli(TKM) oluşturulmuştur.
Davis(1989) tarafından oluşturulan Teknoloji Kabul Modeli, The Theory Of Reasoned Action(TRA)’e
dayanmaktadır. Theory Of Reasoned Action ile insan davranışlarının kişinin kontrolü altında olduğu ortaya
konulmuştur (Fishbein ve Ajzen, 2010). TAM ile de teknolojiyi kullanan bireylerin inanç, tutum ve
niyetlerinin teknoloji kullanımını etkilediği The Theory Of Reasoned Action(TRA) temel alınarak
gösterilmiştir.
Teknolojiye yönelik tutumun davranış ile ilgili bileşenlerinin nasıl ölçüleceğini belirtmek, inançlar ve
tutumlar arasındaki farkı ayırt etmek ve dışsal uyaranların nasıl inançlara, tutumlara ve davranışa bağlandığını
belirtmek amacıyla Teknoloji Kabul Modeli oluşturulmuştur (Davis, 1993). Teknoloji Kabul Modeline göre
teknoloji kabulü bireyin kullanıma yönelik niyetinden etkilenmektedir. Kullanıma yönelik niyet ise kullanıma
yönelik tutum, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığının etkisi altındadır(Şekil 1).

Algılanan
Fayda
(AF)
Kullanıma
Yönelik
Tutum
(KYT)

Dış
Değişkenler

Kullanıma
Yönelik Niyet
(KYN)

Gerçek
Kullanım

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
(AKK)

Şekil 1: Teknoloji Kabul Modeli (Davis, 1989)

Öğrenme Yönetim Sistemi ve Teknoloji Kabul Modeli
Öğrenme yönetim sistemlerinin gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte gelişimi ve eğitim ortamlarında
etkin bir şekilde kullanılması öğrenme yönetim sisteminin kabulünün önemini arttırmıştır. Teknoloji Kabul
Modeli’nden yola çıkarak öğrenme yönetim sisteminin kabulü yapılan araştırmalar (Nanayakkara, 2007; AlBusaidi ve Al-Shihi, 2010; Almarashdeh, Sahari, Zin, Alsmadi, 2011; Park, 2009; Koufaris, 2002) temel
alınarak algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik niyet
olmak üzere dört alt bileşende öğrenme yönetim sisteminin kabul modeli incelenmiştir.
Yurt dışında öğrenme yönetim sistemi kabulüne yönelik birçok araştırma yapılmasına rağmen
ülkemizde bu alanda benzer bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca bu alanda yapılacak bir araştırmada
kullanılabilecek Türkçe bir ölçek de bulunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın amacını öğrenme yönetim
sistemi kabulü araştırmalarında kullanılabilecek bir öğrenme yönetim sistemi kabul modeli ölçeği geliştirmek
oluşturmaktadır.
3.

YÖNTEM
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Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışma grubu ile yapılan çalışmalar aşağıda ayrı
başlıklar altında sunulmuştur.
Çalışma Grubu
Bu araştırmada öğrenme yönetim sistemini kabul düzeyini ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirilmek
istendiği için 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler gerçekleştirilerek ölçek
geliştirilmiştir.
Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeğinin geliştirilmesi aşamasında ölçek toplam
280 kişiye uygulanmıştır. Bu ölçeklerden 260 tanesi doldurularak geri dönmüş bunlar arasından 249 tanesi
kullanılabilir bulunarak araştırma verilerine dâhil edilmiştir. Bu nedenle ölçek geliştirme işlemleri toplam 249
öğrenci tarafından doldurulmuş ölçeklerden sağlanan veriler üzerinde yürütülmüştür.
Ölçme Aracı
Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeği geliştirilirken öncelikle ölçeğin kullanılacağı
hedef grup olan öğrencilerle görüşme ve gözlemler yapılarak ve alan yazın incelenerek madde havuzu
oluşturulmuştur. Madde havuzunda toplam 28 madde yer almıştır. Ölçekte yer alan maddelerle ilgili katılma
düzeyini ifade etmek için 5'li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu dereceleme "Tamamen Katılıyorum (5),
Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Tamamen Katılmıyorum (1)" şeklinde oluşturulmuştur.
Geçerlik çalışmalarında öncelikli olarak kapsam geçerliği için bilgisayar ve öğretim teknolojileri
alanda uzman olan beş akademisyen tarafından odak grup çalışması yapılarak madde havuzundaki 28 madde
tartışılmış, bu maddelerden 2 tanesi çıkartılmıştır. Madde havuzunda kalan 26 madde, ölçme değerlendirme
ve Türk dili alanı uzmanı akademisyenlere görünüş geçerliliği için sunulmuş ve görüşleri alınmıştır. Alınan
görüşler ve eleştiriler doğrultusunda ölçek maddelerinde gerekli düzeltme işlemleri yapılarak, toplam 26
maddelik ölçek oluşturulmuş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları bu maddeler üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Uzman görüşü alınarak oluşturulan 26 maddelik ölçek dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler;
"Algılanan Kullanım Kolaylığı", “Algılanan Fayda”, “Kullanıma Yönelik Tutum” ve “Kullanıma Yönelik
Niyet” olarak isimlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Ölçek geliştirme çalışmasında yapı geçerliği ve güvenirlik çalışmalarını yapmak için SPSS 17 ve
doğrulayıcı faktör analizi için Lisrel 8.7 paket programları kullanılmıştır.
Yapı geçerliği için temel bileşenler yöntemi ile açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizinden elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu test edilmiştir.
Ölçeğin güvenirliği için ise iç tutarlık katsayılarına bakılmıştır.
4.

BULGULAR

Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeği geliştirme çalışmasında öncelikle ölçeğin
yapı geçerliği incelenmiştir. Ayrıca ölçek maddelerini incelemek için düzeltilmiş madde toplam
korelasyonlarına bakılmıştır. Bu bölümde yapılan bu istatistiksel analizler sırasıyla anlatılmıştır.
Geçerlik Çalışması
Açımlayıcı Faktör Analizi
Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeğinin yapı geçerliği için öncelikle açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde ölçekte yer alacak maddelerin belirlenmesinde
maddelerin öz değerlerinin 1, maddelerin yük değerinin en az .30, maddelerin tek bir faktörde yer alması ve
iki faktörde yer alan faktörler arasında ise en az .10 fark olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2007).
Bunun yanında yapı geçerliliği esnasında 25 derecelik varimax eksen döndürmesi yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizinde (AFA) ilk olarak verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-MayerOlkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik (sphericity) testi ile incelenmiştir. KMO katsayısı, veri matrisinin
faktör analizi için uygun olup olmadığını, veri yapısının faktör çıkarma içi uygunluğu hakkında bilgi verir ve
bu katsayısının .60’dan yüksek çıkması beklenir (Büyüköztürk, 2007). ÖYSKM ölçeği için yapılan analizde
KMO değeri .937 olarak bulunmuştur. İkinci olarak Barlett testi, değişkenler arasında ilişki olup olmadığını
kısmi korelasyonlar temelinde inceler ve hesaplanan ki-kare istatistiğinin anlamlı çıkması beklenir
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(Büyüköztürk, 2007). Bartlett Sphericity testine bakılarak sonucunun χ2 = 3597.393, p.=.000 olduğu
görülmüştür. Yani anlamlı bir fark görülmektedir. Bu iki bulgu birlikte incelendiğinde toplanan verilerin
faktör analizi yapmaya uygun olduğu söylenebilir.
AFA yapılırken faktör sayısı ve isimler önceden belirlendiği için faktör sayısı 4 ile sınırlandırılmıştır.
İlk AFA sonuçları incelendiğinde ölçeğin özdeğeri 1’den büyük 4 faktörlü yapıda maddelerle ilgili tanımlanan
ortak faktör varyanslarının ise .449 ve .747 arasında değiştiği gözlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda
ölçekteki algılanan kullanım kolaylığı faktörü için düşünülen 7. Madde (Yüzyüze işlenen derslerin öğrenme
yönetim sistemine aktarılması kolaydır)ve kullanıma yönelik tutum faktörü için düşünülen 17. Madde
(Öğrenme yönetim sistemini kullanmak iyi bir fikirdir) düşük madde yüküne sahip olduğu ya da iki faktörde
.10'dan daha az farka sahip olduğu için ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 24 madde ile tekrar AFA yapılmıştır.
Yapılan ikinci AFA KMO değeri .937 olarak ve Bartlett Sphericity testine bakılarak sonucunun χ2 =
3597.393, p.=.000 olarak bulunarak verilen faktör analizi yapmaya uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan
ikinci AFA sonuçları incelendiğinde ölçeğin özdeğeri 1’den büyük 4 faktörlü yapıda maddelerle ilgili
tanımlanan ortak faktör varyanslarının.449 ve .767 arasında değiştiği gözlenmiştir (Tablo 1).
Faktördeki yük değerlerine bakıldığında (Tablo 1) birinci faktör olan “Algılanan Fayda” (AF)
faktöründe en düşük madde yük değerinin .515 ve en yüksek madde yük değerinin de .736, ikinci faktör olan
“Algılanan Kullanım Kolaylığı” (AKK) faktöründe en düşük madde yük değerinin .494 ve en yüksek madde
yük değerinin de .779, üçüncü faktör olan “Kullanıma Yönelik Tutum” (KYT) en düşük madde yük değerinin
.624 ve en yüksek madde yük değerinin de .714 ve dördüncü faktör olan “Kullanıma Yönelik Niyet” (KYN)
faktöründe en düşük madde yük değerinin .611 ve en yüksek madde yük değerinin de .777 olduğu
görülmektedir.
Tablo 1: Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Ortak
Faktör Yük Değerleri
Faktör
Varyansı
Faktör 1
Faktör 2
Faktör 3
AKK1
,590
,644
AKK2
,679
,779
AKK3
,668
,766
AKK4
,635
,744
AKK5
,659
,776
AKK6
,423
,494
AF8
,584
,703
AF9
,532
,640
AF10
,553
,679
AF11
,550
,690
AF12
,628
,736
AF13
,607
,647
AF14
,564
,611
AF15
,521
,562
,400
AF16
,449
,515
KYT18
,643
,669
KYT19
,758
,714
KYT20
,673
,675
KYT21
,666
,624
KYT22
,575
,637
KYN23
,611
KYN24
,719
KYN25
,737
KYN26
,767
*Sadece .40’un üzerindeki değerler gösterilmektedir.
Madde
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Faktör 4

,419

,611
,714
,740
,777

Ölçekte yer alan dört faktör toplam varyansın %61.634'ünü açıklamaktadır. Bu değerler ölçeğin
öğrenme yönetim sistemi kabul düzeyini iyi bir şekilde açıkladığını göstermektedir. Elde edilen değerlerin ve
yapının model uyumu testine ise doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıştır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
AFA sonucunda 24 madde ve dört alt faktörden oluşan ölçek için model uyumu doğrulayıcı faktör analizi ile
test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, birinci düzey ve ikinci düzey analizleri ile gerçekleştirilmiştir.
Yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, uyum indeksleri X 2= 393.77 (sd=242, p.= .000),
X2 / sd= 1.62, RMSEA= 0.050, GFI= 0.86, AGFI= 0.83, CFI= 0.98, NFI=0.98 ve NNFI= 0.98 olarak
bulunmuştur. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modifikasyon önerileri doğrultusunda 1. ile 2., 2. ile 3.,
4. ile 5., ve 18. ile 20. maddeler arasında modifikasyon yapılmasına karar verilmiştir.
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Şekil 2: Birinci Düzey DFA Açıklama Oranları ve Hata Varyansları
Yapılan ikinci düzey DFA sonucunda, tanımlanan faktörlerin öğrenme yönetim sistemi kabul modeli
örtük değişkenini anlamlı bir biçimde açıklayıp açıklamadığına bakıldığında, tüm faktörlerin örtük değişkeni
anlamlı bir biçimde açıkladığı görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, uyum indeksleri X 2= 432.67 (sd=245,
p.= .00), X2 / sd= 1.76, RMSEA= 0.056, GFI= 0.86, AGFI= 0.82, CFI= 0.98, NFI=0.96 ve NNFI= 0.97 olarak
bulunmuştur.
Yapılan ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modifikasyon önerileri doğrultusunda 1. ile 2., 2. ile 3. ve 4.
ile 5. maddeler arasında modifikasyon yapılmıştır.
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Şekil 3: İkinci Düzey DFA Açıklama Oranları ve Hata Varyansları
Doğrulayıcı faktör analizleri ile kurulan modellerin verilere uyumunun değerlendirilmesinde X 2 (kikare), RMSEA, GFI, AGFI, CFI, NNFI gibi uyum indekslerine bakılarak değerlendirme yapılmaktadır
(Anderson ve Gerbing, 1984; Sümer, 2000). Bu değerlendirmede X2/sd oranı 5 ve daha küçük olması
durumunda model veri uyumunun çok iyi olduğu kabul edilmektedir. RMSEA değerinin sıfıra yakın ve
0.05'den küçük olması model veri uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. Fakat bu oranın 0.08'e
kadar veri uyumu için kabul edilebilmektedir. Ayrıca CFI ve AGFI indekslerinin 0.90'dan büyük olması
durumunda model veri uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. CFI için 0.85 ve yukarısı; AGFI
içinde 0.80 ve yukarısının model veri uyumu için yeterli olduğu kabul edilmektedir. CFI ve NNFI için ise
0.90 ve yukarısı model veri uyumunun mükemmelliğini göstermektedir (Anderson ve Gerbing, 1984; Sümer,
2000).
Ölçeğin uyum indeksleri incelendiğinde uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu
görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığı ifade edilebilir. Ölçeğin
güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır.
Güvenirlik Çalışması (İç Güvenirlik Katsayısı)
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Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeğinin güvenirliği için iç tutarlık katsayısı
(Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Ölçeğin 24 maddelik toplam iç tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık kat sayıları ise şu şekildedir: Algılanan Kullanım Kolaylığı faktörü
için .84, Algılanan Fayda faktörü için .88, Kullanıma Yönelik Tutum faktörü için .87 ve Kullanıma Yönelik
Niyet faktörü için .86 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul
Modeli(ÖYSKM) Ölçeğinin güvenirlik düzeyi için yüksek değerler olarak görülmektedir.
Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları incelenmiştir (Tablo2). Düzeltilmiş madde
toplam korelasyonları incelendiğinde herhangi bir madde çıkarıldığında güvenirlik katsayısının düştüğü tüm
korelasyonların .606’nın üstünde olduğu görülmektedir. Bu bulgu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Düzeltilmiş Madde Toplam Korelâsyonları
Düzeltilmiş
Madde
Madde Toplam
Silindiğinde
Korelasyonları
Cronboach
Madde
Alpha
AKK1
,607
,937
AKK2
,510
,939
AKK3
,499
,939
AKK4
,434
,940
AKK5
,506
,939
AKK6
,555
,938
AF8
,604
,937
AF9
,580
,938
AF10
,515
,939
AF11
,590
,938
AF12
,627
,937
AF13
,687
,936
AF14
,664
,937
AF15
,629
,937
AF16
,577
,938
KYT18
,676
,936
KYT19
,707
,936
KYT20
,703
,936
KYT21
,716
,936
KYT22
,622
,937
KYN23
,632
,937
KYN24
,648
,937
KYN25
,633
,937
KYN26
,646
,937
*p<.01
5. SONUÇ
Araştırmada öğrenme yönetim sistemi kabul düzeyini belirlemek için bir ölçek geliştirilmiştir.
Teknoloji Kabul Modeline göre hazırlanan ölçekte Teknoloji Kabul Modeli Bileşenleri olan algılanan fayda,
algılanan kullanım kolaylığı, kullanıma yönelik tutum ve kullanıma yönelik niyet olmak üzere dört faktör
belirlenmiş ve bu faktörlere uygun madde havuzu uzman görüşleri alınarak 26 maddeden oluşan bir ölçek
hazırlanmıştır.
Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeği’nin yapı geçerliliği için öncelikle açımlayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 2 madde çıkartılarak 24 madde ve dört faktörden
oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin dört faktörlü yapıda toplam varyansın % 61.634’ünü açıklamaktadır.
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Ölçeğin açıklanan varyans değeri ve faktördeki yük değerleri ölçeğin öğrenme yönetim sistemi kabulünü iyi
bir şekilde açıkladığını göstermektedir.
Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen bu yapının doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu test
edilmiştir. Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 24 madde ve dört faktörden oluşan modelin
kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu sonuçlar, ölçeğin yapı geçerliğinin
olduğuna ilişkin bir kanıttır. Ölçeğin öğrenme yönetim sistemi kabulünü ölçmede geçerli bir yapıya sahip
olduğu söylenebilir.
Geçerlik çalışmaları sonucunda 24 maddelik ölçeğin 6 maddesi(1., 2., 3., 4., 5., 6.) algılanan kullanım
kolaylığı, 9 maddesi(8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.) algılanan fayda, 5 maddesi(18., 19., 20., 21., 22.)
kullanıma yönelik tutum ve 4 maddesi(23., 24., 25., 26.) kullanıma yönelik niyet faktörlerini açıklamaktadır.
Ölçekten alınabilecek en düşük puan 24 iken 24 en yüksek puan 120 dir. Puanlar arttıkça öğrenme yönetim
sistemi kabul düzeyi de artmaktadır.
Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayısına(Cronbach Alpha değeri) bakılmış ve bu
değerin .94 gibi yüksek bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu da geliştirilen ölçeğin güvenirliğinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda
geliştirilmiş olan Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeği’nin öğrenme yönetim sistemi kabul düzeyini
belirlemek amacıyla kullanılabilecek etkili bir ölçme aracıdır.
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Ek 1:

1
2
3
4
5
6

Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli(ÖYSKM) Ölçeği
Algılanan Kullanım Kolaylığı
Öğrenme yönetim sistemini kolay kullanılır buluyorum.
Öğrenme yönetim sisteminin kullanımını öğrenmek kolaydır.
Öğrenme yönetim sistemini kullanım becerisine sahip olmak benim için kolaydır.
Öğrenme yönetim sistemini kullanırken yaptığım hataları kolaylıkla düzeltebilirim.
Öğrenme yönetim sisteminde yapmak istediklerimi kolaylıkla yaparım.
Öğrenme yönetim sistemini kullanırken yardıma ihtiyaç duyduğumda kolaylıkla yardım alabilirim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Algılanan Fayda
Öğrenme yönetim sisteminin kullanımı öğretimi etkili hale getirir.
Öğrenme yönetim sistemi öğrencilerin derslerde üretkenliğini arttırır.
Öğrenme yönetim sistemi öğretmenlerin öğrenci etkinliklerini takip etmelerini sağlar.
Öğrenme yönetim sistemi öğretmenlerin öğretim performansını arttırır.
Öğrenme yönetim sistemi dersin işlenişini kolaylaştırır.
Öğrenme yönetim sistemi öğrencilerin öğrenme düzeyini arttırır.
Öğrenme yönetim sistemi öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeler sağlar.
Öğrenme yönetim sistemi öğretmenlerin derslerde üretkenliğini arttırır.
Öğrenme yönetim sistemi zamanın etkili kullanımını sağlar.

1
2
3
4
5

Kullanıma Yönelik Tutum
Öğrenme yönetim sisteminde öğretmek ilgi çekicidir.
Öğrenme yönetim sistemini kullanmaktan zevk alırım.
Öğrenme yönetim sisteminde öğrenmek ilgi çekicidir.
Öğrenme yönetim sistemini kullanmayı severim.
Öğrenme yönetim sistemini kullanırken kendimi rahat hissederim.

1
2
3
4

Kullanıma Yönelik Niyet
Öğrenme yönetim sistemini derslerimde kullanabileceğimi tahmin ediyorum.
Öğrenme yönetim sistemini sıkça kullanmaya niyetliyim.
Öğrenme yönetim sistemini öğretmenlik hayatım boyunca kullanmaya niyetliyim.
Öğrenme yönetim sistemi kullanmayı arkadaşlarıma tavsiye ederim.
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BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
Mücahit ÖZTÜRK1, Seyfullah GÖKOĞLU 2, Ünal ÇAKIROĞLU3
1.

ÖZET

Çevrimiçi ortam ve dijital teknolojiler; bağımlılık, bilinçsiz kullanım, istismar, şiddet eğilimi, kimlik hırsızlığı,
ırkçılık, siber zorbalık gibi olumsuz durumları içermektedir. Özellikle öğrenciler yoğun olarak kullandıkları sosyal ağlarda
bilgi kontrolünün zorlaşması ve hızlı şekilde dağılması nedeniyle duygusal ve psikolojik tehlikelerle karşı karşıyadır.
Teknolojinin öğrencilerin hayatında önemli rol oynaması, bu teknolojilerinin kötüye kullanma ihtimalinin olması dijital
vatandaşlık eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Dijital araçların yaygın olarak kullanıldığı dijital çağ, dijital
toplumdan dijital vatandaşlar yaratmaya çalışmaktadır. Dijital vatandaşlık, teknoloji kullanımına ilişkin davranış
normlarını ifade etmektedir. Dijital vatandaşlığın; dijital erişim, dijital iletişim, dijital etik, dijital güvenlik, dijital hak ve
sorumluluklar, dijital sağlık, dijital hukuk, dijital okuryazarlık ve dijital ticaret olmak üzere dokuz boyutu bulunmaktadır.
Günümüzde dijital teknolojilerinin kullanımına ilişkin risklere karşı öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerinin
belirlenmesi bu doğrultuda dijital vatandaşlık bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitim programlarının uygulanması
önemlidir. Bu araştırmada iki farklı devlet üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BOTE bölümünde öğrenim gören 85 öğrencinin
dijital vatandaşlık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımının betimsel araştırma türlerinden tarama
yöntemiyle yürütülmüştür. Öğrencilerin dijital vatandaşlık beceri düzeylerinin belirlenmesi bir anket geliştirilmiştir.
Araştırmanın sonunda Dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital etik, dijital hukuk açısından öğrencilerin iyi
düzeyde oldukları ortaya çıkmıştır. Dijital okuryazarlık, dijital haklar ve sorumluluklar, dijital sağlık, dijital güvenlik
açısından orta düzeyde oldukları belirlenmiştir.

Keywords: Dijital Vatandaşlık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitm Teknolojileri
The Examination of Digital Citizenship Levels of CEIT Students
Today's students spend most of their time online. They have the opportunity to communicate with their peers, access
to information, share and produce in an online environment. With the rapid development of technology, students are
vulnerable to abuse of digital tools. Online environment and digital technologies; dependency, unconscious use, abuse,
violence tendency, identity theft, racism, cyber bullying. Particularly students are faced with emotional and psychological
hazards due to the difficulty of data control and rapid distribution in social networks they use extensively. The fact that
technology plays an important role in the lives of students and the possibility of abuse of these technologies reveals the
importance of digital citizenship education. The digital era, in which digital tools are widely used, seeks to create digital
citizens from the digital community. There are different definitions for digital citizenship. Digital citizenship defines the
characteristics of collaborative environments when engaged in the behavior of individuals, especially digital devices such
as computers, mobile devices, mobile phones and tablets. Digital citizenship refers to the norms of behavior regarding the
use of technology. It is also the skill of using technology as safe, responsible, critical, productive. Educational and social
context is also the proper use of technology. For this reason, it can be said that education is the most effective way of
protecting students from the risks associated with online participation Digital citizenship has nine dimensions, digital
access, digital communications, digital ethics, digital security, digital rights and responsibilities, digital health, digital law,
digital literacy and digital commerce. Today, it is important to determine the level of digital citizenship of students against
the risks associated with the use of digital technologies, and to implement training programs aimed at gaining digital
citizenship awareness. In this study, digital citizenship levels of 85 students studying in two different public universities,
Faculty of Education, CEIT department was examined. If the digital citizenship levels of the CEIT pre-service teacher
who will be teaching information technology should be determined, their deficiencies should be addressed.The

research was carried out by a survey method from the descriptive research types of the quantitative research
approach. A questionnaire was developed to determine the digital citizenship levels of the students, using the
criteria for the nine sub-dimensions of Ribble (2012), Nordin et al. (2016) and Al-Zahrani (2015) digital
citizenship. At the end of the research, in terms of digital access, digital commerce, digital communications, digital
ethics, digital law, students were found to be at a good level. Digital literacy, digital rights and responsibilities, digital
health, digital security were determined to be moderate. It was found that was the highest level in terms of digital ethics
and it was found that the levels of digital literacy were lowest compared to other dimensions. In terms of the education
and protection dimensions of digital citizenship, students must be at good levels. In this context, it has become clear that
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enrichment of BOTE course contents to students especially at the point of acquiring digital literacy, healthy technology
use, security, digital rights and responsibility can be important.

2.

GİRİŞ

Teknolojinin hızlı bir gelişim göstermesiyle birlikte dijital araçların kullanımı giderek artmaktadır.
Günümüz öğrencileri evde ve okulda akıllı telefon, tablet gibi dijital araçlar aracılığıyla zamanlarının büyük
bir kısmını çevrimiçi ortamda harcamaktadır (Ribble, 2012). Çevrimiçi ortamda akranları ile iletişim kurma,
bilgiye ulaşma, paylaşma ve üretme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca sosyal ağ uygulamalarının kullanımı da
giderek yaygınlaşmaktadır.
Geçmişte, kişisel cihazların kullanılmasını yasaklamak ve çevrimiçi içeriği engellemek, öğrencileri zararlı
içeriklerden korumak ve okulun teknoloji altyapısını korumak için bir yol olarak görülüyordu. Ancak
günümüzde eğitim öğrencileri etik vatandaşlar haline getirmek ve bilgiyi yaratmak ve paylaşmak için
teknolojiyi kullanan bireyler olmaları için teşvik etmeye teşvik ettiğinden bu politikaların tekrar gözden
geçirilmesi gerekmektedir (Alberta Education, 2013). Diğer taraftan bilgi iletişim teknolojilerinin yaygın
kullanımı ile öğrenciler dijital araçların kötüye kullanılmasına karşı savunmasız kalabilmektedir. Çevrimiçi
ortam ve dijital teknolojiler; bağımlılık, bilinçsiz kullanım, istismar, şiddet eğilimi, kimlik hırsızlığı, ırkçılık,
siber zorbalık gibi olumsuz durumları içermektedir (Nordin vd., 2016). Özellikle öğrenciler yoğun olarak
kullandıkları sosyal ağlarda bilgi kontrolünün zorlaşması ve hızlı şekilde dağılması nedeniyle duygusal ve
psikolojik tehlikelerle karşı karşıyadır. Teknolojinin öğrencilerin hayatında önemli rol oynaması, bu
teknolojilerinin kötüye kullanma ihtimalinin olması dijital vatandaşlık eğitiminin önemini ortaya koymaktadır
(Hudani, 2014). Dijital araçların yaygın olarak kullanıldığı dijital çağ, dijital toplumdan dijital vatandaşlar
yaratmaya çalışmaktadır.
a. Dijital Vatandaşlık
Dijital vatandaşlığa yönelik farklı tanımlamalar söz konusudur. Dijital vatandaşlık, bireylerin
davranışlarının, özellikle bilgisayar, mobil cihazlar, cep telefonları ve tabletler gibi dijital araçlarla meşgul
olduğunda, işbirlikçi ortamlardaki özelliklerini tanımlar (Searson vd., 2015). Teknoloji kullanımına ilişkin
uygun davranış normlarını ifade eder (Ribble, 2014). Teknolojiyi güvenli, sorumlu, eleştirel, üretken ve sivil
olarak kullanma becerisidir (Farmer, 2011). Eğitsel ve sosyal bağlam da teknolojinin uygun kullanımıdır
(Nosko & Wood, 2011). Bu nedenle, eğitimin öğrencileri çevrimiçi katılımla ilişkili risklerden korumanın en
etkili yolu olduğu söylenebilir (Al-zahrani, 2015). Uluslararası Eğitim Eğitim Birliği (ISTE) dijital
vatandaşlığın;
•

Eşit dijital haklar ve herkes için erişim.

•

Çevrimiçi ortamlarda başkalarına saygı duyma siber zorbalık yapmama.

•

Başkalarının dijital eserlerini, kimliğini veya mülkünü çalmak veya zarar vermekten kaçınma.

•

Dijital kanallar vasıtasıyla iletişim kurarken uygun karar alırlar.

•

Öğrenmeyi ilerletmek ve değişen teknolojilere ayak uydurmak için dijital araçları kullanma.

•

Ödeme bilgilerinizi korurken çevrimiçi satın alma kararından sorumluluk duyma

•

Dijital forumlarda temel dijital hakların korunması.

•

Zarar verebilecek güçlerden kişisel bilgilerin korunması.

•

Teknolojinin fiziksel ve psikolojik sağlık risklerini sınırlama

gibi durumları bulunduğunu ifade etmektedir. Dijital vatandaşlığın; dijital erişim, dijital iletişim, dijital
etik, dijital güvenlik, dijital hak ve sorumluluklar, dijital sağlık, dijital hukuk, dijital okuryazarlık ve dijital
ticaret olmak üzere dokuz boyutu bulunmaktadır. Şekil 1’ de dijital vatandaşlığın temaları ve bu temaların alt
ögeleri gösterilmiştir (Ribble, 2014).
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i.

Dijital Etik

Dijital vatandaşlar, dijital ortamlarda kabul edilebilir etik kurallara sahiptir. Bu doğrultuda bireylerin
uyması gereken davranış veya prosedürün elektronik standartlarıdır (Ribble, 2012). Duyarlı dijital
vatandaşlar, çevrimiçi bir şeye katılmadığında nedenlerini açıklayacakları ölçüde kibarca iletişim kurar ve
etkileşime girer, Mobil telefon kısıtlamaları uyar ve onu aşmak için çaba harcamaz (Nordin vd., 2016).
ii.

Dijital Erişim

Tüm teknoloji kullanıcılarının seçtikleri takdirde dijital bir topluluğa tam olarak elektronik katılımı olarak
ifade edilmektedir (Ribble, 2012). Öğrencilerin okuldaki etkinliklerde dijital dünyaya erişim noktasında
gerekli teknolojik alt yapının hazırlanması ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir
(Elçi & Sarı, 2016).
iii.

Dijital Hukuk

Dijital ortamdaki iş ve eylemler için bireylerin elektronik olarak sorumlu olmasıdır. Öğrenciler evde ve
okulda dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin kurallar ve kanunlar noktasında bilince sahip olmalıdır. Bu
doğrultuda eğitimcilerde öğrencileri bilinçlendirmelidir (Ribble, 2012).
iv.

Dijital İletişim

Bilginin dijital ortamda çeşitli dijital araçlarla elektronik olarak iletimi ve değişimidir (Lee,2012).
Öğrencilerin bu doğrultuda öğrencilerin farklı iletişim araçlarını kullanabilmesi, bilgi alışverişi yapabilmesi
önemlidir. Okullarda uygun iletişim yöntemleri ve araçlarının kullanımına ilişkin öğrencilere yardımcı
olunması gereklidir (Elçi & Sarı, 2016).
v.

Dijital Okuryazarlık

Teknolojiyi ve dijital teknoloji araçlarını uygun şekilde kullanabilmeleri ve farkındalık kazanabilmeleri
için öğrenme ve öğretme sürecidir (Koltay, 2011). Okulda öğrencilere dijital vatandaşlar olarak dijital
teknoloji araçlarının nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Öğrencilerin de bu doğrultuda istekli olması önemlidir
(Ribble, 2012).
vi.

Dijital Ticaret

Ürünlerin elektronik olarak alınıp satılabilmesidir. Dijital tüketiciler olarak dijital vatandaşlar çevrimiçi
satın alma araçlarını ve süreçlerini bilmelidir (Mossberger vd., 2012). Okulda, öğrenciler dijital dünyada
alışveriş süreci ve korunma yolları noktasında bilgilendirilmelidir (Nordin vd., 2016).
vii.

Dijital Haklar ve Sorumluluklar
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Dijital dünyada her birey için belirlenen gereklilikler ve özgürlüklerdir. Bireyler dijital dünyada kendi
haklarını korurken başkalarının haklarına da saygı duymalıdır (Ribble, 2012). Dijital vatandaşlar çevrimiçi
etkinliklere uygun ve uygun olmayan davranışların farkında olarak katılırlar (Oxley, 2010).
viii.

Dijital Güvenlik

Bireylerin dijital ortamda güvenliklerini sağlamaları için gerekli elektronik önlemi almasıdır. Bu
doğrultuda dijital vatandaş olarak bireyler gerekli güvenlik tehditleri (virüs, spam vb.) ve bu tehditlere yönelik
güvenlik tedbirlerini bilir ve uygular (Nordin vd., 2016).
Dijital Sağlık

ix.

Dijital ortamda fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasıdır (Ribble,
2012). Dijital araçları kullanırken koltukta duruş biçimini, el ve kol açısını ve göz mesafesini ayarlayabilir.
Dijital ortamda harcadığı süreyi denetim altına alabilir. Öğrenciler, dijital araçları kullanırken fiziksel ve
ruhsal sağlığını korumaları için uyması gereken kurallar noktasında bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
b. Araştırmanın Amacı
Dijital vatandaşlığın bu dokuz unsuru dijital teknolojiler ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi ve
giderilmesinde bir çerçeve ortaya koymaktadır. Teknolojik araçların yaygın olarak kullanılmaya başladığı
günümüzde öğrencilerin bilinçli bir dijital vatandaş olarak yetişmesinde bilgi teknolojileri eğitiminin yeri
önemlidir (Elçi & Sarı, 2016). Bu doğrultuda okullarda Bilgi teknolojileri öğretimini gerçekleştirecek olan
BOTE öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri belirlenmeli varsa eksiklikleri giderilmelidir. Bu
araştırmada BOTE öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık düzeyleri belirlenemeye çalışılacaktır. Böylece
BOTE bölümü müfredatının dijital vatandaşlık bilincinin kazandırılması noktasındaki yeterliliği tartışılacak
ve öneriler getirilecektir.

3.

YÖNTEM

3.1. Araştırma Grubu
Araştırma 2 farklı devlet üniversitesinde Eğitim fakültesi BOTE bölümünde öğrenim gören 84 öğrenciyle
yapılmıştır. Tablo 1’ de araştırma grubuna ilişkin demografik bilgiler gösterilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Grubu
Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Toplam

Kadın
9
13
11
33

Erkek
15
20
16
51

3. 2.Araştırmanın Modeli
Araştırma öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi için nicel araştırma yaklaşımının
tarama modelinden yararlanılmıştır.
3.3.Veri Toplama Araçları, Geçerlik ve Güvenlirlik
Öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi için anket geliştirmiştir. Anket maddeleri Nordin
vd. (2016) ve Al-Zahrani (2015) geliştirdikleri ölçekler ile Ribble (2012)’ den uyarlanarak hazırlanmıştır.
Anket maddeleri yazıldıktan sonra iki alan uzmanı tarafından uzman görüşü alınarak gerekli düzeltmeler
yapılmıştır.

4.

BULGULAR VE SONUÇ

4.1. Öğrencilerin Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular
Öğrencilerin yaşına ilişkin bulgular şekil 1’ de gösterilir.
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Şekil 1. Öğrencilerin Yaşına Ilişkin Bulgular
Öğrencilerin çoğunluğunun (%88) 18-24 yaş aralığında, az bir ksımının ise 24-30 (%8) yaş aralığında
olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik duruma ilişkin bulgular şekil 2’de gösterimiştir. Öğrencilerin
çoğunluğunun (%58) alt gelir düzeyine bir kısmının (%35) orta gelir düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.

Şekil 2. Ekonomik Durum

Şekil 3. Kullanılan Dijital Araçlar
Öğrencilerin kullandıkları dijital araçlara ilişkin bulgular şekil 3’de gösterilmiştir. Öğrencilerin akıllı
telefon (%96), dizüstü ya da masaüstü bilgisayar (%88) ve tablet bilgisayar (%16) kullandıkları belirlenmiştir.
Şekil 3’de öğrencilerin kullandıkları dijital araçlar gösterilmiştir. Dijital araçları kullanım süresi ise şekil 4’de
gösterilmiştir.
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Şekil 4. Dijital Araçları Günlük Kullanım Durumu
Öğrencilerin %75’i dijital araçlara günlük zamanlarının en az iki saatini harcadıkları ortaya çıkmıştır.
Şekil 5’de öğrencileirn sosyal medya kullanım durumu gösterilmiştir. Öğrencileirn %95’nin sosyal medya
kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Şekil 5. Sosyal Medya Kullanım Durumu
4.2. Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerine ilişkin elde edilen veriler şekil 6’da gösterilmiştir. Dijital
erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital etik, dijital hukuk açısından öğrencilerin iyi düzeyde oldukları
ortaya çıkmıştır. Dijital okuryazarlık, dijital haklar ve sorumluluklar, dijital sağlık, dijital güvenlik açısından
orta düzeyde oldukları belirlenmiştir.
Dijital etik açısından en yüksek düzeyde oldukları belirlenirken dijital okuryazarlık düzeylerinin diğer
boyutlara göre en düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Dijital vatandaşlığın eğitim ve koruma boyutları açısından
öğrencilerin iyi düzeylerde olması gerekmektedir.
Bu bağlamda BOTE ders içeriklerinin öğrencilere özellikle dijital okuryazarlık, sağlıklı teknoloji
kullanımı, güvenlik, dijital haklar ve sorumluluk bilincinin kazandırılması noktasında zenginleştirilmesinin
önemli olabileceği ortaya çıkmıştır.
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Şekil 6. Dijital Vatandaşlık Düzeyleri
Gelecekteki araştırmalar daha geniş örneklemlerde ve farklı araştırma grupları ve bölümlerinde
tekrarlanabilir. Ayrıca öğrencilerle görüşmeler yapılarak dijital vatandaşlık düzeylerine ilişkin veriler daha
ayrıntılı incelenerek verilen cevapların nedenleri irdelenebilir.
5.

KAYNAKLAR

Al-Zahrani, A. (2015). Toward digital citizenship: Examining factors affecting participation and involvement
in the Internet society among higher education students. International Education Studies, 8(12), 203.
Education, A. (2013). Digital citizenship policy development guide.
Elçi, A. C., & Sarı, M. (2016). Digital citizenship in the Information Technology and Software course: A
scale development study Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde dijital vatandaşlık: Bir ölçek
geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 3602-3613.
Farmer, L. (2011, October). Teaching digital citizenship. In E-Learn: World Conference on E-Learning in
Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 99-104). Association for the
Advancement of Computing in Education (AACE).
Hudani,

S.
(2014).
The
importance
of
teaching
digital
citizenship.
http://www.freetech4teachers.com/2014/05/the-importance-of-teaching-digital.html#.VdvvO_mqqko
adresinden alıntmıştır.

Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media,
Culture & Society, 33(2), 211-221.
Lee, E. A., & Messerschmitt, D. G. (2012). Digital communication. Springer Science & Business Media.
Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Hamilton, A. (2012). Broadband adoption| measuring digital citizenship:
Mobile access and broadband. International Journal of Communication, 6, 37.
Nosko, A., & Wood, E. (2011). Learning in the digital age with SNSs: Creating a profile. In Social media
tools and platforms in learning environments (pp. 399-418). Springer Berlin Heidelberg.
Nordin, M. S., Ahmad, T. B. T., Zubairi, A. M., Ismail, N. A. H., Rahman, A. H. A., Trayek, F. A., &
Ibrahim, M. B. (2016). Psychometric Properties of a Digital Citizenship Questionnaire. International
Education Studies, 9(3), 71.

402

Oxley, C. (2010, January). Digital citizenship: Developing an ethical and responsible online culture.
In International Association of School Librarianship. Selected Papers from the... Annual
Conference (p. 1). International Association of School Librarianship.
Ribble, M. (2012). Digital citizenship for educational change. Kappa Delta Pi Record, 48(4), 148-151.
Ribble, M. (2014). Digital citizenship: using technology appropriately. Nine themes of digital citizenship.
Searson, M., Hancock, M., Soheil, N., & Shepherd, G. (2015). Digital citizenship within global
contexts. Education and Information Technologies, 20(4), 729-741.

403

EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN SELF-DIRECTED LEARNING WITH
TECHNOLOGY AND COMMUNITY OF INQUIRY IN ONLINE AND BLENDED
LEARNING STUDENTS: A STRUCTURAL EQUATION MODEL1
Mehmet UYSAL2, Mehmet Barış HORZUM3
1.

ABSTRACT

In this research, a model, which incorporates self-directed learning with technology into well researched community of
inquiry framework, was tested using structural equation modelling. Analysis of the data, which were collected from 587
Sakarya University online or blended learning students supported proposed model with acceptable or higher fit indices.
The research findings indicate that there were significant direct effects between self-directed learning with technology and
social presence, between social presence and teaching presence, and between social presence and cognitive presence. In
addition, significant mediating effects of social presence on cognitive presence and on teaching presence were found.
These findings imply that self-directed learners who are adept at using technology in their learning can positively affect
the formation of communities of inquiry.

Keywords: ICT Integration, Key Technology Player, School Technology Adviser.
INTRODUCTION
World is in constant change, as Heraclitus put it “Everything changes except change itself.” So,
change is not something new to us, we are used to it. However, there are some breakpoints which require
more effort from us to adapt to these changes. Education is not an exception, we are trying out new methods,
technologies, theories etc. in every opportunity we have. Agarwal (2014) suggests that we may be facing the
most radical changes since the invention of the printing press.
A quote attributed to former U.S. Secretary of Education Richard W. Riley;
We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist . . .using technologies
that haven’t been invented . . .in order to solve problems we don’t even know are
problems yet.
sums up the situation in education. Education should be more flexible than ever and need to be ready to
answer demands of the new age. Educational change does not originate only from technology domain. With
social and economic changes, people demand freedom, social justice, equality, and democracy in their
education. But existing educational systems struggle to answer these demands both qualitatively and
quantitatively (Kaya, 2002).
Distance education is one of the efforts of adaption. Today online education dominates the distance
education because of its affordances. Community of Inquiry framework (CoI) is very popular among
researchers (Bozkurt et al., 2015) because of its easy yet powerful implementation. Garrison, Anderson, and
Archer’s (1999) seminal work focused on critical inquiry in a text-based environment, and they found out
cognitive, social, and teaching presences are fundamental to success in higher education. In essence CoI
framework focuses on ideal environment for online learning. Later CoI framework was tried and tested in
blended learning environments with success (Akyol, Garrison, & Ozden, 2009; Vaughan & Garrison, 2006).
CoI framework succeeded along with the advancements in communications technology. When
different forms of communications (two-way -sometimes even more-, synchronous, audio/video
communications) became practical and affordable; participants perceived social presence (RockinsonSzapkiw, 2009) and teaching presence (Ice, Curtis, Phillips, & Wells, 2007) more noticeably. But before these
developments in communication technology, self-directed learning in distance education was under attention
(Garrison, 1997; Knowles, 1975; Moore, 1986).
Self-directed learning is about taking responsibility for someone’s own learning. Responsibility starts
with taking initiative and continues with identifying needs, defining goals, and identifying resources,
practicing proper strategies, and evaluating outcomes (Knowles, 1975). Technology gives various new
1
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opportunities for such self-directed learnings, and it is a required skill for individuals of 21st century (Demir
& İbanoğlu, 2011). Candy (2004:59) draws attention to scarcity of references between online teaching /
learning studies and self-directed learning studies which is odd considering how well researched those areas
are.
As a result, in an effort to explore this area, it was aimed to examine the relationship between selfdirected learning with technology and community of inquiry. Based on previous research, a model which
incorporates self-directed learning with technology in community of inquiry, which is illustrated in Figure 1,
was hypothesized and tested with structural equation modeling using the data which were collected from
Sakarya University distance education students. In addition, following hypotheses were examined:
Hypothesis 1.
Self-directed learning with technology has direct positive effect on social presence.
Hypothesis 2.
Self-directed learning with technology has indirect positive effect on teaching presence mediated by social
presence.
Hypothesis 3.
Self-directed learning with technology has indirect positive effect on cognitive presence mediated by social
presence.

Figure 1. Hypothesized model

2.

METHOD

2.1. Participants
Participants were either online learning or blended learning students of Sakarya University. There
were around 8000 distance education students in 2013-2014 spring semester and 587 of them participated in
the study voluntarily. 366 (62.4%) of the students were blended learning students and rest were online
learning students. 259 (44.1%) were female, 326 (55.5%) were male, while two of the participants did not
mention their gender.
2.2.Institution
Distance education is an important issue at Sakarya University which offers online and blended
courses. To improve distance education services, better understanding of underlying principles is required.
Sakarya University started distance education practice in 1997 by offering fundamental computer
technologies course. Establishment of “Distance Education Research and Application Centre” in 2005 sped up
distance education processes. As of 2016, there are 6 undergraduates, 8 graduate, 8 masters, 1 graduation
completion, and 2 certification programs are active. Sakarya University is currently in an important position
in Turkey with its hardware, software, and human resources available for distance education. In addition,
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Sakarya University developed its own learning management system (SAUPORT) which aims to answer
specific demands and requirements of higher education systems in Turkey.
2.3.Data Collection Tools
In the study two separate scales were used in a single form to measure students’ perceptions on CoI
and on SDLwT. CoI instrument, which is 34 item 5 point Likert type scale, was developed by Arbaugh et. al.
(2008) and adapted to Turkish by Horzum (2015). SDLwT instrument which is 6 item Likert scale was
developed by Timothy et. al. (2010) and adapted to Turkish by Tercan et. al. (2014). In the decision of
selecting these instruments, the number of research that backs up these instruments validity, reliability, and
practicality was effective.
Reliability of the constructs were checked with Cronbach’s alpha for each factor, and results are
given in Table 1 along with the values in original, and adaptation studies. As it can be seen from Table 1 all
values are in acceptable range for internal consistency.
Table 1: Cronbach’s alpha values of overall scales and their factors

Factor

Original
study

Adaptatio
n study

This
study

Overall scale CoI
CoI – Social Presence
CoI – Cognitive Presence
CoI – Teaching Presence
Overall scale SDLwT
SDLwT – SelfManagement
SDLwT – Intentional
Learning

NA
.91
.95
.94
NA
.63

.97
.90
.94
.94
.77
.76

.97
.93
.94
.93
.84
.70

.85

.80

.86

2.4.Data Collection and Analysis
A single form that includes CoI and SDLwT scales was administered to students either online or face
to face. 373 of the participants (63.5%) filled out Google Forms, while 214 (36.5%) filled out printed forms.
Students were asked to state their degree of agreement to each statement using the five-point Likert scale from
1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).
Structural equation model was used to confirm hypothesized model. Structural equation model is a
successful statistical approach that can test the proposed model’s relationships and causal effects (Kline,
2011). The data was analyzed following the steps defined in Kline (2011:92) (see figure 2). Before moving on
to the analysis, the data were checked for suitability for structural equation modeling. After checking
multivariate normality, analysis was completed using maximum likelihood approach in Lisrel 9.10 student
version.
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Figure 2. Flowchart of the basic steps of structural equation modeling

3.

RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Descriptive Statistics

Participants were asked about their employment and nearly half of them (44.1%) were working full
time, while 10.2% were working part time. This finding suggest that distance education students were able to
work and study at the same time.
Table 2 presents the descriptive statistics (count, means, standard deviations) of CoI factors and sub
factors. All factors had means above midpoint (3.00) on the 5-point Likert scale and standard deviations
fluctuate around 1.00. Also, all the presences were around 3.50 which suggests that participants perceived the
CoI sufficiently.
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Table 2. Descriptive statistics of CoI factors and sub factors

TP
Design and
Organization DO (1-4)
Facilitation of
Discourse FA (5-10)
Direct Instruction
DI (11-13)
SP
Affective
Communication AE
(14-16)
Open Communication
OC (17-19)
Group Cohesion
GC (20-22)
CP
Triggering Event
TE (23-25)
Exploration
EX (26-28)
Integration
IN (29-31)
Resolution
RE (32-34)

n
587

3.44

S
0.94

587

3.60

1.00

587

3.39

1.04

587

3.32

1.05

587

3.46

0.92

587

3.37

1.00

587

3.56

1.05

587

3.44

1.03

587

3.49

0.91

587

3.42

1.06

587

3.49

1.02

587

3.54

1.00

587

3.51

1.00
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Table 3 presents the descriptive statistics (count, means, standard deviations) of SDLwT factors and
sub factors. All factors had means above midpoint (3.00) on the 5-point Likert scale which suggests that
participants were adequate self-learners who use technology in their learning efforts.
Table 3. Descriptive statistics of SDLwT factors

SDLwT
Self-Management
SM (35-36)
Intentional Learning
IL (37-40)

n
587

3.83

S
0.89

587

3.43

1.19

587

4.03

0.93

3.2. Structural equation modeling analysis
As shown in Table 4, the results supported the hypothesized model with acceptable or better fit
indices. Figure 3 illustrates the standardized path coefficients. Also, all the relationships of the variables in the
model are positively significant since their t-values are above 2.96.
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Table 4. Structural Equation Modeling Fit Indices (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003)

fit index

good fit
<2

RMSEA
S-RMR
NNFI
CFI
GFI
AGFI
IFI

0 RMSEA 0,05
0≤S-RMR≤0,05
0,97≤NNFI≤1
0,97≤CFI≤1
0,95≤GFI≤1
0,90≤AGFI≤1
0,95≤IFI≤1

acceptable fit

value in the
study

2<

3,03

3

0,05 < RMSEA 0,08
0,05<S-RMR<0,1
0,95 NNFI<0,97
0,95 CFI<0,97
0,90 GFI<0,95
0,85 AGFI<0,90
0,90 IFI<0,95

0,06
0,02
0,99
0,99
0,96
0,94
0,99

Figure 3. Structural equation model and standardized coefficients.
The findings have shown that self-directed learning with technology explained 63% variance of
social presence. Social presence explained 34% variance of cognitive presence alone. When self-directed
learning with technology’s indirect effect over social presence included, 92% variance of cognitive presence
was explained by social presence. In addition, social presence explained 28% variance of teaching presence
alone. When self-directed learning with technology’s indirect effect over social presence included, 76%
variance of teaching presence was explained by social presence. These results showed that all hypotheses
were supported.
4. CONCLUSION
Technology use in education, which includes pre-school, higher education, and everything between,
requires a level of technology literacy from participants who will enter online environments for learning
(Candy, 2004:53). Technology literacy alone is not always enough; learners should be able to know how to
use those technologies in learning processes. Garrison et al. (1999) found out that even in text-based
environments learners found out ways to communicate fully using emojis, lower/upper cases, symbols,
abbreviations, and so on. But in order to overcome the limitations of the learning environment or use the
affordances of the learning environment, one has to be skillful in using technology in their learning.
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In this research, we supported the idea that social presence in CoI plays an important role for the
other presences and self-directed learners who use technology in their learning can significantly contribute to
the development of social presence in community of inquiry.
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YENİLİK-KARAR SÜRECİNİ YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ
ÇERÇEVESİNDE İNCELEME
Gökhan ÇALIŞKAN1, Özden ŞAHİN İZMİRLİ2
1. ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki yeniliklerin öğretim süreçlerine entegrayonu günümüzde kaçınılmaz hale
gelmektedir. Bu çerçevede, okullarda BİT’in yayılımına yönelik çeşitli çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Tüm bu
uygulamalara rağmen okullarda BİT’in entegrasyon süreci ve sürdürülebilirliği konusunda bazı engellerle karşılaşılmaktadır.
Öğretmenlerin yeniliklere dair bilgi, tutum, beceri kazanmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ISTE’nin belirlemiş olduğu
yeterlikliklere ulaşmada yaşadıkları zorluklar bu engeller arasında görülmektedir. Bu engelleri en aza indirmek amacıyla
öğretmenlere yeniliğe dair bilgi, tutum ve beceri kazandıracak üniversite eğitimleri boyunca hizmet öncesi ve görev süreleri
boyunca da hizmetiçi eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin sonucunda öğretmenlerden, kişisel sorumlulukları kapsamında
yenilik-karar süreçlerini işleterek yeniliğe dair benimseme ya da redetme kararı vermeleri beklenmektedir. Bireyler yeniliğe
dair karar oluşturdukları bu süreçte bilgi, tutum ve beceri kazanmak için iletişim kanallarından yararlanmaktadır. Alanyazın
incelendiğinde, öğretmenlerin yenilik-karar sürecinde kullanmayı tercih ettikleri aktif iletişim kanallarının ve bu kanalların
işlevselliğinin belirlenmesine dönük araştırmalara ihtiyacın olduğu farkedilmiştir. Bu araştırmada, BİT entegrasyon sürecinde
öğretmenlere ulaşabilen iletişim kanallarının süreçteki rolü ve işlevleri merak edilmektedir. Bu kapsamda, alanyazında
iletişim kanalları ve yenilik konusunda ulaşılan araştırmaların betimsel incelemesi yapılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin
yenilik-karar süreçlerinde kullandığı aktif kanalların belirlenmesi ile hizmetiçi süreçte öğretmenlere ulaşımın destekleneceği
belirtilmektedir. Böylece hizmetiçi eğitimlerde öğretmenlere uygun kanallarla iletişim sağlanacaktır. Bu çerçevede
çalışmada, yenilik-karar sürecinde iletişim kanalları, yenilikçilik ve öğretmen yeterlikleri çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: yenilik-karar süreci, yeniliğin yayılması, iletişim kanalları, kitle iletişim araçları, kişiler
arası iletişim araçları
Expended Summary
The Investigation of Communication Channels in the Innovation-Decision Process Within the framework
of Innovativeness and Teachers Competencies
The integration of innovations in the field of information and communication technologies (ICT) into
teaching processes has been becoming inevitable. In this framework, various studies and applications have been
carried out for the diffusion to ICT at schools. Despite all these practices, some obstacles about the integration
process and sustainability of ICT have been encountered at schools. Ertmer (1999) described these obstacles in
the process as external obstacles (lack of infrastructure, time, technical and administrative support) and internal
obstacles (teachers' beliefs, attitudes and willingness to change). External obstacles, such as lack of
infrastructure, lack of technical and administrative support, have been tried to be minimized with the technology
policies the countries developed. In teachers' developing knowledge, attitudes and skills about innovations, the
difficulties in reaching the qualifications that the Ministry of National Education (MoNE) and ISTE have
identified are also seen among these obstacles. In order to minimize these obstacles, pre-service trainings for
during university education and in-service trainings for the during the service period have been given to the
teachers to develop knowledge, attitude and skill about newness. As a result of these trainings, it is expected that
the teachers will decide to accept or reject the innovation by operating the innovation-decision processes within
the scope of their personal responsibilities. Individuals benefit from communication channels to gain knowledge,
attitudes and skills in this process, when they make decisions about innovation. When the literature is examined,
it needs to be investigated that active communication channels which teachers’ prefer to use in the innovationdecision process and to determined the functionality of these channels. This research is based on Rogers' (1983)
Diffision of Innovation Theory. In the research, the role and functions of communication channels that can reach
teachers in ICT integration process are wondered. In this context, it has been investigated which communication
channels are used, why they are preferred, and which dimensions are superior to each other according to
different application fields. In the other words, it is explained to importance of determined that which
communication channels can we reach teachers during their innovation- decision process in technology
integration. In the study, communication channels in the Innovation-Decision Process have been examined
within the framework of innovativeness and teacher competencies. When the literature is examined, it is seen
differences among the communication channels which used by person to develop knowledge, skills and attitudes
in the innovation-decision process.
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As a result of the overall review, it was seen that the occupational groups in which the person was working
were found to be based on this difference in communication channels. Nevertheless, it has been observed that the
preferred communication channels by the individuals who serve for the same occupational group differ
according to individuals' innovation situations, the structure of the society and the culture which they live in, the
level of technology usage and individual communication skills in communication. As a result of the examination
of the literature, scientific studies should be carried out to determine the communication channels that teachers
prefer to use in the innovation-decision process, taking into account the factors that are determined as the factors
affecting the decision-making processes of the individuals. The determined of active communication channels
that teachers prefer to use in the process is important for teachers both to be able to access competencies that
MoNE and ISTE have identified, and be supported in the process of technology integration. Nevertheless, the
determined of active communication channels used by teachers is important for the most effective and rapid
delivery of policy makers' decisions to teachers on technology integration to schools.
2. GİRİŞ
Teknoloji, hızlanan hayat döngüsünde bize zaman kazandırarak, yaşamımızı kolaylaştırarak ya da normal iş
akış sürecinin kendisi olarak hayatımızın bir parçası olmuştur. Hızla gelişen teknolojiyi hayatımızın bir parçası
olarak gördüğümüz alanlardan birisi de eğitimdir. Bir diğer ifade ile geliştirilen teknolojik yeniliklerin öğretim
süreçlerine entegre edilmesi ve yayılması kaçınılmaz hale gelmektedir (Demiraslan ve Usluel, 2005). Bu
çerçevede okullarda teknolojik alt yapı geliştirme projeleri (örn. FATİH projesi), mesleki gelişim etkinlikleri gibi
destekleyici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Tüm bu uygulamalara rağmen kullanıcılar arasında, süreçte
aldıkları eğitimlerden ve teknolojik araçlardan edindikleri bilgi ve becerileri geliştirmede zorlukların
yaşanmasından dolayı teknoloji kullanımının sürdürülebilirliği tam olarak sağlanamamaktadır (Dotong, De
Castro ve Dolot, 2016). Eğitimde niteliği geliştirme amaçlı teknolojinin eğitime entegrasyonu, teknolojinin
hayatımızda kontrollü ilerlemesi için önemli bir durumdur. Bu çerçevede Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin
(BİT) öğretime entegrasyonunu konu edinmiş araştırmaların ortak noktasının öğretmen eğitimleri sürecinin de
ele alınması gerektiği yaklaşımı dikkat çekmektedir. Öğretmenler teknoloji entegrasyon sürecinde kendilerinde
bulunması beklenen bilgi ve becerileri üniversite eğitimleri boyunca hizmet öncesi eğitimler ile görev süreleri
boyunca ise hizmet içi eğitimler ile kazanabilmektedir. Bundan dolayı öğretmenlere bilgi ve beceri kazanma
konusunda katkı sağlayan hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimler, öğretmen yetiştirme sürecinde ayrı bir değer
taşımaktadır (Çelikten, Şanal, ve Yeni, 2005).
Öğretmenlere ulaşmada gerek hizmetiçi gerekse hizmet öncesi eğitimler fırsat sunmaktadır. Ancak bunların
yanı sıra öğretmenin zihinsel ve uygulama bazında enformasyon alabileceği çok sayıda ve türde kanallar
bulunmaktadır. Öğretmenlerin karar alma süreçlerini, karar alma durumlarını ve uygulama aşamalarını
düşündüğümüzde bu aşamaların her birini birer dönüşüm anları olarak adlandırabiliriz. Öğretmenlerin içinde
bulunduğu ortam, arkadaşları, öğrencileri, yaşadıkları, aldığı eğitimler gibi bireysel veya profesyonel farklı
platform kanalları bu dönüşüme fırsatlar sağlayacaktır. King (2009) bireyin yaşayabileceği bu dönüşümleri konu
ile ilgili profesyonel desteklerin (mesleki gelişim etkinliği, ödevler vb.) ya da onun dışında diğer yaşam
unsurlarının (sevdiğini kaybetme, arkadaşından öğrenme vb.) sebep olabileceğini belirtir. Ayrıca Palfrey ve
Gasser (2008) ise 21. yy. bireylerinin etkileşimde bulunduğu çevreleri başvurma sıklıklarına göre arkadaş/aile,
eğitmen/danışman, kurum/kuruluşlar ve resmi kaynaklar (yasa ve yönetmelikler) olarak belirtmiştir. Bireylerin
etkileşim çevrellerinin öğrenme kaynakları olduğunu düşündüğümüzde, 21. yy. eğitmenlerinin iletişim ve
etkileşim çevrelerinin onların yenilik-karar süreçlerinde başvurdukları öğrenme kaynakları olduğu söylenebilir.
Araştırmalarda etkileşim çevreleri belirtilmesine rağmen yenilik- karar sürecinde hangi iletişim kanallarının ve
araçlarının daha aktif kullanıldığı araştırmaya açık bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile
öğretmenlerin bir yeniliğe karar verme sürecinde hangi iletişim kanal ve araçlarından daha yoğun bir şekilde
enformasyon aldıklarının alanyazında incelenmemiş bir durum olarak görülmektedir. Bu araştırmada BİT
entegrasyon sürecinde öğretmene ulaşabilen iletişim kanallarının süreçteki rolleri ve işlevleri merak
edilmektedir. Bu kapsamda alanyazın farklı uygulama alanlarına göre hangi iletişim kanallarının kullanıldığı,
neden tercih edildikleri ve bu kanalların hangi boyutlarda daha üstün oldukları incelenmiştir. Diğer bir ifade ile
teknoloji entegrasyonunda öğretmen eğitimleri sırasında öğretmenlere hangi boyutlarda, hangi kanallar ile
ulaşılabileceğinin belirlenmesi gerektiği ve hedef kitleye ulaşmak için belirlenecek kanalların verimli
kullanımının önemi açıklanmıştır.
Araştırmalar sonucunda belirlenecek araç ve kanallar ile öğretmenlerin bir yeniliğe karar verme süreçlerinde
onlara ulaşabileceğimiz kanalları bize gösterecektir. Böylece gerek teknoloji entegrasyonu süreçlerinde gerekse
yeni bir durumu onlara ulaştırabilmek için tercih edilebilecek iletişim araçları belirlenebilecektir. BİT
entegrasyonu sürecinde öğretmene ulaşmada aktif ya da çalışan kanallar belirlenebilirse öğretmen ihtiyaçları
çerçevesinde onlara en etkili şekilde içeriğin iletilmesi için iletişim aracının seçimi de yapılabilecektir. Bu
belirlemenin ise yatırımların yönünü belirleyebileceği gibi BİT entegrasyonu sürecinde öğretmene ulaşabilmek
için hangi kanalların öncelikli kullanılacağına ilişkin bir tavsiye listesi oluşturabilecektir. Diğer bir ifade ile
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öğretmenlerin karşılaştıkları yeni teknolojilere dair bilgi, beceri ve tutum geliştirirken işe koştukları karar alma
süreçleri ve bu süreçlerde kullandıkları iletişim kanallarının incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
3. YENİLİĞİN YAYIIMI KURAMI
Alanyazın incelendiğinde birçok yenilik tanımı ile karşılaşılmaktadır. Türk Dil Kurumu (2017) “Yeni olma
durumu” olarak yeniliği tanımlamaktadır. Rogers (1983) ise yeniliği birey veya toplum tarafından yeni olarak
algılanan fikir, nesne ya da uygulama olarak tanımlamıştır. Rogers geliştirdiği yeniliğin yayılımı kuramında
yeniliklerin yayılması sürecini dört ana unsur üzerinden açıklamıştır. Bu unsurlar yenilik, sosyal sistem, iletişim
kanalları ve zamandır (Rogers, 1983). Yayılma ise zaman içerisinde gerçekleşen bir durumdur (Kılıçer, 2011).
Diğer bir ifade ile bireyin veya toplumun yeniliğin ilk kez farkına varması ile yeniliğe dair benimseme ya da
reddetme kararını vermesi arasında geçen süredir (Gürbüz, 2015).
Yeniliğin yayılımı kuramında belirtilen ana unsurlardan zaman; yenilikçilik, yeniliğin yayılma oranı ve
yenilik-karar süreci olmak üzere üç ana unsur kapsamında incelenmektedir (Kılıçer, 2011). Bu üç unsur
içerisinde yenilik-karar süreci, yeniliğin ilk kez farkına varılmasından itibaren başlayarak yeniliğin
benimsenmesi, reddedilmesi veya sürdürülmesi aşamalarında zihinsel ve duyuşsal aktiviteleri içermesi
açılarından önemli görülmektedir. Yenilik-Karar Süreci bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay olmak üzere beş
aşamadan oluşmaktadır. Şekil 1’de Yenilik-Karar Süreci gösterilmiştir.

Şekil 1. Yenilik- Karar Süreci (Rogers, 1983)
Bu aşamalar;
•
•
•
•
•

Bilgi: Bireyin veya toplumun yeniliğe dair farkındalığının olduğu,
İkna: Bireyin veya toplumun yeniliğe dair olumlu veya olumsuz görüş oluşturduğu,
Karar: Bireyin veya toplumun yeniliği benimsediği veya benimsemediğine dair aktiviteler
oluşturduğu,
Uygulama: Bireyin veya toplumun yeniliği işe koştuğu,
Onay: Bireyin veya toplumun uygulama aşaması sonrasında yeniliği kullanmayı sürdürdüğü
veya kullanmaktan vazgeçtiği

aşamalardır (Usluel, Aşkar, 2006).
Yayılma yeniliğin belirli bir kanal aracılığı ile zaman içinde sosyal sistem üyeleri arasında iletildiği süreçtir
(Rogers,1983). Yenilik- Karar sürecinde yeniliğin yayılması, yenilik hakkında bilgi ve tecrübeye sahip
bireylerin, sahip olduklarını yeniliğe dair bilgi ve tecrübe eksikliği olan bireylere iletişim kanalları aracılığıyla
iletişim kurarak aktarmasıdır. Yenilik-karar süreçleri farklı iletişim kanallarının süreçteki rolünü anlamamıza
yardımcı olduğu için önemlidir (Rogers, 1983). İletişim kanalı yeniliğin birey veya toplumdan başka bir birey ya
da topluma iletilmesini sağlayan araçtır (Rogers, 1983). Yeniliğin yayılımı kuramında bireyler arasındaki fikir ve
mesajların aktarıldığı ortamlar kitle iletişim kanalları (televizyon, radio, gazete vb.) ve bireylerarası kanallar (yüz
yüze vb.) olabilmektedir (Rogers, 1983). Bireyler yeniliğe dair karar verme sürecinde bilgi aşamasında
genellikle kitle iletişim kanallarını tercih ediyor iken ikna, karar, uygulama ve onay aşamalarında genellikle
bireylerarası kanalları tercih etmektedirler (Rogers, 1983).
4. ALANYAZIN
Bankacılık sektörü ve ekonomi alanlarında kurumların müşterilerine ulaşma süreçlerinde hangi kanalları
kullandıkları incelenmiştir (Tran ve Corner, 2016). Böylece bankaların gelişmelerden müşterilerini haberdar
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etmelerinde bu kanallardan hangilerinin öncelikli tercih edilebileceğine ilişkin fikir oluşturulmuştur. Bunun yanı
sıra bankaların uygulamalara yönelik karar alma süreçlerinde de müşterilerinin hangi kanalları tercih ettiklerine
dikkat edilmiştir. Böylece bankaların hangi iletişim kanallarına yatırım yapacakları ve uygulamalarını
müşterilerine hangi kanallar aracılığıyla gönderecekleri belirlenmiştir. Bu kapsamda bankacılık sektöründe
iletişim kaynaklarında “güvenilirliğin” ve “ikna ediciliğin” önemli olduğu görülmüştür. Bu araştırmalarda
bankacılık sektörü için tanıdıklarla ve birebir olarak kurulan iletişimlerin bilgi edinme kaynağı olarak sıklıkla
tercih edildiği ve güvenilir bulunduğu görülmektedir. Kitle iletişim araçlarının ise sosyal medya kanallarına göre
daha çok kullanıldığı ve daha güvenilir bulunduğu belirtilmiştir. Başka bir topluluk üzerinde gerçekleştirilen bir
araştırmada ise müşterilerin karar verme süreçlerinde kitle iletişim araçlarının da kişiler arası iletişim
araçlarınında bankacılık işlemleri üzerine karar vermede etkili olduğu belirtilmiştir (Zolait ve Sulaiman, 2009).
35 yaş üzeri 500 kişi ile gerçekleştirilen bir araştırmada bir kurum çalışanlarının bilgi edinme ve benimseme
kararlarından rol alan iletişim kanalları incelenmiştir (Weenig, 1999). Kurum içi bilginin yayılmasında resmi
iletişim kanallarının (kurum içi dergi, yöneticiler, proje ofisleri ve tanıtım sunumları vb.) resmi olmayan iletişim
kanallarına göre (kurum içi/dışı güçlü/zayıf ilişkiler) daha fazla katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte özellikle çalışanların arasındaki güçlü iletişim başta olmak üzere resmi olmayan iletişim
kaynaklarının çalışanların tutum ve benimseme niyetlerinde daha etkili olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.
Tıp alanında radyologlar ile gerçekleştirilen çalışmada ise farkındalık oluşturma ve bir durumun
benimsenmesinin hedeflendiği durumlarda bireysel iletişime fırsat veren ve akran iletişim kanallarının ilk
kaynak olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu kapsamda en çok tercih edilenin ise konferanslar olduğu
belirtilmiştir. Web araçlarının ise kullanım sıklığının düşük çıktığı vurgulanmıştır (Ankem, 2003).
Farklı içerikler ve bu içeriklerin hangi kanallar aracılığıyla hangi düzey durumlarında etkili olduğunun
incelenmesinin yanı sıra bireylerin yenilikçilik durumlarına göre hangi iletişim kanalına daha yatkın olduğunu
belirlemeye yönelik araştırmalarda bulunmaktadır. Bu araştırmalarda öğretmenlerin yenilikçilik puanları ile
eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik tutumlarıyla ilgili puanları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yılmaz ve Bayraktar, 2014). Ayrıca öğretmenlerin eğitim teknolojilerinin
kullanımına yönelik tutumları ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.
Bayraktar (2012) ise akademisyenlerin Web 2.0 araçlarının kullanmaları ile öğretim sürecine dahil etme
(öğretimsel içeriğin aracı olarak) durumlarını incelemiştir. Araştırma sonucuna göre yenilikçilik kategorilerinde
daha üstlerde yer alanların öğretimsel içeriklerin farklı iletişim araçları üzerinden aktarılması konusunda da
farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Benzer bir araştırma yöneticilerle gerçekleştirildiğinde günümüz
iletişim araçlarından olan interneti çok sık kullanan yöneticilerin, interneti az kullanan yöneticilere oranla daha
yenilikçi oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Coklar, 2012). Okulöncesi öğretmen adayları ile gerçekleştirilen başka
bir araştırmada ise bilgi ve iletişim teknolojilerine dair yeni bir bilgi edinirken en çok bireyler arası iletişim
kanallarını (kurslar, arkadaşlar, aile, seminer vb.) kullandıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının kitle iletişim
araçları (yazılı ya da elektronik kitap, dergi televizyon) ile bilgi edinmeyi sıklıkla tercih etmemeleri de dikkat
çekici bir bulgudur (Yılmaz, 2013).
Araştırmalarda görüldüğü gibi kaynak-hedef arasında iletişimi sağlayan kanalların belirlenmesi hedef kitlenin
karar verme süreçlerine dahil olunabileceğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile hedef kitlenin ihtiyaç basamağı
çerçevesinde ulaştırılmak istenen içeriğin tercih edilen kanal aracılığıyla iletilmesi mesajın hedefe ulaşması
açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen tüketici anketlerinde de teknolojik yeniliklerin
benimsenmesinde de tercih edilen iletişim kanallarının rolünün büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca tercih edilen
iletişim kanallarının, kültürler ve toplumlar arasında farklılaşabileceği de vurgulanmaktadır (Lee,Lee ve
Schumann, 2002). Bunların yanısıra bireylerin yenilikçilik durumlarının hangi iletişim kanallarını tercih
ettiklerini belirleyen bir unsur olduğu görülmektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin öğretimsel içeriğin
aktarılmasının hangi iletişim kanallarını kullanacağı onların yenilikçilik durumları ile ilişki içerisinde olabilir.
Öte yandan farklı amaçlar çerçevesinde iletişim kanallarının da farklılaştığı görülmüştür. Bu kapsamda bilgi,
ikna, karar, uygulama ve onay gibi farklı yenilik-karar aşamalarında tercih edilen ve sık kullanılan iletişim
kanalının da farklılaşacağı söylenebilir.
4.1. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Öğretmen Yeterlikleri ve Yenilik-Karar Sürecinde İletişim
Kanalları
Değişen günün şartlarına uyum amacıyla genel öğretmen yeterlikleri,
-

kişisel ve mesleki değerler-mesleki gelişim
öğrenciyi tanıma
öğretmen ve öğrenme süreci
öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme
okul, aile ve toplum ilişkileri ve
program ve içerik bilgisi
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konuları altında toplanmıştır (MEB, 2008). Bu yeterlik alanlarının kapsamları incelendiğinde mesleki gelişim
etkinlikleri ile öğretmenlerin bu gelişim süreçlerine katkı sağlamanın hedeflendiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı
sıra öğretmenlerin genel yeterliklere sahip olmalarının onların kişisel sorumlulukları olarak da gördüğü
anlaşılmaktadır. Bu kişisel sorumlulukları kapsamında yenilik-karar süreçlerini işlettikleri aşamada bilgi, ikna,
karar, uygulama ve onay aşamalarında onları yalnız bırakmamak adına hangi kanalların daha aktif ve verimli
kullanılacağının bilinmesi sürecin verimliliğini etkileyeceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra mesleki gelişim
etkinliklerinin de hangi kanallar aracılığı ile öğretmenlere sunulacağı anlaşılabilir.
4.2. Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde İletişim Kanallarının Rolü
Öğretime teknoloji entegrasyonunun ve yeniliğin yayılımı sürecinin önem kazandığı günümüzde, etkili bir
teknoloji entegrasyonunun gerçekleştirmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında çeşitli engellerle karşılaşılmaktadır.
Ertmer (1999) süreçte karşılaşılan bu engelleri, dışsal engeller (altyapı, zaman, teknik ve idari destek
eksiklikleri) ve içsel engeller (öğretmenlerin değişime karşı inançları, tutum ve isteklilikleri) olarak açıklamıştır.
Dünya üzerindeki bir çok ülke teknoloji entegrasyon sürecindeki bu engelleri en aza indirebilmek ve BİT’in
sağladığı tüm faydalardan yararlanabilmek amacıyla kendi ulusal BİT politikalarını geliştirmektedir (Yusuf,
2005). Yürütülen tüm bu politikalara rağmen teknoloji kullanıcılarının yeniliği benimseme sürecinde, sahip
oldukları bilgi, beceri ve tutumları geliştirmede yaşadıkları zorluklar nedeniyle teknoloji entegrasyonunun
sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Teknolojinin entegre edilmesi amaçlanan öğretim
ortamındaki kullanıcılar arasında var olan iletişim eksikliklerinin yeniliğin yayılımı sürecini olumsuz etkilediği
düşünülmektedir. Entegre edilecek teknolojiyi kullanma konusunda karar oluşturacak öğretmenlerin karar verme
süreçlerinde bilgi, beceri ve tutum kazanmak için kullanacakları iletişim kanallarının belirlenmesinin
entegrasyon sürecini ve sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
4.3. Yenilik-Karar Sürecini ve İletişim Kanalları Bütüncül İnceleme
Yenilik-karar süreci ve bu süreçte bireylerin kullanmayı tercih ettiği iletişim kanalları üzerine gerçekleştirilen
alanyazın incelendiğinde, bireylerin karar verme süreçlerinde kullanmayı tercih ettikleri iletişim kanallarının
çeşitli etkenlerden dolayı değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu araştırmada, ilgili alanyazının incelenmesi
sonucunda bireylerin yenlik-karar süreçlerinde bilgi ve tutum edinmek için kullanmayı tercih ettikleri iletişim
kanallarının temelde, bireylerin çalışmış oldukları meslek gruplarına göre değişiklik gösterdiği görülmüştür.
Diğer bir ifadeyle, incelenen alanyazın çalışmalarında iletişim kanallarının, araştırmaların örneklem grubunu
oluşturan bankacılık, tıp, eğitim gibi alanlarda görev alan bireylerde farklılık gösterdiği görülmüştür. Bunla
birlikte incelenen alanyazında, aynı meslek grubuna hizmet eden bireyler arasında da karar verme sürecinde bilgi
ve tutum edinmek için kullandıkları iletişim kanallarının, bireylerin yenilikçilik durumlarına, yaşadıkları
topumun ve kültürün yapısına, teknoloji kullanım düzey ve şekline, bireysel iletişim yatkınlıklarına göre farklılık
gösterdiği görülmüştür. Örneğin bankacılık sektöründe yapılmış olan çalışmalara bakıldığında bireylerin
kullanmayı tercih ettikleri iletişim kanalları, kanalın güvenilir ve ikna edici bulunmasına ve bireyin bulunduğu
topluma göre farklılık gösteriyorken, eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalarda bireylerin yenilikçilik
durumlarının ve interneti kullanım sıklıklarının belirleyici unsurlar arasında olabileceği görülmüştür. Yenilikkarar süreci ve süreçte iletişim kanallarının temel etki unsurlarını bütüncül biçimi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Yenilik-karar süreci ve süreçte iletişim kanallarının temel etki unsurları
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Değişik grup, topluluk ya da mesleklerle gerçekleştirilen araştırmalarda farklı iletişim kanallarının ön plana
çıkması yenilik-karar sürecinde iletişim kanallarının toplumlar arası, meslekler arası farklılaşabilen bir durum
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olduğunu açıklamaktadır. Bu bağlamda öğretmenlere gerek kendilerinden beklenen yeterlikleri sağlayabilmeleri
gerekse teknoloji entegrasyonu sürecinde desteklenebilmeleri için hangi iletişim kanallarını aktif kullandıklarının
bilinmesi önemlidir. Ayrıca hangi düzeyde yenilik-karar sürecinde olduklarına göre iletişim kanallarına karar
verilmesi de gerektiği görülmektedir.
Farklı meslek gruplarına göre kritik olarak görülen durumun, iletişim kanalının belirlenmesinde de bir değer
olarak alındığı görülmüştür. Örneğin bankacılık sektöründe güvenirlik ve ikna ediciliğin kritik değerinden dolayı
yüz yüze iletişim gibi bazı iletişim kanallarının daha ön plana çıktığı görülmüştür. Bunun yanı sıra sosyal
medyanın bankacılık için çok tercih edilmeyen bir kanal olduğu anlaşılmıştır. Bu anlamda öğretmenlik mesleği
için kritik değerlerden de yola çıkarak hangi iletişim kanalları ile öğretmenlere ulaşılacağının belirlenmesi
gerekmektedir.
İletişim ve öğretmenlere ulaşım kanallarının belirlenmesi politika uygulayıcılarının aldıkları kararların
öğretmenlere ulaştırılabilmesi açısından değer taşımaktadır. Öncelikle bilimsel araştırmalarda eğitmenlere
yenilik-karar süreçlerinde ulaşılabilecek iletişim kanallarının belirlenmesi ve bu kanalları hangi sıklıkta
kullandıklarının anlaşılması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra ise içeriğin ilgili kanallar çerçevesinde
düzenlenmesi ve eğitmenlerin bu kanallar aracılığıyla yenilik-karar süreçlerini tamamlamalar sağlanacaktır. Bu
aşamalarda eğitim teknologları ve öğretim tasarımcılarının içeriğin düzenlenmesi kapsamında çalışabileceği
düşünülmektedir.
Tartışılan bu sonuçlar göstermektedir ki, 21. yy.’ın bireyi, öğrencisi, toplumu ve öğretmeni teraziyi
dengeleyecek şekilde birbiri ile uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenden
beklenenleri ulusal bağlamda MEB uluslararası bağlamda ise ISTE yeterlikler olarak sıralamıştır. Bu yeterliklere
öğretmenlerin erişmesi için bulundukları yenilik-karar sürecine göre hangi iletişim kanallarının daha verimli
kullanılacağının bilinmesi sürecin etkililiği için önemlidir.
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LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN
ALGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Ömür UYSAL1, Deniz DERYAKULU2
1.

ÖZET

Bilişim Teknolojileri (BT) alanında eğitimli ve yetkin bireylere olan gereksinimin hızla artmasına karşın BT
alanındaki lise/üniversite programlarına katılımdaki oranların düşüklüğünün nedenlerini anlamaya yönelik
girişimler ve çalışmalar hızla artmaktadır (Lehman, Sax ve Zimmerman, 2017). Bu bağlamda, bireylerin BT
alanına yönelik algılarının incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; BT alanına yönelik
algıyı belirleyebilmek için bir ölçme aracı geliştirmek ve bireylerin BT alanına yönelik algılarının cinsiyet
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Veriler, BT alanında öğrenimine devam etmekte
olan 997 üniversite birinci sınıf öğrencisi ile 1432 lise son sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. BT alanına yönelik
algı ölçeğinin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirlik analizleri için Cronbach-alfa içtutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Öğrenim düzeyi ve cinsiyete göre katılımcıların BT alanına yönelik algılarının
farklılaşıp farklılaşmadığı ise t-testi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, üniversite grubunda toplam
değişkenliğin % 46’sını, lise grubunda ise % 43,39’unu açıklayan, Cronbach-Alfa iç-tutarlık değerleri üniversite
grubunda 0,85, lise grubunda 0,86 olan 9 maddelik tek faktörlü bir yapıya sahip “BT Alan Algısı Ölçeği”nin lise
ve üniversite gruplarında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Bunlara ek
olarak, araştırmaya katılan üniversite grubundaki bireylerin BT alanına yönelik algılarının cinsiyete göre
farklılaşmadığı, lise grubunda ise erkeklerin BT alan algılarının kızlara göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilişim Teknolojileri Alan Algısı, algı, ölçek geliştirme.

Developing A Scale To Measure Perception Regarding The Field Of Information And Communication
Technologies
Extended Abstract:
Technological developments and changes are felt more in every aspect of life through the emergence of
Information and Communication Technologies (ICT), and cause an increase in the demand for high-level
cognitive skills such as understanding, interpreting, analyzing and communicating the complexity of information
structure. ICT change the working environments and the execution of the professions as well as the definition of
the professions, while eliminating some professions (BTS, 2015). Despite the rapid increase in demand for
educated and competent individuals in the ICT field, initiatives and studies have been gaining importance to
understand the causes of low rates of participation in ICT field (Lehman, Sax and Zimmerman, 2017). In this
context, it is thought that it is important to investigate how people perceive the ICT field. Our feelings and our
way of acting are influenced by the environment. Therefore, perception is one of the most important
determinants of human behavior, which helps us to process it in a logical way by bringing together the
information we have receive from our environment (Pawar and Sapre, 2014). Perception begins with a person's
relationship with abstract and concrete objects around him, with judgments about them, and with a specific
behavior about these objects (İnceoğlu, 2010). According to Pawar and Sapre (2014) there are two main factors
as "internal (needs and desires, personality, experience)" and "external (size, intensity, frequency, situation,
contradiction)" that affect the perception. The purpose of this study is to develop a measurement tool to
determine perceptions regarding ICT field and to investigate differences of individuals' perception of the ICT
field according to gender variable. For this purpose, survey model is adopted and correlational comparisons was
used. A preliminary draft of a 23-point form was drawn up on how the ICT field was perceived in the different
studies. Before the selection of the items to be included in the scale, the draft form was applied to a different
target group. By selecting understandable and meaningful items, the “Perception of ICT Field Scale" consisting
of 11 items, was created. According to the results of the factor analysis, two items were excluded from the scale,
a one-factor structure of 9 items explained 46.8% of the total variance in the university group and 43.39% in the
high school group. Besides, Cronbach-Alpha internal-consistency coefficient was 0.85 for the university group
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and 0.86 for the high school group. According to these results, it can be said that the "Perception of ICT Field
Scale" is a valid and reliable measurement tool that can be used for high school and university students to
determine their perceptions regarding ICT field. In addition, the difference between male and female
participants' perceptions regarding ICT field was analyzed by t-test. According to the findings, there was a
significant difference in the perception of ICT in the high school group (t = -2,743, p<.05). Male students’
perception of ICT (X ̅ = 32,25) was more positive than female students (X ̅ = 31,24). But, there was no
significant difference between male and female participants’ perceptions of ICT field in the university group (t =
0,117 p> .05).
Keywords: Perception regarding Information and Communication Technologies Field, perception, scale
development
2. GİRİŞ
Yaşamın her alanında Bilişim Teknolojilerinin (BT) varlığıyla daha çok hissedilen teknolojik gelişim ve
değişimler, beraberinde karmaşıklaşan bilgi yapısını anlama, yorumlama, çözümleme ve paylaşma gibi üst düzey
bilişsel becerilere olan talebin artışına neden olmaktadır. Çalışma ortamlarının ve mesleklerin icra edilişlerinde
de değişime neden olan BT, meslek tanımlarını ve yeterliklerini değiştirmekte, bir yandan bazı meslekler ortadan
kalkarken, diğer yandan da nitelikli insan gücü açığı ortaya çıkmaktadır (BTS, 2015). Buradan hareketle, BT
alanında eğitim alma ya da meslek seçmeye yönelik tercihlerde gözlemlenen azlığın nedenlerinin
belirlenmesinde, BT alanının bireyler tarafından nasıl algılandığına ilişkin araştırma bulgularının yol gösterici
olacağı düşünülmektedir. Ulusal ve uluslararası alanyazında, "Bilişim Teknolojileri" alanına yönelik algıyı
belirleyebilmek için yapılan araştırmalarda genellikle BT alanı içinde yer alan bir olgu, kavram ya da durumun
ele alınarak, bireylerin bunlara yönelik algılarının araştırıldığı görülmektedir. Bireyin bir alana ilişkin algısının
oluşum süreçleri düşünüldüğünde, alan algısını etkileyebilecek birçok etmen olduğu söylenebilir. İçsel ve dışsal
etmenler göz önüne alındığında; bir alanın, bireyin isteklerine ve gereksinimlerine nasıl cevap verdiği, o kişinin
yaşadığı deneyimlerin yanı sıra çeşitli çevresel etmenlerin de o alana yönelik algının oluşma sürecinde belirgin
etkilerinin olacağı ortadadır.
2.1. Algı
Duygularımız ve hareket tarzımız çevremizden etkilendiğinden, çevremizden edindiğimiz bilgileri bir araya
getirerek mantıklı bir biçimde işlememize yardımcı olan algı, insanların sergilediği davranışların en önemli
belirleyicisidir (Pawar ve Sapre, 2014). Algı, TDK tarafından “Bir şeye dikkati yönelterek, duyular yoluyla
duyumları bilince iletip o şeyin bilincine varma, idrak” ve “Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya
çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği” biçiminde tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, “Belleğin katkıları ve
duyusal izlenimle birlikte bir şeye dikkati yönelterek, dış dünyanın duyusal etkilemelerini yani duyumları
duyular yoluyla bilince iletip o olgunun bilincine varma, idrak ve bilinçte uyardığı izlenimler ile nesnelerin
bilinçteki yansıması” olarak değerlendirilebilir. Algı teriminin tanımlanmasında yapılan vurgu duyumların
bilinçteki karşılığıdır.
Algının üç bileşeninden bahsedilmektedir (Saks ve Johns, 2011, akt: Pawar ve Sapre, 2014) ve bu bileşenler
şöyle tanımlanmaktadır:
- Algılayan; deneyim, güdüsel ve duygusal durum etmenleriyle, bir şeylerin farkına varan ve bir nihai
anlamaya erişen kişidir.
- Hedef; hakkındaki bilgi eksikliği ya da belirsizliği durumunda daha çok anlam çıkarma gereksinimi
hissettiren, algılanan ya da yargılanandır.
- Durum; niyet, maksat, amaç ve etkileşimin gerçekleştiği bağlam. Bireylerin içinde bulundukları farklı
durumlarda, hedef hakkında ek bilgilere gereksinim duyulabileceği belirtilmiştir.
Algılama, insanın dış dünyadaki soyut/somut nesnelerle ilişki kurması, bunlar hakkında birtakım yargılarda
bulunması, bu nesnelere ilişkin belirli bir davranış ortaya koyması ile başlar (İnceoğlu, 2010). Algılama
sürecinin değişkenleri; girdiler (algılayan tarafından kabul edilmiş nesneler, olaylar ve insanlar vb.), süreç (kabul
edilen girdilerin seçimi, düzenlenmesi ve yorumlanması), çıktılar (eylemler, tutumlar, duygular, inançlar) ve bu
çıktıların davranışa dönüşmesi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, bu algı sürecini etkileyen “içsel (gereksinimler ve
istekler, kişilik, deneyim)” ve “dışsal (büyüklük, yoğunluk, sıklık, durum, çelişki)” olmak üzere başlıca iki
etmenden söz edilmektedir (Pawar ve Sapre, 2014).
2.2. İlgili Araştırmalar
BT alanının algılanışı üzerine alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde; öğrencilerin BT alanında çalışan
kişileri zeki, yaratıcı ve problem çözebilen kişiler olarak algıladıkları saptanmıştır (Von Hellens, Clayton,
Beekhuyzen ve Nielsen, 2009; Sáinz, Meneses, López, ve Fàbregues, 2016). Öte yandan, araştırmalar kızların
BT alanını sıkıcı, asosyal, yalnız yaşayan kişiler için uygun, teknik ve çok çalışılması gereken bir alan olarak
algıladıklarını göstermiştir (Babin, Grant, ve Sawal, 2010; Margolis ve Fisher, 2002). Benzer biçimde,
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McLachlan, Craig ve Coldwell’in (2010) araştırması kadınların bilgisayarla uğraşan erkekleri asosyal ve
bilgisayar delisi erkek tipi olarak betimlendiğini ortaya koymuştur. Hollanda’da gençler üzerinde yapılan bir
araştırmada da bilgisayar bilimleriyle uğraşan uzmanlar için gözlüklü ve itici giysiler giyen (Sáinz ve diğerleri,
2016), kendilerini asosyal olarak tanımlayan erkek portresi çizilmektedir (Rommes, Overbeek, Sholte, Engels ve
Kemp, 2007).
Kadınların, bilgisayar ve BT alanında öğrenim görme ya da iş yaşamı ortamlarının kendileri için uygunluğu
konusunda kalıplaşmış olumsuz inançları vardır (Georgiadou, Abu-Hassan, Siakas, Wang, Ross ve Anandan,
2009; Beyer, Rynes ve Haller, 2004). Erkek öğrencilerin alandaki meslekleri ilginç, saygın, yaratıcı, rekabete
dayanan, kazançlı ve çok yönlü olarak görmelerine karşın (Papastergiou, 2008), kadınların BT alanını tercih
etmek istememelerindeki nedenler arasında alanın soğuk, erkeksi, tek başına yalnızca bilgisayar ile karşı karşıya
tüm gün çalışılan iletişimsiz sıkıcı sınıf ya da çalışma ortamları olarak betimlemektedirler (Clarke ve Teague,
1996; Galpin ve Sanders, 2007; Gürer & Camp, 2002; Pollock, McCoy, Carberry, Hundigopal, ve You, 2004;
Harris ve Wilkinson, 2004; Papastergiou, 2008; McLachlan, ve diğerleri, 2010; Singh, Allen, Scheckler ve
Darlington, 2007).
Alanyazındaki araştırma sonuçları, BT alanı çalışma ve akademik ortamlarında baskın erkeksi kültürün
varlığı konusunda tutarlı sonuçlar ortaya koymaktadır (Singh ve diğerleri, 2007; Lynch, 2007; Rommes ve
diğerleri, 2007; McLachlan ve diğerleri, 2010). Baskın erkeksi kültürün olmadığı, tüm öğrencilerin kız olduğu
okullarda yürütülen bir araştırmada, öğrenciler karma öğretim yapan okullardaki kızlara göre BT eğitiminin
faydalı olduğundan daha fazla söz etmişlerdir (Miliszewska ve Sztendur, 2010).
Hem olumlu, hem de olumsuz yönleriyle akademik ortamlar bir alanın algılanışında önemli rol
oynamaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, kadınları destekleyici ve samimi ortamların oluşturulması, BT
alanına katılmada kadınları teşvik etme ve alandakileri de elde tutmak için önemlidir (Singh ve diğerleri, 2007).
Singh ve diğerleri (2007) kadınların akademik ortamlara yönelik algılarındaki tutarsız bulguların nedenlerinin,
araştırmacılar tarafından kullanılan farklı yöntemler ve araştırmaların yürütüldüğü kurumların yapılarından
kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Genellenebilir ve anlaşılır sonuçlar elde etmek için amaca yönelik rastgele
seçilmiş küçük gruplarla yapılacak çalışmalar önerilmektedir. Ayrıca, BT alanında meslek seçiminde etkili olan
etmenler ile cinsiyet ayrımını ele alan karşılaştırmalı çalışmaların yapılması, kadınların bu alanda neden daha az
temsil edildiklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu yönde uygun girişimlerde bulunulabilmesi açısından
önemlidir (Papastergiou, 2008).
Alanyazında, mühendislik ve teknoloji ile ilişkili mesleklerde çalışanların ne iş yaptıklarıyla ilgili algının
“yalnızca programlamadan oluşan, zor bir alan olduğu” biçimindedir (Harris ve Wilkinson, 2004; Papastergiou,
2008; Ojokoh, Adeola, Isinkaye ve Abraham, 2014). Bu algının oluşumunda BT alanı meslekleri konusunda
fazlaca bilgi eksikliği olduğundan bahsedilmektedir (Singh ve diğerleri, 2007; Von Hellens ve diğerleri, 2009;
McLachlan ve diğerleri, 2010; Powell, Dainty ve Bagilhole, 2012). BT alanında yalnızca programlamayla ilgili
çalışmalar yapıldığı yönündeki algının değişebilmesi için BT alan dersleri ve meslekleri hakkında genç yaşta
bilgilendirme yapılmasına ve öğretim programlarının geliştirilen içeriklerle daha ilgi çekici hale getirilmesine
gereksinim olduğu vurgulanmaktadır (Von Hellens ve diğerleri, 2009).
Kızların meslek seçimlerinde evde rol model konumunda olan ailenin bilgisayar kullanma alışkanlıkları
(bilgisayar tutkunu baba) ve evde maruz kaldıkları cinsiyet önyargısından (ailenin bilgisayarla ilgili uğraşlarda
erkeklere yönelik cesaretlendirmeleri) dolayı daha çocuklukta oluşan bilgisayar algısı da etmenler arasında
gösterilmektedir (Gürer ve Camp, 2002; McLachlan ve diğerleri, 2010; Moorman ve Johnson, 2003).
Kadınlar bilgisayar ve BT alanındaki mesleklerin yalnızca erkekler için daha uygun olduğunu
düşünmemektedirler (Papastergiou, 2008; Dhanjal ve Kwiatkowska, 2003), ancak erkek ağırlıklı bir ortamda
çalışmanın kabul edilebilir olduğunu fakat eğlenceli olmadığını dile getirmektedirler (Ballard, Scales ve
Edwards, 2006). ABD’de yapılan bir çalışma, erkek ve kız öğrencilerin bilgisayar alanını birincil öncelikli
erkeksi bir alan olarak algıladıklarını ve meslek seçimlerini buna göre yaptıklarını göstermiştir (Moorman ve
Johnson, 2003). Erdoğdu’ya (2009) göre, kızların yükseköğretimde BT ile ilgili program tercihlerini, meslek
seçimlerini ya da BT alanında herhangi bir işe yerleşmelerini bilgisayara ilişkin algıları etkilemektedir.
McLachlan, Craig ve Coldwell (2010), lise öğrencilerinin BT’ne yönelik algılarını belirlemek için yaptıkları
çalışmada, üst sınıflarda BT dersini seçen öğrencilerin algılarının cinsiyete göre farklılaşmadığını saptamışlardır.
Ancak, Margolis ve Fisher’e (2002) göre kız öğrenciler teknik konuların kendilerine göre olmadığını
düşünmektedirler. BT alanına yönelik tutumlardaki cinsiyet önyargısı, öğretim elemanlarının bakış açısı ve
erkeksi baskın kültür, kadınların bu alandaki devamlılıkları için cesaretlerini kıran etmenler olarak
tanımlanmaktadır ve son yıllarda yapılan çalışmalar kadınlarda “Yapabiliriz, ancak yapmak istemiyoruz”
yönünde tutumların olduğunu ortaya koymaktadır (Singh, Allen, Scheckler ve Darlington, 2007). Sáinz ve
López-Sáez (2010), lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik algılarının BT alanındaki meslekleri tercih
etmelerinde etkili bir değişken olduğuna, öğrencilerin bilgisayar ve teknoloji alanındaki meslekler hakkında
sahip oldukları basmakalıp ve yanlış fikirleri azaltmak için eğitim sistemi içinde gerekli çalışmaların yapılması
gerektiğine değinmektedirler. Ayrıca bazı araştırmalar, öğrencilerin BT alanındaki etkinlikleri ilgi çekici
bulmalarının sınıflardaki deneyimleriyle ilişkili olduğunu (Goode, Estrella, ve Margolis, 2006; Moore, 1994, akt.
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Miliszewska ve Sztendur, 2010) ve hatta sınıf içi rol model olarak kendine güvenen BT kullanıcısı kadın
öğretmenlerin önemli etkileri olabileceğini göstermiştir (Meelissen ve Drent, 2008).
Algı sürecini etkileyen “içsel” etmenler arasında deneyimlerin etkili olduğundan bahsedilmektedir (Pawar ve
Sapre, 2014). Tınmaz’ın (2004) çalışmasında algılanan bilgisayar yeterlilik düzeyi ve cinsiyet, bir öğretmen
adayının teknolojiyi algılamasında ana etkenlerdir denilmektedir. Bireylerin kendileri tarafından algılanan
bilgisayar yeterlik düzeyleri arttıkça, bilgisayar ve ilgili teknolojilere yönelik algılarının daha olumlu olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Tınmaz, 2004; Usta ve Korkmaz, 2010; Hakkari, Atalar ve Tüysüz, 2015; Saygıner,
2016).
BT alanına yönelik algıyı belirleyebilmek için yapılan çeşitli araştırmalarda genellikle BT alanı içinde yer
alan bir olgu, kavram ya da durumun ele alınarak, bireylerin bunlara yönelik algılarının incelendiği
görülmektedir. Bunlar; teknolojiye yönelik algı (Tınmaz, 2004; Kurt ve Özer, 2012; Batur ve Uygun, 2012;
Fidan, 2014; Herdem, Aygün ve Çinici, 2014; Durukan, Hacıoğlu ve Dönmez Usta, 2016), eğitimde teknoloji
kullanımına ilişkin algı (Öksüz ve Ak, 2009; Usta ve Korkmaz, 2010; Hakkari, Atalar ve Tüysüz, 2015;
Saygıner, 2016), BT’ni kullanabilmeye yönelik algı (Demircioğlu ve Yadigaroğlu, 2011), bilgisayara yönelik
algı (Erdoğdu, 2009) ve internet algısı (Ersoy ve Türkkan, 2009) olarak örneklenebilir.
Uluslararası alanyazındaki araştırmalar incelendiğinde, yine benzer biçimde çalışmaların belirli bir olgu,
kavram ya da durum üzerine odaklandığı görülmektedir. Bu örnekler; bilgisayar bilimleri algısı (Galpin ve
Sanders, 2007; Papastergiou, 2008), teknoloji algısı (Christensen, Knezek ve Tyler-Wood, 2014), BİT algısı
(Von Hellens ve diğerleri, 2009; McLachlan, Craig ve Coldwell, 2010; Yuan ve Lee, 2012; Fanni, Rega ve
Cantoni, 2013), bilgisayara yönelik algı (Sáinz ve López-Sáez, 2010) ve eğitimde BİT kullanım algısı (Grceva,
2012) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buna göre, ulusal araştırma alanyazınımızda bireylerin genel anlamda BT alanına yönelik algılarının
belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracının olmayışı gerçeğinden hareketle böyle bir ölçme aracı
geliştirmenin gerekli olduğu düşünülmüştür.
Amaç
Bu çalışmanın genel amacı, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin BT alanına yönelik algılarını
belirleyebilmek için bir “BT Alan Algısı Ölçeği” geliştirmek ve bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını
yapmaktır. Ayrıca katılımcıların BT alanına yönelik algılarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir.
3. YÖNTEM
3.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2015 – 2016 eğitim öğretim yılında, meslek seçimi sürecindeki altı farklı
türde lisenin son sınıflarında öğrenim gören öğrenciler (N = 1432) ile BT alanındaki mesleklere yönelik
bölümlerde öğrenimine devam etmekte olan üniversite birinci sınıf öğrencilerinden (N = 997) ulaşılabilen grup
oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin lise ve üniversite gruplarında cinsiyete göre dağılımları Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Lise ve Üniversite Gruplarında Cinsiyete Göre Dağılımı
Lise
Üniversite
Cinsiyet
N
%
N
%
Kadın
796
55,6
416
41,7
Erkek
636
44,4
581
58,3
Toplam
1432
100
997
100
Buna göre, 1432 katılımcının bulunduğu lise grubunun % 55,6’sını kadın, % 44,4’ünü erkek; üniversite
grubunda ise 997 katılımcının % 41,7’si kadın, % 58,3’ü erkektir.
3.2. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, ‘Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi aşamasında geçerlik ve güvenirlik
çalışmalarının yapılarak katılımcıların cinsiyet ve okul düzeylerine göre BT alan algılarının farklılıklarını ortaya
koymayı amaçlayan, tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama türü modeller, çok büyük sayıda birey ya da
öğeden oluşan bir evrende, evren hakkında kestirimlerde bulunma ve genelleme yapabilme amacıyla ulaşılabilen
durumlarda evrenin tamamında ya da evreni temsil edebilecek bir örneklemde gerçekleştirilen, araştırmacının
bağımsız değişken ya da faktörler üzerinde müdahalesinin olmadığı araştırma desenlerini tanımlar (Büyüköztürk,
2007).
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Çözümlenmesi
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Araştırmanın verileri, geliştirilen BT Alan Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Erkuş’a (2014) göre psikolojik
değişkenlerin ölçümü, bireylere ölçülecek özelliği uyaracak maddeler takımı sunulup, bireylerin bu uyarıcılara
verdikleri tepkilerden hareketle dolaylı bir biçimde gerçekleştirilir ve psikolojik ölçmede ilk ve temel amaç
ölçülecek olan psikolojik değişkenin ne ve nasıl olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Buradan hareketle, genel
alanyazın taraması sonrasında ulaşılan araştırmalarda alanın nasıl algılandığına yönelik elde edilen ifadelerden
23 maddelik bir ön taslak form oluşturulmuştur. Taslak formda yer alan ifadelerden benzer anlam taşıyanları
gruplandırılarak tek bir ifade haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Ölçekte yer alacak maddelerin seçiminden
önce, elde edilen ifadelerin bulunduğu yapı farklı bir hedef kitleye uygulanarak, maddelerin hedef kitle
üzerindeki anlamlandırılmaları belirlenmiştir. Anlaşılır ve anlamlandırılabilir ifadeler seçilerek 11 maddeden
oluşan taslak “BT Alan Algısı Ölçeği” oluşturulmuştur. Ölçeğin ön uygulaması sonucunda elde edilen verilerle
geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin analizleri gerçekleştirmek ve faktör yapısını ortaya koymak amacıyla, fazla
sayıdaki değişkeni daha küçük sayıda bileşen altında azaltarak (Tabachnick ve Fidell, 2015; Çokluk, Şekercioğlu
ve Büyüköztürk, 2014; Can, 2014; Tavşancıl, 2006) anlamlı kavramsal yapılara ulaşmayı sağlayan
(Büyüköztürk, 2007) temel bileşenler analizi (Principal Components Analysis) yöntemine dayalı açımlayıcı
faktör analizi üniversite ve lise grupları için ayrı ayrı yapılmıştır.
Son halini alan ölçek formunda yer alan maddeler Likert tipinde beşli dereceleme ölçeği biçiminde
tasarlanmıştır. Katılımcılar ifadeleri “Hiç Katılmıyorum” ile “Tamamen Katılıyorum” arasında seçim yaparak
cevaplandırmışlardır. Ölçekten en az 9, en fazla 45 puan alınabilmektedir. Bu durumda yanıt verenlerin elde
ettikleri puan 9 – 35 puan aralığında ise BT alanına yönelik olumsuz algıya sahip oldukları, 36 – 45 puan
aralığında ise BT alanına yönelik olumlu algıya sahip oldukları biçiminde yorumlanmıştır.
Bunun yanında, BT alan algısının gruplar arasında farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile çözümlenmiştir.
Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach - Alfa iç-tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada
betimsel istatistikler, t-testi ve açımlayıcı faktör analizi için SPSS® 23.0 kullanılmış ve verilerin analizinde
anlamlılık düzeyi olarak .05 seçilmiştir.
4. BULGULAR VE YORUMLAR
4.1. Açımlayıcı Faktör Analizi
Ölçekten elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı ve verilerin çok değişkenli normal
dağılımdan gelip gelmediği KMO ve Bartlett küresellik testi (Tablo 2) ile incelenmiştir.
Tablo 2. Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeğinin KMO ve Bartlett Küresellik Testi Bulguları
Üniversite
Lise
Madde No İlk Madde No Son Faktör Yükü Madde No İlk Madde No Son Faktör Yükü
Madde 2
Madde 2
0,724
Madde 8
Madde 6
0,728
Madde 9
Madde 7
0,719
Madde 9
Madde 7
0,679
Madde 8
Madde 6
0,705
Madde 2
Madde 6
0,673
Madde 1
Madde 1
0,704
Madde 10
Madde 8
0,671
Madde 10
Madde 8
0,686
Madde 1
Madde 1
0,666
Madde 3
Madde 3
0,671
Madde 11
Madde 9
0,654
Madde 4
Madde 4
0,662
Madde 4
Madde 4
0,643
Madde 7
Madde 5
0,656
Madde 3
Madde 5
0,613
Madde 11
Madde 9
0,578
Madde 7
Madde 5
0,592
KMO:
0,89
KMO:
0,87
Bartlett Testi:
1739,96
Bartlett Testi:
1174,85
sd:
36
sd:
36
p:
0
p:
0
Özdeğer:
4,16
Özdeğer:
3,91
Açıklanan Varyans:
46,00
Açıklanan Varyans:
43,39
KMO; üniversite grubunda 0,89, lise grubunda 0,87, Bartlett testi ise hem üniversite hem de lise gruplarında
anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlardan verilerin her iki grupta da faktör analizi için uygun olduğu ve çok
değişkenli normal dağılımdan geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Lise ve üniversite gruplarına uygulanan 11 maddelik
“BT Alan Algısı Ölçeği” taslak formundan elde edilen ilk faktör analizi sonuçları incelendiğinde 5. ve 6.
maddelerin her iki grupta çalışmadığı görülmüş ve bu nedenle ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 9 madde tekrar
analize sokulmuş ve tek faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Son halini alan ölçek formunda yer alan maddeler
üniversite grubunda toplam değişkenliğin % 46’sını, lise grubunda ise % 43,39’unu açıklamıştır. İç-tutarlık
değerleri incelendiğinde, Cronbach-alfa katsayısının üniversite grubunda 0,85, lise grubunda 0,86 olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlar dikkate alındığında BT Alan Algısı ölçeğinin üniversite ve lise düzeyinde bireylerin
alana ilişkin algılarını ölçmek için geçerli bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.
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Yapılan betimsel istatistikler sonucunda BT alanına yönelik algı değişkenine ait aritmetik ortalama, standart
sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri her iki grup için Tablo 3 ve Tablo 4’te yer almaktadır.

BT Alan Algısı

BT Alan Algısı

Tablo 3. BT Alan Algısına İlişkin Betimsel İstatistikler (Üniversite)
Aralık
sd
Çarpıklık
Basıklık
9 - 45
36,31
6,09
-0,060
-0,208
Tablo 4. BT Alan Algısına İlişkin Betimsel İstatistikler (Lise)
Aralık
sd
Çarpıklık
9 - 45
31,69
7,00
-0,017

Basıklık
-0,099

BT Alan Algısı Ölçeğinin faktör yapısı .05 düzeyinde anlamlılığı her iki grupta da araştırılmış ve bulgular
Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. BT Alan Algısı Ölçeğinde Bulunan Maddelerin Anlamlılık, Faktör Yükleri ve Açıklanan Varyans
Değerleri
Üniversite
Maddeler
Madde 1
Madde 2
Madde 3

Lise

t

λ

17,91
21,76
22,75

t

λ

R2

0,61

R
0,37

23,17

0,60

0,36

0,67

0,45

23,57

0,62

0,38

0,67

0,45

26,03

0,63

0,39

2

Madde 4

20,70

0,64

0,41

26,98

0,66

0,43

Madde 5

16,94

0,56

0,31

20,51

0,55

0,30

0,67

0,45

28,23

0,68

0,46

0,65

0,42

29,35

0,68

0,46

0,63

0,40

29,16

0,69

0,47

0,49

0,24

21,46

0,57

0,32

Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9

20,60
22,21
20,27
14,28

Tablo 5 incelendiğinde, ölçekte bulunan maddelerin ait oldukları örtük değişkenin anlamlı bir temsilcisi
oldukları t değerleri incelenerek kararlaştırılmıştır. BT Alan Algısı Ölçeğine ait ölçme modeli parametreleri
incelendiğinde, faktör yüklerinin üniversite grubunda (λ) 0,49-0,67 arasında, açıklanan varyans (R 2) değerlerinin
ise 0,24 ile 0,45 arasında değiştiği gözlenmiştir. Lise grubunda ise faktör yükleri (λ) 0,55 - 0,69 arasında,
açıklanan varyans değerlerinin ise 0,30 ile 0,47 arasında değiştiği gözlenmiştir. Genel değerlendirme
yapıldığında maddelerin örtük değişkendeki değişimi açıklama oranlarının yeterli olduğu kabul edilmiştir.
4.2. Cinsiyet ve Öğrenim Kademesine İlişkin Bulgular
4.2.1. Katılımcıların BT alanına yönelik algıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
Bireylerin BT alan algılarının üniversite ve lise gruplarında cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi
ile analiz edilmiştir. Analize geçilmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiş ve çarpıklıkbasıklık değerlerine bakılmıştır. Lise grubunda kadınlarda çarpıklık değeri -0,575, basıklık değeri 0,348,
erkeklerde çarpıklık değeri -0,372, basıklık değeri -0,234 olarak bulunmuştur. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin
-1.00 ile +1.00 arasında değişmesi normal dağılıma işaret etmektedir. Bu bulgular ışığında, verilerin kadın ve
erkek katılımcı gruplarında normal dağıldığı görülmüştür.
Tablo 6. Lise Düzeyinde BT Alan Algısının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
Cinsiyet
N
ss
t
sd
p
Kadın
796
31,24
6,93
-2,743
1430
,006
Erkek
636
32,25
7,05
Lise grubunda BT alan algısının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğine ilişkin t-testi sonuçları Tablo
6’da özetlenmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, kadın ve erkek katılımcı gruplarında BT alan algısı bakımından
anlamlı farklılık bulunmuştur (t = -2,743, p<.05). Buna göre, erkeklerin ( = 32,25) BT alan algısı
kadınlarınkinden ( = 31,24) daha olumludur.
Üniversite grubunda kadınlarda çarpıklık değeri -0,699, basıklık değeri 0,511, erkeklerde çarpıklık değeri 0,982, basıklık değeri 0,896 olarak bulunmuştur. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1.00 ile +1.00 arasında
değişmesi normal dağılıma işaret etmektedir. Bu bulgular ışığında verilerin kadın ve erkek katılımcı gruplarında
normal dağıldığı kabul edilebilir.
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Cinsiyet
Kadın
Erkek

Tablo 7. Üniversite Düzeyinde BT Alan Algısının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
N
ss
t
sd
p
416
36,33
5,67
0,117
995
,907
581
36,29
6,38

Üniversite grubunda BT alan algısının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğine ilişkin t-testi sonuçları
Tablo 7’de özetlenmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, üniversite düzeyinde kadın ve erkek katılımcı gruplarında BT
alan algısı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır (t = 0,117 p>.05).
4.2.2. Katılımcıların BT alanına yönelik algıları üniversite ve lise düzeyine göre farklılaşmakta
mıdır?
Bireylerin BT alanına yönelik algıları üniversite ve lise gruplarında farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile
analiz edilmiştir. Analize geçilmeden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiş ve çarpıklık-basıklık
değerlerine bakılmıştır. Üniversite grubunda çarpıklık değeri -0,892, basıklık değeri 0,973, lise grubunda
çarpıklık değeri -0,474, basıklık değeri 0,101 olarak bulunmuştur. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1.00 ile
+1.00 arasında değişmesi normal dağılıma işaret etmektedir. Bu bulgular ışığında verilerin üniversite ve lise
gruplarında normal dağıldığı kabul edilebilir.
Tablo 8. BT Alan Algısının Okul Düzeyine Göre t-testi Sonuçları
N
ss
t
sd
Üniversite
997
36,31
6,09
16,860
2427
Lise
1432
31,69
7,00

p
,000

BT alanına yönelik algıların öğrenim düzeyine göre fark gösterip göstermediğine ilişkin t-testi sonuçları
Tablo 8’da özetlenmiştir. Tablo 8’e göre üniversite ve lise gruplarında BT alan algısı düzeyleri arasında anlamlı
farklılık bulunmuştur (t = 16,860, p<.05). Üniversite öğrencilerinin ( = 36,31) BT alan algıları lise ( = 31,69)
öğrencilerininkinden daha olumludur.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin BT alanına yönelik algılarını belirleyebilmek için
geliştirilen “BT Alan Algısı Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışması ile katılımcıların BT alanına yönelik
algılarının cinsiyet ve öğrenim düzeyi değişkenlerine göre farklılaşmalarını belirlemeye yönelik yapılmıştır.
Araştırmaya 1432 lise son sınıf ve 997 üniversite birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör
analizi (AFA) sonucunda 9 maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. BT Alan Algısı Ölçeği’nin içtutarlık değerleri incelendiğinde, üniversite grubunda 0,85, lise grubunda 0,86 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar
dikkate alındığında BT Alan Algısı ölçeğinin üniversite ve lise düzeyinde bireylerin alana ilişkin algılarını
ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.
BT alanına yönelik algının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, üniversite grubunda
cinsiyete göre farklılaşmadığı, lise grubunda ise erkeklerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında BT alanına ilişkin algıların belirlenmesine yönelik çalışmalarda
genellikle BT alanı içinde yer alan bir olgu, kavram ya da durum (bilgisayar, bilgisayarcı, internet vb. gibi) ele
alınarak, bireylerin bunlara yönelik sahip oldukları algıya odaklanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu
araştırmalarda bireylerin BT alanıyla ilgili seçilmiş bir olguya yönelik algılarını ortaya koymak için farklı veri
toplama araçları / yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada katılımcıların BT alanına yönelik genel algılarını
belirlemek amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda bir ölçek geliştirilmiştir. Üniversite grubunda BT alan
algısında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılığın olmaması, BT alanında öğrenimlerine devam eden
kadın katılımcıların alana yönelik algılarının en az erkekler kadar olumlu olmasından kaynaklanmış olabilir. Lise
grubunda ise, BT alan algısının cinsiyet değişkeni açısından erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı biçimde
farklılaştığı bulunmuştur. Alanyazın incelendiğinde, benzer biçimde BT alanına yönelik algının cinsiyete göre
farklılaştığından ve alanın erkeksi imajından söz eden araştırmalar olduğu görülmektedir (örn: Margolis ve
Fisher, 2002; Von Hellens ve diğ., 2009; Babin, Grant, ve Sawal, 2010; McLachlan, Craig ve Coldwell 2010;
Miliszewska ve Sztendur, 2010; Sáinz, Meneses, López, ve Fàbregues, 2016).
Lise ve üniversite gruplarındaki öğrencilerin BT alan algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş,
üniversite öğrencilerinin alan algılarının lise öğrencilerine göre daha olumlu olduğu bulunmuştur. Algıların
oluşabilmesi için bireylerin algı nesnesi ya da olgusu ile ilgili olarak bilgi ve tutumlarının oluşması gereklidir.
Lise düzeyinde bu algıların oluşma aşamasında olduğu düşünüldüğünde, üniversite düzeyinde bu algıların daha
olumlu olması beklenebilecek bir sonuçtur.
* Bu çalışma, Ömür Uysal’ın ikinci yazar yönetiminde tamamladığı “Bilişim Teknolojileri Alanında Meslek
Seçimini Yordayan Değişkenler” adlı doktora tezinden üretilmiştir.

426

6. KAYNAKLAR
Babin, Grant, & Sawal (2010). Identifying influencers in high school student ICT career choice. Information
Systems Education Journal, 8(26).
Ballard, J., Scales, K. & Edwards, M. A. (2006). Perceptions of information technology careers among women
in career development transition. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 24 (2),
1-9
Batur, Z., ve Uygun, K. (2012). İki neslin bir kavram algısı: Teknoloji. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi 5(1), 74-88.
Beyer, S., Rynes, K., & Haller, S. (2004). Deterrents to women taking computer science courses. IEEE
Technology and Society Magazine, 23(1), 21–28.
BTS, (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. Ankara:
T.C. Kalkınma Bakanlığı.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS
Uygulamaları ve Yorum (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nitel Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Christensen, R., Knezek, G., & Tyler-Wood, T. (2014). Student perceptions of science, technology, engineering
and mathematics (STEM) content and careers. Computers in Human Behavior, 34, 173-186.
Clarke, V., & Teague, G. (1996). Characterizations of computing careers: Students and professionals disagree.
Computers and Education, 26(4), 241–246.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (3. Baskı).
Ankara: Pegem yayınları.
Demircioğlu, G. ve Yadigaroğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme ortamlarında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on New Trends in
Education and Their Implications, Antalya, Türkıye, 27-29 April, 2011, pp.556-563.
Dhanjal, S. & Kwiatkowska, M. (2003). Women in computing science: Perceptions of computing science among
female students in high schools and colleges. InProceedings of Western Canadian Conference on
Computing Education (WCCCE03), Courtenay, Canada, May. Erişim: http://www.cs.ubc.ca/wccce/
Program03/papers/Mila1-WICS.htm, 10.10.2014.
Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y., ve Usta, N. D. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeniadaylarinin
“teknoloji” hakkındaki metaforları. Journal of Computer and Education, 4(7), 24-46.
Erdoğdu, F. (2009). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayara ilişkin algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
Erkuş, A. (2014). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I. Temel Kavramlar ve İşlemler (2. baskı). Ankara:
PegemA Yayıncılık.
Ersoy, A., ve Türkkan, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde internet algısı. İlköğretim Online, 8(1),
57-73.
Fanni, F., Rega, I., & Cantoni, L. (2013). Using self-efficacy to measure primary school teachers’ perception
of ICT: Results from two studies. International Journal of Education and Development using
Information
and Communication Technology, 9(1), 100–111.
Fidan, M. (2014). Öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal ağ kavramlarına ilişkin metaforik algıları.
International Journal of Social Science, 25(1), 483-496.
Galpin, V.C. & Sanders, I.D. (2007). Perceptions of computer science at a South African university. Computers
& Education, 49, 1330–1356.
Georgiadou, E., Abu-Hassan, N., Siakas, K. V., Wang, X., Ross, M. & Anandan, P. A. (2009). Women’s ICT
career choices: Four cross-cultural case studies.
Multicultural Education & Technology Journal,
3(4),
279-289.
Goode, J., Estrella, R., & Margolis, J. (2006). Lost in translation: Gender and high school computer science. W.
Aspray, and J. M. Cohoon (Eds.). Women in Reasons on the Reasons of Under-Representation.
Cambridge,
MA: MIT Press.
Grceva, S. S. (2012). A survey on academic teachers’ perceptions about ICT in education. Tem Journal, 1(3),
136-144.
Gürer, D. & Camp, T. (2002). ACM-W literature review on women in computing. SIGCSE Bulletin, 34(2), 121
– 127.
Hakkari, F., Atalar, T. ve Tüysüz, C. (2015). Öğretmenlerin bilgisayar yeterlikleri ve öğretimde teknoloji
kullanımına ilişkin algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi
Dergisi, 10(2), 460-481.
Harris, R. & Wilkinson, A. (2004). Situating gender: Students' perceptions of information work. Information
Technology & People, 17(1), 71–86.

427

Herdem, K., Aygün, H. A., ve Çinici, A. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji algılarının
çizdikleri
karikatürler yoluyla incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 232-258.
İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.
Kurt, A. A. ve Özer, Ö. (2013). Metaphorical perceptions of technology: Case of Anadolu University teacher
training certificate program. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 94-112.
Lehman, K. J., Sax, L. J., & Zimmerman, H. B. (2017). Women planning to major in computer science: Who
are they and what makes them unique?. Computer Science Education, 1-22.
Lynch, J. (2007). Introduction: exploring the gender and IT problem and possible ways forward. Margaret
V. (Ed.). Gender and IT: ongoing challenges for computing and information technology education in
Australian secondary schools (p. 1 – 26). Common Ground Publishing. Erişim: 12.09.2014
http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30006994.
Margolis, J. & Fisher, A. (2002). Unlocking the Clubhouse: Women in Computing. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London.
McLachlan, C., Craig, A. & Coldwell, J. (2010). Student perceptions of ICT: A gendered analysis. Proc. 12th
Australasian Computing Education Conference (ACE 2010), Brisbane, Australia.
Meelissen, M. R., & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter?
Computers in Human Behavior, 24(3), 969-985.
Miliszewska, I. & Sztendur, E. M. (2010). Interest in ICT studies and careers: Perspectives of secondary school
female students from low socioeconomic backgrounds. Interdisciplinary Journal of Information,
Knowledge, and Management, 5, 237–260.
Moorman, P. & Johnson, E. (2003, June). Still a stranger here: Attitudes among secondary school students
towards computer science. ACM SIGCSE Bulletin, 35(3), 193-197. Proceedings of the 8th annual
conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE'03. Thessaloniki,
Greece.
Ojokoh, B. A., Adeola, O. S., Isinkaye, F. O., & Abraham, C. (2014). Career choices in information
and
communication technology among South Western Nigerian women. Journal of Global Information
Management, 22(2), 48-77.
Öksüz, C. ve Ak, Ş. (2009). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanımına
ilişkin algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-19.
Papastergiou, M. (2008). Are computer science and information technology still masculine fields? High school
students’ perceptions and career choices. Computers & Education, 51, 594–608.
Pawar, M. M. and Sapre, N. R. (2014). Cognitive component: Perception and its nature. Research Front: An
International-Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal, Special Issue No. 1.
http://www.researchfront.in/05%20JAN%202014%20Special%20Issue/51.%20M.Pawar_final.pdf
adresinden 20.02.2016 tarihinde ulaşılmıştır.
Pollock, L., McCoy, K., Carberry, S., Hundigopal, N., & You, X. (2004). Increasing high school girls’ self
confidence and awareness of CS through a positive summer experience. ACM SIGCSE Bulletin, 36(1),
185–
189.
Powell, A., Dainty, A. & Bagilhole, B. (2012). Gender stereotypes among women engineering and technology
students in the UK: Lessons from career choice narratives. European Journal of Engineering Education,
37(6), 541–556.
Rommes, E., Overbeek, G., Scholte, R., Engels, R. & Kemp, D. R. (2007). ‘I'm Not Interested in Computers:
Gender-based occupational choices of adolescents. Information, Communication & Society, 10(3), 299319.
Sáinz, M., & López-Sáez, M. (2010). Gender differences in computer attitudes and the choice of technologyrelated occupations in a sample of secondary students in Spain. Computers & Education, 54(2), 578587.
Sáinz, M., Meneses, J., López, B. S., & Fàbregues, S. (2016). Gender stereotypes and attitudes
towards
information and communication technology professionals in a sample of Spanish secondary
students. Sex
Roles, 74(3-4), 154-168.
Saygıner, Ş. (2016). Öğretmen adaylarinin bilgisayar yeterlilik düzeyleri ile teknolojiye yönelik algıları
arasindaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 298-312.
Singh, K., Allen, K. R., Scheckler, R. & Darlington, L. (2007). Women in computer-related majors: A critical
synthesis of research and theory from 1994 to 2005. Review of Educational Research, 77(4), 500–533.
Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı (6. Baskı). Çeviri Ed.: M.
Baloğlu. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tınmaz, H. (2004). An assessment of preservice teachers’ technology perception in relation to their subject
area. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

428

Usta, E., Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına
ilişkin
algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 13351349.
Von Hellens, L., Clayton, K., Beekhuyzen, J. & Nielsen, S. (2009). Perceptions of ICT careers
in
German
schools: An exploratory study. Journal of Information Technology Education, 8, 211–228.
Yuan, Y., & Lee, Chun-Yi (2012). Elementary school teachers' perceptions toward ICT: The case of using
Magic Board for teaching mathematics. TOJET: The Turkish Online
Journal
of
Educational
Technology,
11(4).

429

EK-1
Bilişim Teknolojileri Alan Algısı Ölçeği

430

TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ KONUSUNA YÖNELİK
LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK İNCELEMESİ
Haydar Yalçın, 1 Talih Öztürk2, Kemal Yayla3
1.

ÖZET

Eğitim araştırmalarında teknolojinin mevcut uygulamalara entegrasyonu alan yazında farklı boyutları ile ele alınmakta ve
son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde giderek daha da önem kazanan bir konu haline gelmektedir. Teknolojik gelişmeler ve
bu yeni teknolojilerin günlük yaşama adaptasyon hızı eğitimde içerik ve pedagojinin yanı sıra teknoloji kullanımının da
önemli bir başlık olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, bu üç boyutu bir arada ele alan Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modeli, sıkça çalışılmaya başlanan bir konu olarak, bilimsel bilginin üretimi ve eğitimin yeni
bir boyut kazanmasına destek olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi konusuna yönelik
akademik yönelim ve katkı, lisansüstü tezleri üzerinden, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bibliyometri,
matematiksel ve istatistiksel yöntemler ile akademik çalışmalardaki örtük bilgiyi ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntemdir.
Bibliyometri ile bilimsel bilginin iletişimi ve ilişkisi ortaya çıkarılabilmekte ve görselleştirme yöntemleri ile bu bilginin
yorumlanmasına imkân verecek ağ haritaları oluşturulabilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler TPAB alanını tanımlayan
kelimelere göre oluşturulan kelime tarama stratejisi ile YÖK Ulusal Tez Merkezinden elde edilmiştir. Analiz edilecek
verilerin 26’sı doktora ve 73 adeti yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Elde edilen veri seti üzerinde yapılacak analizlerde
akademik yönelim, tezlerin dizin bilgisi kullanılarak eş kelime analizi ile oluşturulan ağ grafikleri ile ortaya çıkarılmıştır.
Alana ilişkin katkı ise kurum ve akademisyen boyutuyla istatistiki olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelime: TPAB, Bibliyometri, Lisansüstü Tezler, Bilimsel Üretkenlik
Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses About Technological Pedagogical and Content
Knowledge in Turkey
Abstract
In educational research, the integration of technology into existing applications is handled with different dimensions in
the literature and recently it has become an increasingly important topic in our country and the rest of the World.
Technological developments and the pace of adaptation of these new technologies to everyday life have caused the use of
technology as well as content and pedagogy in education. In this context, the Technological Pedagogical Content Knowledge
(TPACK) model, which considers these three dimensions together, supports the production and education of scientific
knowledge to gain a new dimension as a subject that is frequently studied. In this study, the academic orientation and
contribution towards the subject of TPACK in Turkey was investigated by bibliometric analysis method through postgraduate
dissertations. Bibliometrics is a method for revealing mathematical and statistical methods and implicit knowledge in
academic studies. Communication and relation of scientific information with bibliometrics can be revealed and network maps
can be created which will enable visualization methods and interpretation of this information. In this study, we used the coword query strategy which allows to scan data with descriptive keyword groups. For this purpose, TPACK has been scanned
in all bibliographic information in Turkish and English, and 99 items made in the field have been reached. Theses have been
downloaded to the computer environment and the analysis has been made available. Web Scraping methods and KNIME
(Berthold et al., 2009) program have been utilized. The data used in the study were obtained from Council of Higher
Education (YÖK) National Thesis Center with the keyword query strategy based on the words that define the TPACK field.
26 of the thesis were PhD thesis and 73 of them were master thesis. In the analysis, the academic orientation was revealed by
the network graphics generated by co-word analysis using index information. The contribution to the field was presented
statistically with the size of institution and researchers. The data obtained in the study were analyzed in two stages. First,
institutional contribution to the thesis of TPACK is addressed through descriptive statistics of the theses. At this stage, it was
presented which institutions related to the field have a certain intensity of work, what the ratio of dissertation branches are,
and which scholars contribute more to the development of the field knowledge. In this phase, a descriptive approach was
followed and a dissertation was presented through thesis types. In the second stage, the relationship between the co-existence
analysis and the branches of the master's theses and theses were revealed by using scientific mapping methods. Coexistence
analysis reveals the relationship between the concept sets considered according to the frequency of coexistence of concepts
(Tijssen and Van Raan, 1994). In the analysis of co-existence in the study, the relation networks of the branches and theses
were presented. This network map shows conceptual relations between the theses in the area and concepts concentrated in the
theses in the context of branches of education. For this analysis, Bibexcel (Persson, Danell, and Schneider, 2009) and Gephi
(Bastian, Heymann, and Jacomy, 2009) programs were used to create network matrix. According to the network map, with
the betweennes centrality indicator (Newman, 2005), which shows the importance of a network as the relations established
with the concepts of "Gazi University" (0.164), "Fırat University" (0.145), "Karadeniz Technical University" (0.129). There
are six clusters emerged as the result of the analysis. It can be seen that the largest of these clusters in terms of the conceptual
relationships established is formed around the three branches of the highest thesis production. It was observed that "Primary
Education" (0.395), "Secondary Science and Mathematics Education" (0.234) and "Computer and Instructional Technology
Education" (0.201) were important in terms of the betweenness centrality values of science branches. It seems that our
1
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country has started to produce a master's thesis as of 2009. This production continues to increase after this date, but it can be
said that the production is largely due to the master's thesis. Institutional concentration can be said to be special to Gazi
University, Fırat University and Karadeniz Technical University.

Keywords: TPACK, Bibliometrics, Theses, Scientific Production
2. GIRIŞ
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ortaya çıkan küreselleşme ile bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler dünyada siyasal, ekonomik ve toplumsal; çok boyutlu, hızlı ve kapsamlı değişikliklere yol
açmaktadır. Yakın geçmişte ortaya çıkan pek çok dijital teknolojinin günlük yaşama kolayca ve hızla adapte
edildiği görülmektedir. Yaşadığımız dünya bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomik sisteme doğru evrilirken;
sistemin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının temini, teknolojiyi eğitim ve öğretim sürecinde etkili
kullanabilen ve öğretim süreçlerinin bir bileşeni haline getirilmesi ile sağlanabilecektir (A. Erdoğan, 2014;
Reiser, 2001). Teknolojiyi kullanabilen nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi için eğitimcilerin yeni şartlara uyum
sağlayarak süreç içerisinde gelişim sağlaması beklenmektedir (Baran & Bilici, 2015). Eğitim ve öğretim
süreçleri içerisinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının ağırlığının oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bu
husus dikkate alındığında eğiticinin eğitilmesi yoluyla amaçlanan dönüşümün sağlanması beklenmektedir.
Öğretmen yetiştirme programları ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını doğrudan
sağlamaktadır. Bu noktada alanlarında faal olan öğretmenlere ve yetiştirme programlarında eğitim gören
öğretmen adaylarına teknoloji entegrasyonunu sağlayabilecekleri uygulama ve araştırma çalışmalarının
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğretmen yetiştirme programlarındaki güncel yaklaşım, öğretmen adaylarının
teknolojiyi öğretmenlik becerilerine entegre edebilmeleri için gerekli bilgiyi oluşturmalarında teknoloji bilgisini,
alan bilgisi ve alana özel pedagojik yöntem bilgisi ile birlikte kullanabilecekleri bir çerçeve içinde şekillenmiştir
(Mishra & Koehler, 2006; Niess, 2005; Pierson, 2001; Shulman, 1987). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
(TPAB) (Mishra & Koehler, 2006) olarak kuramsallaştırılan bu yaklaşımın temelinde; teknolojiyi öğretme,
teknolojiyi alan bilgisinden bağımsız bir unsur olarak ele alma ve bağlamdan bağımsız olarak öğrenme
süreçlerinde karşılaşılan problemlere çözüm üretme yer almaktadır (Abbitt, 2011; Baran & Bilici, 2015).
Türkiye’de genel bütçeden eğitim için ayrılan payın geçtiğimiz on yıllık süreçte sürekli bir artış trendine
sahip olduğu görülürken, yapılan araştırmalarda okullardaki teknoloji altyapısı yatırımları ile, teknolojinin eğitim
süreçlerine entegrasyonuna aynı ölçüde yansımadığını ortaya koymaktadır (Aktaş, Gökoğlu, Turgut, & Karal,
2014; Çiftçi, Taşkaya, & Alemdar, 2013; A. Erdoğan, 2014; Genç & Genç, 2013). Fiziksel altyapının yanı sıra
eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasında yüksek öğretim kurumları ile üretilen bilimsel bilginin niteliği de
önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversiteler, ana görevleri olan eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin yanı sıra bilgiyi yaymak, teknoloji geliştirmek ve toplumla işbirliği yapma gibi alanlarda hizmet
vermesi beklenen kurumlardır (Ağıralioğlu, 2012). Üniversiteler özelinde yeni bilginin üretim ve yayımı
lisansüstü çalışmalar ile gözlenmektedir. Lisansüstü eğitimler, belli bir alanda uzman yetiştirmenin yanında
teknoloji geliştirme ve araştırma yönünü destekleyen programlardır (Şen, 2013a). Bu sürecin çıktıları olarak
ortaya çıkan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri, üniversitelerin araştırma ve yeni bilgi üretme faaliyetlerinin
değerlendirilmesi açısından önemli aracılar olarak görülmektedir (Şen, 2013b).
Türkiye’de lisansüstü tezlere yönelik çalışma sayısında son yıllarda büyük artış gözlenmektedir. Yapılan
çalışmaların eğitim (Çalışkan, 2017; Hazır Bıkmaz , Aksoy, Tatar, & Atak Altınyüzük, 2013; Karadağ, 2009,
2010; Kozikoğlu & Senemoğlu, 2016; Turna & Bolat, 2015; Üstüner & Cömert, 2008), idari bilimler (Aktan,
2014; Bakır, 2013; S. Erdoğan, Solak, & Erdoğan, 2016; Özen Kutanis vd., 2015; Türker, 2011; Yalçınkaya &
Türker, 2016), bilgi yönetimi (Al & Tonta, 2004; Alpkıray & Samur, 2017) gibi birçok farklı alanda
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu araştırmalar bibliyometrik analizler, tezlerin içerik analizi, araştırma
yöntemleri ve veri toplama teknikleri gibi yöntemsel yaklaşımları esas alarak üretilmiş olan lisansüstü
çalışmalarını incelemişlerdir.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de TPAB alanında yapılan lisansüstü tezlerin sahip oldukları üst veri
özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. TPAB alanına yönelik alan yazın incelendiğinde
gerçekleştirilen literatür çalışmalarının makale ve bildiri türündeki yayınları esas alan çalışmalar olduğu
görülmektedir (Archambault & Barnett, 2010; Baran, Chuang, & Thompson, 2011; Chai, Koh, & Tsai, 2013;
Wu, 2013). Bu çalışmaların yanı sıra Türkiye özelinde yapılan çalışmalarında benzer nitelikte olduğu
görülmektedir (Baran & Bilici, 2015; Yilmaz, 2015). Yürütülen araştırma kapsamında Türkiye’de TBAP alanına
yönelik bilgi üretiminin yüksek öğretim kurumları ve yüksek öğretim de yer alan araştırmacılar özelinde
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte lisansüstü tez çalışmalarında ele alınan konulara dair genel
eğiliminde ortaya konulması hedeflenmiştir.
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Veri ve Yöntem
Çalışmada kullanılan veriler YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi Arşivi (UTM)’nden elde edilmiştir. Bu arşiv,
YÖK’ün 1987 yılından bu yana sürdürdüğü tezlerin arşivlenmesi işlevinin, elektronik ortamda devam ettirilmesi
fikriyle 2006 yılında kurulmuştur (Karasözen, Zan, & Atılgan, 2010). UTM’nin kurulmasında tezlerin
arşivlenmesi işlevinde teknolojik gelişmelerin sağladığı kolaylıklardan yararlanmanın ve bu tezlere
ulaşılabilirliğin sağlanması fikirleri etkili olmuştur. Çeşitli konularda yapılmış pek çok teze kolayca ulaşma
imkânı sağlayan UTM, ele alınan çalışma konularındaki özgünlüğü sürdürmeleri ve mevcut tezlerden
yararlanmaları bakımından araştırmacılar açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla UTM
temel işlevi olan yükseköğretim tezlerinin toplanmasının yanı sıra, bu tezlerin araştırmacıların erişimine uygun
şekilde düzenlenerek yayımını da sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne içeriğini sürekli genişleten bu veri
tabanı, 1959 yılından günümüze kadar gelen bütün yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik, diş
hekimliği uzmanlığı ve tıpta yan dal uzmanlık tezlerini içeriğinde barındırmaktadır.
UTM de yer alan tezlerin belli bir düzen içerisinde kataloglanmaktadır. Veri tabanında tezin elektronik
kopyasının yanı sıra tezin yazarı, başlığı, kurum bilgisi, konusu, dizini, sayfa sayısı, yılı, dili, türü ve özeti gibi
üst veri bilgileri yer almaktadır. Araştırma konusunda gerçekleştirilecek taramalar uygun anahtar kelimeler ile bu
başlıklardan birinde ya da hepsinde yapılabilmektedir. Bu çalışmada kullanılacak verilerin elde edilmesinde de
veri tabanının kategorilerde tarama yapmaya imkân tanıyan özellikleri kullanılmıştır. Bibliyometrik çalışmalarda
çeşitli tarama stratejilerinden yararlanılmaktadır. Tarama stratejileri; dergi taraması (Hawkins, 2001; McGee &
Germov, 2009; Phelan, 2000), kategorik tarama (S. Kumar, 2015; Leydesdorff & Bornmann, 2016; Luan &
Porter, 2017), yazar taraması (Kalyane & Sen, 2003; Koganuramah, Angadi, Kalyane, & Jange, 2004; V. Kumar,
Kalyane, & Kademani, 2002) ve kelime tarama stratejisi (Dong, Xu, Luo, Cai, & Gao, 2012; Hung & Zhang,
2012) gibi çalışmanın amacına ve tarama yapılan veri tabanının kapsamına göre değişebilmektedir. Bu çalışmada
tanımlayıcı anahtar kelime gruplarıyla veri taramaya imkan veren kelime tarama stratejisinden yararlanılmıştır.
Bu amaçla TPAB, Türkçe ve İngilizce1 olarak tüm bibliyografik bilgiler içerisinde taranılarak alanda yapılmış 99
adet teze ulaşılmıştır. Tezlerin bilgisayar ortamına indirilmesinde ve analize uygun hale getirilmesinde Web
Kazıma (Web Scraping) yöntemlerinden ve KNIME (Berthold vd., 2009) programından yararlanılmıştır.
Bibliyografik veri tabanları dizinledikleri yayınların çeşitli etiketler altında, sistemli bir şekilde yer almalarını
sağlasalar da yayınların bilgilerinde çeşitli sebeplerden kaynaklı hatalar olabilmektedir. Bibliyometrik analizlerin
başarılı sonuçlar vermesi veriden kaynaklı bu hataların minimum seviyeye indirilmesi ile doğru orantılıdır. Bu
nedenle bir sonraki aşamada UTM’den indirilen verilerdeki çeşitli yazım hataları ve karakter problemleri
giderilerek veri düzenlenmiş ve analiz için uygun hale getirilmiştir.
Çalışmada elde edilen veriler iki yönden incelenmiştir. Öncelikle TPAB alanındaki tezlere kurumsal katkı,
tezlerin temel istatistiki verileri üzerinden ele alınmıştır. Bu aşamada alana ilişkin hangi kurumların belli bir
çalışma yoğunluğu yakaladığı, anabilim dallarının tez çıkarma oranlarının ne olduğu ve tez yönetiminde hangi
akademisyenlerin alana ilişkin bilginin gelişmesine daha fazla katkıda bulunduğu gösterilecektir. Bu aşamada
betimleyici bir yaklaşım izlenecek ve tez türleri üzerinden bir ayrıma gidilerek veriler ortaya konulacaktır. İkinci
aşamada ise eş bulunma analizi ile anabilim dalları ile tezlerin dizinleri arasındaki ilişki ağı bilimsel haritalama
yöntemlerinden yararlanılarak ortaya konulacaktır. Eş bulunma analizi kavramların bir arada bulunma sıklığına
göre ele alınan kavram setleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır (Tijssen & Van Raan, 1994). Çalışmada eş
bulunma analizinde tezlerin yazarları tarafından seçilen tanımlayıcıları olan dizinleri ve tezlerin yazıldığı
anabilim dallarının ilişki ağı ortaya konulmuştur. Bu ağ haritası ile alandaki tezlerin kavramsal ilişkileri ve
anabilim dalları bağlamında tezlerde yoğunlaşılan kavramlar gösterilecektir. Bu analiz için ağ matrisinin
oluşturulmasında Bibexcel (Persson, Danell, & Schneider, 2009), görselleştirilmesinde ise Gephi (Bastian,
Heymann, & Jacomy, 2009) programlarından yararlanılmıştır.
3.BULGULAR
3.1.Genel istatistiki veriler
Gerçekleştirilen analizler sonucunda öncelikle TPAB alanında yapılan tezlerin genel görünümü temel
istatistiki veriler üzerinden değerlendirilecektir. Bu bağlamda sorgu sonucunda derlenen 99 adet tezin 73
adetinin yüksek lisans tezi ve 26 adetinin doktora tezi olduğu görülmüştür. Şekil 1 lisansüstü tezlerinin dönemsel
olarak sayılarını göstermektedir.

1

“Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi”, “Technological pedogical and content knowledge”
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Şekil 1. TPAB konusundaki tezlerin sayılarının yıllara bağlı değişimi
Tezlerin üretilmeye başlandığı ilk tarihin ise alanın kavramsal olarak ortaya konulduğu (Koehler & Mishra,
2009) ve tartışılmaya başlandığı 2009 yılı olduğu görülmektedir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bir çalışma
ortamının yaratıldığı ve lisansüstü tezlerinin üretildiği görülmektedir. Tarihler tezlerin onaylandıkları tarihlerdir.
Fakat grafiğin yorumlanmasında tezlerin konusuna karar verilmesi ve tezin hazırlanma sürecinin daha önceden
başladığının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tezlerin yazılma süreci ve kabul edilme tarihleri
arasındaki gecikme süresi göz önüne alındığında TPAB alanına olan ilginin ve bilgi üretim sürecinin özellikle
2010 sonrası yoğunlaştığı söylenebilir. TPAB’a ilişkin bu ilginin hangi anabilim dallarından yöneldiği ise Şekil
2.de yer almaktadır.

Şekil 2. Anabilim dalları lisansüstü tez sayıları.
Veri setinde yer alan tezlerin anabilim dallarına baktığımızda 22 farklı anabilim dalında tez üretildiği
görülmüştür. Bu anabilim dallarından 2 ve üzeri tez üretenlerin toplam tezlerin %88’ini oluşturduğu görülmüştür
(Şekil 2). Anabilim dalları içerisinde TPAB alanına yönelik hem doktora hem de yüksek lisans tezlerinde en
büyük katkının İlköğretim Anabilim Dalında verildiği görülmektedir. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Anabilim Dalı ise TPAB alanında en üretken anabilim dallarıdır. Üniversitelerin TPAB alanına tezleriyle
yaptıkları katkılar ise Şekil 3’de yer almaktadır.
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Şekil 3. En çok tez yönetilen kurumlar
Şekil 3’de TPAB alanında yayın sayısı 3 ve üzerinde olan üniversiteler yer almaktadır. Veri seti
incelendiğinde toplamda 40 ayrı üniversiteden alana ilişkin tez yürütüldüğü görülmüştür. Yüksek lisans tezi
yürütülen kurumlara bakıldığında bu rakam 33, Doktora tezi yürütülen kurumlara bakıldığında ise 13 olduğu
görülmüştür. Şekil 3’de ise 3 ve üzeri tez üretimi olan kurumların toplam tezlerin %61’ini oluşturduğu
görülmüştür. Üniversiteler açısından bakıldığında tezlerin önemli bir bölümünün Fırat Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi ve ODTÜ’de üretildiği söylenebilir. Özellikle Gazi Üniversitesinin Doktora tezlerine katkısı alan
için oldukça önemlidir. Tablo 3’de yer alan veriler ise TPAB alanında yapılan tezleri yöneten danışmanların
yürüttükleri tez sayılarını göstermektedir.
Tablo 1. En çok tez yöneten akademisyenler
Yüksek
Lisans

Danışman

Dokt
ora

Top
lam

DOÇ. DR. HATİCE AKKOÇ

4

-

4

PROF. DR. OSMAN NAFİZ KAYA

4

-

4

YRD. DOÇ. DR. AYTEN ERDURAN

3

-

3

PROF. DR. HASAN KARAL

3

-

3

DOÇ. DR. İRFAN EMRE

3

-

3

DOÇ. DR. AHMET ERDOĞAN

2

-

2

YRD. DOÇ. DR. EVRİM BARAN

2

-

2

PROF. DR. MEHMET FATİH TAŞAR

1

1

2

YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILAYAZ

1

1

2

YRD. DOÇ. DR. ÖZCAN ERKAN
AKGÜN

2

-

2

Tablo 1, alanda 2 ve üzerinde tez yürütmüş danışmanları göstermektedir. Veri setinde yer alan tezlerin
tamamına baktığımızda 99 adet tezin 81 danışman tarafından yürütüldüğü görülmüştür. Bu danışmanlardan
23’ünün sadece doktora tezi yönetirken, 55’inin ise sadece yüksek lisans tezi yürütmüştür.
3.2 Kavramsal İlişki Ağı
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Çalışmanın buraya kadarki kısmında TPAB alanına yapılan katkı istatistiki olarak ortaya konulmuş ve
alandaki üretkenliğin kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada alandaki tezlerin içerik bakımından
katkıları ve bu katkıların farklı anabilim dallarındaki ve üniversitelerdeki durumu ortaya konulacaktır.
Kavramsal ilişki ağının ortaya konulmasında tezlerin dizinlerinden yararlanıldığı için analize en az 1 dizini olan
tezler dahil edilmiştir. Bu kısıtlılık nedeniyle analize 99 tezin 64 adeti dahil edilmiştir. Bu analizde alana yönelik
genel kavramsal ilgi görülmek istendiğinden yüksek lisans ve doktora ayrımına gidilmemiştir. Oluşturulan ağ
haritaları Resim 1. ve Resim 2.’de görülmektedir.
Ağ haritasındaki tüm düğümler belli büyüklükteki dairelerce temsil edilmektedir. Bu dairelerin büyüklükleri
ve başlıkların büyüklükleri frekans değerleri ile orantılıdır. Kavramlar arasındaki ilişkiler ise bağlantılar ile
gösterilmiştir. Bu bağlantıların kalınları da iki kavram arasındaki ilişkinin yoğunluğu ile orantılı olarak
değişmektedir. Ağ haritasındaki renkler ise kavramların ortaya çıkardığı kümeleri göstermektedir. Kümelerin
belirlenmesinde Louvain metoduyla belirlenen modülarite (Blondel, Guillaume, Lambiotte, & Lefebvre, 2008)
değerlerinden yararlanılmıştır. Resim 1. de üniversitelerde üretilen tezlerin kavramsal ilişki ağı görülmektedir.

Resim 1. Üniversitelerin kavramsal ilişki ağları
Dizinler tezlerin çalışma konularını gösteren kavramlar olarak araştırmacılar tarafından atanmaktadır.
Üniversite ve dizinler arasındaki ilişkinin ağ haritası ile ortaya konulması, üniversiteler ölçeğinde TPAB alanına
yapılan kavramsal katkının görülmesini sağlamaktadır. Bu anlamda Resim 1 üniversitelerin tezlerde yoğunlaştığı
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kavramlar ile ilişki ağı görülmektedir. Ağ haritasında özellikle “Gazi üniversitesi” (0.164), “Fırat üniversitesi “
(0.145), “Karadeniz Teknik Üniversitesi” (0.129) ve “ODTÜ” (0.125) kavramlar ile kurdukları ilişkiler
bakımından bir düğümün ağdaki önemini gösteren arasındalık merkeziliği (Newman, 2005) değerlerine göre öne
çıkmaktadırlar. Bu dört üniversitenin çalışmada yoğunlaştıkları kavramlara ilişkin matris Tablo 2 de
görülmektedir.

Tablo 2. En yüksek arasındalık değerine sahip üniversitelerin kavramlar ile çalışma yoğunlukları
Gazi
Üniversitesi

Fırat
Üniversitesi

ODT

KTÜ

Öğretmenler

6.00

3.00

2.00

4.00

Teknoloji kullanımı

5.00

-

-

3.00

Aday öğretmenler

4.00

6.00

4.00

2.00

Pedagojik alan bilgisi

4.00

8.00

2.00

4.00

Fen bilgisi eğitimi

3.00

6.00

-

-

Mesleki yeterlilik

3.00

2.00

-

-

Yeterlilik

3.00

2.00

-

-

Öğretmen yeterliliği

3.00

-

-

-

Fatih Projesi

2.00

-

-

-

Fen bilgisi

2.00

-

-

-

Fen bilgisi dersi

2.00

3.00

-

-

Kimya

2.00

-

-

-

Kimya dersi

2.00

-

-

-

Kimya öğretimi

2.00

-

-

-

Teknolojik bilgi

2.00

2.00

-

4.00

Teknolojik yetenekler

2.00

-

-

-

Fen bilgisi öğretimi

-

5.00

-

-

Sınıf içi çalışmalar

-

5.00

-

-

Öğretmen yetiştirme

-

4.00

-

-

-

3.00

-

-

Sınıf öğretmenleri

-

2.00

-

-

Pedagoji

-

-

2.00

-

Eğitim teknolojisi

-

-

-

2.00

Hizmet içi eğitim

-

-

-

2.00

Teknoloji eğitimi

-

-

-

2.00

Harmanlanmış
öğrenme
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Tablo 2. yer alan değerler üniversitelerin tezlerde bu kavramları kullanma gücünü göstermektedir. Bu tablo
oluşturulurken yoğunlaşmanın ortaya konulabilmesi amacıyla 2 ve üzeri güce sahip ilişkiler gösterilmiştir. Alana
yönelik katkının hangi anabilim dallarından geldiği ise Resim 2’de görülmektedir.

Resim 2. Anabilim dallarının kavramsal ilişki ağları
Resim 2’de görüleceği gibi analiz sonucunda 6 küme ortaya çıkmıştır. Bu kümelenmenin, kurulan kavramsal
ilişkiler bakımından en büyüklerinin, en yüksek tez üretimi olan üç anabilim dalının etrafında şekillendiği
görülmektedir. “İlköğretim ABD”(0.395), “Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ABD” (0.234) ve
“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD” (0.201) arasındalık merkeziliği değerleri ağ haritasında öne
çıktıkları görülmektedir. Kümelerin belli anabilim dalları etrafında şekillenmesi, bu kümelerde başka anabilim
dalları olmadığı anlamına gelmemektedir. Örneğin turuncu renkli kümede “Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanları Eğitimi ABD” ’nin yanı sıra “Kimya eğitimi ABD” ve “Eğitim programları ve Öğretimi ABD” de bu
kümede yer almaktadır. Bu ana kümelerin yanı sıra “İlköğretim Matematik Eğitimi ABD” ve “Beden Eğitimi ve
Spor ABD” ‘nin yer aldığı mor renkli küme , “İngiliz Dili Eğitimi ABD” ve “Yabancı diller Eğitimi ABD” ’nin
bulunduğu bordo renkli küme ve “Coğrafya ABD” ‘nin yer aldığı Koyu yeşil renkli bir küme bulunmaktadır.
Anabilim dallarının dizinler ile kurdukları ilişkilere baktığımızda “Pedogojik Alan Bilgisi”, “Aday
Öğretmenler”, “Teknoloji Kullanımı”, “Teknolojik Bilgi”, “Mesleki Yeterlilik” dizinlerinin yazılan tezlerde
sıklıkla kullanılan dizinler olduğunu görmekteyiz. Bazı dizinlerin tezin yöneldiği dersi tanımladığı görmekteyiz.
Bu durum TPAB’ın tezlerde uygulandığı derslerin ortaya konulmasına imkan vermektedir. Bu doğrultuda “Fen
Bilgisi”, “Matematik”, “Kimya”, “Fizik”, “Yabancı Dil”, “Sosyal Bilgiler” ve “Coğrafya” derslerine yönelik bir
çalışma yoğunluğunun olduğu görülmektedir. Arasındalık değerine göre ağ haritasında öne çıkan ilk üç anabilim
dalının kavramlar ile kurdukları ilişkinin gücü Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. En yüksek arasındalık değerine sahip anabilim dallarının kavramlar ile çalışma yoğunlukları

İlköğretim
ABD

Bilgisayar
ve
Öğretim Teknolojileri
Eğitimi ABD

Ortaöğretim Fen ve
Matematik
Alanları
Eğitimi ABD

Pedagojik alan bilgisi

17.00

9.00

9.00

Aday öğretmenler

12.00

4.00

6.00

Öğretmenler

12.00

8.00

9.00
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Fen bilgisi eğitimi

10.00

-

-

Teknolojik bilgi

10.00

7.00

5.00

Teknoloji kullanımı

9.00

8.00

8.00

Fen bilgisi dersi

6.00

-

-

Fen bilgisi öğretimi

6.00

-

-

Mesleki yeterlilik

5.00

3.00

5.00

Sınıf içi çalışmalar

5.00

-

-

Sınıf öğretmenleri

5.00

-

-

Öğretmen yeterliliği

5.00

3.00

-

Teknoloji

4.00

3.00

3.00

Yeterlilik

4.00

-

3.00

Öğretmen yetiştirme

4.00

-

3.00

3.00

-

-

Teknoloji okuryazarlığı

3.00

-

-

Öz yeterlilik

3.00

3.00

-

Öz yeterlilik algısı

3.00

4.00

-

Eğitim teknolojisi

-

4.00

-

Teknolojik yetenekler

-

3.00

-

Teknolojik yetkinlik

-

3.00

-

Matematik dersi

-

-

6.00

Matematik

-

-

5.00

Matematik öğretimi

-

-

5.00

Matematik eğitimi

-

-

3.00

Harmanlanmış
öğrenme

Tablo 3’de yer alan değerler anabilim dallarında üretilen tezlerin kavramlar ile kurdukları ilişkinin gücünü
göstermektedir. Tablo 3.kavramsal yoğunlaşmanın ortaya çıkarılabilmesi amacıyla 3 ve üzeri bağlantılar dikkate
alınarak hazırlanmıştır.

4. SONUÇ
Bu çalışma TPAB alanında üretilen tezlerin genel görünümünü ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bir
disipline yapılan teorik katkının görülmesinin bu alanın gelişiminin seyrini anlamak, alana yapılacak özgün
katkının hangi konularda olabileceğini görmek veya alanda çalışılacak konuya ilişkin en doğru katkının nereden
alınabileceğini görmek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada henüz genç bir çalışma alanı olarak
değerlendirilebilecek TPAB alanına yönelik tez seviyesinde katkı; kurum, danışman, anabilim dalı ve dizin gibi
çeşitli yönleriyle ortaya konulmuş ve alana katkı yapmak isteyen eğitimcilerin değerlendirmesine sunulmuştur.
TPAB farklı isimler altında kavramsallaştırılmış ve çalışılmış bir alan olsa da (Niess, 2005; Pierson, 2001;
Shulman, 1987) Mishra ve Koehler (2006)’in geliştirdiği çerçeve akademik anlamda oldukça ilgi görmüştür.
Alanın nihai olarak tanımlanmasından sonra (Koehler & Mishra, 2009) ülkemizde de lisansüstü çalışmaların
gerçekleştirilmeye başlandığı görülmektedir. Alanın parçalı yapısının, üretilen tezlerin ele aldıkları konular
bağlamında farklılaşmasında etkili olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kurumsal düzeyde incelenen konuların da
çeşitlendiği görülmektedir. Alana yönelik üretim 2009 sonrası artarak devam etmektedir, fakat bu üretimin
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büyük oranda yüksek lisans tezlerinden kaynaklandığı söylenebilir. Kurumsal yoğunlaşmanın ise Gazi
Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve KTÜ özelinde olduğu söylenebilir. Tablo 2’de de görüleceği üzere ODTÜ’nün
her ne kadar tez üretimi fazla olsa da tezlerde belli konulara yoğunlaşılmadığı görülmüştür. Anabilim dallarında
ise İlköğretim ABD, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ABD ve Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi ABD’den TPAB tezlerine önemli ölçüde katkının olduğu görülmüştür.
Yürütülen çalışmalarda tespit edilen alanlar incelenen tezlerin dizin tanımlayıcıları üzerinden ortaya
konulmuştur. Gelecekte TPAB eğitimsel alan yazınına ilişkin tezlerin kaynakçaları üzerinden atıf analizleri
gerçekleştirilerek alanın entelektüel yapısının ortaya konulması da düşünülmektedir.
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UZAKTAN ÖĞRETİM İÇİN YENİ BİR E-STÜDYO TASARIMI VE ALTYAPI
MODELİ
Mehmet ALBAYRAK1, Pınar KOÇ2
1.

ÖZET

Dünya savaşları sonrasında var olan insan gücünün sınırlı ekonomik durum ve coğrafi koşulların zorluğu insanların
gelişmesinde sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan
uzaktan öğretim yaklaşımından ilk defa on dokuzuncu yüzyılda bahsedilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında mektup, radyo ve
televizyon ile başlamış olan uzaktan öğretim uygulamaları, günümüzde teknoloji destekli olarak akıllı telefon, tablet,
giyilebilir teknolojiler vb. olarak hızla yayılmaya devam etmektedir. Uzaktan öğretim birçok farklı yöntemle
uygulanabilmektedir. Öğretenin ve öğrenenin farklı fiziksel ortamlarda aynı veya farklı zaman dilimlerinde teknolojinin
desteği ile gerçekleştirilen eğitim modelidir. Bu çalışmada; uzaktan öğretimin özelliklerinin sahip olduğu avantajları ve
kalitesini artırmak için önemli bir yere sahip olan e-stüdyo tasarımını yapmak bu tasarımı daha ergonomik ve daha güçlü bir
altyapı sistemiyle ortaya koymaktır. Yeni e-stüdyo tasarımı yapılırken Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Meslek Yüksek Okulunda kullanılan e-stüdyolar göz önüne alınmıştır. Yeni tür e-stüdyolar; uzaktan eğitim alanında öğrenim
gören bireylerin, senkron eğitim veren kurumların/üniversitelerin öğrenenlerin aktif katılımlarını sağlayabilecekleri,
öğretenlerin çekici ve akıcı ders verebilmelerini sağlayan, gerektiğinde de karma eğitim modeline dönüşebilen yapılar
sunması öngörülmektedir.

Anahtar Sözcükler: uzaktan öğretim, e-stüdyo tasarımı, uzaktan öğretimde altyapı

A New e-Studio Design and Infrastructure Model for Distance Learning
ABSTRACT
The difficulties of the limited economic and geographical conditions of the human power that existed after the
world wars combined with the difficulty of achieving education. In order to contribute to the removal of this situation, the
distance education approach, which is of great importance, was first mentioned in the nineteenth century. Distance education
programs started with letters, radio and television after World War II, smart phones, tablets, wearable technologies, etc.
continues to spread rapidly. Distance education can be applied in many different ways. It is an educational model realized by
the support of the technologist in the same or different periods between the teacher and the learner in different physical
environments. In this study, designing an e-Studio design that has an important place to enhance the advantages and qualities
of the features of distance education is to present this design with a more ergonomic and stronger infrastructure. When
designing new e-Studio, e-studio used in Süleyman Demirel University Distance Education Vocational School was taken into
consideration. New kind of e-studios; It is envisaged that individuals in distance education will be able to provide active
participation of synchronous education institutions / universities learners, provide teachers with attractive and fluent lessons,
and, if necessary, transform into a mixed education model.
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learning

2.GIRIŞ
Dünya savaşları sonrasında var olan insan gücünün sınırlı ekonomik durum ve coğrafi koşulların zorluğu
insanların gelişmesinde sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılmasında büyük önem taşıyan
uzaktan öğretim yaklaşımından ilk defa on dokuzuncu yüzyılda bahsedilmiştir (Özer, 1990). Bu tarihlerde
mektup, radyo ve televizyonla başlamış olan uzaktan öğretim günümüz teknolojisinde akıllı telefon, tablet,
giyilebilir teknoloji vb. olarak hızla yayılmaya devam etmektedir (Fırat, 2016). Uzaktan öğretim birçok farklı
şekilde tanımlanmıştır. Öğretenin ve öğrenenin farklı fiziksel ortamlarda aynı veya farklı zaman dilimlerinde
teknolojinin desteği ile gerçekleştirilen eğitimdir (Gülnar, 2003). Özer (1990); öğrenci ve öğretmenin ayrı
mekânlarda bulunduğu alternatif eğitim imkânı sağlamak amacı ile örgün eğitim sisteminden ayrılan eğitim
biçimi olarak tanımlanmıştır.
Genel olarak bir tanım yapılacak olursa uzaktan öğretim; öğreten ve öğrenenin cinsiyet, dil, yaş vb.
farkları gözetmeksizin farklı ortamlarda aynı veya farklı zaman diliminde örgün eğitim alamayan bireylerin
ihtiyaçları doğrultusunda, alternatif eğitim imkânları sağlayarak bireylerin gelişimine, eğitim hayatlarının
sürekliliğini, yaşam boyu eğitimi destekleyerek yeni beceriler kazandırılmasını sağlayan eğitimdir, denilebilir.
Toplumda bulunan her bireyin çocuk, genç, yaşlı, yetişkin, erkek ve kadın, çalışan, işsiz, engelli, kırsal
kesimde ve şehirde yaşayanlara güvenilir bir şekilde fırsat eşitliği sağlaması yönünden uzaktan eğitim
bağımsız bir alan olarak görülmektedir (Fırat, 2016). Ayrıca uzaktan öğretimin avantajları olarak; zaman ve
maliyet tasarrufu, herhangi bir yere bağlı olmadan bağımsız olarak, daha fazla bilgi, stresin azalması
memnuniyetin artması, istenildiği noktadan anında bilgiye ulaşım vb. durumlar sayılmaktadır (Yeşil,
2017). Uzaktan öğrenme uygulaması ilk olarak ODTÜ (1998)’de gerçekleştirilmiştir (Gülbahar, 2009).
Bu çalışmada; uzaktan öğretimin özelliklerinin sahip olduğu avantajları ve kalitesini artırmak için önemli
var olan e-stüdyo tasarımını daha kullanışlı bir hale getirmek, daha ergonomik ve daha güçlü bir altyapı
sistemiyle ortaya koymaktır. Yeni e-stüdyo tasarımı yapılırken Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Meslek Yüksek Okulunda kullanılan e-stüdyolarda kullanılan sistemler, sistemde karşılaşılan sorunlar,
son teknolojilerin özellikleri ve teknolojinin gelişiminin getirisi durumları göz önüne alınmıştır. Şekil 1’de estüdyo tasarım şeması yer almaktadır. Yeni tür e-stüdyolar; uzaktan eğitim alanında öğrenim gören bireylerin,
senkron eğitim veren kurumların - üniversitelerin öğrenenlerin aktif katılımlarını sağlayabilecekleri,

öğretenlerin çekici ve akıcı ders verebilmelerini sağlayan, gerektiğinde de karma eğitim modeline dönüşebilen
yapılar sunması öngörülmektedir.
3.YÖNTEM
Tasarımı planlanan ve gerçekleştirilme aşamasında olan e-stüdyo sistemi kurgulanırken, Süleyman
Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim MYO’da bulunan stüdyolarda kullanılan sistemler, sistemde karşılaşılan
sorunlar, sistemde kullanılabilecek son teknolojilerin özellikleri ve teknoloji gelişiminin getirisi durumları göz
önüne alınarak tasarlanmaktadır.
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3.1. Donanım ve Teknik Altyapı
Uzaktan öğretim; sosyal, bireysel, fiziksel vb.
sebeplerle eğitim-öğretim faaliyetlerine ulaşamayan bireylere pozitif ayrımcılık sunan bir sistem olarak da
hizmet vermektedir. Sistem oluşturulurken kullanılan teknik altyapı; kurulacak sistemin tamamının
performansını etkiler. Sorunsuz ve güncel teknoloji ile çalışmak; iletişim ortamı ve teknik ekipmanlar sebebi
ile ders esnasında karşılaşılabilecek; sesin çıkmaması, veri akışı sorunu, görüntü kalitesinin düşmesi vb. gibi
teknik
problemlerin
en
aza
indirgenmesini
sağlar.
Ders esnasında e-stüdyo’da bulunan sistem sayesinde öğretim elemanı ister oturarak veya ayakta dijital
kürsüden, isterse LED TV önünde dersi işleyebilir. Öğretim elemanı istediği alanda dersi anlatırken PTZ
kameranın kolay yönlendirilebilmesi sayesinde ders görüntü kesintisine uğramadan işlenebilmektedir. Dersin
işlenmesi esnasında ses kalitesi sorunu olmaması için hem kürsü de hem de akıllı tahtanın bulunduğu noktada
mikrofon bulunmaktadır. Kurulan mikrofon sistemine ek yaka tipi ya da el tipi mikrofona ihtiyaç
bulunmamaktadır. Aynı zamanda öğretim elemanı kürsünün yan tarafında bulunan ayaklığa sabitlenmiş TV
üzerinde sanal sınıf ekranını görebilmektedir. Dijital kürsü ekranında Adobe Connect Pro bulunurken
kürsünün ön kısmında üniversite veya öğretim elemanı isminin bulunması planlanmıştır. Şekil 2a ve 2b’de estüdyo’da
konumlandırılacak
dijital
kürsü
görüntüleri
bulunmaktadır.

Şekil 15: e-stüdyo tasarım şeması

Şekil 16a: Dijital kürsü ön görünümü
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Şekil 2b: Dijital kürsü üst görünümü
e-stüdyo ortamında bulunan donanım cihazları ve özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 22 : e-stüdyo ortamında bulunan donanımlar
Sıra
No
1

Donanım
65” LED TV
(Akıllı Tahta)

2

3

Teknik Özellikleri

Dijital Kürsü

Stüdyo
Analog
Kamera

İçin
PTZ

65” Dokunmatik LED panel, Optik dokunmatik teknolojisi, 10 dokunma,
Dokunmatik algılama süresi 4 ms, İ5 işlemci, 500 GB HDD, 4 GB Ram, 150 Mbps
Wireless, Ses sistemi, USB Girişi, HDMI veya VGA, Ethernet girişi, Temperli
Koruma camı, Özel soğutuculu alüminyum kasa
22” dokunmatik üst ekran, üst ekran bilgisayar sistemi i7 işlemci, 120 GB SSD,
32 GB RAM, 32” ön bilgilendirme ekranı, ön bilgi ekranı bilgisayar sistemi i3
işlemci, 500 GB HDD, 4 GB RAM, Prompter yazılımı, görüntü kontrol yazılımı, ön
bilgi ekranını ağ üzerinden yönetebilme yazılımı, üst ekran ile ağ üzerinden
mesajlaşabilmeyi sağlayan yazılım, 1 adet mikrofon, 2 adet bilgisayar açıp kapama
butonu, kurum logosu, mikrofon çıkışı, görüntü aktarımı için VGA – HDMI çıkışı
Zoom; 26x Motorlu Zoom, Odaklama Uzunluğu; f=3,5mm (geniş açı) ~ 91mm
(tele), Minimum Odak Mesafesi; 0,01m (geniş açı) ~ 1,6m (tele), F-sayısı;
f/1,6 ~ f/4,0, Açıyı Görüntüle; 1,7° (tele) ~ 42° (geniş açı), Toplam Piksel;
400.000 piksel, İris kontrolü; Auto Iris Servo Sistemi, Çözünürlük; Yatay: 460 TV
satırı, Dikey: 350 TV satırı, Yatay kaydırma kapsamı; 200° (-100° ~ +100°), Yatay
kaydırma hızı; 90° / sn. (maks.), Eğim kapsamı; 120° (-30° ~ +90°), Eğim hızı; 70°
/ sn. (maks.), Kamera açısı ön ayarları 9 konum, Güç girişi; 13V DC, Çıkış
terminalleri; BNC x 1, 20 pinli çok amaçlı konektör, Seri 8 pinli Mini-DIN (RS232C), Güç tüketimi; 120 ~ 240V AC, 12,5W,

Mikrofonlar

Masaüstüne sabitlenebilir polarize kondanser mikrofon70-16,000 Hz –25 dB
(56.2 mV) 1V için 1 Pa 100 ohms 114 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 86 dB, 1 kHz
at Max SPL 66 dB, 1 kHz için 1 Pa 9-52V, 2 mA typical 67 g 90.5 mm maksimum
boy uzunluğu, 73.0 mm maksimum genişlik, 7.6 m kablolama, 2-iletkenli kablo,
korumalı kablo ile TA3F ve XLRM tipi konnektörler

49” Full HD

Dâhili Wifi, Ekran Boyutu, 49"/124 cm, Görüntü Çözünürlüğü Full HD, Smart
TV, Dâhili Uydu Alıcı, Görüntü Tarama Hızı 400Hz

6

300
KVA
Online UPS

IGBT doğrultucu ve invertör, DSP Kontrollü, Giriş güç faktörü düzeltmesi,
Giriş harmonik düzeltmesi, Acil durum on-off düğmesi, Aşırı yükte veya UPS
hatasında by-pass tan çalışma, Gelişmiş LCD ön panel, 500’e kadar Alarm Kayıt
Belleği

7

22u Kabinet

Açılır ön camlı, yan kapaklı network ekipmanları yerleşimi için kullanılmak
üzere

4

5
TV

Ses Sistemi
SDÜ Uzaktan eğitim stüdyolarında ilk başlarda kulaklıklı mikrofon seti kullanımı yapılmıştır. Ancak
kulaklıklı mikrofonlar kişisel kullanım söz konusu olduğu için bir süre sonra hijyen, ergonomi, sağlık vb.
sorunlar nedeni ile bu tip ses sisteminin kullanımından vazgeçilmiş ve masaüstü ses sistemi kullanımına
geçilmiştir. Yeni tasarlanan e-stüdyo’da ses sistemi olarak iki noktada mikrofon bulunmaktadır.
Mikrofonlardan bir tanesi kürsü de diğeri akıllı tahtanın bulunduğu noktada yer almaktadır. Stüdyolarda
kulaklık, mikrofon kullanımı (kablosuz bile olsa) belli bir süreden sonra sağlıkla ilgili problemlere yol
açabilmektedir. Bu sebeple sabit ve her yerden ses alabilen mikrofon ve masaüstü hoparlör kullanımı kolaylık
ve ergonomi sağlamaktadır. Şekil 3a ve 3b’de e-stüdyo mikrofon konumları gösterilmektedir.
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Şekil 17a: : e-stüdyo mikrofon konumları

Şekil 18b: : e-stüdyo mikrofon konumları
Görüntü Sistemi

Şekil 19: 2016 (Ağustos)
(Kaynak : http://gs.statcounter.com)

ve

2017

(Ağustos)

Ekran

Çözünürlükleri

Türkiye

Örneği

Şekil 4’ deki veriler Türkiye’de kullanılan ekran çözünürlüklerini göstermektedir. SDÜ MYO’da
1024x768 ekran çözünürlüklü sistem kullanılmakta ancak geliştirilen teknoloji göz önüne alındığında
kurulacak olan e-stüdyo sisteminde Full HD görüntülü 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip LED TV’ler
tercih edilmektedir. Bu sistem sayesinde senkron eğitim alan öğrencilerin ekranlarına daha net görüntülerin
aktarılması sağlanmakta ve dijital kürsüde var olan konuşmacı ekranında 1920x1080 ekran çözünürlüğü, ön
bilgilendirme ekranında 1366x768 ekran çözünürlüklü sistem kullanılarak öğretim elemanının ekranı tam
olarak net bir şekilde öğrencilere aktarılabilmektedir. Dijital kürsüde bulunan iki ekran görüntüsü Şekil 5a ve
5b’de yer almaktadır.
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Şekil 5a: Dijital kürsü ekran görüntüleri

Şekil 5b: Dijital kürsü ekran görüntüleri
Projeksiyon
Uzaktan eğitim MYO’da ultra kısa atım projeksiyon sistemi kullanılmaktadır. Ultra kısa atım projeksiyon
sistemi 50 cm mesafeden akıllı tahta üzerine görüntüyü yansıtmaktadır. Bu durumda öğretim elemanının
gölgesi görüntüde kesintiler meydana getirebilmektedir. Tasarlanmakta olan e-stüdyolarda yeni tür
dokunmatik Full HD LED TV kullanımı projeksiyona olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. LED TV çalışma
ömrü projeksiyona oranla daha uzun ömürlü, çözünürlük ve netlik oranı yüksek olmakla birlikte kendi içinde
işlemcisi ve işletim sistemi bulunmaktadır. LED TV’lerde akıllı tahta sisteminde kullanılan elektronik kalem
arızaları
söz
konusu
olmamakta
ve
dokunmatik
algılama
oranı
daha
yüksektir.
Sistem ve Uygulamalar
Sistemin yazılımsal boyutları ele alındığında, bulut üzerindeki sunucularda yer alan, öğretim yönetim
sistemi ve canlı yayın araçları (ara yüzleri) kullanılmaktadır. Öğrenim yönetim sistemi olarak Moodle vb. bir
açık kaynak kodlu yazılım kullanılabileceği gibi, üniversitelerin veya farklı kuruluşların üretmiş olduğu
yazılımlarda kullanılabilecektir. Burada sistemin bulut üzerinde çalışması öğretimi yapan kurum kaynaklı
bağlantı problemlerini mimimize etmenin yanı sıra, bağlantı hızlarını ve sunucu sayısının kısa sürede
arttırılmasına imkân vermektedir. Sorumluluğun hizmet alınan üçüncü bir kurum/kuruluş ile paylaşılması iş
yükünü azaltmakta ve servis parametrelerini (QoS) iyileştirmektedir. Canlı yayın aracı olarak sunduğu
avantajlar sayesinde pek çok kurum ve kuruluş Adobe Connect yazılımını tercih etmektedir. Çalışmanın
devamında yazılımsal boyutlara da yer verilmiştir.
Adobe Connect
Adobe Connect kullanımı sadece Internet kullanımı ile başka bir uygulamaya gerek kalmadan sanal sınıf
ve sanal toplantı kurularak ders ile öğrenci arasında kolaylıkla iletişim sağlanır. Ayrıca Adobe Connect ile
sanal sistem dışında teknik bilgiye gerek kalmadan platform üzerinden asenkron olarak ders kayıtları sisteme
kolayca işlenebilmektedir. Platform sistemi kurulabildiği için hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlayan
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web konferans ile eğitim ve dâhili iletişim alanına konumlandırılabilir. Adobe Connect kullanımının başlıca
sebepleri;
1) Kolay Kullanım: kurulum gerektirmeden katılımcı ve sunumcuların sade bir internet bağlantısı ile
sanal sunucuya bağlanılabilmektedir.
2) Optimizasyon: Canlı yayının HD kalitede ve kalabalık oturumların kolaylıkla yönetilmesini
sağlar.
3) Güvenlik: Kurumsal güvenlik kriterleri adapte edilebilir.
4) Mobil Uyum: IOS ve Android işletim sistemlerini kullanan mobil aygıtları destekler.
5) Kayıtlar: Senkron olarak işlenen dersler kolaylıkla işlenerek asenkron olarak yayınlanabilir.
Yaygın Kullanım: Flash Player eklentisi ile olarak dünya üzerindeki bilgisayarların genelinde %98’inde
hali hazırda kullanılmaktadır.
Öğrenim Yönetim Sistemi
Ülkemizde ve yurtdışı üreticilerinden pek çok firmanın öğretim yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlar
arasında ücretsiz ve açık kaynak kodlu olması sebebi ile Moodle sıklıkla tercih edilmektedir. Bunu yanı sıra
Enocta gibi öğretim yönetim sistemleri de kullanılmaktadır. Moodle sisteminin tercih edilme sebepleri;
1) Open GL Lisans Tipi: Açık kaynak kodlu bir sistem olduğu için tamamen ücretsizdir.
2) Yaygın Kullanım: 200 farklı ülke ve 75 farklı dili desteklemesi geniş bir kullanım alanı
oluşturmaktadır.
3) Ölçeklenebilir ve Biçimlenebilir:
güncellenebilmesini destekler.

Yazılımın

istenildiği

şekilde

düzenlenebilmesi

ve

4) Harici Sistemlerle Uyum: Çalışan bir SCORM okuyucuya sahiptir. Google Apps, Joomla,
Drupal, Facebook, LDAP, Wordpress vb. birçok yapı ile hazır entegre kitleri barındırır. API
yapısı ve PHP kodlama mantığı ile kolay API geliştirilebilmektedir.
5) Güvenlik: Açık kaynak kodlu olması sebebi ile güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere
göre çok daha hızlıdır.
6) Ekstralar: Sürümleri sürekli güncellenir, yeni özellikler ve modüller eklenir.
Enocta öğretim yönetim sisteminin kullanılma nedenleri; (Kaynak: http://www.enocta.com/enoctahakkinda/enocta-farki/tr_)
1) Firmanın sadece bu sektörde elde etmiş olduğu uzun süreli deneyim,
2) Müşteri odaklı yaklaşım; müşteri düşüncesi, görüşü, istekleri vb. konularda işbirliği
yapılabilmesi,
3) Zengin eğitim çözümleri; İhtiyaç duyulan alana göre hizmet verme,
4) Uzman ekipler; Uluslararası yetenekli, deneyimli, uzman ekip çalışması
5) Operasyonel yükü azaltan ve verimlilik saplayan çözümler; Güvenli, sistematik, platform desteği
sunan ve bulut bilişim sistemi destekleme,
6) 25 farklı sektör, 33 ülke, 16 dil desteği ile 2.000.000’den fazla kullanıcıya hizmet sunma,
şeklinde sıralanmaktadır. Her iki öğretim yönetim sistemi bulut bilişim desteği sunarak sistemin veri akışı,
depolama vb. gibi problemler yaşanmasını engellemektedir.
Bulut Bilişim
Bulut bilişim sistemi kullanıcıların depolama, hesaplama ve uygulamalar gibi bulut bilişim model
bilgilerinin nerede depolandıkları ve hangi sunucu tarafından çalıştıklarını nasıl yapılandırıldıklarına gerek
kalmadan internet üzerinden kolaylıkla bilgilere ulaşılmasını sağlayan sistemdir (SEYREK, 2011). Bu sayede
veri akış hızının önemi olmaksızın kesintisiz bir şekilde bilgilere ulaşılabilmektedir. Bulut bilişimde hizmet
modelleri üç çeşit olarak gruplandırılmaktadır. Bunlar; yazılım, platform ve altyapı hizmetleridir (SARITAŞ,
2013). Bulut bilişim sisteminin sağladığı en önemli üç avantaj vardır. Bunlar (SEYREK, 2011);
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1) Maliyet: Kullanılan bu sistem sayesinde büyük bir yatırım yapmaya gerek kalmamaktadır.
2) Esneklik: Kullanıcı ihtiyacına uygun doğrultuda bilişim kapasitesi artabilen bir yapıya sahiptir.
3) Hizmet Kalitesi: İlgili hizmet sağlayıcı birimler tarafından yedekleme, güvenlik ve kesintisiz
bilgiler verilmektedir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada; uzaktan öğretimin özelliklerinin sahip olduğu avantajları ve kalitesini artırmak için önemli bir
yere sahip olan e-stüdyo tasarımını yapmak bu tasarımı daha ergonomik ve daha güçlü bir altyapı sistemiyle
ortaya koymak hedefi ile yola çıkılmıştır. Yeni e-stüdyo tasarımı yapılırken Süleyman Demirel Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulunda kullanılan e-stüdyolar göz önüne alınmıştır. Yeni tür e-stüdyolar;
uzaktan eğitim alanında öğrenim gören bireylerin, senkron eğitim veren kurumların/üniversitelerin
öğrenenlerin aktif katılımlarını sağlayabilecekleri, öğretenlerin çekici ve akıcı ders verebilmelerini sağlayan,
gerektiğinde de karma eğitim modeline dönüşebilen yapılar sunması öngörülmektedir. Tasarımda kullanılacak
malzemeler ve özelliklerinin nasıl olduğu, bu özelliklerin sisteme nasıl bir katkısı olduğu ve teknik özellikleri
hakkında bilgiler ikinci ve üçüncü kısımda detaylı olarak verilmiştir. Kurulum işlemleri devam eden e-stüdyo
sistemiyle hem dersi alan öğrenciler hem de ders sorumlusu öğretim elemanları üstün bir bilgisayar kullanım
yeteneğine sahip olmasına gerek kalmadan kolaylıkla, hızlı, yüksek görüntü kalitesiyle ders sürecini
kolaylıkla tamamlayacaklardır. Bunun yanı sıra kullanılacak bulut bilişim sistemiyle programda olan derse
aynı anda dersi alan bütün öğrenciler sıkıntısız bir şekilde bağlanacak, veri akışı, Internet hızı vb.
problemlerle karşı karşıya kalmayacaklardır.
Teşekkür
Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu tarafından
desteklenmiştir.
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ARDUINO TABANLI RENK ÖĞRETİCİ AKILLI OYUNCAK TASARLANMASI
VE GELİŞTİRİLMESİ
Mevlüde AKDENİZ1, Fatih ÖZDİNÇ2
1.

ÖZET

Okul öncesi dönemde oyun, çocukların yaşamlarında önemli bir yer almaktadır. Oyun, eğlenceli bir etkinlik
olmasının yanı sıra çocuğun gelişimini sağlayan, kendisini toplumda ifade etmesine imkan tanıyan bir araç niteliği
taşımaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması, çocukların teknolojik cihazlara ilgi duymalarını da beraberinde getirmiştir.
Teknolojinin gelişigüzel kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Çocukların teknolojiden uzak tutulması
mümkün olmayacağı için, teknolojiyi bir öğretim materyali haline getirmek fayda sağlayacaktır. Teknolojinin oyunla bir
araya getirilmesi çocuklar için dikkat çekici, eğlenceli ve öğretici eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.

Bu çalışmada okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara renk kavramını öğretme amacıyla kullanılacak bir renk
öğretici akıllı oyuncak tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Alanyazın incelendiğinde var olan akıllı oyuncak
çalışmalarında bilgisayar yazılımlarından faydalanıldığı görülmüştür. Renk öğretici akıllı oyuncak çalışmasında çocuğun
herhangi bir bilgisayara, monitöre ve mekana bağlı kalmaksızın oyun oynayabilmesi amaçlanmıştır. Materyal geliştirme
sürecinde okul öncesi çocukların gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Oyuncak 24-26 aylık çocuklara
yönelik olarak tasarlanmıştır. Sistemin çalışması için Arduino mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. Akıllı oyuncak,
çocuğun kendi kendine oynayarak öğrenmesine, öğrendiklerini pekiştirmesine olanak sağlamakta, oynayan kişiye sesli
dönütler ve pekiştireçler vermektedir. Akıllı oyuncak, renkleri öğretme ve öğrenilen bilgiyi değerlendirme özellikleri
taşımaktadır. Bu çalışmanın renk kavramının öğretilmesinde öğretmen ve ailelere kolaylık sağlayacağı, kavramların
öğretilmesi konusunda yapılacak sonraki çalışmalara kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Oyuncak, Eğitsel Oyuncak, Arduino.

Desing and development of Arduino based color instructional smart toy

Technology is constantly evolving and people spends more time with the technology. Children are also affected by the
development of technology. Misuse of technology harm their health and psychology. it is not possible to keep children
away from technology. If technology is used for learning purposes, we can protect children from its harms. Kids usually
use technology for entertainment. If a technological toy is designed, the children learn amusingly by using this toy. In this
study for this purpose, it is planned to design an smart toy that teaches color for pre-school children.

Playing games is very important for pre-school children. The games are the rehearsal of real life. It is often seen as an
empty occupation by the family, but on the contrary it is the most important activity supporting the mental and physical
maturation of the child. Children learn by seeing, hearing and touching. Educational toys are the ones that encourage
children to learn especially visual concepts, transform learning into play, and help with mental development. Children use
sensory organs while playing the smart toys therefore learning becomes easier. The smart toy has two functions. the first is
the education function, and the second is the evaluation function. The child changes function using a button. Smart toy
tells the color of other toys in the education function. In the second function the child tests himself by playing the smart
toy. The smart toy tells the child a color name and than the kid shows the colorful toy. Smart toy counts children's right
and wrong answers and than toy tells the kid the score at the final of the game. The toy has bluetooth feature, İt can send
information to mobile devices. The Smart toy speaks like a human. kids can play the game without the help of other
people.

There are Arduino microcontroller board, bluetooth module, RFID modul and mp3 module in the hardware of the
smart toy. Arduino can be programmed easily and is inexpensive. arduino's modular structure facilitates changes. Arduino
works like a little computer. RFID is a technology used to identify objects using radio waves. Rfid cards were placed in
other small toys. Smart toy reads the cards and recognize the colors. The Wtv020 mp3 module has been added to the
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system so that the toy can speak. Bluetooth module is used to send information to mobile devices. An android application
needed to read the submitted data. The software was created in the MIT App Inventor program.

Children do not need any computer and any assistant for playing the smart toy. The toy makes it possible
to use technology for educational purposes. The toy has Internet of Things feature. Parents can monitor the
status of the child. their toy's speech is important for childrens. They understand directions easily. Toy can be
used to teach children different information such as numbers, shapes, foreign words. Unlike previous studies,
it uses an Arduino microcontroller card inside the smart toy and it runs independently from hardware like
monitor, keyboard and mouse, unlike computer games. The study is unique in these respects.
Keywords: Smart Toy, Educational Toy, Arduino.
2. GİRİŞ
Teknolojinin erken yaşlarda kullanımı hakkındaki çalışmalar, okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel,
duygusal, dil ve bilişsel gelişimini göz önüne alarak, teknolojinin bu gelişimsel alanları nasıl etkilediğini
tartışmaktadır (Bransford, Brown ve Cocking, 1999: 2). Teknolojinin uygun koşullarda ve uygun
yazılımlarla kullanılması öğrencilerin dil ve bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır
(Akkoyunlu ve Tuğrul, 2002: 1). Kontrolsüz ve plansız kullanım, olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Çocukların
teknolojiyi genellikle eğlence aracı olarak kullandıkları gözlemlenmektedir. Teknolojik cihazlar ile geçirilen
zamanın çok fazla olması, bu sürenin etkin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Çocukları teknolojiden
uzaklaştırmak mümkün olmayacağı için, teknolojiyi bir öğrenme aracı olarak tasarlamanın çocukları
eğlenerek öğrenmeye sevk edeceği düşünülmektedir.
İşlem öncesi dönemde çocuklar, dile ve sembolik düşünce yeteneğine sahiptir. Tümüyle benmerkezci bir
düşünce yapısı hakimdir. Mantıklı düşünme işlemi henüz gelişmediği için nesnelerin görüntülerinin etkisi
altında kalırlar. Ayrıntıları dikkate almadan, genel olarak algılar ve ilişkisiz obje ve kavramları bütünleştirirler
(Erden ve Akman, 2001: 66). Çocuk parçayla bütünü aynı zamanda düşünememekte ve zihinsel kıyaslama
yapamamaktadır. Maddeleri tek ve belirgin özellikleriyle sınıflandırabilir. Soyut kavramları anlayamaz.
Dönem sonuna doğru benmerkezci düşünce gitgide azalmaya ve yerini mantıklı düşünceye bırakmaya
başlamaktadır (Çukur, 2011: 72). Bu bağlamda işlem öncesi çocuklara kavramların öğretilmesinde somut
varlıkların kullanılması, öğrenmeyi doğrudan etkileyecektir. Renkleri kağıt üzerinde görmek yerine renkli bir
oyuncağı eline almak şemaların oluşmasını kolaylaştıracaktır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar çevre ile
sürekli etkileşim halindedir. Meraklarını, duyu organları vasıtasıyla etrafındakileri keşfederek doyurma çabası
içindedirler. Bu çaba öğrenme sürecini başlatmaktadır. Bir nesneye dokunma, çıkardığı sesi işitme, görme,
tadına bakma okul öncesi dönem çocukları için en iyi öğrenme yöntemleridir. İlk renk kullanımlarında, çocuk
rengi renk olduğu için kullanır. Sarı, kırmızı ve mavi; çocuklar tarafından kullanılan üç ana renktir. Çocuklar
oyunlarında da renkleri kullanmakta, zamanla daha fazla renk öğrenme ihtiyacı doğmaktadır.
Oyun, okul öncesi çocukların en önemli uğraşıdır. Gerçek hayata hazırlık ve öğrenilen bilgilerin bir
provasıdır. Çoğu zaman aileler tarafından boş uğraş olarak görülse de bunun aksine çocuğun zihinsel ve
fiziksel olgunlaşmasını destekleyen en önemli faaliyettir. Oyuncaklar çocuğun doğal yeteneklerini
kolaylaştıran böylelikle de büyük bir eğitimsel işlevi yerine getiren oyun malzemeleridir. Çocukta seçme ve
değerlendirme duygusunu da geliştiren oyuncaklar, bu işleviyle çocuğun kendi kendine karar verebilmesine
ve belirli bir alanda beceri kazanmasına olanak hazırlar (Yavuzer, 1993: 43).
Geleneksel modelde öğrenmenin temelinde öğretmen bulunmaktadır. Öğrenci öğretmenin verdiği
mesajları alan kişi rolündedir. Çağdaş yaklaşımda ise öğretmen öğrenme sürecinde çocuğa rehberlik edip yol
gösterir. Amaç öğrencinin kendisinin bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Bu süreçte öğretmen yardımcı
materyaller kullanabilmektedir. Oyun ve oyuncakların çocuklar için vazgeçilmez bir eğlence aracı hatta bir
ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Çocukların oyunlarının bir parçası olan oyuncaklar eğitimlerinin bir parçası
haline getirildiğinde etkili sonuçlar verebilir. Geleneksel oyuncaklar yardımıyla sınırlı sayıda kazanım
öğrenene kazandırılabilmektedir. Yeni nesil akıllı oyuncaklarla çocuğa daha fazla sayıda bilgi aktarılması ve
deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.
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Teknoloji, çocuklara öğrenme ve öğrendiklerini ortaya koyma için ek olanaklar sunar. Çocuklara farklı
öğrenme ortamları sunarak, onların bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini dikkate alır. Kendi ilgi ve
ihtiyaçlarına göre ilerlemelerini sağlar (Clements, 1998: 1). Teknolojinin uygun koşullarda ve uygun
yazılımlarla kullanılmasının öğrencilerin dil ve bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkıda bulunacağı
öngörülmektedir.
Eğitici oyuncak, çocukların oynayarak öğrenmelerini sağlayan, kavramları geliştirmelerine, obje ve
olayların daha iyi anlaşılmasına yani daha çok çocukların zihinsel gelişimlerine yardımcı olan oyuncaklardır.
Çocuklar bu oyuncakla oynarken, oyuncağın amacına uygun belli yönergelere uyarak ve belli bir süre
etkinliği sürdürebilmek gibi davranışları kazanırlar (Akaroğlu ve Dereli, 2012: 203). Eğitsel oyuncaklar
hedef kazanımlarına göre çeşitli nitelikler taşıyabilmektedir. Temel düzeyde sesler çıkaran bir oyuncak eğitsel
oyuncak olarak nitelendirilebileceği gibi daha ileri teknolojiye sahip olan oyuncaklar da eğitsel oyuncak
olarak değerlendirilir. Akıllı oyuncak; elektrikli oyuncakların gelişen teknoloji ile birlikte etkileşimli hale
gelerek eğitsel oyuncaklar sınıfına dahil olmasıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Akıllı oyuncaklar, çocuğun
verdiği tepkilere cevap verebilmekte, önceden belirlenen sınırlar içinde iletişime geçebilmekte hatta
konuşabilmektedir. Bu durum , oyuncağın çocuklar için eğlence aracı olmasının yanı sıra öğretici bir materyal
olmasını da beraberinde getirmektedir.
Bu çalışmada okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara renk kavramını öğretmek için kullanılacak bir
akıllı oyuncak tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili alan yazın incelendiğinde Kara
(2012) tarafından okul öncesi çocukları için akıllı oyuncak tasarımı yapıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmada
akıllı oyuncak bir bilgisayar yazılımı tarafından denetlenmiş ve çocuğun görsel yazılımla hazırlanmış bir
senaryo içerisinde oyun oynaması ve oyun içindeki görevleri yerine getirmesi sağlanmıştır. Bu oyunda çocuk
oyun akışını bilgisayar ekranı üzerinden takip edebilmektedir. Gürbulak (2013), yaptığı çalışmada 4-6 yaş
arası anaokulu çocuklarının renk kavramını daha kolay kazanmalarına yardımcı olmak üzere, bilgisayar
ortamında etkileşimli bir uygulama “eRENKÖĞREN” geliştirmiştir. Hazırlanan bu materyal, okul öncesi
çocuklara bir animasyon yardımıyla renk kavramının aktarıldığı, “Konu Anlatımı” (Hikaye), “Oyun” ve
“Boyama Kitabı” bölümlerini kapsamaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların aynı mekanda uzun süre
vakit geçirmekten hoşlanmadıkları, oyunlarını kendi belirledikleri yerlerde oynadıkları gözlemlenmiştir.
Bilgisayar destekli oyun ve oyuncaklarda bulunan yazı ve semboller bu dönem çocukları tarafından güçlükle
anlamlandırılabilmektedir. Yapılan çalışmalar bilgisayar destekli eğitsel yazılımlar çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir. Alanyazında bilgisayardan bağımsız çalışan fiziksel akıllı oyuncaklarla ilgili yeterli
araştırmanın olmadığı görülmüştür.

3.YÖNTEM
Çalışma, tasarım ve geliştirme araştırmalarının ürün ve araç araştırmaları türünde gerçekleştirilmiştir.
Tasarım tabanlı araştırmalarda, kullanıcıların öğretim materyali ile olan ilişkileri incelenerek, bireylerin
öğrenme süreçleri irdelenmektedir (Şengel, 2016: 409).
Akıllı oyuncak tasarımında, mikrodenetleyici kartı ve ek modüller kullanılmış, çocuğun bilişsel gelişim
özelikleri dikkate alınmıştır. Araştırma; analiz, prototip geliştirme ve test etme, prototipin tekrar
düzenlenmesi, prototipi tekrar test etme aşamalarında gerçekleştirilmiştir.Analiz aşamasında çocukların
teknolojiye olan ilgilerinin onlara kavram öğretmek için kullanılabilmesi amacıyla bir akıllı oyuncak
tasarlanması planlanmıştır. Okul öncesi eğitimi alanı uzman görüşü alınmıştır. Prototip geliştirme ve test etme
aşamasında öğrenme-değerlendirme fonksiyonu olan bir oyuncak tasarlanmıştır. Oyuncak doğru ve yanlış
cevaplarda uyarı sesi verecek şekilde geliştirilmiştir. Oyuncak okul öncesi öğrencilerinden uygun yaş
grubundaki çocuklar tarafından kullanılmıştır. Çocuklar oyun sırasında gözlemlenmiş, uyarı seslerinin
çocuklar tarafından anlamlandırılamadığı belirlenmiştir. Prototipin tekrar düzenlenmesi aşamasında uyarı
sesleri ile ilgili kısmın düzeltilebilmesi için okul öncesi eğitimi uzmanı görüşüne başvurulmuştur. Uyarı
sesleri yerine insan sesi kullanılmasının uygun olacağı belirlenmiş, sisteme mp3 modülü eklenmiştir.
Oyuncağın “Aferin. Bildin.“ ve “Hayır. Bilemedin. Tekrar dene.” gibi dönütler vermesi sağlanmıştır.
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Oyuncaktaki renk sayısı arttırılmıştır. Oyuncağa bluetooth özelliği eklenmiştir. Prototipi tekrar test etme
aşamasında oyuncak uygun yaş grubundaki çocuklar tarafından denenmiştir.
Renk öğretici akıllı oyuncağın tasarımı aşamasında oyuncağın taşınabilir olması, yazılı yönerge
bulundurmaması, komutların açık ve anlaşılır olması, yardım gerektirmemesi, sözlü pekiştireçler vermesi,
bilgisayardan bağımsız çalışabilmesi, çocuğun ne kadar öğrendiğinin kontrol edilebilmesi özellikleri dikkate
alınmıştır. Akıllı oyuncak; bir büyük ayıcık ve farklı renklerde küçük ayıcıklardan oluşmaktadır. Büyük
oyuncak kendisine yaklaştırılan diğer küçük oyuncakların renklerini tanımakta ve sesli olarak çocuğa rengi
söylemektedir. Oyuncak aynı zamanda öğrenmeyi değerlendirme fonksiyonuna sahiptir. Renkleri sormakta,
ilgili renge sahip olan oyuncağın yaklaştırılması durumunda sözlü pekiştireçlerle dönüt sağlamakta, yanlış
oyuncağın yaklaştırılması halinde tekrar denemesi gerektiği söylemektedir. Oyuncağın baş kısmında renkli
led ışıklar bulunmaktadır. Verilen cevapların sonunda ilgili led enerjilenmekte ve çocuğun rengi pekiştirmesi
sağlanmaktadır. Değerlendirme fonksiyonunda cevaplanan doğru ve yanlış sayılarını oyunun sonunda sesli
olarak bildirmekte, istenirse bir tablet bilgisayar yada cep telefonu gibi android işletim sistemi kullanan bir
mobil cihaza veriyi bluetooth vasıtası ile göndererek öğretmen yada ebeveynleri öğrenme yeterliliği açısından
bilgilendirmektedir. Oyuncak, kullanım adımlarını kullanıcıya sesli olarak ifade etmektedir. Bu durum okuma
bilmeyen çocukların herhangi bir yardım gerekmeksizin, oyuncakla vakit geçirerek kendi kendilerine
öğrenmelerine imkan sağlamaktadır. Oyuncağın tasarımı yazılım ve donanım olarak iki kısımda
açıklanmaktadır.

Şekil 1. Renk öğretici akıllı oyuncak
3.1. Donanım
Sistemin donanımsal kısmını Arduino mikrodenetleyici kartı, RFID kart okuyucu modülü, mp3 modülü,
bluetooth modülü ve sürücü kartı oluşturmaktadır. Mikrodenetleyici; programlanabilen, uygun durumda
depoladığı programı çalıştırarak verileri işleyebilen küçük bir bilgisayardır. Arduino ise açık kaynak kodlu bir
mikrodenetleyici kartıdır. Arduino sunduğu esnek ve kolay kullanım özelliği, ekonomik oluşu, yazılım ve
donanım değişikliklerinin hızlı yapılabilmesi nedeniyle projede kullanılacak mikrodenetleyici kartı olarak
tercih edilmiştir.

455

Şekil 2. Arduino uno mikrodenetleyici kartı

RFID genel anlamıyla nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan bir teknolojidir.
Günlük hayatımızda toplu taşıma biletlerinde, işyeri ve okul girişlerindeki turnikelerde, güvenli odalarda
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kullandığımız kartların kendilerine ait UID isimli bir numarası vardır. Bu
numara, her kart için farklıdır. Okuyucuya kart veya anahtarlık yaklaştırdığında bu numara okunarak işlem
yapılır. Oyuncağın renkleri tanıyabilmesi için büyük oyuncağa kart okuyucu, diğer küçük oyuncaklara ise
Rfid kartları yerleştirilmiştir. Yazılım aşamasında öncelikle kartların UID’leri Arduino’ nun dahili
EEPROM’una kaydedilmiştir
ve daha sonra okutulan kartın UID’si bellekteki UID değerleriyle
karşılaştırılarak işlem yapılmaktadır. RFID kartlarının okutulabilmesi için sistemde RC522 RFID kart
okuyucu kullanılmıştır.Bu modül 13,52 Mhz frekans değerindeki kart bilgilerini okumaktadır.

Şekil 3. RC522 rfid kart okuyucu

Oyuncağın konuşabilmesi için sisteme Wtv020 mp3 modülü eklenmiştir. Bu modül ile SD karta önceden
yüklenen sesler, önceden planlanan durumlarda istenen sıra ile oynatılmaktadır. Bu modülün kullanımında SD
kartın FAT formatında biçimlendirilmiş olması ve ses dosyalarının ad4 formatında kaydedilmiş olması
gerekmektedir.

Şekil 4. Wtv020 mp3 modülü
Oyuncağın oyun sonunda oluşan verileri mobil cihazlara aktarabilmesi için bluetooth modülünde
faydalanılmıştır. Verilerin kablosuz olarak aktarılması, oyuncağın günümüzde hızla yaygınlaşan nesnelerin
interneti kavramına sahip olmasını sağlamaktadır. Nesnelerin interneti, nesnelerin algılayıcılar kullanarak ya
da başka yöntemlerle ürettikleri verileri bluetooth, wifi gibi çeşitli bağlantı protokolleri kullanarak kablosuz
bir şekilde aktarması olarak tanımlanabilir.

Şekil 5. Bluetooth modülü
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Arduinonun her bir dijital pini 40 mili amper çıkış akımı verebilmektedir. Oyuncak üzerinde bulunan şerit
ledlerin sürülebilmesi için daha fazla akıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu akımı sağlayabilmek için ledler,
transistörler üzerinden sürülmüştür. Sistemin çalışması için gerekli elektronik devre hazırlanmış ve Arduino
ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Sistem donanımına bluetooth modül eklenmiştir. Bu modül vasıtasıyla
çocuğun verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı mobil işletim sistemine iletilmektedir. Şekil 6’da sistemin
donanımına ait blok şema gösterilmiştir. Şekil 7 ‘ de ise sistemde bulunan modüllerin bağlantılarının fritzing
programında çizilmiş açık şeması gösterilmektedir.

Şekil 6. Donanıma ait blok şema

Şekil 7. Modül bağlantıları açık şeması

a.Yazılım
Projenin yazılım aşamasında öncelikle Rfid ile Arduino Epromuna kart numaralarının kaydedilmesini
sağlayan bir yazılım hazırlanmıştır. Bir Rfid modülü 256 farklı kartın numarasını tanımaya olanak
sağlamaktadır. İkinci aşamada programın çalışacağı ana program oluşturulmuştur. Devre iki konumda
çalışmaktadır. Birinci konum öğretici fonksiyon olarak adlandırılmıştır. Sistem bu fonksiyonda çalışırken
devreye kartlar okutulduğunda arduino kart numarasına önceden eşleştirilen rengi kontrol etmekte ve sesli
olarak okumaktadır. İkinci fonksiyonda ise yazılım rastgele bir sayı üretmekte, üretilen sayıya karşılık gelen
renk kullanıcıya sorulmaktadır. Sorulan renge ait kart okutulmuşsa onay, yanlış kart okutulmuşsa düzeltme
mesajı ileten sesler oynatılmaktadır. Renklerin sırasız bir şekilde sorulması , çocuğun soru sırasını ezberleyip
gerçek öğrenmeyi gerçekleştirememesinin önüne geçilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu iki fonksiyon arasında
geçiş bir buton vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Yazılım, Processing/ Wiring dili ile hazırlanmıştır. Arduino geliştirme kartı üzerindeki mikroişlemci
(AtmegaXX), Arduino programlama dili (wiring tabanlı) ile programlanır ve bu program Processing tabanlı
Arduino Yazılım Geliştirme Ortamı (IDE) yardımı ile karta yüklenir(Ersin, 2015).
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Şekil 8. Arduino ide program görüntüsü
Akıllı oyuncak, oyundan elde ettiği sonuçları bluetooth aracılığıyla android işletim sistemi kullanan mobil
cihazlara gönderebilmektedir. Veriler arduino kartından seri haberleşme yöntemi ile iletilmektedir.
Gönderilen verilerin okunabilmesi için bir android uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu uygulaya ait yazılım
MIT App Inventor programında oluşturulmuştur.
App Inventor, Google tarafından ortaya çıkarılan ve sonrasında MIT (Massachusetts Institute of
Technology) tarafından geliştirilen özgür bir web uygulamasıdır. MIT'nin diğer projeleri Scratch ve StarLogo
TNG gibi grafiksel bir arayüz kullanan uygulama, Android işletim sistemi üzerinde çalışan mobil
uygulamaların yapımında satırlarca kod yazdırmak yerine görsel objeleri sürükle bırak özelliğini
kullanmaktadır. Uygulama dosyası seri haberleşme yöntemi ile gelen verileri okuyarak telefon ya da tablet
ekranına yazdırmaktadır.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretici akıllı oyunları inceleyen çalışmalara bakıldığında genellikle bilgisayar oyunları üzerinde
durulduğu görülmektedir. Bilgisayardan bağımsız fiziksel akıllı oyuncakların öğrenme sürecine katkısı eksik
kalmaktadır. Öğretici akıllı oyuncaklarla ilgili yeni yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada eğitsel
amaçla kullanılmak üzere renkleri öğretebilecek bir akıllı oyuncak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Oyuncak;
çocukların mekan, yardımcı donanım ve kişi olmaksızın kendi kendine oynamasına ve kavramları
öğrenmesine imkan sağlamaktadır. Oyuncak, Kara (2012) tafarından yapılan akıllı oyuncak ve Gürbulak
(2013) tarafından yapılan e-renköğren çalışmalarından farklı olarak bilgisayar yazılımlarından bağımsız
çalışmaktadır. Çocukların teknolojiye olan ilgilerinin eğitsel amaçlı olarak değerlendirilmesini mümkün
kılmaktadır. Nesnelerin interneti kavramını üzerinde barındırarak çocuğun eğitsel süreçteki başarısını ait
verileri mobil cihazlara aktarabilmektedir. Bu durum ebeveynlerin, oyun sırasında çocuğun yanında
olmaksızın eğitimi takip edebilmelerine imkan sağlamaktadır. Oyuncağın dönüt ve pekiştireçlerini insan sesi
ile vermesi çocuğun oyuncakla bağ kurmasını kolaylaştırmaktadır. Arduino mikrodenetleyici kartınının
ekonomik olması, kodlamanın kolay ve anlaşılır olması projenin farklı kavramları öğretme konusunda
geliştirilmesini de mümkün kılmaktadır. Oyuncak sahip olduğu donanımsal özelliklere ilave olmaksızın
yazılımında gerçekleştirilecek bir düzenleme ile sayıları, şekilleri, yabancı kelimelerin telaffuzlarını öğretme
amacı ile kullanılabilir. Çalışmanın kavram öğretme konusunda yapılacak diğer akıllı oyuncak çalışmalarına
kaynak niteliği taşıyacağı düşünülmektedir.
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SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTİM SİSTEMİ
ÜZERİNE ETKİSİ
Arş. Gör. Utku KOCAMAN1

1.

ÖZET

Bu çalışma, gelişen teknolojinin bir ürünü olarak sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin eğitim sistemindeki yerini
inceleyecektir. Eğlence sektöründe hızla yükselişe geçen ve kullanıcı algılarını farklı bir boyuta çıkaran bu sistemler,
kullanıcı üzerinde sürükleyiciliği geliştirdiği düşünülmektedir. Çalışma, bu etkenin öğrenme ve öğretme alanlarında nasıl
bir etkisi olacağını akış teorisi üzerinden anlamlandırmaya çalışacaktır. VR ve AR uygulamaları ile desteklenecek olan
eğitim modelinin hem öğrencilerin zihinlerinde görselleştirmesine katkı sağlaması ve bu yolla anlama kabiliyetlerini
artırmasına ortam sağlaması hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Sanal gerçeklik, eğitim, sürükleyicilik.
2.

GIRIŞ

Sanal gerçeklik (VR) ile artırılmış gerçeklik (AR) birbirinden çok ayrı kavramlar olmasa da birbirlerinden
ayrıldıkları ufak noktalar da yok değildir. Kullanıcılarını tamamen sanal bir dünyanın içine çeken sistemlere
VR denirken, sanal dünyaları kullanıcıların gerçek dünyasına getiren sistemlere ise AR denir. İlk bakışta bu
sistemlerin kullanım alanlarına göre şekilleneceği düşünülse de, kullanım şekli ve alanı tamamen
kullanıcıların tercihine bırakılmış durumda.
Sanal gerçeklik kavramı 60’lardan bu yana kullanılıyor olsa da gerçek yükselişi 2000’lerden sonra
olmuştur. Teknolojinin gelişimi çeşitli alanlarda sanal gerçeklik düşüncesini daha gerçek yapacak olan
gelişmelerin de önünü açmıştır.
Teknolojik gelişim
Tarihte ilk VR olarak örnek gösterebileceğimiz stereoskoplardır (Bkz. Şekil 20). Bu cihazlar çift mercekli
fotoğraf makinelerinin tek bir film üzerine fotoğraf çekmesi ile her bir merceğin çektiği görüntüyü ayrı ayrı
görmemizi sağlamıştır. Kullanıcılar için ilk sanal üç boyutlu görüntü örneği denebilir. Zaman içinde bu cihaz
da gelişmiş ve zamanın en çok rağbet gören eğlence araçlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde ise artık
bu araçlar sabit görüntüler için değil hareket eden kareler, videolar için kullanılıyorlar. Bunu için ise görüş
alanında fotoğraf filmi değil bir ekran bulunuyor.

Şekil 20 - Solda 1838 yapımı, sağda 1939 yapımı stereoskop örneği
Kaynak: http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/images/CurvStereoPicVwr0351.jpg,
http://www.opticalspy.com/uploads/1/4/4/9/144966/2839863_orig.jpg
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Tarihsel olarak VR sistemlerinden bahsetmek gerekirse çıkış noktalarının ilk ekranlara dayandığını
söyleyebiliriz. Katot Işın Tüpleri (CRT) kullanarak oluşturulmuş sanal gerçeklik cihazları olsa da bunların
taşınabilirlik yönünden hiç de uygun olmadığı söylenebilir. CRT ekranlar büyük, hantal, ağır ve görüntü
oluşturmak için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyan cihazlardı. Bu yüzden ilk sanal gerçeklik takımlarının zemine
sabit devasa yapılar olmasının sebebi buydu (Bkz. Şekil 21).
Zaman içerisinde farklı olarak birden çok VR tabanlı kafa seti tasarlanmış ve üretilmiş olsa da, son
tüketiciye yönelik tasarlanan ve adından da oldukça bahsettiren bir ürün olan “Oculus 1” u örnek verebiliriz
(Bkz. Şekil 22).

Şekil 21 - 1950'lerde üretilmiş bir sanal gerçeklik cihazı
Kaynak: https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html

Şekil 22 - Oculus (2013)
1
Oculus, üzerinde yüksek çözünürlüklü bir ekran ve her göz için bir adet kristal berraklığında
mercek sisteminden oluşan, üzerinde kulaklık çıkışı, ivmeölçer, jiroskop gibi algılayıcıları bulunan,
bilgisayara bağlanabilen ve birçok oyunu, videoyu ve uygulamayı sanal ortamda kullanmaya olanak
tanıyan bir cihazdır.
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Kaynak:
_Front.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality#/media/File:Oculus_Rift_-_Developer_Version_-

Eğlence sektörüne yönelik uygulamaların ağırlıklı olarak bulunduğu VR pazarında, reklam sektörü de
yerini almış durumda. Ürün tanıtımlarını sanal ortamlarda gerçekleştiren birçok firma kullanıcıların ilgisini bu
yolla daha etkili bir şekilde çektiğini düşünüyor. Birçok büyük oyun firması da çıkardıkları oyunlara yönelik
yeni güncellemeler ile oyuncuların bu oyunları VR kafa setleri ile birlikte oynayabilmelerini sağlayarak VR
ve AR sektörünün de canlı kalmasını ve gelişmesini sağlamış oluyorlar (Makuch, 2017).
EĞİTSEL UYGULAMALAR
Sanal gerçekliğin eğitim üzerine uygulaması çok yeni bir düşünce tarzı değildir. Bunu gerekliliği ise halen
tartışılan bir olgudur. Birçok bilim insanı sürükleyicilik kavramı ile eğitimin iç içe olduğunu savunur ve
eğitim süresince öğrencilerin ders konusuna olan yaklaşımlarının sürekli canlı tutulabilmesi için eğitmenlere
bu konu hakkında çeşitli seminerler düzenlerler. Sanal dünyaların eğitim üzerine etkisini karşılaştırmalı bir
şekilde araştıran araştırmacılar bu tarz sistemlerin geleceğin eğitim şekli olacağını benimsemişlerdir (Psotka,
1995).
VR ve AR pazarında sayıları az da olsa eğitsel ve spor odaklı uygulama bulunabiliyor. Eğitim odaklı olan
bu uygulamalar, uygulama pazarında çoğu zaman göz ardı edilseler de, bir ülkenin geleceği için çok önemli
olabiliyorlar. Şöyle ki; eğitim alabilmiş bir çocuk nasıl önemli ise ülke ekonomisi için, verilen eğitimden bir
şeyler anlayabilmiş çocuklar da o derece önemlidir.
Bu konu hakkında dünyanın önde gelen üniversitelerinden birçoğu araştırmalar yaptığı gibi, uzay
konusunda sözü geçen NASA gibi büyük kurumlar da bu tarz araştırma projelerine destek veriyor (Foster,
2007). Sürükleyicilik, bir anlamda burada devreye giriyor. Öğrencilere kitaplar, resimler üzerinden öğretmek
ile birebir yaşayarak öğretmek arasındaki farkı kapatmaya yarayabilir bu kafa setleri. Csikszentmihalyi bunu,
akış teorisi ile şöyle anlatmıştır;
“…akışkan aktivitelerin birincil fonksiyonu eğlenceli deneyimler sağlamaktır. Oyun, sanat, gösteri, ritüel
ve spor bunlara birer örnektir. Yapılandırılmış şekilleri sebebiyle, katılımcılara ve izleyicilere düzenli bir
zihin hali sunarak yüksek oranda eğlendirir (Csikszentmihalyi, 1990, s. 72).”
Bu anlatılandan şöyle bir çıkarım yapmak mümkün olabiliyor; ne kadar eğlenirsen o kadar öğrenebilirsin.
Sürükleyici olması bir eylemin, o eylemden alınan hazzın da bir o kadar fazla olmasına ve dolaylı olarak da
yapılan işe yoğunlaşmanın üst seviyelerde olmasına olanak tanıyor. Bu sayede öğrencilerin öğrenme aralığı
genişlemiş ve daha uzun süreler öğrenme güdüsüyle odaklanmış olabilirler. Öğrenme sürecinde eğlenebilmek
için bu süreci oyunlaştırmak (gamification) gerekir. Oyunlaştırma, temel olarak oyunlardaki oyun elemanları
ve oyun düşüncesini, oyun olmayan aktivitelerde kullanmaya denir. Bunun yapılmış örnekleri öğrencilerde
başarı oranının %40 arttığını (Kiryakova, Angelova, ve Yordanova, 2014) ve %76 gibi bir öğrenci yüzdesinin
bu uygulamadan hoşlandıklarını göstermiştir (Huang ve Soman, 2013).
ÖRNEK UYGULAMALAR
Yeryüzü şekillerini öğrencilere harita üzerinde ya da kitaplardan çizilmiş resimler üzerinden
anlatılabileceği gibi, sanal gerçeklik ortamında (Bkz. Şekil 23) birebir anlatmak onların öğrenme ve kavrama
isteklerini daha fazla artırabileceği görülebilir. Sanal laboratuvarlar tehlikeli deneylerin dahi kolaylıkla
uygulanabileceği sınıflar haline gelebilir (Bkz. Şekil 24).
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Şekil 23 - Sanal olarak yeryüzü şekillerini 3 boyutlu ortamda gösteren bir uygulama
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6Nn9QU049zg

Şekil 24 - VR ortamında kimya deneyleri
Kaynak:
https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class#t-179592
Sadece bilimsel dersler değil, bu uygulamalar aynı zamanda sanat ve spor dallarında da kullanılabilirler
(Bkz. Şekil 25 ve Şekil 26). Kısaca bu tarz uygulamalar ile her alanda ki öğrenciye ulaşıp onların öğrenme
becerileri güçlendirilebilir. Ayrıca sanal gerçeklik oyunları, felçli hastaların iyileşme süresine olumlu etki
yaptığı ve felç durumunu daha kısa sürede atlatmalarına yardımcı olduğu da biliniyor (Anderson, Woodbury,
Phillips, ve Gauthier, 2015).

Şekil 25 - "The VR Museum of Fine Art" isimli VR tabanlı güzel sanatlar müzesi uygulaması
Kaynak: http://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
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Şekil 26 - "VR Sports" isimli VR tabanlı spor uygulaması
Kaynak: http://store.steampowered.com/app/593240/VR_Sports/
UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞMASI
Sanal gerçeklik platformu dünya çapında hızla gelişmekte ve yaygınlaşmakta. Açık kaynak olarak da
kullanıcılara sunulmuş (OSVR1) olan sanal gerçeklik cihazları, hızla yaygınlaşmakta ve yavaş yavaş oyun ve
eğlence tutkunu kullanıcıların evlerine girmektedir. Özellikle sanal laboratuvar çalışmalarında en gelişmiş
örneklerin robotik çalışma alanlarında olduğu görülüyor (Potkonjak vd., 2016). Veterinerlik öğrencileri için
hazırlanmış bir sanal ortam uygulaması üzerinden yürütülen bir çalışmada, çalışmaya katılan öğrencilerin
%91’i uygulamanın çok verimli olduğu kanaatini göstermiş (Seo vd., 2017).
Türkiye’de ise genellikle eğlence ve reklam alanında yer bulan VR yazılım firmaları vardır. Pandora2 gibi
yurtdışı merkezli ama Türkiye’de de ofisi olan firmalar olduğu gibi Hangaar Lab3 gibi tamamen Türkiye
merkezli çalışan firmalar da bulunmaktadır bu gelişen Türkiye pazarında. Bu firmalar çeşitli ürün ve servisler
için reklam filmleri ile tanıtım filmleri hazırlamaktadır. Eğitim alanında yapılan çalışmalar ise üniversitelerin
laboratuvarlarından dışarı çıkamamaktadır.
3.

ÖNEMI

Sanal gerçeklik ortamı, hem öğrencilere hem de eğitmenlere birlikte çalışabilecekleri ortak alan
oluştururken, sistem içerisinde sürükleyicilik etmenini kullanarak öğrencilerin derse ve yapılan çalışmaya
daha etkili katılabileceği görülebilir (Lin ve Hsu, 2017). Öğrenciler için yapılacak uygulamanın her seviyeye
göre uyarlanabilir olması eğitim süresince ilerleme kaydeden kişilerin uygulamadan sıkılmadan ilerlemeye
devam edebilmesini sağlayacaktır. Yapılan çalışmalardan bazılarında gösteriyor ki öğrenci seviyesi artması
durumunda uygulamanın yetersiz kalmıştır (Mirghani vd., 2016).
Eğitim ile sanal dünyanın buluşması fikri sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş
ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de
önemli bir yer bulmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların birçoğu üniversite öğrencilerine ya da yetişkinlere
yönelik yapılmaktadır (Ott ve Freina, 2015). Hayatımız boyunca edindiğimiz bilgilerden en büyük etkisi olan
bilgileri çocukluk yıllarımızda öğrendiğimiz için bu tarz çalışmaların ilk ve orta öğretim öğrencileri yönünde
geliştirilmesi daha büyük bir önem taşımaktadır.
4.

SONUÇ

VR ve AR uygulamaları ile desteklenecek olan eğitim modelinin hem öğrencilerin görselleştirmesine katkı
sağlaması ve bu yolla anlama kabiliyetlerini artırmasına ortam sağlaması, hem de bu yolla daha bilgili bireyler
yetiştirerek ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamış olacaktır. Üniversitelerin ve eğitmenlerin, küçük
yaşta öğrencilerin eğitimlerinin olumlu yönde ilerleyebilmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine erişebilmek için
OSVR: Açık kaynak sanal gerçeklik (Open source virtual reality) anlamına gelir ve kullanıcılara aynı
zamanda geliştirici olabilmelerine olanak tanır.
2
http://www.arpandora.com/index.html
3
http://www.hangaarlab.com
1
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bu tarz “eğitsel sanal gerçeklik” alanına yönelmesi ve yapılan çalışmaların hayata geçebilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda ülke yönetimi ile araştırmacıların arasında daimi bir iletişim ile bilgi paylaşımı
olması yeni eğitim sistemleri araştırılmasında önemli olacağı söylenebilir.
5.
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ÇEVRIMIÇI VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDAKI ÖZ-DÜZENLEME
STRATEJILERI ÖLÇEKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
Nuh YAVUZALP1, Yunus ÖZDEMİR2
1. ÖZET
Günümüzde artan öğrenci sayısı ve eğitim ihtiyacı uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.
Çevrimiçi öğrenme ortamları, yüz-yüze ortamlardan zaman-mekân bağımsızlığı, öğrenciler arası etkileşim
farkı, zengin bilgi kaynakları ve dinamik öğrenme ara yüzleri gibi temel özelliklerle birbirinden oldukça
farklıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin üstlendiği roller de değişiklik göstermektedir. Bu
nedenle yüz-yüze eğitim ortamlarında kullanılan eğitim kuramları çevrimiçi ortamlarda kullanılırken bu
ortamlara uygun hale getirilerek kullanılmalıdır. Bu kuramlardan birisi Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında
geçen öz-düzenleme stratejileridir. Öz düzenleme kişinin kendi öğrenme sürecini planlaması, gerektiğinde
düzenlemeler yapması ve eğitim süreci boyunca kendini motive etmesi üzerine odaklanmaktadır. Çevrimiçi
öğrenme ortamlarında öğrencilere öz-düzenleme becerilerinin kazandırılması, yüz-yüze öğrenme
ortamlarından biraz daha önemlidir. Ancak öğrencilere bu becerileri kazandırmak için öncelikle öğrencilerin
hangi konularda yetersiz olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda geliştirilmiş olan birçok özdüzenleme stratejileri ölçeği bulunmaktadır. Bu ölçeklerin birçoğu yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiştir.
Bernard ve arkadaşları (2009) yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş öz-düzenleme ölçeklerinin çevrimiçi
ortamda kullanılmasının uygun olmadığına vurgu yapmışlardır. Bu nedenle çevrimiçi ortamlara özgü
uyarlanmış veya geliştirilmiş ölçeklere ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme
ortamlarında öz-düzenleme stratejilerinin belirlenmesi için kullanılan ölçeklerin detaylı olarak incelenerek
tartışılmasıdır. Söz konusu ölçekler alt boyutları bağlamında incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma
sonuçlarının öz-düzenleme stratejileri ile ilgili ölçek geliştirme veya uyarlama çalışması yapacak
araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öz-düzenleme stratejileri, çevrimiçi öğrenme, ölçek karşılaştırma

Comparison of Scales of Self-Regulatory Strategies in Online and Face-to-Face
Learning Environments
ABSTRACT
Today, the increasing number of students and the need for education increase the importance of distance
education activities. Online learning environments are quite different from basic faculties such as time-space
independence from face-to-face environments, interactional differences between learners, rich sources of
information, and dynamic learning interfaces. At the same time, the role that teachers and students assume
varies. For this reason, educational theories used in face-to-face educational environments should be used in
an online environment and adapted to these environments. One of these theories is the self-regulatory
strategies that take place in Bandura's social cognitive theory. Self-regulation focuses on the person planning
his own learning process, making adjustments when necessary, and motivating himself throughout the
training process. Gaining self-regulation skills for students in online learning environments is a bit more
important than face-to-face learning environments. However, in order to give these skills to the students, it is
necessary to first determine what subjects are inadequate. There are many self-regulatory scales developed in
this context. Many of these scales were developed for face-to-face environments. Bernard et al. (2009)
emphasized that it is not appropriate to use the self-editing scales developed for face-to-face environments
online. Therefore, it can be said that adaptive or improved scales unique to online environments are needed.
The purpose of this study is to examine and discuss in detail the scales used to determine self-regulatory
strategies in online learning environments. These scales are examined and compared in terms of their subdimensions. It is thought that the results of the study will lead the researchers to do scale development or
adaptation studies related to self-regulatory strategies.
Keywords: Self-regulation strategies, online learning, scale comparison
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Çevrimiçi öğrenme ortamları geleneksel öğrenme ortamlarından bazı temel farklılıklarla ayrılmaktadır
(Korkmaz ve Kaya, 2012). Bunların bazıları çevrimiçi ortamlarda öğrenmenin zaman ve mekân açısından
bağımsız olması ve sosyal etkileşimlerin farklı olması gibi özelliklerdir. Artan öğrenci sayısı ve eğitim
ihtiyacının karşılanmasında çevrimiçi ortamlar alternatif bir çözüm olarak görülebilir. Bu ortamlarda
öğrenmenin etkili ve kalıcı olabilmesi için geleneksel eğitimde kullanılan kuram ve stratejilerin kullanımının
gerekli olduğu savunulabilir. Bandura’nın sosyal bilişsel kuramında geçen öz düzenleme becerileri,
öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olması ve kendilerini motive etmesi gibi özelliklerin üzerine
odaklandığından çevrimiçi ortamlarda kullanılabilecek önemli kuramlardan biridir. Bu becerilerin ölçülmesi
ve bu ölçüm sonuçlarına göre öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini geliştirecek düzenlemeler yapılmasının,
çevrimiçi öğrenme ortamlarında başarıyı arttırabileceği öngörülmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz
düzenleme üzerine yapılacak olan çalışmalar çevrimiçi öğrenme ortamlarının daha verimli, öğrenmenin etkili
ve kalıcı olabilmesi için gerekli olduğu söylenebilir (Vardar, 2011).
Günümüzde çevrimiçi öğrenme uygulamalarının ülkemizde ve dünya genelinde birçok örneği vardır.
Bunlara örnek olarak KAÇD (Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders), üniversitelerde verilen uzaktan eğitimler,
diploma ve sertifika programları gösterilebilir. Çevrimiçi öğrenme, öğrencilere ve öğretmenlere öğrenme ve
öğretme etkinlikleri sürecinde zaman ve mekan açısından bağımsızlık, daha çeşitli bilgi kaynağı, içerik ve
dinamik öğrenme ara yüzleri gibi birçok avantaj sağlar (Korkmaz ve Kaya, 2012). Ancak bu avantajlar
öğretmen ve öğrencilerin tutumlarına göre dezavantaja dönüşebilir. Örneğin teknoloji kullanımı açısından
yeterli olmayan öğretmenler veya öğrenciler çevrimiçi ortamlarda daha başarısız olabilirler. Ya da çevrimiçi
ortamlara karşı olumsuz ön yargısı olan öğrencilerin veya öğretmenlerin motivasyonları daha düşük olabilir.
Bunun gibi birçok temel sorunlar çevrimiçi ortamlarda öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Ancak bu sorun
aşıldığında ve uygun kuram ve stratejiler kullanıldığında çevrimiçi ortamlarda başarının artması beklenebilir.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında, öğrenme ve öğretme etkinliklerinde öğretmenler ve öğrenciler
geleneksel ortamlara göre farklı roller üstlenmektedirler (Üredi ve Üredi, 2007). Öğrenciler kendi öğrenme
süreçlerinden sorumlu olurken öğretmenler öğretme sürecinde öğrencileri yönlendiren ve öğrencilerin
öğrenmelerini kolaylaştıran bireyler olmaktadır. Günümüzde artan öğrenci sayısı ve eğitim ihtiyacı nedeniyle
geleneksel öğrenme ortamları yetersiz kalmaktadır (Çelen, Çelik, ve Seferoğlu, 2011). Çevrimiçi öğrenme
ortamları bu soruna etkili bir çözüm olarak görülebilir. Ancak geleneksel eğitimde olduğu gibi çevrimiçi
eğitimde de öğrenme ve öğretme etkinliklerinin etkili ve kalıcı olabilmesi için bazı kuramların ve stratejilerin
çevrimiçi ortamlara uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu stratejilerden biri de Bandura’nın
sosyal bilişsel kuramında anlatılan öz-düzenleme becerileridir. Öz düzenleme, kişinin kendi öğrenmelerinde
doğru öğrenme stratejilerini seçmesi, bu stratejileri kendisi değerlendirerek gerektiği durumlarda stratejilerini
düzenleyebilmesi ve kendini öğrenme süreci boyunca kendini motive edebilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Tüm bu özellikler çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencilerden beklenen rollere olduğu için öz düzenleme
becerileri çevrimiçi ortamlarında son derece önemlidir.
Öz düzenleme ile ilgili birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlar, Öğrenmede Motive edici stratejiler ölçeği
(MSLQ, Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991), Üst Bilişsel Bilinç Envanteri (MAI; Schraw ve
Dennison 1994) ve Öğrenme Stratejileri ölçeği (LS; Warr ve Downing 2000), Çevrimiçi Öz Düzenlenmiş
Öğrenme ölçeği (OSLQ; Barnard, Paton ve Lan, 2009), Öz Düzenlenmiş Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği (SOL-Q;
Jansen, Leeuwen, Janssen, Kester ve Kalz 2016) gibi ölçeklerdir. Bu ölçeklerden OSLQ ve SOL-Q hariç
diğerleri geleneksel sınıf ortamları için geliştirilmiş ve geçerliliği kanıtlanmıştır. OSLQ ölçeki, geleneksel
öğrenme ortamları ile çevrimiçi öğrenme ortamları arasında zaman ve mekan esnekliği, dinamik öğrenme
arayüzleri, dolaylı sosyal etkileşim ve geniş bilgi kaynağı sağlaması gibi bazı temel farklılıklar ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle çevrimiçi öğrenme ortamlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.
Bu farklılıklar nedeniyle geleneksel ortamlar için geliştirilen öz-düzenleme becerilerine yönelik ölçeklerin
çevrimiçi ortamlarda doğrudan kullanılması uygun görülmemektedir (Jansen vd., 2016; Korkmaz ve Kaya,
2012).
Öz düzenleme becerilerinin özellikleri ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında değişen öğrenci rollerinin son
derece benzer olması nedeniyle çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz-düzenleme becerileri gelişmiş olan
öğrenciler daha başarılı olmaktadır (Çiltaş, 2011; McClelland ve Tominey, 2011; Tanrıbuyurdu ve Yıldız,
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2014). Öz-düzenleme becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasının, çevrimiçi
öğrenmenin etkili olabilmesi için gerekli olduğu söylenebilir. Ancak çevrimiçi ortamların geleneksel
ortamlara göre bazı temel farklılıkları olmasından dolayı geleneksel ortamlar için geliştirilmiş olan öz
düzenleme becerileri ölçekleri çevrimiçi ortamlar için uygun olmamaktadır (Jansen vd., 2016). Bu nedenle,
çevrimiçi ortamlar için geliştirilmiş ölçekler kullanılmalı veya geliştirilmelidir. Gelecekte öneminin daha da
artması öngörülen çevrimiçi öğrenme ortamlarının gelişmesi için çevrimiçi ortamlarda öz-düzenleme
çalışmaların yaygınlaşması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi ve yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş olan ölçeklerin detaylı olarak
incelenerek karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla alanyazında sıklıkla çevrimiçi ortamlar için kullanılan 5 ölçek
(MSLQ, MAI, LS, OSLQ ve SOL-Q) araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarının
çevrimiçi ortamlar için öz düzenleme ölçeği geliştirecek ya da uyarlama yapacak araştırmacılara yol
göstereceği düşünülmektedir.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada çevrimiçi ve yüz-yüze ortamlar için geliştirilmiş ölçeklerin incelenmesi ve karşılaştırılması
amacıyla içerik analizi yöntemlerinden, doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi hem basılı
hem de web tabanlı bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde ele alınması olarak tanımlanabilir (Bowen,
2009). Çalışmada yukarıda bahsi geçen ölçeklerin yazarları tarafından yayınlandığı makaleler ve bu ölçeklerin
kullanıldığı makalelerden yararlanılmıştır.
4.

BULGULAR VE YORUM

Araştırma kapsamında incelenen ölçekler çevrimiçi ortamlar için geliştirilmiş ya da yüz-yüze ortamlar için
geliştirilmiş olsa da çevrimiçi ortamlarda kullanılmıştır.
4.1. MSL-Q Ölçeği
MSL-Q ölçeği Pintrich vd. tarafından 1982 yılında çalışmaları başlayarak 1991 yılına kadar geliştirilmiş
ve son halini almıştır (Pintrich vd., 1991). Bu ölçek üniversite öğrencilerinin motivasyon ve öğrenme
stratejilerini kullanmalarını değerlendirmek için tasarlanan bir öz-rapor aracıdır. Ölçek motivasyon ve
öğrenme stratejileri olmak üzere 2 bölümden, 5 alt boyuttan ve 14 faktörden (toplam 81 madde) oluşmaktadır.
Her bir bölüm kendi alt boyutlarına sahiptir. Bu kuramsal yapı Tablo.1’de gösterilmektedir.

Bölümler

Motivasyon

Öğrenme Stratejileri

Tablo 23. MSL-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Hedef Belirleme
Değer Bileşenleri
Görev Değeri
Öğrenme İnanç Kontrolü
Beklenti Bileşenleri
Öğrenme ve Performans için Öz Yeterlik
Duygusal Bileşenler
Kaygı Testi
Tekrarlama
Açımlama
Bilişsel ve Üst Bilişsel Stratejiler
Düzenleme
Eleştirel Düşünme
Üst-Bilişsel Öz Düzenleme
Zaman ve Çalışma Çevresi
Çaba Düzenleme
Kaynak Yönetim Stratejileri
Akranlar ile Öğrenme
Yardım Arama
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Ölçekte ifade edilen alt boyutlar, genel olarak gruplara ayrılmış olsa da tüm alt boyutlar öz düzenleme
becerilerinin içinde değerlendirilebilir. Burada ölçeğin bölümlere ayrılması ile faklı amaçlar için ölçeğin
belirli kısımlarının kullanılabilmesine imkan sağlamak amaçlanmıştır. Bu ölçek Güdüleme ve Öğrenme
Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) adıyla Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe
diline uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
4.2. MAI
Üst bilişsel farkındalık envanteri olarak bilinen ölçek, yetişkinlerin üst bilişsel farkındalıklarını ölçmek
için geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalara göre üst-bilişsel farkındalığı yüksek olan öğrencilerin, düşük olan
öğrencilerden stratejik olarak daha iyi performans göstermektedir (Garner ve Alexander, 1989). MAI, üstbilişsel farkındalığı ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin alt boyutları ile ilgili detaylı bilgiyi Tablo 2.’de
görebilirsiniz.
Tablo 24. MAI Ölçeği Alt Boyutları
Bölümler
Alt Boyutlar
Bildirimsel Bilgi
Bilişin Bilgisi
Prosedürel Bilgi
Durumsal Bilgi
Planlama
Bilgi Yönetimi
Bilişin Düzenlenmesi
İzleme
Hata Ayıklama
Değerlendirme
Ölçek bilişin bilgisi ve bilişin düzenlenmesi olarak 2 bölümden ve 52 maddeden oluşmaktadır. Bilişin
düzenlenmesi kısmının öz düzenleme stratejilerinin özelliklerini kapsadığı söylenebilir. Bu ölçek Üstbilişsel
Farkındalık Envanteri (ÜFE) adıyla Akın, Abacı, ve Çetin (2007) tarafından Türkçe diline uyarlanarak
geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
4.3. LS-Q
Öğrenme stratejileri ölçeği, öğrenmede bireysel farklılıklarla ilgili çalışmaların giderek artmaya
başlamasıyla birlikte Downing ve Warr tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir. Bu ölçek geliştirilirken daha
önceki benzer çalışmalar kuramsal ve deneysel olarak incelenmiş ve bilişsel, davranışsal ve öz-düzenleyici
öğrenme stratejileri olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. LS-Q ölçeğinin alt boyutları Tablo 3.’de
gösterilmiştir.
Tablo 25: LS-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Bölümler
Tekrarlama
Düzenleme
Bilişsel Öğrenme Stratejileri
Açımlama
Kişilerden yardım arama
Yardım arama
Yazılı belgelerden yardım arama
Davranışsal Öğrenme Stratejileri
Pratik Uygulamalar
Duygusal Kontrol
Öz Düzenleme Stratejileri
Motivasyon
Anlama İzleme
Bu ölçekte öz düzenleme stratejileri olarak ayrı bir bölüm tanımlanmış olsa da diğer bölümler altında
verilen bazı alt boyutlar da öz düzenleme becerileri içerisinde düşünülebilir. Alanyazında yapılan araştırmada
bu ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasına rastlanmamıştır.
4.4. OSL-Q
OSLQ ölçeği diğer MSLQ, MAI ve LS-Q ölçeklerinden farklı olarak çevrimiçi ortamlara özgü
geliştirilmiş bir öz-düzenleme ölçeğidir. SLOAN-C daha sonrada değişen yeni adıyla OLC (Online Learning
Consortium) çevrimiçi öğrenme konsorsiyumu topluluğunun yaptığı çalışmalar sonuçlarında, çevrimiçi
eğitimlerdeki başarısızlığın öğrencilerin bu ortamları benimseyememelerinden kaynaklı olduğu ve başarıyı
sağlamak için öğrencilerin daha fazla disipline ihtiyacı olduğunu saptamıştır (Allen & Seaman, 2006). Ayrıca
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geliştirilen OSLQ ölçeği ile öğrencilerin çevrimiçi ortamlardaki değişen rolleri ve öz-düzenleme stratejileri
ilişkilendirilmiştir (Barnard, Paton ve Lan, 2008). Bu ölçeğin alt boyutları Tablo 4.’de gösterilmiştir.
Tablo 26:OSLQ Ölçeği Alt Boyutları
Bölümler
Alt Boyutlar
Çevresel Düzenleme
Hedef Belirleme
Zaman Yönetimi
Çevrimiçi Öz-düzenlenmiş Öğrenme
Yardım Arama
Görev Stratejileri
Öz-Değerendirme
Bu ölçek özellikle çevrimiçi ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında öz düzenleme becerilerini ölçmeyi
amaçlayan bir ölçektir. Ayıca diğer ölçeklerde yer almayan ve bu ölçekte ayrı bir faktör olarak ifade edilen,
Öz-değerlendirme alt boyutu yer almaktadır. OSLQ ölçeği, Korkmaz ve Kaya (2012) tarafından Türkçe diline
uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır.
4.5. SOL-Q
SOL-Q ölçeğini Jansen vd., (2016) alanyazında yaygın olarak kullanılan öz-düzenleme ölçeklerinin her
birinden kuramsal olarak yararlanarak farklı faktör yapıları oluşturmuş ve bu faktör yapılarının her biri için
geçerlik güvenirlik analizleri yaparak en uygun faktör yapısının belirlenmesi yoluyla çevrimiçi ortamlara özgü
öz düzenleme ölçeği geliştirmişlerdir. SOL-Q ölçeği genel olarak 3 bölümden oluşmakta ve 11 alt boyutu
kapsamaktadır. Geliştirme aşamasında 11 boyut oluşturulduktan sonra yapılan analizler sonucunda 11
boyutun birkaç tanesi üst bilişsel beceriler boyutunda toplanmıştır (Jansen vd., 2016). Tablo 5.’de SOL-Q
ölçeğinin bölümleri ve boyutları verilmiştir.
Tablo 27: SOL-Q Ölçeği Alt Boyutları
Alt Boyutlar
Bölümler
Kapsanan Alt Boyutlar
Son Alt Boyutlar
Görev Tanımlama
Üst Biliş Becerileri
Hedef Belirleme
Üst Biliş Becerileri
Hazırlık Aşaması
Strateji Planlama
Üst Biliş Becerileri
Çevresel Yapılanma
Çevresel Yapılanma
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi
Görev Stratejileri
Kalıcılık
Performans Aşaması
Yardım Arama
Yardım Arama
Anlama İzleme
Üst Biliş Becerileri
Motivasyon Kontrolü
Kalıcılık
Çaba Düzenleme
Kalıcılık
Değerlendirme Aşaması
Strateji Düzenlenmesi
Üst Biliş Becerileri
Yukarıdaki tabloda SOL-Q ölçeğinin kapsadığı alt boyut yapısı gösterilmiştir. Kapsanan alt boyutlar
Jansen vd.’lerinin yararlandıkları ölçeklerde ifade edilen boyutlardır. SOL-Q ölçeği geliştirilirken
yararlandıkları ölçeklerdeki faktörlerin kapsandığı 11 alt boyut ile oluşturulmuştur. Bu alt boyutların bazıları
Jansen vd., (2016) tarafından yapılmış olan istatistiksel analizler sonucunda son alt boyutlarda belirtilen bazı
başlıklar altında birleşmiştir. Örneğin kapsanan alt boyutlarda yer alan görev tanımı, hedef belirleme, stratejik
planlama, anlama izleme ve strateji düzenlemesi alt boyutlarını üstbiliş becerileri boyutu altında birleşmiştir.
Ayrıca görev stratejileri, motivasyon kontrolü ve çaba düzenleme alt boyutlarını da kalıcılık alt boyutu altında
birleşmiştir. Böylece ölçeğin son halinde öz düzenmiş çevrimiçi öğrenme ölçeği 5 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bu boyutlar tabloda son alt boyutlar sütununda gösterilen üstbiliş becerileri, zaman yönetimi, çevresel
yapılanma, kalıcılık ve yardım arama boyutlarıdır. Alanyazında yapılan araştırmada bu ölçeğin Türkçe
uyarlama çalışmasına rastlanmamıştır.
5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Geçmişten günümüze geliştirilmiş ve alan yazında yaygın olarak kullanılan bu ölçekler alt boyutlar
bağlamında incelendiğinde Tablo 6.’daki sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu tabloda çevrimiçi ve yüz-yüze
öğrenme ortamları için geliştirilmiş ölçeklerin alt boyutları bazında bir karşılaştırma yapılmıştır. Tabloda
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görüldüğü üzere aynı isimli alt boyutlar farklı ortamlar için kullanılan ölçeklerde de bulunmaktadır. Bu
boyutların ölçekler arasındaki farklılıklarının ve çevrimiçi ortamlar ile yüz-yüze öğrenme ortamları arasındaki
farkların anlaşılması açısından önemlidir.
Tablo 28. Tüm Ölçeklerin Karşılaştırılması
Tüm Alt Boyutlar
Çevrimiçi
Yüz-yüze
Hedef Belirleme
X
X
Strateji Planlama
X
X
Çevresel Yapılanma
X
X
Zaman Yönetimi
X
X
Yardım Arama
X
X
Motivasyon Kontrolü
X
X
Anlama İzleme
X
X
Strateji Düzenlenmesi
X
X
Çaba Düzenleme
X
X
Görev Stratejileri
X
X
Görev Tanımlama
X
X
Duygusal Kontrol
X
Akranlar ile Öğrenme
X
Eleştirel düşünme
X
X
Tekrarlama
X
X
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere iki farklı öğrenme ortamı için geliştirilmiş ölçeklerde oldukça
benzer yapılar bulunmaktadır. Ancak bu benzerlikler ölçeklerin kullanıldığı ortama göre maddelerin ifade
edilmesinde farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ortamlar arasındaki esnek zaman ve mekan, doğrudan
olmayan sosyal etkileşim, bilgi kaynaklarının çokluğu ve dinamik öğrenme ara yüzleri gibi temel
farklılıklardır (Tsai, 2009). Örneğin yüz-yüze öğrenme ortamında öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla aynı
zamanda ve fiziksel bir sınıf ortamında bir aradadır. Bunun yüz-yüze öğrenme ortamlarında, çevrimiçi
öğrenme ortamlarına göre akranlar ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etken olduğu söylenebilir. Öte yandan
çevrimiçi ortamlar öğrencilere zaman ve mekan esnekliği sunarken geleneksel ortamlarda böyle bir esneklik
söz konusu değildir. Tabloda oluşan bu farkın temelinde yüz-yüze öğrenme ortamları ve çevrimiçi öğrenme
ortamlarının özellikleriyle yakından bir ilişki bulunmaktadır.
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenciler ve öğretmenler yüz-yüze öğrenme ortamlarından daha farklı
görevler üstlenmektedir. Bu farklılığın en büyük nedenleri, çevrimiçi ortamların geleneksel ortamlardan
öğrenme sürecinde daha çok öğrencilerin sorumlu olmasıdır (Gülümbay, 2005). Geleneksel sınıf ortamında
öğretmen bilgi kaynağı olarak bilinmektedir. Ancak çevrimiçi ortamlarda öğretmen öğrencilere zengin ders
içerikleri sağlamak, ders planlaması yapmak, öğrencilere dönüt vermek ve öğrencilerin öğrenme
problemlerini belirleyerek bunlara çözüm üretmek gibi öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rehber görevinde
bulunmaktadır (Karadağ & Şen, 2014; Kavrat & Türel, 2013). Son zamanlarda yapılandırmacı yaklaşım ile
yüz-yüze öğrenme ortamlarında da öğretmenlerin benzer görevleri bulunsa da çevrimiçi öğrenmede
öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla fiziksel bir ortamda veya aynı zaman aralığında derse girmesi gibi bir
zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna benzer durumlardaki, ortamlardan kaynaklanan farklar ölçeklerdeki
boyutların anlamını değiştirmektedir. Örneğin bir sınıfta derse ayrılan zaman öğrenenlerle birlikte ya da idari
birimler tarafından belirlenen bir zaman diliminde ve öğrenme için planlanan mekanda (derslikte) gerçekleşir
(Gökdaş & Kayri, 2005). Ancak çevrimiçi ortamlarda bu durum genellikle öğrencilerin kendi belirledikleri
zaman diliminde ve istedikleri ortamda gerçekleşir (Tuncer & Taşpınar, 2008). Ölçeklerdeki alt boyutlar
karşılaştırıldığında öz-düzenleme stratejileri ile ilgili bazı planlamalar yüz-yüze öğrenme ortamlarında daha
çok idari birimler sorumlu olurken, çevrimiçi ortamlarda öğrencinin kendisi sorumlu olduğu söylenebilir. Bu
durumda öz-düzenleme stratejilerinden zaman yönetimi boyutunun geliştirilmesi çevrimiçi ortamlarda öğrenci
başarısı için daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Sonuç olarak, öz-düzenleme stratejileri ölçeklerinde boyut veya faktör yapısı genel olarak değişmese de
bu faktörlere bağlı maddeler ifade edilirken çevrimiçi ve yüz-yüze öğrenme ortamlarına özel olarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut ölçeklerden yararlanılacaksa, özellikle geliştirildikleri ortama uygun
olarak ölçeklerin kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Geleceğe yönelik bu alanda çalışma
yapacak araştırmacıların ortamlar arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

471

6.

KAYNAKÇA

Allen, I. E., & Seaman, J. (2006). Making the Grade: Online Education in the United States. Massachusetts:
Sloan-C.
Barnard, L., Paton, V., & Lan, W. (2008). Online Self-Regulatory Learning Behaviors as a Mediator in the
Relationship between Online Course Perceptions with Achievement. International Review of
Research in Open and Distance Learning, 9(2).
Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative research method, Qualitative Research Journal, 9(2),
27-40.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri
Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 4(2), 207-239.
Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Yüksek Öğretimde Çevrim-İçi Öğrenme: Sistemde
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Journal of European Education, 1(1), 25-34.
Çiltaş, A. (2011). Eğitimde Öz-Düzenleme Öğretiminin Önemi Üzerine Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 1-11.
Garner, R., & Alexander, P. A. (1989). Metacognition: Answered and unanswered questions. Educational
Psychologist, 24(2), 143-158.
Gökdaş, İ., & Kayri, M. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
Gülümbay, A. A. (2005). Yükseköğretimde web’e dayalı ve yüz yüze ders alan öğrencilerin öğrenme
stratejilerinin, bilgisayar kaygılarının ve başarı durumlarının karşılaştırılması. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi.
Jansen, R. S., Leeuwen, A. v., Janssen, J., Kester, L., & Kalz, M. (2016). Validation of the self-regulated
online learning. Journal of Computing in Higher Education, 29(1), 6-27.
Karadağ, A., & Şen, Y. A. (2014). Uzaktan Eğitimde Rol Alan Kişiler ve Öğretmen-Öğrenci Rolleri.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Karakelle, S., & Saraç, S. (2007). Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.
Kavrat, B., & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rollerini ve Yeterliliklerini
Belirleme Ölçeği Geliştirme. The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(2),
23-33.
Korkmaz, Ö., & Kaya, S. (2012). Adapting Online Self-Regulated Learning Scale İnto Turkish. Turkish
Online Journal of Distance Education, 13(1), 52-67.
McClelland, M. M., & Tominey, S. L. (2011). Introduction to the Special Issue on Self-Regulation in Early
Childhood. Early Education and Development, 22(3), 355-359.
Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Michigan: The Regents of The University of
Michigan.
Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing Metacognitive Awareness. Contemporary Educatinonal
Psychology, 19(4), 460-475.
Tanrıbuyurdu, E. F., & Yıldız, T. G. (2014). Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği (OÖDÖ): Türkiye Uyarlama
Çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 317-328.

472

Tsai, M.-J. (2009). The Model of Strategic e-Learning: Understanding and Evaluating Student eLearning from
Metacognitive Perspectives. Educational Technology & Society, 12(1), 34-48.
Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal Ortamda Eğitim ve Öğretimin Geleceği ve Olası Sorunlar. Sosyal
Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144.
Üredi, I., & Üredi, L. (2007). Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının
Oluşturulması. Yeditepe Üniversitesi Dergisi, 2(4).
Vardar, A. K. (2011). Öz Düzenleme Stratejilerin Öğretiminin Öğrencilerin İngilizce Başarılarına, ÖzDüzenleme Stratejileri Kullanımına ve Tutumlarına Yönelik Etkisi. Bolu: Abant İzzet Baysal
Üniversitesi.
Warr, P., & Downing, J. (2000). Learning strategies, learning anxiety and knowledge acquisition. British
Journal of Psychology, 91(3), 311-333.

473

FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARININ “FORMASYON EĞİTİMİ”
KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ
İLE ANALİZİ
Semra ERTEM 1, Rıdvan KETE 2
1.

ÖZET

Üniversite öğrenim süreci sonucunda birçok farklı fakülte mezunlarının karşılarına işsizlik en büyük sorun olarak
çıkmaktadır. Bu bağlamda en geniş atama alanı ve iş sahası olarak öğretmenlik görülmektedir. Kendi mezun oldukları
alanlarda iş bulamayan üniversite mezunu gençlerin öğretmen olabilme istekleri artmaktadır. Bunun için eğitim
fakültelerinde açılmakta olan formasyon eğitimi derslerine katılarak öğretmenlik formasyon yeterliği kazanmaktadırlar.
Böylece öğretmenlik atama sınavlarına girebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı ders programlarında yapılan
güncellemelerinde ders içeriklerinin kapsamının yanında öğretim yöntemlerinde ve tamamlayıcı ölçme değerlendirme
yöntemlerinde yenilikleri ortaya koymaktadır. Ölçme değerlendirmede, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinden
en çok kelime ilişkilendirme testleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacını; formasyon eğitimine katılan
öğretmen adaylarının “formasyon eğitimi” kavramı hakkında kelime ilişkilendirme testi ile görüşlerinin analizi
oluşturmaktadır.
Araştırma modeli olarak kelime ilişkilendirme test tekniği kullanıldı. Bu testler kavramlar arası ortaya çıkan ilişkileri
belirlemeye çalışan bir tamamlayıcı ölçme değerlendirme aracıdır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılı Dokuz
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi formasyon eğitimine katılan öğretmen adayları, örneklemi ise bunun içinden
rastgele seçilen 50 formasyon öğretmen adayı oluşturdu. Veri toplamak için kelime ilişkilendirme test tekniği kullanıldı.
Bu testin uygulanmasında, öğretmen adaylarının 30 sn içinde ana kavram “formasyon eğitimi” ile ilişkili akıllarına gelen
ilk 10 kelimeyi yazmaları istendi. Böylece ana kavram üzerinden oluşturulan kavramlar arası ilişkiler ortaya çıkarılmaya
çalışıldı. Veri analizinde; elde edilen yeni kavramlar çetelenerek listelendi. Sonuçta kaç yeni kavram ortaya çıktığı ve
bunun frekansları belirlendi. Frekans tablosu hazırlanarak karşılaştırma yapıldı. Frekanslara bağlı kavram ilişkileri, kesme
noktaları oluşturularak kavram ağları meydana getirildi.
Anahtar Kelimeler: Formasyon eğitimi, Kelime ilişkilendirme, Öğretmen adayı, Kavram ağı
ABSTRACT
As a result of the university education process, unemployment is the most widespread assignment and teaching place.
The desire of university graduates who can not find jobs in their fields to become teachers is increasing. Teacher
formation formation is gained by formation education courses opened in education faculties. Thus, teachers can take
exams for appointment. In recent years, many researches about formation education have emerged.
In addition to the content of the course content, the Ministry of National Education (Milli Eğitim Bakanlığı-MEB)
updates the curriculums with the innovations in teaching methods and complementary assessment methods. Most of the
complementary assessment methods use word association tests.
Today, constructing knowledge and establishing relationships between concepts are the basic principles of teaching.
To see the achievements in the students is provided by the assessment. In addition to the measurement of superficial and
single-responded or disjointed knowledge of classical measurement and evaluation techniques, word-association test
techniques, one of the complementary measurement and evaluation techniques, reveal deeper, wider and meaningful
conceptual relationships. In this context, the teacher candidates participating in formation training create an analysis of
their opinions through the word association test on the concept of "formation education".
As a research model, word association test technique was used. These tests are a complementary measurement
evaluation tool that tries to determine the relationships between concepts. In the context of complementary assessment, it
is important to evaluate interconnected, well-structured information networks instead of evaluating discrete and discrete
pieces of information
The universe of the research is the candidate teachers who participated in the formation education of the Dokuz Eylul
University, Buca Eğitim Fakültesi in 2016-2017 education year, and the sample was selected as 50 candidate candidates
randomly selected from the sample.
The word association test technique was used to collect data. In the application of this test, the teacher candidates were
asked to write the first 10 words that came to their minds in 30 seconds in relation to the main concept "formation
1
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education". Thus, it was tried to reveal the relations between the concepts formed on the main concept. In data analysis;
the new concepts obtained are listed as being tangled.
In findings; as a result of analysis of research data; the concept relations that emerged about the "formation education"
concept of the formation teacher candidates were examined. During this examination, firstly the concepts formed by the
candidates of formation teacher were determined. Tables of frequency and concept sequences of the resulting concepts
were created. In the second part of the word association test, the students were asked to form sentences related to the
concept from the formation teacher candidates. The set up codes were arranged in a table format according to their
frequencies.
As a result, when the sentences of the concepts they have formed with the formative education are examined, they
form a sentence which explains that they are receiving the formation education to be the most teacher and to be able to do
the teaching profession. Some prospective teachers think that these courses are educational courses and that they are
teacher gains. As seen in the findings, concepts such as education, teaching, learning, teacher, behavior, process and
teaching have the highest frequency in terms of the concepts that the formation teacher candidates have associated with
the formation education concept. When these concepts are examined; it is often seen as concepts that are the basic
elements of this program.
In the second part of the study, students with frequencies of 15, concepts such as certificate, future, plan can be
considered as concerns about future and job creation of teacher candidates. Unemployed college graduates want to have a
job that is primarily a fixed income, and the result is that the highest frequency within the set of statements with the main
concept in this research is; In order to be a teacher, it is imperative to receive training in formation and to form the training
cate- gories for the teaching profession.
Key Words: Formation education, Word association, Teacher candidate, Concept network

2.

GİRİŞ

Üniversite öğrenim süreci sonucunda birçok farklı fakülte mezunlarının karşılarına işsizlik en büyük sorun
olarak çıkmaktadır. Bu bağlamda en geniş atama alanı ve iş sahası olarak öğretmenlik görülmektedir. Kendi
mezun oldukları alanlarda iş bulamayan üniversite mezunu gençlerin, öğretmen olabilme istekleri artmaktadır.
Bunun için eğitim fakültelerinde açılmakta olan formasyon eğitimi derslerine katılarak öğretmenlik
formasyon yeterliği kazanmak gerekmektedir. Böylece öğretmenlik atama sınavlarına girebilmektedirler.
Son yıllarda formasyon eğitimi ile ilgili birçok araştırma karşımıza çıkmaktadır. Formasyon eğitimi
öğretmen adaylarının öğretmen olma istekleri (Kete ve Ertem;2015), mesleki tutumlarının değişkenlerle
karşılaştırılması (Ertem ve Kete 2015), teknopedagojik algıları (Ertem ve Kete, 2016) gibi araştırma sonuçları
tartışılmaktadır.
Öğretmenlerin eğitim-öğretim döneminde ilgili oldukları derslerde kazanımların yeterince oluşturulması
için, öğretim yöntemleri yanında derslerde kullandıkları ders materyalleri önem kazanmaktadır. Araştırmacı;
Yılmaz ve Acun (2016), öğretmen eğitimi sürecinde her türlü ders materyallerinin oluşturulması,
geliştirilmesi ve uygulanması öğretmenlerin yeterliliği için gerekmekte olduğunu söylemektedir. Bunun
yanında öğretim teknolojileri ve materyallerin farkındalığı, kullanımına ait bilgi, beceri, isteklerin öğretmen
adaylarının geliştirilmesi ve olumlu davranışlarının önemi birçok araştırmada ortaya konulmaktadır (Karsal,
2016; Uzun ve Ataş, 2016).
Öğretim yöntemleri içinde çalışma yaprakları ve şimşek kartları öğretmenlerin derslerinde en çok
kullandıkları ders materyalleri olarak görülmektedir. Böylece öğrencilerde görsel düşünme yeteneğini
geliştirerek kavramlar arasında ilişkiler kurmasını sağlamaktadır (Demirel ve Altun, 2007; Selvi, 2008;
Yelken, 2015; Kete, Avcu ve Aydın,2009; Saka, 2010).
Milli Eğitim ders programlarında yapılan güncellemelerin ders içeriklerini ve öğretim yöntemlerini
kapsamasının yanında, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yöntemleri de belirtilmektedir. Yapılan bir
araştırmada Kete ve Horasan (2015), tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin klasik ölçme ve
değerlendirmenin alternatifi olmayıp, öğrencilerin daha iyi değerlendirilmesi ve kazanımları belirlemek için
kullanılabilecek bir değerlendirme olabileceği belirtilmektedir. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme
yöntemleri içinde en çok kelime ilişkilendirme testleri kullanılmaktadır.
Günümüzde bilgiyi yapılandırmak ve kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koymak öğretimin temel
ilkeleri olarak yer almaktadır. Öğrencilerdeki kazanımları görmek ölçme-değerlendirme ile sağlanmaktadır.
Klasik ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yüzeysel ve tek cevaplı veya birbirinden kopuk bilgilerin
ölçülmesinin yanında, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme tekniklerinden biri olan kelime ilişkilendirme test
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teknikleri daha derin, geniş ve anlamlı kavram ilişkilerini ortaya koymakta olduğu çeşitli araştırmalar
tarafından açıklanmaktadır (Bahar ve Özatlı, 2003; Tuncerdem, 2016, Kete ve ark. 2016).
Milli Eğitim bakanlığı tarafından yeni düzenlenen ders programlarında; kavramları anlamlandırılması,
öğrenilenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yanında iyi yapılandırılmış birbirine bağlı bilgi ağının ölçülmesi
ve değerlendirilmesine istenilmektedir. Bu konuda Ercan ve ark (2010) kelime ilişkilendirme testlerinin bu
amaçla kullanılabilecek bir ölçme-değerlendirme aracı olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde araştırmacı
Bahar ve ark.(1999) çoktan seçmeli test sorularının birçoğunun kavramlar arasındaki ilişkileri ölçmediğini
açıklamaktadır. Kelime ilişkilendirme testlerinin bilişsel yapı, kavram yanılgıları ve kavramsal değişimi
yoklamada etkili bir teknik olduğu belirtilmektedir. Kete ve Horasan (2015), Biyoloji öğretmenlerinin
tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerinin bilinmesinin ve uygulanmasının önemini açıklamaktadır.
Başka bir araştırmada, Yaşar (2014); öğretmen adaylarının, bölümlere ve program türüne göre, eğitimde
ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarının değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir. Eğitim
kurumlarında programların uygulayıcıları olarak kabul edilen öğretmenlerin ölçme değerlendirmeye ilişkin
tutumlarının belirlenmesinin amaçlandığı görülmektedir (Özdemir 2010, Yayla 2011, Çelik ve Arslan 2012,
Akdağ ve Emekçi 2012, Erdoğdu ve Kurt 2012, Aktaş - Alıcı 2012, Çalışkan ve Yazıcı 2013).
Bu bağlamda araştırmanın amacını; formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının “formasyon
eğitimi” kavramı hakkında kelime ilişkilendirme testi ile görüşlerinin analizi oluşturmaktadır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi formasyon
eğitimine katılan öğretmen adayları, örneklemi ise bunun içinden rastgele seçilen 210 formasyon öğretmen
adayı oluşturmuştur.
3.2. Araştırmanın Modeli
Araştırma modeli olarak kelime ilişkilendirme test tekniği kullanılmıştır. Bu testler kavramlar arası ortaya
çıkan ilişkileri belirlemeye çalışan bir tamamlayıcı ölçme değerlendirme aracıdır. Tamamlayıcı ölçme
değerlendirme anlayışında birbirinden bağımsız ve kopuk bilgi parçalarının değerlendirilmesi yerine birbirine
bağlı iyi yapılanmış bilgi ağının değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Veri toplamak için kelime ilişkilendirme test tekniği kullanıldı. Bu testin uygulanmasında, öğretmen
adaylarının 30 sn içinde ana kavram “formasyon eğitimi” ile ilişkili akıllarına gelen ilk 10 kelimeyi yazmaları
istendi. İkinci kademe olarak 30 saniye içinde yazdıkları bu kavramlarla ilişkili bir cümle kurmaları istendi.
3.4. Veri Analizi
Ana kavram üzerinden oluşturulan kavramlar arası ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Veri analizinde;
elde edilen yeni kavramlar çetelenerek listelendi. Sonuçta kaç yeni kavram ortaya çıktığı ve bunun frekansları
belirlendi. Frekans tablosu hazırlanarak karşılaştırma yapıldı. Frekanslara bağlı kavram ilişkileri, kesme
noktaları oluşturularak kavram ağları meydana getirildi.
Araştırmanın ikinci bölümünde kurulması istenilen kavramlarla ilgili cümleler incelendi. Cümlelerin
birbirine yakın anlam ifade edenleri uzman görüşleri alınarak, frekansları tespit edildi. Böylece oluşan
cümleler bir tablo halinde gösterildi. Bu cümlelerde formasyon öğretmen adaylarının formasyon eğitim
hakkındaki görüşleri de ortaya çıkarılmış oldu.

4.

BULGULAR

Araştırma verilerinin analizi sonucunda; formasyon öğretmen adaylarının “formasyon eğitimi” kavramı
hakkında ortaya çıkan kavram ilişkileri incelendi. Bu inceleme sırasında öncelikle formasyon öğretmen
adaylarının oluşan kavramlar belirlendi. Oluşan kavramların frekans ve kavram sıralamaları tablo 1’de yer
almaktadır.
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Tablo 1: Formasyon Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Formasyon Eğitimi Kavramı
hakkındaki Görüşlerinin Frekans ve ilk 3 Dağılımı
Kavram
Eğitim
Öğretim
Öğrenme
Öğretmen
Davranış
Süreç
Öğretme
Sertifika
Öğrenci
Gelecek
Plan
Strateji
İlke
Amaç
İletişim
Bilgi

Frekans
39
34
27
24
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
10

Kavram İlk 3 Sıra
1:16, 2:8, 3:7
1:1, 2:17, 3:5
1:6, 2:7, 3:6
1:5, 2:3, 3:3
1:1, 2:1, 3:1
1:-, 2:2, 3:1:2, 2:4, 3:1:1, 2:1, 3:1:-, 2:-, 3:1
1:1
1:1, 2:2, 3:2
3:2
3:2
1:-, 2:4, 3:2

Tabloda görülgüğü gibi öğretmen adaylarının en çok düşünüp formasyon eğitimi kavramı ile
ilişkilendirdikleri kavramaların frekansları en yüksektir. Eğitim, öğretim, öğrenme, öğretmen, davranış, süreç
ve öğretme gibi kavramların frekansları en yüksek olduğu gibi ilk 3 sırada hatırlanmaları dikkati çekmektedir.
Bu kavramların genellikle bu programın temel öğeleri olan kavramlar olduğu görülmektedir. Bu kavramlar
KN 20 olan 1. bölüm kavramları oluşturmaktadır. KN.10 olarak belirlendiğindeki kavramlar ise iki grup
oluşturmaktadır. Frekansları 15 olanlar; öğrenci, sertifika, gelecek, plan kavramlarından oluşmaktadır. Bu
kavramlar öğretmen adaylarının gelecek ve iş oluşturma kaygıları olarak düşünülebilir. Strateji, ilke, amaç,
iletişim, bilgi gibi kavramlar ise formasyon eğitimi sürecinde oluşturulan kazanımları meydana getirmektedir.
Öğretimde; klasik ölçme değerlendirme tekniklerinin yanında bir tamamlayıcı ölçme değerlendirme
tekniği olan kelime ilişkilendirme tekniği (KİT) ile öğrencilerin kavramlar arasındaki kurmaya çalıştıkları
bağlantı tespit edildi. Elde edilen verilere bağlı olarak oluşturulan tablo 1’de KN 20 tespit edilerek oluşan
kavramların kavram ağı meydana getirildi. Kavramlar arası ilişkiyi gösteren kavram ağı tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Formasyon Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Formasyon Eğitimi Kavramı
hakkındaki Görüşlerinin KN:20’ye Göre Dağılımı
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Tablo 2’de görüldüğü gibi ortaya çıkan kavramlar bu formasyon eğitimi programında yer almakta olan
temel ögeleri oluşturan kavramlar olarak yer almaktadır. Frekansları daha düşük olan ve kesme noktası KN 20
olarak alınan kavramların iki bölümde yer aldığı görülmektedir. Frekansları 15-16 olan öğrenci, sertifika
gelecek ve plan gibi kavramların öğretmen olmak isteyen programa katılan adayların gelecek ve iş bulabilme
kaygılarını oluşturmaktadır. 2. Bölümde ise program sürecinde öğretmen adaylarında oluşan ders kazanımları
olmaktadır. KN 10 olan kavramların ortaya koyduğu kavram ağı tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3: Formasyon Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Formasyon Eğitimi Kavramı
hakkındaki Görüşlerinin KN:10’ye Göre Dağılım

Kelime ilişkilendirme testinin ikinci bölümünde formasyon öğretmen adaylarından kavramla ilişkili birer
cümle kurmaları istendi. Kurulan cümleleri frekanslarına göre sıralanışı tablo 4’de yer almaktadır.
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Tablo 4: Formasyon Öğretmen Adaylarının Kelime İlişkilendirme Testine Ait Kavramlarla İlgili Cümleler
Cümleler

Frekans

1

Öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi almak zorunludur.

10

2

Davranış kazanmadır.

9

3

Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için alınan eğitim.

9

4

Formasyon öğretmen için önemlidir.

8

5

Öğretmen bilgiyi öğrenen kişiye aktarır.

7

6

Öğretmenlik amaçlı davranışların en iyi şekilde öğrenilmesi.

4

7

Öğrenme-öğretmeyi sağlamaktır.

3

8

Formasyon öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlar

2

9

Formasyon derslerini içerir.

2

10

Formasyon hedefli ve kendini eğitmedir.

2

11

Formasyon eğitim derslerini içerir.

1

Tabloda görüldüğü gibi formasyon öğretmen adayları. Formasyon eğitimi ile oluşturdukları kavramlara ait
ortaya koydukları cümleler incelendiğinde en çok Öğretmen olabilmek ve öğretmenlik mesleğini yapabilmek
için formasyon eğitimi almakta olduklarını açıklayan cümle kurmaktadır. Bazı öğretmen adayları ise bu
derslerin eğitim dersi olduğunu ve öğretmenlik kazanımı şeklinde düşünmektedir
5.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Bulgularda görüldüğü gibi formasyon öğretmen adaylarının formasyon eğitimi kavramı ile
ilişkilendirdikleri kavramalardan eğitim, öğretim, öğrenme, öğretmen, davranış, süreç ve öğretme gibi
kavramların frekansları en yüksek olduğu gibi ilk 3 sırada hatırlanmaları dikkati çekmektedir. Bu kavramlar
incelendiğinde; genellikle bu programın temel öğeleri olan kavramlar olduğu görülmektedir.
Araştırmanın 2. bölüm bulgularında frekansları 15 olan öğrenci, sertifika, gelecek, plan gibi kavramlar
öğretmen adaylarının gelecek ve iş oluşturma kaygıları olarak düşünülebilir. Kete ve Ertem (2015), yaptığı
araştırmada ortaya koyduğu; Üniversite mezunu işsizlerin öncelikle sabit geliri olan bir iş sahibi olmak
istemeleri sonuç bu araştırmadaki ana kavramla kurulan cümlelerin içindeki en yüksek frekans olan;
Öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi almak zorunludur ve Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için
alınan eğitim cümleleri ile benzerlik oluşturmaktadır.
Aynı şekilde araştırmacı İlgan ve ark. (2013), ve Özder ve ark. (2010), farklı fakültelerden mezun
formasyon programlarına katılan öğretmen adaylarının programa katılma nedeni olarak iş garantisi, çalışma
koşullarından bahsetmeleriyle gelecek ve iş oluşturma kaygılarıyla benzerlik oluşturmaktadır.
Öğretmen adaylarının strateji, ilke, amaç, iletişim, bilgi gibi kavramlar ise formasyon eğitimi sürecinde
oluşturulan kazanımları meydana getirmektedir. Öğretimde; klasik ölçme değerlendirme tekniklerinin yanında
bir tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniği olan kelime ilişkilendirme tekniği (KİT) ile öğrencilerin
kavramlar arasındaki kurmaya çalıştıkları bağlantı tespit edildi. Elde edilen verilere bağlı olarak, oluşan
kavramların kavram ağı kavramlar arası ilişkiyi göstermektedir. Böylece 2. bölümde program sürecinde
öğretmen adaylarında oluşan ders kazanımları tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yöntemi ile belirleme
mümkün olmaktadır.
Ertem, S. ve Kete, R. (2015), yaptığı araştırmada, formasyon öğretmen adaylarının bu programa katılma
nedenlerinin mesleki tutumlarında en önemli faktör olarak ortaya çıktığını belirtmesi bu araştırmadaki
öğretmen olabilmek, gelecek, sertifika alma kavramlarının ön plana çıkmasıyla benzerlik oluşturmaktadır.

479

6.

KAYNAKLAR

Akdağ, G ve Ekmekçi, S. (2012) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Yeterlilik
Algıları ve Görüşleri (Adıyaman İli Örneği), X. Ulusal Fen bilimleri Ve Matematik Eğitimi
Kongresi, Niğde.
Aktaş, M ve Alıcı, D. (2013) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik tutum Ölçeğinin
Geliştirilmesi, Journal of Qaferz Uni., 33, 66-73.
Bahar, M., Johnstone, a: H. And Suteliffe, R.G. (1999). Investigation of Students Cognitive Structure in
Elementary Genetics Through Word Association Test. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
Bahar, M. ve Özatlı, S. (2003), Kelime İletişim Test Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel
Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması, BAÜ, fen Bil. Enst. Dergisi5.2 sf:75-85.
Çalışkan, H. Ve Yazıcı, V. (2013), Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve
sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi,
International Journal of Human Sciences, 10(1), 398-415.
Çelik, Z ve Arslan, Y. (2012), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlilik
Algılarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14 (2), 223-232.
Demirel, Ö. Ve Altun, E. (2007), Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı, pegem A Yayıncılık, 298,
Ankara.
Demiröz, E.S.(2016), Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Perspektifinden “Oyun ve Ders” Dersinin
Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi, 15. USOS Bildiri Özetler Kitabı, 350. Ankara.
Ercan, F., Taşdere, A. Ve Ercan, N. (2010). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve
Kavramsal Değişimin Gözlenmesi, Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2), 141-153.
Erdoğan, M. Y. Ve Kurt, F. (2012) Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Yeterlilik Algılarının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Elektronik Eğitim bilimleri Dergisi, 1(2), 23-36.
Ertem, S. ve Kete, R. (2015), Formasyon Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Değişkenlerle
Karşılaştırılması, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam metin Bildiri Kitabı 866-895,
Muğla.
İlğan,A. Sevinç, Ö. S. ve Arı, E. (2013), Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki
Tutum ve Çağdaş Öğretmen Algıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2),
175-195.
Karaman, P. Öztürk, Y,A. Ve Şahin Ç. (2016), Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirmeye Yönelik
Tutumlarının Farklı Boyutlar Açısından İncelenmesi, 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,
Bildiri özet Kitabı, 129.
Karsak, O. Gülhan, H. (2016) Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımına İlişkin
Görüşleri nin İncelenmesi, 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bildiri özet Kitabı, 88.
Kete, R. Ve Ertem, S. (2015), Formasyon Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma İstekleri Hakkında
Görüşleri, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam metin Bildiri Kitabı 878-885,
Muğla.
Kete, R. Ve Horasan, Y. (2015)Biyoloji Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Konusundaki
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metinler Kitabı,
427-439.
Kete, R. Avcu, T. ve Aydın, A. (2009), Öğretmen Adaylarının Çalışma Yapraklarında Karikatür kullanımına
Ait Tutumları. Kastamonu üniversitesi Kastamonu Eğitim dergisi, 17 (2),531-540.
Özdemir (2010), İlköğretim Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlilikleri
ve Hizmet içi Eğitim ihtiyaçları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4) 787-816.
Özder,H., Konedrali, G. ve Zeki, C. (2010).Öğret5men Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
çilt;16, Sayı:2.

480

Uzun, S.B. ve Ataş, U. C. (2016), Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Öğretim Materyallerini
Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 15. USOS Bildiri Özetler Kitabı, 135.
Tuncer. B. K. (2016) Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Alternatif Ölçme Değerlendirme
Yöntemleri ve Karşılaştıkları Sorunlar, 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bildiri özet
Kitabı, 130
Tuncerdem, U. (2016), Kelime İlişkilendirme Test Aracıulığıyla 11. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Konusuna
Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 118.
Saka, A.Z.(2010) Implementation of Cooperative Learning and Guided Discuuion Methods in Science
Teaching to Improve Professional Skills of Student Teachers, Journal of Turkish Science Education
7(2), 30-51.
Selvi, K. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı yayıncılık, 356, Ankara.
Yaşar, M (2014), Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik tutumlarının
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Trakya Üniverstetsi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 64-83.
Yayla, G. (2015), Fen ve teknoloji Öğretmenlerinin Tecrübeleriyle Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yaklaşımlarına Yönelik Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. W İnternational Conferance 10 New
Trends in Education and Their Applications, 27 -29 April, Antalya
Yelken, T. Y. (2015), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık, 316, Ankara
Yılmaz, B.Y. ve Acun, İ. (2016), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Materyal Hazırlama Seçme ve Kullanma
Durumları, 15. USOS Bildiri Özetler Kitabı, 326, Ankara.

481

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMLARININ
NİTELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Semra ERTEM 1, Rıdvan KETE 2
1. ÖZET
Toplumsal yapının şekillenmesi ve ülkelerin geleceğinin belirlenmesinde eğitim politikaları temel faktör olarak yer
almaktadır. Burada temel ilke öğretmen eğitiminin plan ve programlanması yer almaktadır. Öğretmenler toplumun ve yeni
neslin yetiştirilmesinde en etkili elemanlardır. Yapılan birçok araştırmada, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için
nitelikli öğretmen eğitimi yer almaktadır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki başarılarında meslek sevgisi ve kendini
geliştirebilme yer almaktadır. Son yıllarda farklı fakülte mezunlarının, eğitim fakültelerinde düzenlenen formasyon
eğitimi programları ile öğretmen olabilirliği sağlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; pedagojik formasyon programlarına
katılan öğretmen adaylarının, bu programların niteliği hakkında ki görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın evrenini, 2016-2017 Öğretim yılı DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Formasyon öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu öğretmen adaylarından rastgele seçilen 20 denek meydana getirmektedir. Bu
araştırmada veri toplama aracı olarak veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada
görüşme ile elde edilen verilerin analizi, içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Veri analizi için açık uçlu sorulara verilen
cevaplar maddeler halinde kodlanmıştır. Maddeler haline getirilen görüşme sonuçları araştırmacının kendisi tarafından 2
farklı zaman periyodunda okunarak benzerliklerine göre 2 kez kodlanmış, bu kodlamalar birbiriyle karşılaştırılmış ve
kodlar arasında tutarlılık incelenmiştir. Böylece birbiriyle tutarlı olan kodlardan bir liste oluşturulmuş ve bu kodlar
anlamlı temalar altında toplanmıştır. Elde edilen verilere ilişkin frekanslar ve yüzdeler tespit edilmiştir. İlgili tablolar ve
yorumları ile formasyon eğitiminin verimliliğinin arttırılmasına ilişkin yorumlar yapılmıştır
Anahtar Kelimeler: Formasyon, öğretmen adayı, görüş, analiz.
ABSTRACT
The shaping of the social structure and the determination of the future of the countries, education policy is the main
factor. Education policies need to be shaped according to the needs and social characteristics of the country. The basic
principle here is the planning and programming of teacher education. Teachers are the most influential elements in the
education of the society and the new generation. Because qualified teachers can be provided with qualified education. Our
teachers need to have a positive attitude and desire towards the teaching profession so that they can enjoy and enjoy this
profession.
In many surveys, qualified teacher training takes place to realize the aims of education. In addition, the profession's
professional achievement includes professional love and self-improvement. In recent years different faculty graduates
have been able to become teachers through formation education programs organized in education faculties. No matter how
excellent the teaching institutions are in a research, it is stated that the teachers who are in charge are not possessed the
necessary qualifications and that the desired goals can not be achieved in the teaching process. Depending on these
researches, teaching formation programs and their qualifications and qualifications gain importance. The purpose of this
research; teacher candidates participating in pedagogical formation programs should determine their views on the nature
of these programs
The universe of the research, the 2016-2017 academic year, the DEU Buca Education Faculty Formation teacher
candidates. Sampling brings randomly selected 20 subjects from these teacher candidates. In this study, data were
collected using semi-structured interview form as data collection tool. In the development of the semi-structured interview
form, the relevant literature was first reviewed and a draft form consisting of 5 questions was prepared. The draft form
prepared to determine whether the question asked for the internal validity of the study is compatible with the conceptual
framework that is being formed and whether it is sufficient during data collection is presented to 2 academicians who
work at the Buca Education Faculty and a high school teacher who is continuing graduate education. The number of
questions has been reduced to 3 in the light of expert opinions. Interview forms formed from the open-ended questions
that were created, were interviewed with 25 formation teacher candidates and it was seen that 20 of them were suitable for
analysis.
Analysis of the data obtained by the interview in the study was made by content analysis method. The answers to
open-ended questions for data analysis are coded in the form of items. The results of the interviews which were made into
the material were read by the researcher in 2 different time periods and coded 2 times according to their similarities. These
1
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codes were compared with each other and consistency between the codes was examined. Thus, a list is generated from
codes that are consistent with each other, and these codes are collected under meaningful themes.
According to the findings obtained from the data, it is seen that there is no significant problem in the candidate
teachers regarding the possibilities of the education institutions in which the formation education is realized. In the
problems encountered in the functioning of the curriculum; difficulties in exams, difficulties in not attending classes.
Since most of the candidates for the formation are certificate programs of this program, KPSS considers them as a
program to receive the certificate of appointment for teacher appointment. When we examine the proposals of the
formation teacher candidates, the necessity of course attendance, the lack of grading of notes, lessening of teaching hours,
shortening of time, and most importantly the removal of formation, reveals the importance of teaching teaching formation.

Keywords: Formation, Teacher Candidate, Opinion, Analysis, Quality.
2. GİRİŞ
Toplumsal yapının şekillenmesi ve ülkelerin geleceğinin belirlenmesinde eğitim politikaları temel faktör
olarak yer almaktadır. Eğitim politikalarının ise ülke ihtiyaç ve toplumsal özelliklere göre şekillenmesi
gerekmektedir. Burada temel ilke öğretmen eğitiminin plan ve programlanması olarak yer almaktadır.
Öğretmenler toplumun ve yeni neslin yetiştirilmesinde en etkili elemanlardır. Çünkü nitelikli öğretmen
nitelikli eğitim ile sağlanabilmektedir. Öğretmenlerimiz bu mesleği zevk alarak ve isteyerek yapabilmesi için
öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum ve isteklere sahip olması gerekmektedir.
Yapılan birçok araştırmada, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için nitelikli öğretmen eğitimi yer
almaktadır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki başarılarında meslek sevgisi ve kendini geliştirebilmelerinin
öneminden bahsedilmektedir (Erdem;2005, Temizkan; 2008, Çeliköz ve Çetin; 2004) Durmuşoğlu ve ark.;
2013). Son yıllarda farklı fakülte mezunlarının, eğitim fakültelerinde düzenlenen formasayon eğitimi
programları ile öğretmen olabilirliği sağlanmaktadır. Gökçe (1997) yaptığı bir araştırmada öğretim kurumları
ne kadar mükemmel olursa olsun, görev yapan öğretmenler gerekli niteliklere sahip değillerse, öğretim
sürecinde istenilen hedeflere ulaşılamayacağı belirtilmektedir. Bu araştırmalara bağlı olarak öğretmenlik
formasyon programları ve bu eğitimin nitelik ve yeterlilikleri önem kazanmaktadır.
Araştırmacı Taşkaya (2012) nitelikli bir öğretmende bulunması gereken mesleki yeterliliklerin başında
alan bilgisinin yanında formasyon yeterliliklerinin önemini belirtmektedir. Aynı araştırmada öğretmenlerin,
etkili, nitelikli öğretmen, ideal öğretmen iyi ve kaliteli öğretmen olarak isimlendirilmeleri için hizmet öncesi
ve hizmet içi eğitimlerinde bu hususların göz önüne alınması gerekliliğini belirtmektedir. Ilgın ve ark. (‘013)
fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik formasyon eğitimlerine yönelik uygulamalarında, öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öğretmenlik niteliklerini bazı değişkenlerle incelemiştir.
Kete ve Ertem (2014) formasyon öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını cinsiyet, yaş, medeni durum,
programa katılma gerekçesi gibi değişkenlerle inceleyerek karşılaştırmıştır. Bulut (2009) yaptığı araştırmada,
öğretmen yetiştirme programları geliştirilirken öğretmen adaylarının beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate
alınması gerekliliğini söylemektedir. Araştırmacı Taşdemir (1996) eğitim sisteminde özellikle son yıllarda
öğretmenlerin istenilen niteliklere sahip olmadıklarına ait yaygın bir kanı oluştuğunu belirtmektedir. Bu
problemin temel nedeninin, toplumsal değişime ve bilim alanında hızlı ilerlemelere, öğretmen yetiştiren
kurum öğretmenlerinin uyum gösterememesinden kaynaklandığını açıklamaktadır.
Bu araştırmanın amacı; pedagojik formasyon programlarına katılan öğretmen adaylarının, bu programların
niteliği hakkında ki görüşlerini belirlemektir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, 2016-2017 Öğretim yılı DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Formasyon öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Örneklemi ise Öğretim teknolojileri ve deney tasarımı dersini almakta olan öğretmen
adaylarından rastgele seçilen 20 denek meydana getirmektedir.
3.2. Araştırmanın Modeli
Araştırmada nitel çalışma bir çalışma modeli uygulanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme
formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği Türnüklü (2000)’e göre; araştırmacı sorularını
önceden hazırlar. Gerektiğinde araştırmacı görüşme sürecinde detaylı veri elde etmek için ek sorular sorabilir.
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3.3. Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplandı.
Yarı yapılandırılmış görüşme formunun geliştirilmesine ilk olarak ilgili literatür gözden geçirilerek 5 sorudan
oluşan taslak bir form hazırlandı. Çalışmanın iç geçerliği için sorulan soruların şekillendirilen kavramsal
çerçeveye uyumu ve bu çerçevenin veri toplama esnasında yeterli olup olmadığının belirlenmesi için
hazırlanan taslak form Buca Eğitim Fakültesinde görev yapan 2 akademisyen ve yüksek lisans öğrenimini
sürdüren bir lise öğretmenine sunuldu. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda soru sayısı 4’e düşürüldü.
Oluşturulan açık uçlu sorulardan meydana gelen görüşme formları, 25 formasyon öğretmen adayı ile bire bir
görüşmeler yapılarak içlerinden 20 tanesinin analize uygun olduğu görüldü.
3.4. Veri Analizi
Araştırmada görüşme ile elde edilen verilerin analizi, içerik analizi yöntemiyle yapıldı. Veri analizi için
açık uçlu sorulara verilen cevaplar maddeler halinde kodlandı. Maddeler haline getirilen görüşme sonuçları
araştırmacıların kendileri tarafından 2 farklı zaman periyodunda okunarak, benzerliklerine göre 2 kez
kodlanarak, bu kodlamalar birbiriyle karşılaştırıldı ve kodlar arasında tutarlılık incelendi. Böylece birbiriyle
tutarlı olan kodlardan bir liste oluşturuldu ve bu kodlar anlamlı temalar altında toplandı.
Bu bağlamda öğretmen adaylarının görüşlerinden faydalanarak, öğretmen adaylarının pedagojik
formasyon programlarının niteliği hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesine çalışıldı. Bu araştırmada elde
edilen verilere ilişkin frekanslar ve yüzdeler tespit edildi. Araştırmanın geçerliği uzman görüşlerine bağlı
olarak belirlendi, güvenirliği ise farklı zamanlarda yapılan kodlamalar arasındaki tutarlılıkla tespit edildi.
Formasyon öğretmen adaylarına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formunun uygulanması sonucu elde
edilen veriler ışığında tablolar oluşturuldu.

4. BULGULAR
Formasyon öğretmen adaylarına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formunun uygulanması sonucu
elde edilen veriler incelendi. Görüşme sırasında görüşme yapılan formasyon öğretmen adayları 1-20 arası
rakamlarla kodlandı. Görüşmeye katılan formasyon öğretmen adayının 15 kız, 5 erkek olduğu, bunların 14
öğretmen adayı Biyoloji lisans öğretmen adayı Biyoloji lisans (4 aday lisans öğrencisi, 2 aday ücretli
öğretmen, 8 aday hiçbir işte çalışmıyor), 6 öğretmen adayı hemşirelik lisans mezunudur. Bu 6 aday halen
çeşitli hastane ve sağlık kuruluşunda görev yapmaktadır.
Formasyon öğretmen adaylarından elde edilen verilerle düzenlenen bu programın niteliği hakkındaki
görüşleri belirlendi. Bu veriler 4 madde halinde sıralandı. Formasyon öğretmen adaylarının düzenlenen bu
programın niteliği sıralandı. Formasyon öğretmen adaylarının Formasyon Eğitimi Veren Kurumun Olanakları
Hakkındaki görüşlerine ait verilerin oluşturduğu maddeler, tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1 Formasyon Eğitimi Veren Kurumun Olanakları Hakkındaki Görüşleriniz
Görüşler
Katılan Aday Kodu
1.Akıllı tahta eğitimi aldık
2.Ulaşım güçlüğü var
3.Ulaşım kolay
4.Sınıflarda aydınlatma uygun
5.Sınıflarda aydınlatma az
6.Sınıflarda havalandırma uygun
7.Sınıflarda havalandırma az
8.Akşamları yeme-içme problemi var
9.Gece güvenlik kontrolü yetersiz
10.Barınma sorunu var
11.Beni çok ilgilendirmiyor, sertifika alıyorum
12.Sınıf düzeni klasik.

1, 6, 7, 12
1, 18, 19, 20
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15
1, 6, 7, 12
4, 10, 16, 18, 19
1, 6, 7, 12
5, 10, 14, 15, 16, 17
2, 3, 4, 5, 8, 15, 18, 20
9, 11
17, 18, 19, 20
11, 12, 13, 14, 18, 20
4, 5, 6, 7, 16

Yüzde
%20
%20
%50
%20
%25
%20
%30
%40
%10
%20
%30
%25

Tablo 1’de formasyon eğitimini gerçekleştiren kurumun olanakları ile ilgili görüşlerin oluşturduğu veriler
incelendi. Görüldüğü gibi %40 akşamları yeme-içme probleminin en önemli sorun olduğunu belirtiyorlar.
%50 ise ulaşım kolaylığı var der derken %20 ulaşım zorluğundan bahsediyor. %20 sınıfların aydınlatmasını
yeterli bulurken %25 yetersiz bulmaktadır. Sınıfların havalandırmasını %20uygun olduğunu belirtirken %30
yetersiz havalandırma olduğunu söylemektedir. %20 il dışından geldiği için barınma sorunu olduğunu
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açıklamaktadır. %10 güvenlik yetersizliğinden, %30 kendisini çok ilgilendirmediğini önemli olan öğretmenlik
sınavına girebilmek için sertifika alabilmesi olduğunu açıklamaktadır.
Formasyon öğretmen adaylarının Formasyon Eğitimi Programındaki Dersler ve İşleyişi Hakkındaki
görüşlerine ait verilerin oluşturduğu maddeler, tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2 Formasyon Eğitimi Programındaki Dersler ve İşleyişi Hakkındaki Görüşleriniz
Görüşler
Katılan Aday Kodu
1. Derse katılım isteniyor
2. Çalıştığım için derse geç kalıyorum
3. Ders süreleri beni yoruyor
4. Kısa sürede çok ders stres yapıyor
5. Vize ve final sınav programları çok karışık
6. Formasyon aldığım için kafa yormuyorum
7. Programlar yaz sıcaklarına kalmamalı
8. Ders işleyişi öğrenci isteğinde olmalı
9. KPSS ye yönelik olmalı
10. 2.yarılda uygulama ve etkinlikler daha ilgili
olmamızı sağlıyor

1, 6, 7, 11, 13
1, 2, 18, 20
1, 10, 19, 20
2, 5, 9, 11, 12
2, 18, 19, 20
3, 10, 14, 15, 20
8, 9, 11, 14, 15
16, 17, 18, 19
16, 20
5, 6, 8, 9, 11

Yüzde
%25
%20
%20
%25
%20
%25
%35
%20
%10
%25

Tabloda görüldüğü gibi %25 kısa sürede alınan yoğun derslerin sıktığını, %25 derslerde hocaların derse
katılım istemelerinden sıkılıyor, %25 sertifika programı olduğu için kafa yormadığını, %25 2.yarıyıl
uygulamalı ders çokluğu ilgimizi arttırıyor, %25 programın yaz sıcaklarına kalmamasını belirtmektedir. %20
formasyon öğretmen adayı ders işleyiş şeklinin kendi istekleri doğrultusunda olmasını istemektedir. Ayrıca
%20 ders sürelerinin kendilerini yorduğunu, %20 çalıştığı için derse geç kaldığını, %20 vize-final sınav
programlarının karışık olduğunu söyleyerek, sınavlar olmasa olmaz mı gibi görüşlerin ön plana çıktığı
görülmektedir.
Formasyon öğretmen adaylarının ders kredisi ve içerikleri hakkındaki görüşlerine ait verilerin oluşturduğu
maddeler tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3 Formasyon Eğitimi Programındaki Derslerin Kredisi ve İçerikleri Hakkındaki Görüşleriniz
Görüşler
Katılan Aday Kodu
Yüzde
1. Ders içerikleri yeterli
2. Parayla sertifika alıyoruz
3. Programlar yaza mevsimine kaymamalı
4. Alan dersleri dışı derslerde sıkılıyorum
5. Dersler çok yoğun
6. Gerçekten öğretmen olabilir miyiz?
7. Zaman kısıtlı
8. Lisans öğrencisi 4 yılda formasyonu kazanıyor

2, 3, 6, 7, 10, 13, 15
4, 12, 13, 16, 17, 20
8, 9, 17, 19, 20
9, 14, 18, 19, 20
11,13
4, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20
2, 4, 5
4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20

%35
%30
%25
%25
%10
%40
%15
%55

Tabloda görüldüğü gibi formasyon programına katılan öğretmen adaylarının %35 ders içeriklerini yeterli
bulmaktadır. %55 ise lisans öğrencilerinin 4 yılda aldıkları formasyon eğitimi derslerini kısa sürede
almalarının yorucu olduğunu söyleyerek, verimli olmadığını belirtmektedirler. %30 ise parayla öğretmenlik
sertifikası aldığını açıklıyor, %25 programların sıcak haziran-temmuz aylarına uzamamasını istemektedir.
%25 formasyon dersleri alan dışı olduğu için bizi sıkıyor, %15 ise zamanın kısıtlı olduğu için her şeyin
birbirine karıştığını açıklamaktadır.
Formasyon öğretmen adaylarının formasyon programı hakkındaki Önerilerine ait verilerin oluşturduğu
maddeler ise tablo 4’de yer almaktadır.
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Tablo 4 Formasyon Programı Hakkındaki Önerileriniz
Görüşler
1. Staj süresi uzatılmalı
2. Formasyon süresi uzatılmalı
3. Önemli değil
4. Devamsızlık sorun olmamalı
5. Not sıkıntısı olmamalı
6. Ders içeriklerine uzağız
7. Ders saatleri azaltılmalı
8. Hoca ile iletişim artmalı
9. Staj etkinlikleri daha çok önemsenmeli
10. Formasyon kaldırılsın
11. Süre daha kısaltılmalı

Katılan Aday Kodu

Yüzde

1, 4, 5, 6, 7
2, 4, 5, 6, 16
3
8, 15, 18, 19
8, 19, 20
9, 18, 19, 20
10, 18
10, 13
11
12, 15, 17, 19, 20
14, 17, 18, 20

%25
%25
%05
%20
%15
%20
%10
%10
%05
%25
%20

Tablo 4’de formasyon programı hakkındaki önerileri incelendiği zaman %25 formasyon kaldırılsın, ne gereği
var şeklinde düşünüyor, %25 süre uzatılmalı, %10 ders saatleri azaltılmasını istemektedir. Burada görüldüğü
gibi formasyon öğretmen adaylarında bir tutarsızlık görülmektedir. Dikkati çeken diğer bir nokta ise %20
programa devam zorunluluğu olmamalı, %15 not sıkıntısı olmamalı, %20 ders içeriklerine uzak olduklarını
belirtmektedirler. Ders saatlerinin azaltılması, staj-okullarda uygulama süresinin uzatılması gibi ortaya çıkan
öneriler dikkati çekmektedir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
•

Formasyon eğitimine katılan Biyoloji ve Hemşirelik lisans mezunlarının %75 kız olmaları biyoloji
öğretmenliği alanının adeta bir bayan mesleği olduğu görüşünü arttırmaktadır. Biyoloji lisans
mezunlarının genellikle işsiz olmaları, bu programa katılmaları nedeni olarak iş bulma şanslarını
arttırabileceği düşüncesindedirler. Hemşirelik lisans mezunlarının ise hepsi (6 kişi) hastanelerde veya
bir sağlık kurumlarında çalışmalarına karşılık hastanelerdeki nöbetlerden kurtulup, öğretmen
olabilmeyi daha kolay bir meslek alanı olarak yorumlamaktadırlar. Bu konuda Kete ve Ertem (2015),
formasyon öğretmen adaylarının öğretmen olma istekleri hakkındaki görüşlerinin incelendiği
araştırma sonuçlarıyla da benzerlik oluşturmaktadır.

•

Formasyon eğitiminin gerçekleştiği eğitim kurumlarının olanakları ile ilgili olarak, öğretmen
adaylarında önemli bir sorunun ortaya çıkmadığı görülmektedir. Sadece saat 17 :00dan sonra yapılan
eğitimde yemek sorununun özellikle işten veya uzaktan gelenlerde ortaya çıktığı görülmektedir.
Bunun dışında uzaktan gelen formasyon öğretmen adayları ulaşım sorunu yaşamaktadırlar. Aynı
şekilde il dışından gelen öğretmen adayları barınma sorunu ile karşılaştıkları ortaya çıkmaktadır.
Sınıfların düzenleri, aydınlatma, havalandırma ile ilgili zıt görüşlerin aynı oranlarda belirtilmeleri,
kişilerin farklı görüşler ortaya koyarak temel sorundan çok kişisel sıkıntılarını yansıttıkları
düşüncesindeyiz.

•

Ders programının işleyişinde karşılaştıkları sorunlarda ise; devam zorunluluğu, sınavların zorluğu,
derslere yetişememe gibi zorluklar oluşmaktadır. Fakat büyük bir kısmı bir sertifika programı olduğu
için fazla düşünmediklerini, KPSS de öğretmenlik atama sınavına girebilmek için belgeyi almaya
çalıştıklarını açıklamaktadırlar. Bu düşünceye sahip adayların İlgan ve ark (2013), Bulut (2009),
Dikici ve ark. (2006) araştırmalarında belirttiği gibi öğretmenlik niteliklerini kazanımlarında sorunlar
ortaya çıkmaktadır.

•

Derslerin içeriği ile ilgili sorunların belirtildiği 3. maddede; formasyon öğretmen adaylarının,
formasyon derslerine alışık olmadıkları için sıkıldıklarını açıklamaktadırlar. Lisans eğitimi sürecinde
eğitim fakültesi öğretmen adaylarının alan dersleri ile birlikte 4 yılda kazandıkları öğretmenlik
formasyonunu kısa bir sürede almak öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunda stres
oluşturmaktadır. Aynı şekilde önemli bir kısmı parayla alınan bu programı yanlış değerlendirerek
katılan herkesin başarılı olması gerekliliğini düşünmektedir. Burada yoğunlaştırılmış ve
mezuniyetten sonraki hayat şartlarının zorunlulukları içinde alınan formasyon eğitimi, fakültelerde
lisans eğitimi sürecinde bu programı almak isteyenlere eğitim fakültelerinde programlar
düzenlenebilir. Ayrıca öğretmen olmak isteyenlere tezsiz yüksek lisans programları gibi programlar
planlanarak, öğretmenlik formasyon eğitimi belli bir programa oturtulmasının daha uygun olacağı
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düşüncesindeyiz. Kete ve Ertem (2015) araştırmasında da belirtildiği gibi bu programların ülkenin
ihtiyaç politikaları belirlenerek düzenlenmeli ve böylece çok sayıda işsiz öğretmen adayı sorunu
yaşanmamalıdır.
•

Formasyon öğretmen adaylarının önerilerini incelediğimiz zaman, ders devam zorunluluğu, not
sıkıntısı olmamalı, ders saatleri azaltılmalı, süre kısaltılmalı ve en önemlisi formasyon kaldırılsın
denilmesi, öğretmenlik formasyon eğitimine verdikleri önemi ortaya koymaktadır. Bu adayların
kendi yeterlilikleri ve kazanımlarını hiç sorgulamadan öğretmen olmak (bir iş sahibi) istedikleri
görülmektedir. Üstüner (2004), araştırmasında, son yıllarda öğretmen niteliğinin düştüğünü
belirterek, açılan formasyon eğitimi sonucu öğretmenlerin oluşturduğu sıkıntıları açıklayarak bu
araştırmayla benzerlik oluşturmaktadır.
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ONLİNE SINAVLARDA KOPYA ÇEKMEYİ ENGELLEME VE TESPİT ETME
YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALANYAZIN TARAMASI1
Arif Cem TOPUZ2, Selçuk KARAMAN3
1. ÖZET
Online öğrenme ortamlarının yaygınlaşması ve online ortamdaki sınavların; öğrenci, öğretmen ve eğitim sistemi
açısında sağladığı kolaylıklar nedeniyle, online sınavların yaygınlaştığı ve bu sınav sistemi üzerine yapılan çalışmaların
giderek arttığı görülmektedir. Online sınav sistemiyle ilgili getirilen en büyük eleştirinin “sınavların güvenliği” olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, sınav sistemlerinde güvenliğin artırılabilmesi için kopya çekme yöntemlerinin incelenmesi ve
buna yönelik çözümlerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, son 10 yılda yapılmış araştırmalar incelenerek; online
sınav sistemlerinde uygulanan kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla, Web of Science ve Science Direct isimli veri tabanlarından son 10 yılda yapılmış çalışmalar sistematik bir şekilde
taranmış ve konuyla ilgili araştırmalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre kopya çekmeyi
engellemek için; “online sınavın uygulanma sürecinde”, “sınav ortamında” ve “sistemin geliştirilmesinde” izlenebilecek
stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejiler genel olarak öğrencilerin bilgisayar üzerindeki kontrollerinin kısıtlanmasına
yöneliktir. Sınava katılacak öğrencilere kimlik doğrulama yapılması ve sınavın tam ekran modunda çalışması, önerilen
yöntemlerden bazılarıdır. Kopya çekmeyi tespit etme yöntemlerinin ise; “görüntü analizi”, “ses analizi” ve “log analizi”
boyutlarında dağıldığı görülmüştür. Online sınavda kullanıcının; loglanan her hareketi, web kamerası üzerinden alınan
görüntüsü ve ses kaydı gibi veriler sayesinde, kopyanın tespit edilebileceği belirtilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Online sınav güvenliği, kopya engelleme yöntemleri, kopya tespit yöntemleri.

Determination of Cheating Prevention and Detection Methods in Online Exams:A Literature Review
EXPANDED ABSTRACT
At the beginning of the criticism for the implementation of the online exams, security emphasis is given
(Lipson & Karthikeyan 2016; Mirza & Staples, 2010; King et al. 2009). When it is thought that the success or
failure of the exams is determined on the basis of the evaluation made with the online exam system, it is quite
normal to question safety in this system. It is possible to reach many studies (Cluskey et al. 2011; Kitahara et
al. 2011; Bailie & Jortberg, 2009) where methods for cheating prevention and detection are identified in
literature. By compiling the methods of preventing and detecting cheating presented in these studies, it is
thought that a guide for researchers who want to develop a security-enhanced online examination system can
be put forward.
In this study, it was aimed to determine the ways to prevent cheating and how to detect cheating in online
examinations. For this purpose, the following research questions were searched in the literature. According to
the researches published in the last 10 years in online databases called Web of Science and Science Direct;
1. What are the methods to prevent cheating?
2. What are the methods of detecting cheating?
In order to prevent cheating in online examinations; it has been suggested that the methods that can be
applied to "in the process of applying the online exam", "in the examination environment" and "in the
development of the system". These methods are generally aimed at limiting students' control of the computer.
Authentication to students participating in the exam, and the full screen mode of the exam, are some of the
suggested strategies.
In order to be able to detect the cheating; "image analysis", "sound analysis" and "log analysis" can be
done. It is stated that the cheating can be detected by analyzing the user data such as every movement, video
and audio recordings.
There are many methods in which students can apply for cheating during the online exams; but also it is
understood that there are so many strategies that can be applied to prevent and detect cheating. It can be said
that in an online examination system designed with multiple security methods used together, cheating can be
prevented or minimized.

Bu bildiri “Güvenliği artırılmış bir çevrimiçi sınav sistemi geliştirilmesi ve teknoloji kabul düzeyinin incelenmesi” başlıklı doktora
tezinden üretilmiştir.
2
Öğr. Gör. Arif Cem Topuz, Ardahan Üniversitesi, Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü,
Ardahan / TÜRKİYE, e-posta: arifcemtopuz@ardahan.edu.tr
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Doç. Dr. Selçuk Karaman, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
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1

489

A primary recommendation for the researcher who works on being able to provide safety in online exams;
methods and techniques in the literature must be used together. The second proposal is; online examinations
are conducted under supervision in environment such as laboratory and exam center. The third proposal is;
new investigations may be carried out on students who is detected when cheating.
Keywords: Online exam security, cheating prevention methods, cheating detection methods.
2. GİRİŞ
Ölçme, yaşamımızdaki pek çok şeyin sürekli değişmesinden ve insanoğlunun da bu değişimleri merak
edip gözlemleme ihtiyacından ortaya çıkan bir süreçtir (Güler, 2014). Öğretimin olduğu her dönemde ölçme
ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulmuş; sınavlar, portfolyolar, kurul kararları, öğretmen görüşleri ve daha pek
çok araçla öğrenci başarısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır (Başol, 2015). Ölçme işlemi eğitim sisteminde
sınavlarla yapılmaktadır. Bu sınavlarda; kısa cevaplı testler, doğru-yanlış testleri, çoktan seçmeli testler, sözlü
sınavlar, yazılı sınavlar, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) ve dereceli puanlama
anahtarı (rubrik) gibi çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır (Güler, 2014). Bu gibi ölçme araçlarıyla sınavlar
sınıf ortamında kâğıt ve kalemle gerçekleştirilebileceği gibi çevrimiçi ortamda da yapılabilmektedir. Bu süreç
bilgi teknolojilerinin eğitim mecrasına dahil olması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Şöyle ki, 2017 yılının
eğitim teknolojileriyle, öğrenmenin uzaktan yapılabildiğinin ifade edildiği çalışmaların (Çeliköz & Erdoğan,
2017) yanı sıra, artık sınavların da uzaktan uygulanabildiği de (Başol et al. 2017) görülmektedir. Bu noktada,
çevrimiçi sınav sistemleri sayesinde eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeni bir boyut kazandığı
söylenebilir (Şimşek et al. 2016).
Bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak ölçme ve değerlendirme araçları da
yaygınlaşmakta ve online ortamda sınavlar gerçekleştirilmektedir (Aydın et al. 2017; Arnold, 2016; Kaya,
2016; Kırmacı & İzmirli, 2015; Kip Kayabaş, 2014). Örneğin, bilgisayar destekli/dayalı sınav sistemi, internet
destekli/dayalı sınav sistemi, web destekli/dayalı sınav sistemi ve sınav otomasyon sistemi gibi başlıklarla
birçok araştırmanın yürütüldüğü bilinmektedir (Karahoca et al. 2009; Karakaya, 2001). Bununla ilgili olarak
alanyazında sıkça çalışmaların yapıldığı ve bilimsel perspektiften tartışmaların devam ettiği de görülmektedir.
Bu noktada, online sınav sistemlerinde en büyük problem, öğrencilerin sınav esnasında sergileyecekleri kopya
çekme davranışının saptanmasıdır (Atoum et al. 2017).
Online sınav sistemlerinde “güvenlik” kavramı, öğrencilerin kopya çekme durumu için kullanılmaktadır.
Kopya çekmek ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “genellikle yazılı sınavlarda soruları cevaplamak için bir
kaynağa gizlice bakmak” şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde öğrencilerin kopya çekme durumları üzerine
yapılan akademik çalışmalar Polat (2017) tarafından analiz edilmiş ve bu meta-analiz neticesinde;
öğrencilerin kopya çekme eğiliminde oldukları ve en çok çoktan seçmeli sınavlarda kopya çekildiği gibi
sonuçlara ulaşılmıştır. Online sınav güvenliği noktasında uluslararası çalışmalar incelendiğinde, bu soruna
birçok çalışmada (Arnold, 2016; Fenu et al. 2017; Rosen & Carr, 2013) dikkat çekildiği görülmektedir.
Örneğin, Arnold (2016) çalışmasında; gözetimsiz online sınavlarda kopya çekme oranının gözetimli sınavlara
oranla çok daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Alessio et al. (2017) ise; gözetimli ve gözetimsiz online
sınav yaptığı çalışmalarında, gözetimli sınavda sınıf ortalamasının 17 puan azaldığını belirtmişlerdir. Kitahara
et al. (2011), ülkenin en iyi öğrencilerinin %80'i tarafından, sınıfının en üst sıralarına girmek için kopya
çekildiğinin ifade edildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, araştırılan öğrencilerin yarısından fazlası aldatmanın
büyük bir şey olduğunu düşünmediklerini söylemiş, %40’ı en az bir sınavda kopya çektiğini belirtmiş, %67’si
başkasının ödevini kopyaladığını ifade etmiştir. King et al. (2009) online sınav sistemi ile gerçekleştirilen
sınavlarda kopya çekilmesi durumunu değerlendirmiş ve öğrencilerin %73.6’sı tarafından online sınavlarda
kopya çekildiğini ortaya çıkarmıştır. Yine öğrencilerin %94’ü de sınava kendileri yerine bir başkasının
girdiğini ve %90’ı ise sınavlarda cep telefonu kullanılması yöntemleriyle kopya çektiğini ifade etmiştir.
Kigwana ve Venter (2016) ise bu soruna kurum açısından bakarak, online sınav yapan kurumların kendi
itibarlarını korumak için güvenliğe özen göstermeleri gerektiğini belirtmiştir.
Bazı çalışmalarda öğrencilerin sınavlarda neden kopya çektiği araştırılmıştır. Örneğin; Uzun et al. (2007),
öğrenciler tarafından en sık belirtilen beş nedeni; zaman kısıtlılığı, dersten geçmenin mutlak not almaya bağlı
olması, öğrencilerin ödev ve ders hakkında yetersiz bilgilendirilmesi, dersin önemsenmemesi veya
sevilmemesi, aşırmanın tam olarak neleri kapsadığının bilinmemesi şeklinde ortaya çıkarmışlardır. Bu konuda
Çetin (2007) tarafından yapılan araştırmada ise; sınav türünün öğrencilerin kopya çekme düzeylerini
etkilediği, çoğunlukla çoktan seçmeli sınavlarda ve ezbere dayalı sınavlarda daha kolay kopya çekilebildiği ve
sınavda gözetmen davranışlarının öğrencilerin kopya çekme oranlarını etkilediği saptanmıştır.
“Online exam cheating”, “online exam proctor”, “online exam prevent” ve “online exam detect” anahtar
kelimeleriyle alanyazında tarama yapıldığında, öğrenciler tarafından kopya çekmede kullanılabilen yöntemler
ve bu yöntemlerin nasıl engellenebileceğine yönelik önerilerin belirtildiği birçok araştırmaya (Chen et al.
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2010; Cluskey et al. 2011; King et al. 2009; Liu et al. 2015; Moten et al. 2013; Rowe, 2004; Xiao & Yang,
2009) ulaşılabilmektedir. Bu araştırmalarda belirtilen kopya çekme yöntemleri, çalışma kapsamında dört
kategori altında toplanarak aşağıda yer alan Tablo 29’de sunulmuştur.
Tablo 29. Online Sınavlarda Kopya Çekme Yöntemleri
Kategori
Öğretmenin
yanıltılması

Sistemin
yanıltılması
Kaynaklardan
yararlanılması
Başka
kişilerden
yararlanılması

Kopya çekme yöntemi
Yönetim paneli şifresinin ele geçirilerek havuzdaki soruların cevaplarının alınması
Yönetim paneli şifresinin ele geçirilerek geçmiş sınav notlarının değiştirilmesi
Spyware ve sniffers yazılımları ile başkalarının ne cevap verdiğinin veya öğretmenin
klavyeden ne yazdığının izlenmesi
Öğretmen bilgisayarında web browser ve hard disk geçmişinin taranarak sınav sorularına
ulaşılması
Kasıtlı olarak internet bağlantısının koparılarak ek süre alınması
Verilen süreden daha fazla sürede sınav olunması
Bilgisayarın sistem saatinin durdurularak çevrimiçi sınav esnasında sürenin ilerlemesinin
engellenmesi
Sınav süresince çevrimiçi kaynaklardan yararlanılması
Sınav süresince derslerde alınan notlardan yararlanılması
Sınav süresince kitaplardan yararlanılması
Her yıl aynı sınav sorularını soran eğitmenlerin sınav sorularının üst sınıflardan alınması
Sınavdan ilk çıkan öğrenciden cevapların alınarak sınava girilmesi
Öğrencilerin kendileri yerine başkasının sınava girmesi
Soruların cep telefonu ile gönderilerek cevapların başkalarından alınması
Sınav süresince yandaki kişilere danışılması

Tablo 29 incelendiğinde, online sınavlarda öğrenciler tarafından kopya çekme yöntemlerinin dört başlık
altında toplandığı görülmektedir. Öğrenciler tarafından kopya çekebilmek için; öğretmenin yanıltılması,
sistemin yanıltılması, başka kaynaklardan ve kişilerden yararlanılması gibi yöntemlere başvurulduğu
anlaşılmaktadır. Bir online sınavda kopya çekmenin engellenmesi veya tespit edilmesi amaçlandığında,
çözüm üretilmesi gereken kopya çekme yöntemleri alanyazında bu şekilde belirtilmektedir.
Kopyanın engellenmesi ve tespit edilmesi kavramları bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Zira
günümüzde online sınavlara yöneltilen eleştirilerin başında güvenlik vurgusu gelmektedir (Lipson &
Karthikeyan 2016; Mirza & Staples, 2010; King et al. 2009). Sınavlardan başarılı ya da başarısız olmanın,
online sınav sistemi ile yapılan değerlendirme neticesinde belirlendiği düşünüldüğünde, bu sistemde
güvenliğin sorgulanması gayet doğaldır. Alanyazında, online sınavlarda kopya çekmeyi engelleme ve tespit
etmeye yönelik yöntemlerin belirtildiği birçok çalışmaya (Cluskey et al. 2011; Kitahara et al. 2011; Bailie &
Jortberg, 2009) ulaşmak mümkündür. Bu çalışmalarda sunulan kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme
yöntemlerinin derlenmesiyle, güvenli bir online sınav sistemi geliştirmek isteyen araştırmacılar için bir rehber
ortaya koyulabileceği düşünülmektedir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada; Web of Science ve Science Direct isimli veri tabanlarında son 10 yılda yer alan
araştırmaların analiziyle, online sınavlarda kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme yöntemlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.
Son 10 yılda yayınlanan araştırmalara göre, online sınavlarda;
1. Kopya çekmeyi engelleme yöntemleri nelerdir?
2. Kopya çekmeyi tespit etme yöntemleri nelerdir?
3. YÖNTEM
3.1. Araştırma Modeli
Bu çalışma, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Belirlenen anahtar kelimelerle
yapılan tarama sonucunda ulaşılan dokümanların analizinde; nitel araştırma modellerinden durum çalışması
(case study) deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise doküman analiziyle test edilerek yorumlanmıştır.
3.2. Evren ve Örneklem
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Bu çalışmanın evreni; Web of Science ve Science Direct isimli veri tabanlarında, son 10 yılda [20082017] yayınlanmış araştırmalardan, online sınavlarda kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme yöntemlerinin
sunulduğu çalışmalardan oluşmaktadır. İlgili veri tabanlarında “online exam cheating”, “online exam
proctor”, “online exam prevent” ve “online exam detect” anahtar kelimeleriyle yapılan tarama sonucunda
konuya ilişkin 45 adet araştırmaya ulaşılmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş ve doğrudan
evrende yer alan 45 araştırma üzerinde çalışılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı
Çalışma kapsamında, dokümanlarda sunulan kopya çekmeyi engelleme ve tespit etme yöntemlerinin
saptanması amacıyla bir form oluşturulmuştur. Bu form aracılığıyla araştırmaların; başlığı, yazarı, yayın yılı
ve belirtilen kopya çekme ve/veya engelleme yöntemleri analiz edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
kullanılan form aşağıda yer alan Tablo 30’de sunulmuştur.
No
1
…
45

Başlık

Yazar

Tablo 30. Veri Toplama Formu
Yıl Kopya engelleme yöntemi Kopya tespit yöntemi

3.4. Verilerin Analizi
Çalışma kapsamında ulaşılan dokümanlar, araştırma soruları çerçevesinde analiz edilmiş ve veri toplama
aracı olarak kullanılan form doldurulmuştur. Bu analiz işleminin ardından, formda bulunan kopya çekme ve
tespit etme yöntemleri sentezlenerek çalışmanın bulgularına ulaşılmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde; öğrencilerin online sınavlarda kopya çekebilmelerini engelleyebilme ve
çekebilmişlerse de bu durumu tespit edebilmeye yönelik yöntemler alanyazın doğrultusunda belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu noktada, araştırma soruları çerçevesinde ulaşılan bulgular aşağıda bu başlıklar çerçevesinde
sunulmuştur.
4.1. Kopya Çekmeyi Engelleme Yöntemlerine İlişkin Bulgular
Öğrencilerin online sınavlarda kopya çekebilmelerinin nasıl engellenebileceğine yönelik alanyazında
kapsamlı bir tarama yapılmıştır. Bu noktada, birçok araştırmada (Bailie & Jortberg, 2009; Cluskey et al. 2011;
Faucher & Caves, 2009; Gordon, 2013; Jung & Yeom, 2009; Kapoor, 2014; Kigwana & Venter, 2016;
Kitahara et al. 2011; Rose, 2009; Yee & MacKown, 2009) kopyanın engellenebilmesine ilişkin çeşitli
yöntemlerin önerildiği görülmüştür. Bu araştırmalarda önerilen stratejiler analiz edilmiş ve sentezlenerek
aşağıda yer alan Tablo 31’te sunulmuştur.
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Tablo 31. Online Sınavlarda Kopya Çekmeyi Engelleme Yöntemleri
Online sınavın uygulanacağı
Online sınavın uygulanmasına
Online sınav sistemi
laboratuvar ortamına yönelik
yönelik stratejiler
geliştirilmesine yönelik stratejiler
stratejiler
Sınava başlamadan önce “soruları
Sınav için ilan edilen süreden 15
Sınavın laboratuvar, kütüphane
kendim cevapladım, soruların
dakika geçtikten sonra sınava
veya test merkezi gibi
kopyasını almayacağım” şeklinde
girilememesi
ortamlarda yapılması
onay cümlesi eklenmesi
Sınav bilgisayarında sınav
Yönetim paneli şifresinin karmaşık
uygulamasına erişim
Sınav süresinin kısa tutulması
olacak şekilde oluşturulması ve iyi
haricindeki tüm portların
bir şekilde korunması
kapatılması
Uzaktan masaüstüne
Sınav sunucusunda hacker
Sınavların tek bir zaman diliminde
bağlanmayı sağlayan
saldırılarına karşı güvenlik
yapılması
programların kapatılması
tedbirlerinin alınması
İşaretlenen soruların
Sınava katılan öğrencilerin imzası
Tarayıcıların uzaktan yönetim
değiştirilememesi ve önceki sorulara
ve el yazısının alınması
modülünün kapatılması
dönülememesi
Uzaktan katılım yapılırsa telefonla İşletim sisteminin uzaktan
Sınav bittiğinde otomatik olarak
arayarak kimlik doğrulama
yardım bağlantısının
sistemden çıkış yapılması
yapılması
kapatılması
Bilgisayarların IP adreslerinin
Sınava ilişkin belgelerin öğretmen
Öğrencilerin sınavdan çıkış yapması
sisteme kaydedilerek farklı bir
bilgisayarında korumasızca
durumunda tekrar girebilmesinin
IP adresinden girişin
bırakılmaması
eğitimci onayına bağlı olması
engellenmesi
Sahte uyarı mesajları ile sınavı
Sınav ortamında kullanılacak
Sunucuların yedekli şekilde devreye
tekrar almak isteyen öğrencilere
internetin kablosuz (wireless)
alınarak yük dağıtımının yapılması
dikkat edilmesi
olmaması
Bilgisayarların sınav harici
Her sınav için ayrı soru
İkinci bir internet tarayıcı
kullanım özelliklerinin
hazırlanması
açılabilmesinin engellenmesi
kısıtlanması
Sınav süresince öğrencilerin
Ekran görüntüsünün
kullandıkları bilgisayarlar ve varsa paylaşılamaması için
Kimlik doğrulamada parmak izi
hesap makinesi gibi diğer teknik
bilgisayarların yazıcılarla olan
tanıma sisteminin kullanılması
cihazların gözlenmesi
bağlantılarının kapatılması
Taşınabilir disklerin
Sınava başlama anında kamera
takılamaması için
Kimlik doğrulamada yüz tanıma
kaydı alınabildiğinin test edilmesi
bilgisayarların USB girişlerinin sisteminin kullanılması
kapatılması
Beklenmedik teknik sorunlar için
Klavyedeki CTRL ve ALT gibi
hazırlanmış bir planın olması
fonksiyon tuşlarının kapatılması
Öğrencilerin sorulara verdikleri
Kopyala-yapıştır ve Printscreen
cevapları almalarına izin
özelliğinin kapatılması
verilmemesi
Sınav arayüzünün tüm pencereyi
kaplaması
Soruların ve seçeneklerin rastgele
sıralanarak gelmesi
Soruların birer birer sorulması
Sınavda ses kaydı yapılması
Sınav süresi bilgisinin sunucudan
alınması
Tablo 31’te, online sınavlarda kopya çekmenin engellenebilmesi için önerilen yöntemlerin “çevrimiçi
sınavların uygulanması”, “çevrimiçi sınavın uygulanacağı laboratuvar ortamı” ve “çevrimiçi sınav sistemi
geliştirilmesine” yönelik stratejileriler şeklinde gruplandığı görülmektedir. Bu stratejiler incelendiğinde,
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çevrimiçi sınavlarda öğrencilerin kopya çekebilmek için başvurabilecekleri birçok yöntemin olduğu, ancak;
bu yöntemlerin engellenebilmesi için de uygulanabilecek bir o kadar stratejinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla birden fazla stratejinin birlikte kullanılmasıyla tasarlanan bir çevrimiçi sınav sisteminde, kopya
çekmenin engellenebileceği veya asgari düzeye indirilebileceği söylenebilir.
4.2. Kopya Çekmeyi Tespit Etme Yöntemlerine İlişkin Bulgular
Güvenli bir online sınav sisteminde, kopya çekmenin engellenmiş olması gerektiği gibi, bu yola
başvuranların ve bir şekilde teknik tedbirleri aşmayı başarmış olanların tespit edilebilmesi de son derece
önemlidir. Kopya çekmeye teşebbüs etmiş veya başarmış öğrencilerin nasıl tespit edilebileceğine yönelik
birçok çalışmada (Bawarith et al. 2017; “Beating cheating”, 2011; Bergstein, 2013; Eisenberg, 2013a, 2013b;
Faucher & Caves, 2009; Kolowich, 2013; Thomas, 2013; Yee & MacKown, 2009) çeşitli stratejilerin
önerildiği görülmektedir. Bu stratejiler çalışma kapsamında sınıflandırılarak aşağıda yer alan Tablo 32’te
sunulmuştur.
Tablo 32. Online Sınavlarda Kopya Çekmeyi Tespit Etme Yöntemleri
İşlem
Webcam
üzerinden
görüntü kaydı
(görüntü
analizi)
Ses kaydı
(ses analizi)
Log kaydı
(log analizi)

Amaç
Göz hareketlerinin webcam üzerinden takip edilmesi
Web kamerasıyla öğrencilerin sistem tarafından izlenmesi
Webcam üzerinden eğitimcilerin / görevlilerin öğrencileri sınav süresince izlemesi
Kimlik fotoğrafıyla sınav anında webcam karşısındaki adayın aynı olup olmadığının
kontrol edilmesi
Sınav ortamında 360 derece görüş alanlı kamera kullanılması
Hareket algılayıcı yazılım kullanılması
Ortamda varsa ikinci bir kişinin sesinin tespit edilmesi
Sınava izin verilen zaman aralığı dışından giriş yapılması durumunun incelenmesi
Sınava izin verilen IP aralığı dışından giriş yapılması durumunun incelenmesi
Aynı kişinin birden fazla IP adresinden sınava girmiş olması durumunun incelenmesi
Aynı IP adresinden birden fazla kişinin sınava girmiş olması durumunun incelenmesi
Sınavı başlatma, soruları cevaplama ve sınavı tamamlama zamanı bilgilerinin incelenmesi
Zor soruların cevaplanma sürelerinin kontrol edilmesi (zor sorular hızlı cevaplanamaz)
Farklı öğrencilerin aynı sorulara aynı yanlış cevapları vermiş olması
Farklı öğrencilerin aynı soruda işaretlediği yanlış cevabı değiştirerek doğruyu
işaretlemeleri
Klavyeden parola yazma hızlarının incelenmesi
Klavyeden tuşları kullananların hangi tuşları kullandıklarının incelenmesi
Tam ekrandan kasıtlı şekilde çıkanların incelenmesi
İkinci bir tarayıcının açılması durumunun incelenmesi
Sunucuya tuzak soru paketi eklenmesi ve bu pakette belirtilen cevapları verenlerin
incelenmesi

Tablo 32’te belirtilen stratejilere göre; online sınav sisteminde görüntü, ses ve log analiziyle kopya
çekmenin tespit edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu noktada, mümkün olduğunca çok stratejinin birlikte
kullanılmasının, kopya çekenlerin tespit edilebilme ihtimalini artırabileceği söylenebilir.
5. SONUÇ TARTIŞMA ve ÖNERİLER
Eğitim sistemi içerisinde ölçme ve değerlendirmenin geçerli ve güvenilir olduğunun sorgulanmasında
sınav ortamındaki kopya çekme durumu dikkate alınabilir. Bununla ilgili olarak da sınavlarda güvenlik
tedbirlerinin alınması gerektiği söylenebilir. Bu noktada, alanyazında online sınav sistemleri üzerinden
yapılan sınavlarda, öğrencilerin kopya çekmelerini engellemede ve tespit etmede kullanılabilecek yöntemler
sıklıkla tartışılmıştır. Bu çalışmada da; alanyazın dikkate alınarak, online sınavlarda kopya çekme ve/veya
engelleme yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır (Bailie & Jortberg, 2009; Cluskey et al. 2011; Faucher &
Caves, 2009; Gordon, 2013; Jung & Yeom, 2009; Kapoor, 2014; Kigwana & Venter, 2016; Kitahara et al.
2011; Rose, 2009; Yee & MacKown, 2009).
Araştırma bulgularına göre, kopya çekmeyi engellemek için; “online sınavın uygulanma sürecinde”,
“sınav ortamında” ve “sistemin geliştirilmesinde” izlenebilecek stratejiler alanyazında ışığında belirlenmiştir.
Bu stratejiler genel olarak öğrencilerin bilgisayar üzerindeki kontrollerinin kısıtlanmasına yönelik olup, sınava
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katılacak öğrencilere kimlik doğrulama yapılması ve sınavın tam ekran modunda çalışması önerilen
stratejilerden bazılarıdır.
Online sınavlarda öğrencilerin kopya çekebilmek için başvurabilecekleri birçok yöntemin olduğu, ancak;
bu yöntemlerin engellenebilmesi için de uygulanabilecek bir o kadar stratejinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla birden fazla stratejinin birlikte kullanılmasıyla tasarlanan bir online sınav sisteminde, kopya
çekmenin engellenebileceği veya asgari düzeye indirilebileceği söylenebilir. Bununla ilgili olarak, bir takım
ticari şirketler güvenli online sınav yapmak amacıyla web tabanlı yazılımlar geliştirmişler ve talep eden
kurumların sınavlarını kendi web sunucuları üzerinden yapmaktadırlar. ProctorU.com, Mettle.com,
Respondus.com ve Softwaresecure.com günümüzde en yaygın kullanılan web tabanlı online sınav siteleridir
(OReilly & Creagh, 2016). Bu siteler sınav anında öğrencinin bulunduğu ortamdaki sesleri ve görüntüleri
kendi yöntemleriyle analiz ederek kopya çekme durumunu tespit etmeye çalışmakta ve belirli bir oranda da
başarıya ulaşmaktadırlar. Sınav sonuçlarının güvenirliğinin artırılması için sınav sayısının artırılabileceği de
(Bailie & Jortberg, 2009) tavsiye edilmektedir.
Araştırma bulgularına göre, kopya çekmeyi tespit etme yöntemlerinin; “görüntü analizi”, “ses analizi” ve
“log analizi” boyutlarında dağıldığı görülmüştür. Kullanıcının loglanan her hareketi, web kamerası üzerinden
alınan görüntü ve ses kaydı gibi verilerin analizi sayesinde kopyanın tespit edilebileceği anlaşılmıştır.
Alanyazında, sınav anında kopya çekmeyi tespit edebilmek için birçok çalışmada (Bergstein, 2013;
Eisenberg, 2013b; Kolowich, 2013) web kamerası üzerinden öğrencilerin sınav süresince izlenmesinin tavsiye
edildiği görülmüştür. Jung ve Yeom (2009), kimlik fotoğrafıyla sınav anında web kamerası karşısındaki
kişinin aynı kişiye ait olup olmadığının kontrol edilebileceğini önermektedir. Bazı çalışmalarda ise (Cluskey
et al. 2011) öğrencilerin göz hareketlerinin takip edilmesi ve ortamdaki başka kişilerin varlığının ses kaydıyla
tespit edilmesi önerilmiştir.
Görüntü ve ses analizinin yanı sıra log analiziyle de kopya çekme durumları tespit edilebilmektedir. Bailie
ve Jortberg (2009) sınavların bilgisayar laboratuvarı gibi bir alanda yapılması durumunda, IP adreslerinin
izlenebileceğini belirtmişlerdir. IP adreslerinin izlenmesiyle birden fazla kişinin sınava girmiş olma durumları
da tespit edilebilecektir (Moten et al. 2013). Log analiziyle; zor soruların cevaplanma sürelerinin kontrol
edilmesi, farklı öğrencilerin aynı sorulara aynı yanlış cevapları vermeleri ve farklı öğrencilerin aynı soruda
işaretlediği yanlış cevabı değiştirerek doğruyu işaretlemeleri gibi durumların tespit edilmeye çalışılmasının
önerildiği görülmüştür (“Beating cheating”, 2011). Ayrıca tuzak için cevaplarıyla birlikte bir test hazırlanarak
sunucuya eklenebilir ve sınavda o sorulardan sorulduğunda tuzakta belirtilen cevapları işaretleyenler tespit
edilebilir (Rowe, 2004). Böylece öğrencilerin sınav sunucusuna sızmış olma durumları tespit edilebilecektir.
Rowe (2004) ayrıca; beklenmedik derecede yüksek not alan öğrencilerle gerçekte ne kadar bildiklerini ölçmek
amacıyla gayri resmi bir konuşma yapılmasını ve öğrencilerin yüz ifadelerinin okunmasını da önermektedir.
Online sınavlarda güvenliğin sağlanabilmesi gibi zor bir sorunun çözülebilmesi üzerine çalışacak
araştırmacılara öncelikli öneri; literatürde yer alan yöntem ve tekniklerin birleştirilerek kullanılmasıdır. Bu
noktada, çalışmada alanyazından derlenen kopya engelleme ve tespit etme yöntemlerinin sunulduğu tabloların
(Tablo 31 ve Tablo 32) rehber niteliğinde olabileceği düşünülmektedir. İkinci öneri; online sınavların
laboratuvar ve sınav merkezi gibi ortamlarda gözetmen denetiminde yapılmasıdır. Eğer bu mümkün değilse,
bu durumda webcam aracılığıyla öğrencilerin online sınavlarda gözetlenmesi yararlı olabilir. Gözetleme
işleminin, günümüz teknolojisiyle yazılımsal gözetmenlerle en az canlı gözetmenler kadar yapılabileceği
söylenebilir. Üçüncü öneri; online sınavda kopya çektiği tespit edilen öğrenciler üzerine yeni araştırmaların
yapılabileceğidir. Kopya çekmenin tespit edilebilmesi amacıyla uygulanabilecek yöntem ve teknikler
alanyazında yer almasına rağmen, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler üzerine yapılan herhangi bir
çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla araştırmacılar gelecek araştırmalarda bu konuya odaklanabilirler.
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BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIK VE ÖZGÜVEN
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Fatma AKGÜN1, Hasan ÖZGÜR 2, Cem ÇUHADAR3

1.

ÖZET

Yaratıcılık, sanat, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda önemli buluşların ve yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan
önemli bir kavramdır. Problem çözme becerisi, fikir ve hipotez geliştirme, entelektüel bilgi üretimi gibi farklı üst düzey
düşünme becerilerini içinde barındıran yaratıcılık kavramı kuşkusuz eğitim alanında da üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur. Yaratıcılığın oluşumuna ve ortaya çıkışına belirli düzeyde katkı sağlayan özgüven kavramı ise kişinin
belli bir olayı, fikri ya da durumu başarılı bir biçimde yerine getireceğine ilişkin inanması, kendi yetenek ve kararlarına
güvenmesi, başarılı olması adına oldukça önemlidir. Bu hususta gerçekleştirilen bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin, yaratıcılık ve özgüven düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 194 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı
olarak Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz-Güven Ölçeği” ve Aksoy (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ne Kadar
Yaratıcısınız?” ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, t-testi ve tek yönlü varyans analizi
testlerinden ve değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde ve özgüvenlerinin ise
yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca mezun olunan lise türü ile yaratıcılık arasındaki farkın anlamlı
olduğu gözlenirken, ayrıca öğrenim görülen sınıf düzeyi ile özgüven ölçeği ve alt boyutlarındaki farkın da anlamlı olduğu
görülmüştür. Benzer şekilde interneti kullanma amacı ile özgüven geneli ve dış-özgüven alt boyutu arasında da anlamlı bir
fark olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise öğrencilerin iç-özgüvenleri ile yaratıcılıkları arasında
pozitif yönde ve düşük düzeyli anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Özgüven, Eğitim, Öğretmen adayı.

2.

GİRİŞ

Toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde yaratıcılık ve yaratıcı düşünme büyük önem arz etmektedir.
Özellikle son yüzyıl içerisinde ortaya çıkan buluşlar, keşifler ve yenilikler yaratıcı düşünme becerilerinin bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Senemoğlu, 1996). Yaratıcılık sadece güzel sanatlar alanında değil aynı
zamanda bilim ve teknik, fen ve sosyal bilimlerde de ele alınan kapsamlı bir olgu olarak kabul edilmektedir
(Aktamış ve Ergin, 2006; Atasoy, Kadayıfçı ve Akkuş, 2007). Yaratıcılık aynı zamanda psikoloji ve psikoloji
kökenli bilimler arasında uzun süredir ilgi görmüş ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaratıcılık teorilerinde
oldukça büyük artış sağlanmıştır (Egan, Maguire, Christophers ve Rooney, 2017). Bu hususta, Yaratıcılık ve
Kültür Eğitimi Ulusal Dayanışma Komitesi (NACCCE) tarafından yaratıcılığın, 20. yüzyılın sonu ve 21.
yüzyılın başlarında eğitim içerisinde giderek önem kazandığı ifade edilerek yaratıcılığın belirli bir konu değil
“eğitimin bir fonksiyonu” olarak kabul edilebileceği vurgulanmıştır (Compton, 2010). Yaratıcılık ile ilgili
olarak, Torrance (1995)’de yaratıcılığı “problemlerin veya bilgide yaşanan boşlukların hissedilmesi, düşünce
ve hipotezlerin oluşturulması, hipotezlerin sınanması, geliştirilmesi ve verilerin iletilmesi” olarak ifade
etmiştir. Yaratıcılık aynı zamanda, özgün tasarımlar ve çözümler oluşturma (Aktamış ve Ergin, 2007;
Mayesky, 2006; Nembhard, 2016), eleştirisel düşünce (Kale, 1994; Kampylis, Berki ve Saariluoma, 2009),
yenilik ve hayal gücü oluşturma (Harris ve Ammermann, 2016), karar verme (Sandri, 2013), yetenek, süreç ve
çevre ile etkileşim (Dikici, 2006; Kılıç ve Tezel, 2012; Plucker, Beghetto ve Dow, 2004; Ulukök, Sarı, Özbek
ve Çelik, 2012) ve çoklu bakış açısıyla bir şeyler üretme (Jankhe, Haertel ve Wildt, 2017) olarak da kabul
edilmektedir.
Yaratıcılık ile eğitim arasındaki ilişkiye bakıldığında da yaratıcılığın, bilimden sanata, teknolojiden
eğitime her alanda kendini gösterebilen ve bireysel ve toplumsal gelişimler açısından gerekli olan bir kavram
1
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olduğu ve bu kavramın var olması için ilköğretimden itibaren çocukların yaratıcı yeteneklerinin ortaya
çıkarılması gerektiği birçok çalışmada vurgulanmıştır (Yanpar Yelken, Koray, Parmaksız ve Arslan, 2006).
Bu hususta Deniş Çeliker ve Balım (2012), öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi için
ilköğretimden üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde bu kavramın ortaya çıkarılmasının önemli bir
amaç olarak görülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yaratıcılığın eğitimde önemine ilişkin Egan, Maguire,
Christophers ve Rooney (2017)’de yaratıcılığın 21. yüzyıl öğrencisi için önemli ve gerekli bir beceri olduğunu
ve yükseköğrenim ve devamında etkili bir öğrenme için, gerekli bir anahtar olarak kabul edilmesi gerektiğini
ifade ederken, benzer şekilde Eckhoff (2011) ve Jankhe, Haertel ve Wildt (2017)’da yaratıcılığın 21. yüzyılın
önemli bir becerisi olarak kabul edildiğini ve öğrenci başarısının ayrılmaz bir bileşeni olarak kabul edilmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Bu başarıyı sağlamak için toplumda yaratıcı düşünme yöntemlerinin sunulduğu bir
eğitim sisteminin uygulanması gerekli görülmektedir (Ulukök, Sarı, Özbek ve Çelik, 2012). Hedeflenen bu
eğitim sistemi içerisinde, öğrenci başarısını sağlayan, yeni icat ve keşiflerle toplumun bir adım öteye
taşınmasında öncülük yapacak öğretmenlere de büyük görevler düşmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin
yaratıcı özelliklerinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptirler ve öğrenciler için rol modeldirler (Birişçi ve
Karal, 2011; Forrester ve Hui, 2007; Kampylis, Berki ve Saariluoma, 2009). Bu bağlamda öğretmenler
yaratıcı süreç içerisinde, öğrencilerin yeni fikirlerini, benzersiz bakış açılarını ve yaratıcı bağlantılarını teşvik
edip, ödüllendirerek yaratıcı düşüncelerini desteklemelidirler (Beghetto, 2007; Compton, 2010). Öğrencilerin
yaratıcı düşünme becerilerine sahip olması için kendine güven duygularının da gelişmiş olması
gerekmektedir. Bu hususta, Yanpar Yelken ve diğerleri (2006), yaratıcı olabilmek için her şeyden önce
bireyin kendine güven duyması gerektiğini ifade etmiştir.
Kendine güven kavramı yani özgüven ile ilgili olarak Chesser-Smyth ve Long (2012), “kişinin bir hedef
veya görevi yerine getirme kabiliyetine inanması” tanımını yapıp ve etkili performans için çok önemli
olduğunu ifade ederken, Gürşen Otacıoğlu (2008) ise “kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması,
kendini ve olayları kontrol edebileceğine inancı, kendini sevmesi, yeterli olduğunu düşünmesi ve değerinin
farkına varması” tanımını yapmıştır. Hong, Hwang, Tai ve Chen (2014), ise özgüveni, “bir algı, olay veya
sonuç hakkında kesinlik derecesi” olarak tanımlamış ve aynı zamanda “öğrencinin kendi yeteneği hakkında
sahip olduğu inançlar” olarak vurgulamıştır. Tanımlara bakıldığında özgüvenin bir işi başarmada en temel
unsurlar arasında kabul edilebileceği görülmektedir. Kişi ne kadar yüksek özgüvene sahip olursa, herhangi bir
işi başarılı olarak gerçekleştirebileceği inancı da o derecede yüksek olmaktadır. Bu hususta Bandura (1986),
bireyin özgüveninin kendini ve bilgilerini düzenlemede önemli etkiye sahip olduğunu ve özgüveni zarar gören
bireylerin negatif davranışlar ortaya koyabileceğini ifade etmiştir. Özgüven kavramı iç özgüven ve dış
özgüven olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç özgüven, kendine saygı, kendini tanıma (Can ve Kaçay, 2016),
kendini sevme, kendinden emin olma ve olumlu düşünme (Gürler, 2015; Sarıçam ve Güven, 2013) olarak
kabul edilirken, dış özgüven ise iletişim becerileri, duygularını kontrol edebilme, kendini ifade edebilme
kısaca iç özgüven duygularının tavır ve davranışlarla çevreye nasıl yansıtıldığı olarak ifade edilmektedir (Can
ve Kaçay, 2016). Kendini sevme, kendini bilme, açık hedefler belirleme ve olumlu düşünme gibi kavramları
içinde barındıran iç özgüveni yüksek olan bireyler, kendilerinden memnuniyet duyup ve yüksek benlik
saygısına sahip olurken (Kukulu, Korukçu, Özdemir, Bezci ve Çalık, 2013), dış özgüveni yüksek olan bireyler
ise iletişimde güven ve duyguları kontrol etme yeteneğine sahip olurlar (Gürler, 2015; Kukulu, Korukçu,
Özdemir, Bezci ve Çalık, 2013, Sarıçam ve Güven, 2013). Özgüven kalıtsal bir özellik olmayıp aile, okul,
çevre gibi faktörlerin etkisi ile kısaca birey yaşadıkça şekillenmektedir (Hambly, 2003). Okuldaki başarılı
deneyimler, pozitif akademik güvenin gelişmesine ve daha sonra da kendine güvenin geliştirilmesine katkıda
bulunur (Eraydın ve Karagözoğlu, 2017). Bu hususta, Chesser-Smyth ve Long (2012), öğrencilerin
kendilerine güvenleri geliştikçe, akademik başarılarında da artış görülebileceğini ifade etmiştir.
Başarı için gerekli olan duygu ve davranışlar arasında yer alan yaratıcılık ve özgüven kaliteli bir eğitim
ve bu sayede oluşacak gelişmiş bir toplum için oldukça önemli görülmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesinde
büyük önem arz eden ve akademik hayatın en önemli süreçlerinden kabul edilen üniversite eğitimi kendine
güven gelişimini ilerletmede hayati öneme sahiptir (Kukulu, Korukçu, Özdemir, Bezci ve Çalık, 2013) ve
lisans eğitiminde bilginin düzgün bir şekilde aktarılmasıyla öğrencilerin kendine güven seviyeleri
iyileştirilebilir (Muniandy, Anaesthesia, Nyein ve Maujus, 2015). Bu duruma ek olarak bu becerilerin
gelişmesinde öğretmenlerin rolleri de çok önemlidir. Bu hususta, Singh ve Babita (2014) ve Plecha (2002),
öğrenci başarısını sağlamak için kendine güvenen ve etkili öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu
özelliklere sahip eğitimciler gelecek nesilleri başarı ve çözüm odaklı yetiştirecek ve dolayısıyla güçlü bir
eğitimin temeli atılmış olacaktır. Bu nedenle öğretmen adaylarının yaratıcılık ve özgüven seviyelerinin ne
düzeyde olduğunu belirlemek oldukça önemli görülmektedir. Bu hususta, Kampylis, Berki ve Saariluoma
(2009)’de yaratıcılık kavramına ilişkin öğretmen düşüncesinin ortaya konmasındaki önemine değinirken,
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Tezci (2010)’da öğretmenlerin öz güven düzeylerinin ve bunu etkileyen değişkenlerin neler olduğunun
belirlenmesi, öğrenme ve öğretme sürecinde etkili kullanımının sağlanması açısından önemli bir husus olarak
kabul edilebileceğini vurgulamıştır.
Bu amaçla, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören ve
geleceğin eğitimcileri olacak öğrencilerin yaratıcılık ve özgüven seviyelerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Bu
genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
a- Öğrencilerin yaratıcılık ve özgüven düzeyleri ne seviyededir?
b- Öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ve özgüven seviyeleri çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf, mezun
olunan lise, interneti kullanma amacı) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
c- Öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ve özgüven seviyeleri arasında ilişki var mıdır?

3.

YÖNTEM

3.1. Araştırma Deseni
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yaratıcılık ve özgüven düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel veri toplama yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir.
Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeye amaçlayan bir
araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2005, s.81)

3.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 112’si (%58) erkek ve 82’si (%42) kız olmak üzere
toplam 194 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin; 55’i 1. sınıf, 41’i 2. sınıf, 42’si 3. sınıf ve 56’sı 4. sınıfta
öğrenim görmektedir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri için Yaratıcılık ölçeği ve Özgüven Ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır.
Ayrıca araştırmada çalışma grubuna ilişkin demografik bilgilerin edinilmesi amacıyla da kişisel bilgiler formu
kullanılmıştır.
Yaratıcılık Ölçeği: Orijinal hali Whetton ve Cameron'dan (2002) tarafından geliştirilen “How creative are
you?” adlı ölçek Aksoy (2004) tarafından Türkçe‟ye “Yaratıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” adıyla çevrilmiştir.
40 maddeden oluşan ölçekte ilk 39 madde için “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” seçenekleri
sunulurken, 40. madde için en düşük puan -2, en yüksek puan ise 4 olmuştur. Yaratıcılık ölçeği ile ilgili olarak
ölçekten alınan toplam puan 10’dan az ise yaratıcılığı olmayan, 10 ile 19 arasında ortanın altında yaratıcı, 20
ile 39 arasında orta seviye yaratıcı, 40 ile 64 arasında ortanın üzerinde yaratıcı ve 64 ile 94 arasında oldukça
yaratıcı değerleri yer almaktadır.
Özgüven Ölçeği: Akın (2007) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek içerisinde “iç öz-güven” ile “dış öz-güven”
şeklinde iki faktör altında toplanan ve “hiçbir zaman”, “nadiren”, “sık sık”, “genellikle” ve “her zaman”
seçeneklerini içeren 5’li likert tipinde 33 madde yer almaktadır.
Kişisel Bilgiler Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formunda cinsiyet, mezun olunan lise,
sınıf düzeyi ve internet kullanım amacı gibi bazı demografik bilgilerin belirlenmeye çalışıldığı bir grup soru
yer almaktadır.
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4.

BULGULAR
4.1. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin

Tablo 1. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerine İlişkin Betimsel Değerler
Değişken
İç Özgüven
Dış Özgüven
Özgüven
Yaratıcılık
Not: m=madde sayısı

N
194
194
194
194

m
17
16
33
40

66.06
61.11
127.17
43.00

/m
3.88
3.59
3.85
1.08

BÖTE bölümü öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu (
özgüvenlerinin ise yüksek düzeyde olduğu (
) ortaya çıkmıştır.

Ss
8.59
9.27
16.75
7.78

) ve

4.2. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin Demografik Değişkenler
Açısından Değerlendirilmesi
Öğrencilerin Özgüven Ölçeği’nin geneli ile alt boyutlarından elde ettikleri puan ortalaması ile cinsiyet
değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı Tablo 2 üzerinde görülmektedir. Benzer şekilde öğrencilerin
Yaratıcılık Ölçeği geneli ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark olmadığı yine Tablo 2 üzerinde
görülmektedir
Tablo 2. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre tTesti Sonuçları
Değişken
Grup
N
Ss
sd
t
p
𝑋̅̅
İç Özgüven
Erkek
112
66.73
8.857
192 1.282
.202
Kadın
82
65.13
8.183
Dış Özgüven
Erkek
112
61.71
9.276
192 1.039
.300
Kadın
82
60.30
9.272
Özgüven
Erkek
112
128.44
17.106
192 1.233
.219
Kadın
82
125.44
16.215
Yaratıcılık
Erkek
87
43.69
8.234
192 1.442
.151
Kadın
222
42.06
7.054
Öğrencilerin Özgüven Ölçeği’nin geneli ile alt boyutlarından elde ettikleri puan ortalaması ile mezun olunan
lise türü değişkeni arasında anlamlı bir fark görülmezken, Yaratıcılık Ölçeği’nden elde ettikleri puan ile
mezun olunan lise türü değişkeni arasındaki farkın anlamlı olduğu (F(4-189)=3.28, p<.05) Tablo 3’te
görülmektedir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey testinin
sonuçlarına göre, fen lisesinden mezun olan öğrencilerin yaratıcılık ölçeğine ilişkin puan ortalaması
( =51.17), meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin puan ortalamasından ( =42.37) ve düz liseden mezun
olan öğrencilerin puan otalamasından ( =41.06) daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 3. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin Mezun Olunan Lise Türü
Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
401.49
4
100.37
1.37
.246
İç Özgüven
Gruplariçi
13850.89
189
73.29
Toplam
14252.38
193
Gruplararası
298.63
4
74.66
.87
.486
Dış Özgüven
Gruplariçi
16308.87
189
86.29
Toplam
16607.51
193
Gruplararası
1159.38
4
289.85
1.03
.392
Özgüven
Gruplariçi
53046.01
189
280.67
Toplam
54205.39
193
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Yaratıcılık
1: Fen Lisesi

Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

758.58
10923.42
11682.00

2: Meslek Lisesi

4
189
193

189.64
57.80

3.28

.013

1-2, 1-3

3: Düz Lise

Öğrencilerin Yaratıcılık Ölçeği’nden elde ettikleri puan ortalaması ile sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı
bir fark görülmezken, Özgüven Ölçeği’ninin geneli ve alt boyutlarından elde ettikleri puanlar ile sınıf düzeyi
değişkeni arasındaki farkın anlamlı olduğu Tablo 4’te görülmektedir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçları ortalamanın ilk yazılan grup lehine ve daha yüksek
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Tablo 4. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre
ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
717.68
3
239.23
3.36
.020
3-1
İç Özgüven
Gruplariçi
13534.70
190
71.24
Toplam
14252.38
193
Gruplararası
886.81
3
295.60
3.57
.015
3-1
Dış Özgüven
Gruplariçi
15720.70
190
82.74
Toplam
16607.51
193
Gruplararası
3122.22
3
1040.74
3.87
.010
3-1
Özgüven
Gruplariçi
51083.17
190
268.86
Toplam
54205.39
193
Gruplararası
330.31
3
110.10
1.84
.141
Yaratıcılık
Gruplariçi
11351.69
190
59.75
Toplam
11682.00
193
1: 1. sınıf
2: 2. sınıf
3: 3. sınıf
4: 4. sınıf
Öğrencilerin Yaratıcılık Ölçeği’nden elde ettikleri toplam puan ortalaması ile internet kullanım amacı
değişkeni arasında anlamlı bir fark görülmezken, Özgüven Ölçeği’nin geneli ve dış özgüven alt boyutlarından
elde ettikleri puanlar ile internet kullanım amacı değişkeni arasındaki farkın anlamlı olduğu Tablo 5’te
görülmektedir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçları
ortalamanın ilk yazılan grup lehine ve daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Tablo 5. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık ve Özgüven Düzeylerinin İnternet Kullanım Amacı
Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kareler
Kareler
Anlamlı
Değişken
sd
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Fark
Gruplararası
947.74
8
118.47
1.64
.115
İç Özgüven
Gruplariçi
13269.13
184
72.12
Toplam
14216.87
192
Gruplararası
1827.24
8
228.41
2.84
.005 1-2, 1-4
1-5
Dış Özgüven
Gruplariçi
14779.47
184
80.32
Toplam
16606.72
192
Gruplararası
5061.441
8
632.68
2.37
.019 1-2, 1-4
1-5
Özgüven
Gruplariçi
49097.06
184
266.83
Toplam
54158.50
192
Gruplararası
807.49
8
100.93
1.71
.098
Yaratıcılık
Gruplariçi
10858.42
184
59.01
Toplam
11665.92
192
1: Gazete / Haber takip etmek 2: Sosyal Ağlarda Gezinmek
3: Alışveriş Yapmak 4: Dosya İndirmek
5: Araştırma Yapmak
6: Oyun Oynamak
7: E-posta alıp/verme
8: Sohbet Etmek
9: Video-Film İzlemek
10: Kendini Geliştirme
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Araştırmada ayrıca elde edilen diğer bir bulgu ise öğrencilerin iç-özgüvenleri ile yaratıcılıkları arasında
pozitif yönde ve düşük düzeyli (r=.155; p<.05), anlamlı bir ilişki olduğu Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6. BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Özgüvenleri ve Yaratıcılıkları Arasındaki İlişki
İç Özgüven
Dış Özgüven
Özgüven
İç Özgüven
.759**
.933**
Dış Özgüven
.759**
.943**
Özgüven
.933**
.943**
Yaratıcılık
.155*
.085
.127
* Korelasyon .05 düzeyinde anlamlıdır.
** Korelasyon .01 düzeyinde anlamlıdır.

5.

Yaratıcılık
.155*
.085
.127

SONUÇ VE ÖNERİLER

Geleceğin öğretmen adaylarının yaratıcılık ve özgüven düzeylerinin ne durumda olduğunu belirlemeyi
amaçlayan bu çalışmada öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu ve özgüven
seviyelerinin ise yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yaratıcılık seviyelerinin orta düzey
üzeri çıkması, yaratıcılık kavramına sahip olmaları adına eğitim açısından önemli görülebilir. Çünkü eğitim
ve öğretim süreci içerisinde öğretmenlerin yaratıcı özelliklerinin var olması, öğrencilere de büyük yarar
sağlayarak onların zekâ ve hayal güçlerinin gelişmesini, aklını ve zekâsını özgün ve çözüm amaçlı
kullanabilmesini, problemlere farklı bakış açıları ile bakarak çözüm üretebilmeyi, icat ve yenilikler ile bir
ürün veya bir olgu ortaya çıkarabilmeyi sağlayabilmektedir. Çalışmadan elde edilen öğrencilerin yaratıcılık
seviyelerinin orta düzey üzeri çıkması sonucuna benzer şekilde Birişçi ve Karal (2011) ve Yenilmez ve
Çalışkan (2011) çalışmalarında öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin orta seviye üzerinde olduğu
sonucuna ulaşırken, Kılıç ve Tezel (2012)’de öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin orta seviyede
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin özgüven düzeylerinin de yüksek çıkması eğitim ve
öğretim açısından çok olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde Sam, Othman ve Nordin
(2005), lisans öğrencilerinin bilgisayar kullanımına ilişkin özgüven düzeylerini inceledikleri çalışmalarında,
öğrencilerin özgüven düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Alanyazında araştırmadan elde edilen
sonuca benzer sonuçlar olduğu gibi (Eraydın ve Karagözoğlu, 2017; Esentaş ve Işıkgöz, 2017), araştırmanın
aksini ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır (Tezci, 2010). Örneğin; Tezci (2010), sınıf öğretmenlerinin
bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik özgüven düzeylerini araştırdığı çalışmada, öğretmenlerinin özgüven
düzeylerinin çok düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu farklılıkların kişilerin ilgili konuda
kendilerini yeterli görmesi, yapabileceklerine yönelik inançlarının olması, doğru bir şekilde yönlendirilmesi
ve konu hakkında bilgi sahibi olmasından kaynaklanabileceği düşünülebilir.
Çalışmada cinsiyet değişkenine ilişkin gerçekleştirilen karşılaştırmada; öğrencilerin yaratıcılıkları ile
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark olmadığı ortaya çıkarken, benzer şekilde öğrencilerin Özgüven ölçeği
ile alt boyutlarından elde ettikleri puan ortalaması ile cinsiyet değişkeni arasında da anlamlı bir fark olmadığı
ortaya çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen cinsiyetin yaratıcılık üzerinde bir farklılık oluşturmadığı sonucu bazı
alanyazın çalışmaları ile benzerlik gösterirken (Dikici, 2006; Forrester ve Hui, 2007; Yaman ve Yalçın, 2005;
Yaşar ve Aral, 2010; Yenilmez ve Çalışkan, 2011), bazı alanyazın çalışmaları ile benzerlik göstermemektedir
(Fryer, 1996; Kılıç ve Tezel, 2012; Matud Pilar, Rodríguez, ve Grande, 2007). Aynı zamanda öğrencilerin
özgüven düzeyi ile cinsiyetleri arasında herhangi bir fark olmadığı sonucu alanyazında bazı çalışmalar ile
benzerlik oluştururken (Aktamış ve Ergin, 2006; Hammershoj, 2014; Yaman ve Yalçın, 2005), bazı
çalışmalar ile benzerlik oluşturmamaktadır (Can ve Kaçay, 2016; Çelik ve Onay, 2014; Ekinci ve Üstün,
2014; Esentaş ve Işıkgöz, 2017; Gürler, 2015; Sam, Othman ve Nordin, 2005; Sarıçam ve Güven, 2013;
Tezci, 2010). Çalışmalarda ortaya çıkan bu farklılığın sebebini araştırmak üzere farklı örneklemlerle, birbirini
desteklemek adına hem nitel hem de nicel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Çalışmada ayrıca öğrencilerin Yaratıcılık ölçeğinden elde ettikleri puan ile sınıf düzeyi arasında anlamlı
bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu bulguya göre yaratıcılığın sınıf düzeyi, dolayısı ile kişinin
yaşı ile ilgili bir kavram olmadığı, Kılıç ve Tezel (2012) ve Yaman ve Yalçın (2005)’in ifade ettiği gibi
yaratıcılığın yapılan etkinlik sayısı ile artış gösterebileceği fikri ile açıklanabileceği ifade edilebilir. Benzer
şekilde bazı çalışmalar yaratıcılık ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir fark olmadığını vurgularken (Yenilmez
ve Çalışkan, 2011), bazı çalışmalarda da sınıf düzeyi ile yaratıcılık arasında anlamlı bir fark bulunmuştur
(Ulukök vd., 2012; Yanpar Yelken, 2009). Bu bağlamda çalışmalarda ortaya çıkan bu farklılıkları doğru bir
şekilde değerlendirebilmek için nicel ve nitel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada
ayrıca öğrencilerin Özgüven ölçeği ve alt boyutlarından elde ettikleri puanlar ile sınıf düzeyi değişkeni
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arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Farkın 3. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine oranla daha
yüksek özgüven duygusuna sahip olmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre öğrencilerin
özgüvenlerinin alınan eğitimle ve üniversite içerisinde öğrenci-fakülte etkileşimi ile gelişebileceği vurgusu
yapılabilir. Bu hususta Plecha (2002), öğrencilerin üniversite ortamında gerçekleştirdikleri deneyimlerinin ve
öğrenci-fakülte etkileşimlerinin, öğrencilerin akademik özgüvenlerinin gelişimi için önemli bir rol oynadığını
belirtmektedir. Benzer şekilde, Muniandy vd., (2015) lisans eğitimlerinde bilginin düzgün bir şekilde
aktarılmasıyla öğrencilerin kendine güven seviyelerinin artabileceğini ifade etmiştir.
Mezun olunan lise türü ile öğrencilerin Yaratıcılık ölçeğinden elde ettikleri puan arasında anlamlı bir fark
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu farkın Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin ortalama puanlarının,
Meslek Lisesi ve Normal Liseden mezun olan öğrencilerin puan ortalamasından daha yüksek olmasından
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Yaman ve Yalçın (2005), gerçekleştirdiği çalışmasında,
mezun olunan okulun yaratıcı düşünme becerileri üzerinde etken olduğunu vurgulamıştır. Bu bulgunun ortaya
çıkmasında Fen Lisesi öğrencilerinin buluş, keşif, yenilik vs. gibi olay ve olgulara daha sıcak bakması, daha
meraklı ve araştırmacı olmasından kaynaklanabileceği ifade edilebilir. Bunun yanı sıra araştırmada
öğrencilerin Özgüven ölçeği ve alt boyutlarından elde ettikleri puan ile mezun olunan lise türü arasında
anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu hususta özgüven gelişiminde aile ve çevrenin büyük etkisi
olmasının yanında mezun olunan okul türünden ziyade bir eğitim öğretim çatısı altında bulunmanın yani
okulun özgüven gelişiminde büyük etkisinin olduğu birçok araştırmada da vurgulanmıştır (Esentaş ve Işıkgöz,
2017; Chesser-Smyth ve Long, 2012; Muniandy vd., 2015; Mutluer, 2006; Plecha, 2002)
Araştırmanın bir diğer bulgusunda da internet kullanım amacı ile öğrencilerin Yaratıcılık puanları
arasındaki farkın anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu bulgu ışığında, yaratıcılığın sanal ortamda
var olamayacağı, kişinin tek başına ya da işbirlikçi çalışma yaparak olayın içinde olması kısaca olayı gerçek
anlamda yaşaması ile ortaya çıkabileceği ifade edilebilir. Bu hususta, Birişçi ve Karal (2011), yaratıcı
becerilerin kazanılmasında öğrencilerin birebir aktif olarak yer alacağı ve çevresi ile işbirlikli çalıştıkları
öğrenme çevrelerinin önemli bir rolü olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında, çalışmada öğrencilerin
Özgüven ölçeği ve dış özgüven alt boyutlarından elde ettikleri puanlar ile internet kullanım amacı değişkeni
arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan bu farkın gazete/haber takip eden öğrencilerin
özgüven ölçeği geneli ve dış özgüven alt boyutuna ilişkin ortalama puanının sosyal ağlarda gezinme, dosya
indirme ve araştırma yapmaya göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulguya ilişkin, öğrencilerin
gazete/haber takiplerinin, sosyal ağlarda gezinme ve dosya indirme gibi işlemlere oranla daha fazla bilgi
sahibi olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve kendilerini güncellemeleri ile özgüven gelişiminde olumlu bir
katkı sağlamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra araştırma yapmanın da özgüven
gelişiminde olumlu katkı sağlayabileceği düşünüldüğünden, bu bulgunun sorgulanabilmesi için daha detaylı
çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Araştırmada ayrıca, öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile iç özgüven seviyeleri arasında pozitif yönlü ve
düşük seviyeli bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu bulguya göre kişinin yaratıcılık özelliğinin gelişmesinde iç
özgüvenin bir etkisinin olduğu yani kendinden emin olan ve olumlu düşünen kısaca iç özgüvene sahip
insanların bir işi yapabileceğine yönelik inancının var olarak, bir olayı çözmeye yönelmesi, bir yenilik
ve/veya farkındalık oluşturması adına önemli görülebilir. Yaratıcılık ve özgüven arasındaki ilişkinin önemine
ilişkin Harrington, Block ve Block (1987), Rogers’in yaptığı çalışmada kişinin özgüven gelişimini sağlayan
ortamların, yaratıcılığının gelişimine de katkı sağladığını, Aksoy (2004), yaratıcı insanların özgüvenlerinin
yüksek olduğunu ve risk almaktan çekinmediklerini ve Başoğlu (2007)’da özgüvenin, kişinin sosyal ve
yaratıcı bir birey olabilmesini sağladığını ifade etmiştir.
Gerçekleştirilen bu araştırma ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin
yaratıcılık ve özgüven seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Geleceğin öğretmen adaylarının yaratıcılık
seviyelerinin ortanın üzeri ve özgüven seviyelerinin yüksek düzey çıkması eğitim ve öğretim sistemi
açısından oldukça önemli görülebilir. Yaratıcı düşünme becerisine ve özgüvene sahip öğretmenler
öğrencilerinin de bu şekilde yetişmesini sağlayarak, onların akademik anlamda da başarılı olmasını
sağlayabilirler (Akın, 2007; Chesser-Smyth ve Long, 2012; Tunçel, 2015). Bu nedenle üniversitelerde
öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerine ve yüksek özgüvene sahip olabilmesi için öncelikle
kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği özgür çalışma ortamları sağlanmalıdır. Eğitimcilerin bu konuda destek
olmaları (Runco, 2008), aktif öğrenci merkezli sınıf ortamları oluşturmaları (Sandri, 2013), bu tür kavramların
basılı dokümanlarda değil, sınıf için davranışsal uygulamalarda yer alması (Forrester ve Hui, 2007) ile
sağlanabilir. Yaratıcılık ve özgüven kavramlarının yüksek eğitimin bir parçası olarak düşünülmesi dolayısıyla
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(Egan vd., 2017), öğretmen adayları için yaratıcılık ve özgüven duygusunun gelişimine yönelik seçmeli
dersler açılıp, onlara bireysel ve işbirlikli çalışma ve uygulamalı eğitim ile haftalık projeler yaptırılabilir.
Yaratıcılıkları sonucu geliştirilen projelerden ortaya çıkan icatlar ve yenilikler, özgüvenlerini geliştirmek
amacıyla hem kendi okullarında hem de diğer eğitim kademelerindeki okullarda seminer şeklinde
sundurulabilir ve bu şekilde gerek yaratıcılıklarının gerekse özgüvenlerinin gelişimini sağlanması adına
girişimde bulunulabilir.
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Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma
Ferhat BAHÇECİ1, Leyla Üşengül2

1. ÖZET
Antik çağdan beri günümüze kadar oynanan oyunlar insan yaşamıyla bir bütün haline gelmiştir. Antik
Mısır’da iki kişi arasında oynanabilen ve Senet adı verilen oyuna ait kalıntılara rastlanmıştır (Piccione, 1980).
Bu da bize oyunun en eski çağlardan beri hayatımızın içinde yer aldığını göstermektedir. Hayatımızın içinde
var olan oyun kavramı oyunlaştırmayı da beraberinde getirmiştir. Oyunlaştırma kavramında en çok kabul
gören tanımlama Deterding (2011) tarafından yapılmıştır. Defining Gamification çalışmasında oyunlaştırmayı
“oyun tasarım ögelerinin oyun dışı içeriklere uygulanması” olarak ifade etmiştir. Bu araştırmada
oyunlaştırmaya genel bir pencereden bakılarak, oyunlaştırmanın eğitsel ortamlardaki uygulamalarından
çıkarılan olumlu ve olumsuz sonuçlara ilişkin araştırmalara yer verilmiştir. Oyunlaştırma düşüncesini bir
sistemde kullanmak için atılabilecek adımları ve oyunlaştırmanın başarılı bir şekilde kullanıldığı örnekler
incelenmiştir. Öğrenme ortamlarında kullanılmak amacıyla geliştirilen bazı araçlardan bahsedilmiştir. Eğitsel
ortamlarda kullanılan oyunlaştırmayla ilgili olan alan yazındaki çalışmalar incelenmiştir. Oyunlaştırmanın
pozitif etkilerinin yanı sıra olumsuz yanları ve oyunlaştırmaya yönelik eleştirilere de araştırmada yer
verilmiştir. Sözü edilen avantajlara rağmen oyunlaştırmaya karşı yapılan en büyük eleştiri oyunlaştırmanın
insan davranışlarını ve hislerini yönlendirdiği şeklinde olduğu görülmüştür. Alan yazında oyunlaştırma
konulu çalışmaların azlığı sebebiyle çeşitli noktalarda belirsizlikler olduğu saptanmıştır. Eğitimcilerin
programlama bilgisine gerek duymaksızın tasarlayabileceği esneklik sağlayan hazır araçlara ihtiyaç
duyulduğu da saptanmıştır. Ders yapısına uygun bileşenlerin olması, davranışları pekiştirmek için verilen
ödüllerin bulunması, seviyelerin öğrenci becerisiyle uyumlu olması, cezanın olmaması gibi önerilerde
bulunulmuştur. Konuya olan ilginin arttıkça oyunlaştırmaya ilişkin araçlar artmakta, oyunlaştırmayı
uygulamaya koymak kolaylaşmaktadır.
Anahtar Sözcükler: oyunlaştırma, oyun, game, gamification

2. GİRİŞ
Antik çağdan günümüze kadar oynanan oyunlar insan yaşamıyla bir bütün haline gelmiştir. Antik Mısır’da
iki kişi arasında oynanabilen ve Senet adı verilen oyuna ait kalıntılara rastlanmıştır (Piccione, 1980). Bu da
bize oyunun en eski çağlardan beri hayatımızın içinde yer aldığını göstermektedir. Ayrıca birçok deyim ve
atasözünün de oyun ile ilgili olduğu bilinmektedir. Örneğin; “Benimle aşık atma” deyimindeki aşık kemiği,
ilk zamanlarda zar yerine kullanılmış bir oyun aracıdır. Bu anlamda oyun kavramının insanlık için
vazgeçilmez bir unsur olduğu anlaşılmaktadır.
Z kuşağı şeklinde isim verilen günümüzdeki öğrenciler çok yetenekli akıllı cihazlarla henüz küçük
yaşlarda iken tanışmaktadırlar (Sarı ve Altun, 2016). Bu z kuşağındaki öğrenciler için, teknoloji odaklı bir
hayata gözünü açan ve henüz daha çok küçükken teknolojiyle tanışan bireysel teknolojik bir ifade oluşturan
“dijital yerliler” tanımı da yapılmıştır (Prensky, 2001; Oblinger&Oblinger, 2005; Pedró, 2006). Veen ve
Vrakking (2006), dijital yerliler şeklinde isimlendirilen öğrencilerin, öğrenme ortamı olan okulu metinsel ve
işitsel-görsel bilgi aktarımlarından anlamlı bir bilgi geliştirme kabiliyetini oluşturma yeri olarak değil,
arkadaşlarıyla buluşma yeri olarak ve öğrenmeyi bir oyun şeklinde gördüklerini söylemişlerdir. Oyunsahası
gelişen teknolojik araçlar ve “dijital yerli” şeklinde nitelendirilen bireylerin etkileri ile zaman geçtikçe önem
kazanmakta; oyunların sosyal, motivasyonel, bilişsel ve duygusal anlamdaki olumlu etkileri bilinmektedir
(Lee ve Hammer, 2011). Bu olumlu etkilerden yararlanmak amacıyla eğitimcilerin oyunları eğitim amaçlı
kullanmak istemeleri her geçen gün artmaktadır.
Farmville, CandyCrushSaga veya AngryBirds benzeri oyunlar insanlar tarafından uzun süre oynanan hatta
bağımlılık seviyesine kadar giden ve büyük kitlelerin para harcadıkları bir alan olmuştur (Yıldırım ve
Demir,2016). İnsanları bu derece bağımlı hale getiren sürecin başkaortamlara aktarılması farklı bir fikir olarak
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meydana gelmiştir. Bu fikir; ilk olarak NickPelling tarafından 2002 yılında “Gamification” olarak
adlandırılmış fakat literatüre girmemiştir. JesseSchell 2010 yılında yaptığı “oyunların geleceği” adlı sunuma
kadar oyunlaştırma var olan ama adı ve kuralları çok belirgin olmayan bir yaklaşım halindeydi (Xu, 2011).
Zimmermann ve Cunningham, Gamificationby Design (2011) adlı kitaplarında oyunlaştırmayı “oyun
düşünme süreç ve mekanizmalarının kullanıcıların ilgilerini yönlendirmek ve problemleri çözmek için
kullanılması” olarak ifade etmiştir. Bir başka tanımlama “oyun mekanik, dinamik ve çatılarının istenen
davranışı teşvik etmek için kullanımı” şeklindedir (Lee ve Hammer, 2011). Temelini oyundan alan
oyunlaştırma ve oyunlarda bulunan kural, çıktılar, dönüt, etkileşim, meydan okuma, öykü, amaç ve hedef
yapısal faktörlerinin tümünü içinde barındırır (Fiş Erümit ve Karakuş, 2015). Kapp’a (2012) göre
oyunlaştırma, oyun tabanlı işleyişin, estetiklerin ve oyun düşünme tekniklerinin, insanları bir eyleme motive
etmek, öğrenmeyi teşvik etmek ve problem çözmek üzere kullanılmasıdır. Oyunlaştırma kavramında en çok
kabul gören tanımlama ise Deterding (2011) tarafından yapılmıştır. DefiningGamification çalışmasında
oyunlaştırmayı “oyun tasarım ögelerinin oyun dışı içeriklere uygulanması ” olarak ifade etmiştir.
Oyunların kullanımı ile ilgili araştırmaların “neden artmakta” olduğunu ve oyunlaştırmanın neden popüler
bir konu olduğunu anlamaya çalışmak bizlere eğitimin geleceğiyle ilgili ipuçları verecektir (Ar,2016).
Newzoo’nunGamers in Turkey 2013 raporuna göre Türkiye’de yaşları 16 ile 50 arasında 22.5 milyon oyuncu
bulunmaktadır. Bilgisayar başında harcadığımız zamanın %70’ini oyun oynamaya ayırmaktayız. Bilgisayar
başında geçirilen zamanda oynanan oyun süresi açısından Türkiye dünyada 3.sırada gelmektedir ve
Türkiye’de oyuncuların %61’i oyun için para harcamaktadır. Oyuna ayrılan bu zaman, oyunun insan
yaşamındaki varlığının da bir göstergesidir.

2.1. Oyunlaştırmanın Kullanıldığı Bazı Alanlar
Turkcell yaptığı kampanyasında oyunlaştırmayı kullanmış ve interneti akıllı telefonları ile kullanan
insanları hedeflemiştir (Altuntaş ve Karaarslan, 2016). Bu hedef kitle reklamlara karşı ön yargı beslediğinden
klasik yöntemler tarafından kendilerine ulaşılması yerine interaktif bir kampanya oluşturmuştur. “Daha Fazla
Tweet” ismiyle duyurulan bu etkileşimli yarışma Twitter aracılığıyla ilk defa yapılmıştır. Yarışma sanal
olarak oluşturulan 7 farklı akıllı telefon kutusu üstünde bulunan yapışkan not kağıtlarının tek tek kaldırılması
fikrine dayanıyor. Katılımcılardan www.dahafazlatweet.com adresinde bulunan videoda yer alan not
kağıtlarının üzerindeki mesajları #turkcelltweet etiketiyle Twitter’dan paylaşmaları isteniliyor. Eğer
uygulayıcı nottaki yazıları doğru bir şekilde tweet atmışsa, sanal bir el kutudaki o notu kaldırıyor. Yarışmanın
sonunda kutu üzerindeki en son notu kim kaldırmayı başarırsa, içerisindeki akıllı telefonu ödül olarak alıyor.
Kutu üzerinde var olan not kâğıtlarının bazılarında, yarışmacılar sosyal medya üzerinden yerine getirmeleri
istenilen çeşitli görevlerde veriliyor. Bu görevleri uygulayıp, ilk tweet atanlar mobil modem, bedava konuşma
ve bedava internet kazanabiliyor. Canlı yarışma her gün 3 saat ve 7 gün boyunca sürmüştür. Yarışmaya olan
ilginin azalmasını engellemek için kimi çiziyorum ve kelime bulmaca oyunları kullanılmıştır. Yarışma
boyunca toplamda 56.000’den fazla tweet atılmış ve 8 gün boyunca trend topik olmuştur. On binlerce
takipçisi olan kişilerin katıldığı kampanya yaklaşık 3,6 milyon kişiye ulaşmıştır (Kardaş, 2011; Rabarba,
2011).
Elidor izleyici katılımı yüksek bir çalışmayı 2014 yılında uyguladı. Öncelikli katılımcı hedefi kadınlar
olan uygulamada, Star TV’de yayınlanan Medcezir isimli diziye pembe renkli ürünler konuldu. Kampanya
için geliştirilen akıllı telefon uygulamasını kullanıcıların telefonlarına yüklemesi ve orada bir hesap
oluşturmaları yarışmaya katılım için gerekli koşuldu. Katılımcılardan yapması istenen diziyi izlerken ekranda
gördükleri pembe renkli ürünleri, telefonlarını sallayarak yakalamalarıdır. Bu şekilde çekilişe katılma hakkı
kazanan katılımcılara, sürpriz ödüller verilmiştir. Kampanya boyunca 285.378 kişi uygulamayı indirmiş ve
50.000’den fazla tweet atılmıştır (Digitalage,2014).
Teknosa sosyal medya aracılığıyla sorulan sorulardan farklı daha eğlenceli içerikler oluşturdu. Yıldız
Savaşlarının başlangıç kısmına benzeyen tanıtım videoları hazırladılar ve bundan önceki uygulamalarla dalga
geçen bir metin koydular. Hedef kitleyi Like Savaşlarına katılmaya davet ettiler. Hayal gücünü dahi zorlayan
sorulara, katılımcılar ilginç cevaplar verdiler. Bazı sorulara özel görseller yapılarak cevaplar verildi. Böylece
yorumlar daha da fazla artırıldı. Sonunda alınan cevaplar birleştirilerek infografik hazırlandı. İçerik yaklaşık 6
milyon kişiye ulaştı, Facebook’tan Teknosa’ya giden trafik %40, Facebook’taki etkileşim ise 6 kat arttı
(Teknosa, 2014). Like Savaşları sıradan ve sıkıcı marka içeriklerinin popüler bilim kurgu öğeleri kullanılarak
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eleştirilmesini içermektedir. Markanın teknoloji satıcısı olması nedeniyle teknolojik ürünlerle ilgili ilginç
gelecek senaryoları verilerek kullanıcının etkileşimde bulunmaları sağlanmıştır.
Lee ve Hammer (2011) günümüzdeki okullarda görülen en büyük sorunlardan birinin motivasyon
eksikliği olduğunu söyleyerek okul bırakma oranlarına ilgi çekmişlerdir. Öğrenme ortamında motivasyon
öğrencinin başarısını etkileyen önemli unsurlardan biridir (Akbaba, 2006). Oyunları öğretimde kullanma
çabasının altındaki etkenlerden biri de motivasyon sağlamaktır (Kapp, 2012). Bunun bilincinde olan
eğitimciler oyunların eğitimde kullanımıyla ilgili araştırmalar yürütmektedir. Ama eğitimde oyun kullanımını
zorlaştıran pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan ilk sırada olanlar oyun tasarlamanın uzun süreçli bir iş
olması ve maliyettir.
Banfield ve Wilkerson (2014) ise eğitimde oyunlaştırma kullanılmasını motivasyon açısından
incelemişlerdir. Onlar dışsal pekiştireç ile güdülenip öğrenenlerin not alma kaygısı vb. faktörlerin
zorlamasıyla sınıfta var olduklarını düşünmektedirler. Ama iç motivasyonu bulunan bir öğrenci sınıfta
bulunmak ve daha fazla bilgi almak istediği için sınıf etkinliklerine katılır. Bunun yolu ise oyunlaştırmadan
faydalanmaktır.
Keller (1987) oyunlaştırmanın kuramsal olarak dayandığı motivasyon modellerinden biri olan ARCS
motivasyon modelindeki dikkat, uygunluk, güven, tatmin bileşenlerin şöyle tanımlamaktadır:
Dikkat: Dikkat motivasyon için gerekli bir unsur olup öğrenmenin ön koşulu olarak görülmektedir.
Öğrenenin heyecan ihtiyacına karşılık vererek dikkatini çekmek ve esas olarak dikkatin sürdürülebilirliğini
sağlamak amaçlanır.
Uygunluk: Uygunluk bireyin kariyer planları ve ihtiyaçları ile öğretimin doğrudan ilişkili olmasıyla
ilgilidir.
Güven: Birey bir işe başlamadan önce başarabileceğini bilmek ister. Öğreneni motive etmek amacıyla
özgüven oluşumunu destekleyen görevler oluşturulmalıdır.
Tatmin: Öğrenme aktivitelerinin sonunda öğrenen memnun olmalıdır. Bir mücadelenin, öğrenende kontrol
edildiği hissi uyandırılmadan öğreneni memnun etmesi beklenir. Bu memnuniyet ödüllerle de sağlanabilir.
Öğretmenler öğrenenin ilgisini çekme ve öğrenme ortamına bağlılıklarını sağlamakta zorluk çekmektedir
(Kara ve Sevim, 2013). Oyunlaştırma bu problemler için bir çözüm olarak görülmektedir (De-Marcos,
Domínguez, Saenz-de-Navarrete ve Pagés, 2014).
2.2. Eğitsel Oyunlaştırma Örnekleri
Popülaritesi yüksek oyunlardan biri olan Minecraft İngiltere’de pek çok okulda öğrencilerin tasarım,
matematik, programlama becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Johnson, Becker, Estrada ve
Freeman, 2014).
Oyunlaştırmanın eğitsel örneklerinden bir başkası Khan Academy’dir. Khan Academy dünya çapında
ücretsiz ders materyalleri ve kaynakları barındıran, aynı zamanda puan, rozet, kullanıcının öğrenme
görevlerine katılımı ve öğrenme görevlerini tamamlamasına ait ilerleme istatistikleriyle oyunlaştırma
unsurlarına yer veren, çevrimiçi öğrenme ortamıdır (Simões, Redondo ve Vilas, 2013). Kullanılan bu
unsurların her biri öğrenen için dönüt olup, Khan Academy’de ders alan öğrenenlerin görüşlerine göre bu
bildirimler, kendileri için motivasyon kaynağı olmayı başarmıştır (Light ve Pierson, 2014). Bu ortamda
öğrenen, sunulan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla öğrenme aktivitelerine katıldıkça puan toplar ve puanlar
karşılığında farklı avatar kilitlerini açabilir veya avatarını özelleştirme hakkına sahip olabilir (Light ve
Pierson, 2014).
Microsoft RibbonHero ile MS Office programını öğretmek amaçlanır. Kullanıcılara farklı seviyelerde bir
dizi görevler verilir. Başlangıçta tüm kullanıcılar aynı görevle görevlendirilirken; süreç içinde kullanıcının
MS Office programında kullandığı özellikler dikkate alınarak görevler özelleşir (Kim, 2013). Her görev belirli
bir puana karşılık gelmektedir ve görevleri gerçekleştiren kullanıcılara dönüt verilir. Görevlerin ne oranda
gerçekleştiği ve kaç puan alındığı Facebook aracılığıyla paylaşılabilir. Ayrıca lider tablosu aracılığıyla birey
diğer kullanıcılarla kendi puanını karşılaştırma fırsatına sahiptir. Her seviye için açık bir görev listesi sunan
bu uygulama; puan, lider tablosu ve özelleşen görevler ile eğitimi oyunlaştırmıştır.
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2.3. İlgili Araştırmalar
Karataş (2014) eğitimde oyunlaştırma ile ilgili yapılan araştırmalardaki eğilimleri ortaya koymak için bir
tarama çalışması yürütmüştür. Araştırma sonuçlarına göre 62 çalışma incelenmiş. En çok araştırma
%35,48’lik bir oranla 2014 yılında yürütülmüştür. Toplam çalışmaların %66,13’lük oranla konferans bildirisi
olduğu görülmektedir. Yüksek lisans tezleri %8,06’lık bir orana sahiptir. Doktora çalışması ise
bulunmamaktadır. Araştırma yöntemine göre durum çalışmaları %27,94’lük bir orana sahipken, deneysel
çalışmalar %10,29 ile en düşük yüzdeye sahiptir. Türkiye’den 1 yazarın çalışması bulunurken en çok çalışma
Amerika’ya ait görünmektedir. Çalışmaların %64,41’i lisans öğrencileriyle yürütülürken K12 seviyesinde
yapılan çalışmaların oranı %13,56 ile 8 adettir. Çalışmalarda en sık kullanılan oyun bileşenleri, dinamik ve
mekanikleri, rozet, puan, liderlik tablosu olarak sıralanmıştır.
Oyunlaştırma ve Eğitim (2014) adlı makalelerinde Yıldırım ve Demir oyunlaştırmanın eğitime nasıl
uyarlanabileceği ile ilgili teorik bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma için 9.sınıf matematik konuları arasından
Veri konusu seçilmiş ve konuya ait kazanımlar puanlar ve madalyalara bağlanması önerilmiştir. Bu takibin bir
yazılım aracılığıyla gerçekleştirilebileceği ifade edilerek uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalara
değinilmiştir.
Ibanez, Di-Serio, Delgado-Kloos’un (2014), C programlama dilini oyunlaştırmayla öğretmek amacıyla
yürüttükleri çalışmasına 22 lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada uygulamanın akademik başarı ve bağlılık
üzerine etkisi araştırılmıştır. Veriler anket, log kayıtları ve ön test - son test ile toplanmıştır. Öğrenme
çıktılarında orta derece iyileşmenin olduğu belirtilmiş, akademik başarı ve bağlılık konusunda pozitif
sonuçlara ulaşılmıştır. Oluşturulan QLearning- G öğrenme platformunda amaç verilen hedefler doğrultusunda
100 puanı toplamaktır. Duygusal simge, puan ve rozete ek olarak lider tablosu bileşeni de bulunmaktadır.
Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç öğrenme aktivitelerinden maksimum puan alan öğrenenlerin sistemde
kalmaya devam etmiş olmalarıdır. Bu durum bilişsel bağlılığın kanıtı olarak görülmektedir. He öğrenenin
motivasyon kaynağı farklı olduğundan, öğrenme aktivitesinin katkısı konusunda öğrenenler arasında
farklılıkların gözlenebileceği belirtilmiştir. 22 öğrenenden sadece ikisi ulaşması gereken maksimum puana
ulaşmadan dersi bırakmıştır. Çalışmaya devam etme veya çalışmayı bırakma sebepleri eğlence (rozet ve lider
tablosu), uzmanlık seviyesi (temel, usta, uzman olmak üzere kodlamada gösterilen yeterlik) ve ilişkiler olmak
üzere üç kategoride toplanmıştır. Bazı öğrenenler maksimum puanı aşmalarına rağmen ortama girmeye
devam etmiş; bazıları ise maksimum puana ulaştıktan sonra yeterli beceriye ulaştıklarını düşünerek devam
etmemiştir. Birçoğunun ise arkadaşlarına yardım etmek, onları maksimum puana ulaştırmak için ortama
girdikleri belirtilmiştir. Lider tablosunun oyunlaştırma için cazip olmayan; rozetin ise katılımı destekleyen en
etkili bileşen olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sarı ve Altun (2016) yaptığı çalışmada, oyunlaştırma unsurlarının öğrencilerin derse katılımı, derse karşı
duyulan ilgi ve motivasyon üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda oyunlaştırmanın
uygulandığı derslerde öğrencilerin derslere karşı ilgi ve motivasyonlarının yükseldiği ve derse katılımları
konusundaki isteklerinin arttığı tespit edilmiştir.
İncelenen çalışmaların çoğunda lider tablosu, rozet, puan bileşenleri kullanılmıştır. Fakat farklı sonuçlara
ulaşıldığı görülmüştür. Bunun nedeninin oyunlaştırmanın uygulandığı bağlam ve bireysel farklılıklar olduğu
düşünülmektedir (Hamari, Koivisto ve Sarsa, 2014; Ibanez ve diğ., 2014).
2.4. Oyunlaştırmaya Yönelik Eleştiriler

Bahsedilen avantajlara rağmen oyunlaştırmaya karşı yapılan en büyük eleştiri oyunlaştırmanın insanların
davranışlarını ve hislerini yönlendirdiği şeklindedir (Bozkurt ve Kumtepe, 2014). Pazarlama tarafından
tartışmaya açık bir konu olduğu halde, eğitim uygulamaları tarafından amacın öğrenenin nihai kazanımları
olduğu düşünüldüğünde bunun eleştirel bir durum olmadığı düşünülmektedir. Oyunlaştırmaya yapılan başka
bir eleştiri ise kazanmaya yönelik oyun yaklaşımında bir kazanan olduğu durumda bir de kaybeden olacağı
şeklindedir (Haque, 2010). Bununla birlikte bu durum oyun tasarımıyla ilgili bir konudur ve kazan-kaybet
mantığı yerine kazan kazan mantığına dayalı tasarımlar bu eleştiriyi geçersiz kılmaktadır. Bir diğer eleştiri ise
uzun sürede dışsal ödül mantığına dayanan oyunlaştırma yaklaşımının davranışçı bir yaklaşımı benimsediği,
sürekliliği sağlamak için devamlı olarak ödülün dozunu arttırmak gerektiği (Lazzaro,2011) bu durumunda
ödül bağımlılığı yaptığı yönünde bir tartışmadır. Bu durum ise motivasyonla ilgilidir ve ödül her zaman dışsal
olmak zorunda değildir. Verilen ödüller içsel motivasyona ve doyuma yönelik de olabilir. Ayrıca hiç sonu
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olmayan oyunlaştırma uygulamaları yerine biten oyunlaştırma uygulamaları için bu eleştiri geçersiz bir
durumdur. Ancak yapılan eleştiriler çoğunlukla tüketici davranışlarına yönelik ve tasarım konusuyla ilgilidir.
Doğru zamanda doğru tasarımın yapılmasıyla bahsedilen bu sınırlılıkların ortadan kalkacağı düşünülmektedir.
3.

SONUÇ

Johnson ve diğerleri (2014), yeni teknolojilerin eğitim ve öğretimde kullanılmasın ışık tutan 2015 Horizon
raporunda oyunlaştırmanın hem K-12 hem de yükseköğretimde dün geçtikçe ilgi gören ve yüksek potansiyele
sahip bir konu haline geldiğini vurgulamıştır. Oyunlaştırma kuramsal olarak oyun ve motivasyon modellerine
dayandırılmaktadır. Bir başarı karşılığında kazanılan rozetler; süreçte gittikçe zorlaşan, farklı mücadeleler
barındıran düzeyler; oyuncuların birbirleriyle yarışarak skor bilgilerine göre yerleştirildikleri liderlik tabloları;
işbirliği içinde çalışarak birbirlerine hediye göndermeleri gibi oyuna ait öğeler sınıf ya da çevrimiçi öğrenme
ortamlarına aktarılarak öğrenenler öğrenme ortamlarına çekilmektedir.
Konuya ilgi arttıkça oyunlaştırmaya ilişkin araçlar artmakta, oyunlaştırmayı uygulamaya koymak
kolaylaşmaktadır. Bu çalışmada oyunlaştırmanın ortaya çıkışı, alandaki yeri ve tanımları, eğitimdeki
uygulamaları incelenmiştir.
Alan yazında oyunlaştırma konulu çalışmaların azlığı sebebiyle çeşitli noktalarda belirsizlikler
bulunmaktadır. Özellikle oyunlaştırmaya ilişkin değişkenler tanımlanarak, etkilerinin ölçülmesi daha etkili
oyunlaştırılmış öğrenme ortamlar oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca geliştirilen araçların birçoğu roze
verme odaklı olup farklı bileşenlerin kullanımına imkan vermemektedir Eğitimcilerin programlama bilgisine
gerek duymaksızın tasarlayabileceği esneklik sağlayan hazır araçlara ihtiyaç vardır. Oyunlaştırmanın belirli
bir hikaye üzerine kurgulanmasının başarılı sonuçlar verdiği belirtilmesine (Kapp, 2012) rağmen bu hikayenin
nasıl tasarlanması gerektiği konusunda bilgiler bulunmamaktadır. Araştırmaya yönelik bir başka öneri ise bu
konuda derinleşilmesi olabilir.
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Ortaokul Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerinin, Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı Hakkındaki Görüşleri
Ferhat BAHÇECİ1, Cihad Kayalı2

1.

ÖZET

Bu çalışma, ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin, temel eğitimden ortaöğretime geçiş
(TEOG) sınavı hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Ülkemizde son yıllarda
oldukça artan üniversiteler sayesinde her sene binlerce kişi yükseköğrenimden mezun olmakta lakin bunların
birçoğu istedikleri mesleğe kolayca girememektedir. Akranlarına fark yaratabilmek için iyi bir üniversite
mezunu olmak gerekmektedir. İyi bir üniversite eğitimi alabilmek için de iyi bir lise eğitimi gerekmektedir.
Günümüzde daha da karmaşık bir hal alan eğitim ve öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalarla anlaşılmaya ve
daha etkili hale getirilmeye çalışılmaktadır. Asıl üzerinde durulan konu da öğrenci başarısının en üst düzeye
getirilmesidir. Yapılan bu araştırma da öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik bir çalışmadır.
Araştırmaya Elazığ ilindeki 72 öğretmen katılmıştır. Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin, liselere giriş
sınavlarının sayısının artması ile ilgili öğretmen görüşleri araştırılmıştır. Birinci elden veri toplanması
amaçlanan araştırmalarda en sık kullanılan teknik “sormaca (anket)” tekniğidir. Bu araştırmada da veri
toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketteki sorular, bu konuda daha önce hazırlanmış olan
anketlerden, uzman, öğrenci ve öğretmen görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket toplam 32
sorudan (1. Bölüm 7 soru, ikinci bölüm 25 soru) oluşmaktadır. Yapılan anket çalışması sonucunda
öğretmenler, öğrencilerin sınav sayısının artmasıyla kaygı ve heyecan düzeyinde artış olduğunu
belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğrenciler sınav esnasında verilen molalar ile dinlenmekte ve ihtiyaçlarını daha
rahat gidererek sınav esnasında sıkıntı yaşamadıklarını belirtmiştir. Öğrenciler öğretmenler tarafından liselere
giriş sınavının amacının bilindiğini lakin bunun tam bilincinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Liselere giriş
sınavlarının artırılmasının ve sınavlarda ara vermenin öğrencilerde olan motivasyonu ve dikkati artırdığı,
lakin sınav sayısının artması ile kaygı, heyecan ve stresin engellenemez olduğu dolayısı ile öğretmenlerin
bunu göz önünde bulundurmaları sonucuna varılmıştır. Ayrıca varılan olumsuz sonuçlardan birinin de evrak
işlerinin artmış olmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Liselere Giriş, TEOG, Öğretmen, Öğrenci, Sınav, Görüş
2.

GİRİŞ

Genel amacı öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe, iş hayatına ve
yükseköğretime hazırlamak olan ortaöğretim kurumları, ülkemizde ilköğretime dayalı dört yıllık öğrenim
veren genel liseler ile meslek ve teknik liseleri içine alan eğitim kurumlarıdır (Gedikoğlu, 2005). Bütün
öğretim kurumlarında olduğu gibi ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin seçimi de titizlikle
yapılmalıdır. Bu amaçla yapılacak tanımaya ve yerleştirmeye dönük değerlendirmenin öğrencileri bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel hazırbulunuşluk düzeyleri açısından doğru tanılaması ve mevcut özelliklerine uygun
programlara yerleştirmesi beklenmektedir (Demirel, 2004). Türkiye’de yıllar içerisinde öğrenci sayısındaki
artış, öğretmen ve derslik sayısında artıştan daha fazla gerçekleşmiştir (Sarıer, 2010). Dolayısıyla öğrenci
sayısının fazla, nitelikli okul sayısının nispeten az olduğu rekabetçi bir bağlamda, öğrencilerin özelliklerinin
doğru bir şekilde ölçülerek başarı sıralarının belirlendiği bir ölçme ve değerlendirme sistemine duyulan
ihtiyaç da artmaktadır. Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren başta Anadolu liseleri olmak üzere sınavla
öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının sayısında önemli bir artış gerçekleşmiştir (Gür, Çelik ve Coşkun,
2013). Dolayısıyla bu okullara olan talep artmış, iyi eğitim veren ortaöğretim kurumlarına girişte uygulanan
seçme sistemleri bütün toplumun gündemini işgal etmeye başlamıştır.
Özellikle genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülerek sayılarının artması, ayrıca imam hatip,
güzel sanatlar ve meslek lise türlerinin bir kısmının da sınavla öğrenci almaya başlaması ortaokul son sınıf
öğrencileri arasındaki rekabeti artırmış, ortaöğretime geçiş sınavı ülkemizde öğrenciler için bir dönüm noktası
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne / TÜRKİYE, e-posta:
ferhatbahceci@hotmail.com
2
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Edirne / TÜRKİYE, e-posta:
cihad.kayali@hotmail.com
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konumuna gelmiştir (Gür vd., 2013). Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sistemi kapsamında artık bütün
lise türlerine puanla yerleştirme yapılması günümüzde merkezi sınavlarının önemini daha da artırmıştır.
Rekabetin artması öğrenci seçiminde uygulanan sınavların yöntemine ve sürekli değişmesine ilişkin
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde özellikle son yıllarda öğrencileri farklı orta öğretim
kurumlarına yerleştirmek amacıyla birçok yöntem uygulanmıştır. Öyle ki 2000 yılından bu yana temelde dört
farklı sınav uygulaması denenmiştir:
• Liselere Giriş Sınavı (LGS),
•

Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS),

•

Ortaöğretime Geçiş Sistemi-OGES (çoklu ve tekli Seviye Belirleme Sınavları)

•

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG).

Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencileri ve velilerini yakından ilgilendiren bu yeni geçiş sistemine
ilişkin farklı okul paydaşlarının görüşlerin incelenmesinin sınavın etkililiğine ve konuyla ilgili alan yazına
katkı sunacağı düşünülmektedir. Özellikle yeni sınav sisteminin güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin öğretmen
görüşlerinin belirlenmesinin, sistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı, mevcut ya da yaşanması
muhtemel sorunların çözümüne dair öneriler sunabileceği düşünülmektedir. TEOG sınavına ilişkin ülkemizde
yapılmış araştırma sayısı nispeten sınırlıdır (örn. Birinci, 2014; Doğan ve Demir, 2015; Yerlikaya, 2014).
Milyonlarca öğrenciyi, öğrenci velilerini ve öğretmenleri ilgilendiren bir konuda daha çok sayıda ve geniş
katılımlı araştırmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
3.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Klasik tabiri ile öğretim ve eğitim faaliyetleri formal ya da informal bir şekilde süregelen bir olgudur.
Günümüzde daha da karmaşık bir hal alan eğitim ve öğretim faaliyetleri, anlaşılmaya ve daha etkili hale
getirilmeye çalışılmaktadır. Asıl üzerinde durulan konu da öğrenci başarısının en üst düzeye getirilmesidir.
Öğrenci başarısında kalıtsal faktörlerden sonraki en önemli unsur öğretmenlerdir. Kalıtsal faktörleri etkilemek
zordur, bu durumda öğrenci öğrenmesi konusunda öğretmenleri etkilemek ve iyileştirmek değer
kazanmaktadır (İlğan, 2012).
Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin, liselere giriş sınavlarının sayısının artması ile ilgili
öğretmen görüşleri araştırılmıştır. Öğretmenlerin, sınav sayısının artması ile öğrencilerin ne etkilenip
etkilenmediğini ya da etkilendi ise ne kadar etkilendiğini belirten görüşler alınmıştır. Bu araştırmanın temel
amacı; ülkemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanmaya başlanan temel eğitimden
ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerini incelemektir. Bu temel amaç
çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Öğretmenlerin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş
sistemine ilişkin görüşlere katılım düzeyi nedir? 2. Öğretmenlerin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş
sistemine ilişkin görüşleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık var mıdır? 3. Öğretmenlerin Temel
Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sistemine ilişkin görüşleri arasında öğrencilerin kaygı, heyecan vb. açıdan
anlamlı farklılıkları var mıdır? 4. Öğretmenlerin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sisteminin güçlü ve
zayıf yönleri hakkındaki görüşleri nelerdir?
4.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Öğrencilerin sınavlarda başarısını artırmak en önemli hedeftir. Aynı zamanda yapılan sınavlarda
öğrenci binlerce kendi gibi aynı durumda olan akranlarının yanı sıra, kendi ile de yarışmaktadır. Yaşadığı
kötü duygularla baş edebilmeyi bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Sınavlarda yaşanan kaygı, korku, stres,
kendini güçsüz görme, dikkat eksikliği de öğrencilerde negatif etkiler yaratmaktadır. Bizlerdeki asıl amaç
öğrencilere bilgiyi öğretmenin yanı sıra bu duygularla da karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilmesidir. Bu
araştırma da öğrencinin başarısına etki edecek olumsuz şeylerin var olup olmadığının saptanması ve
öğrencilerin ona göre davranmasının öğrenmektir.
5.

YÖNTEM

Bu araştırma, ortaokulda görev yapan öğretmenlerinin öğrencilerin liseye girişlerinde sınavlarının
artması hakkındaki görüşlerini saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya Elazığ ilindeki 65
öğretmen katılmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretmen Anketi kullanılmıştır. Anketteki
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sorular, bu konuda daha önce hazırlanmış olan anketlerden kamuoyuna yansıyan uzman, öğrenci ve öğretmen
görüşlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Öğretmen Anketi 2 bölüm ve toplam 32 sorudan (1. Bölüm 7
soru, ikinci bölüm 25 soru) oluşmuştur.
Öğretmenlerin sorulan sorulara ilişkin görüşlerini belirlemek için her soruya verilen cevapların
sınıflara göre frekans ve yüzdeleri hesaplanmış; öğretmen görüşleri arasında branşlara göre farklılık olup
olmadığını belirlemek amacıyla kontrol soruları değerlendirilmiştir.
a. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Bu araştırmada, sınav sayısının artması hakkındaki görüşler sadece öğretmenlerden alınmıştır.
Sadece öğretmenlerin gözlem ve deneyimleri sonucu edindikleri tecrübeler sonrasında verdikleri cevaplar ile
açıklanmıştır.
b. ARAŞTIRMANIN MODELİ
Bir araştırma örneği, araştırmacılar tarafından; varsayımlar, kavramlar, değerler ve uygulamalara
bağlı olarak geliştirilen bakış açısıdır. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse, bir şey hakkında düşünme
ve inceleme yapma yaklaşımıdır (Johnson ve Christensen, 2004).
Betimsel tarama modeli, güncel olan konularla ilgili davranışları tanımlama ve insanların algılarını,
görüşlerini, tutumlarını ve inançlarını bir araya getirerek açıklamayı hedefler. Betimsel tarama modeli,
fenomenin (insanın, şeyin, kurumun) özellikleriyle ilgilenir. Değişkenlerin doğası hakkında bilgi verir, benzer
özelliklere göre gruplamalar (faktör veya değişken grupları) yapar. Böylece belli değişkenlerin özellikleri
hakkında temel bilgiler ve tanımlamalar sağlar (Lodico, Spaulding, Voegtle, 2006; Erdoğan, 2007). Betimsel
tarama modelinde araştırmalar geçmişe özgü yapılacağı gibi, içinde yaşanılan zamanın karakteristiklerini de
konu alabilir (Aziz, 2010).
c. EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırma tasarımının en önemli aşamalarından biri, incelenen konuya uygun olan veri toplama
kaynağının belirlenmesidir. Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere üzerinde gözlem yapılacak birey ve
objelerin tümü evreni meydana getirir. Bir başka deyişle evren, betimlenmiş, tanımlanmış araştırma birimi ya
da birimleridir. Evren, bir araştırmada verilerin kaynağıdır. Evreni belirleyen, araştırmanın betimleyici
özelliğidir. (Erdoğan, 2007; Aziz, 2010). Araştırma sonuçlarının genellendiği, araştırma kapsamı içerisinde
yer alan ortak özelliklere sahip birimler bütünü “evren” -ana kütle, yığın, toplum- olarak tanımlanabilir
(Karasar, 2005; Ural ve Kılıç, 2011).
Araştırmanın çalışmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilindeki 65 öğretmen
bulunmaktadır. Evreni temsil edecek şekilde ve daha az sayıdaki elemandan oluşturulan kümeye örneklem adı
verilir (Baykul, 1999). Örneklem, evreni temsil yeterliği kabul edilen küçük kümedir (Karasar, 2005).
Araştırmada, evren ulaşılabilir olduğundan örneklem alma yoluna gidilmemiştir.
d. VERİ TOPLAMA ARACI
Araştırmanın kuramsal temelini oluşturabilmek, araştırmayı belirlenen amaçlara ulaştırabilmek ve
uygun veri toplama aracını geliştirebilmek için ilgili alanyazın incelenmiştir. Görgül araştırmalarda, birinci
elden veri toplanması amaçlanan araştırmalarda en sık kullanılan teknik “sormaca (anket)” tekniğidir. Bu
teknik, gerek durum saptama, gerek bir ilişkiyi araştırma, gerekse bir varsayımı sınama amaçları ile yapılan
araştırmalarda sık sık başvurulan, uygulaması ve değerlendirmesi güvenilir olan ve hata payı en az olan bir
tekniktir (Aziz, 2010).
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, öğretmenlerin TEOG sınavında öğrencilerin karşılaştığı
problemler esas alınarak elde edilmiştir.
Araştırmada geliştirilen veri toplama aracı, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğretmenlerin
kişisel özelliklerinin sorulduğu yedi soru ve denetimden beklentilerinin önem sırasına göre yazılmasının
istendiği bir açık uçlu sorudan; ikinci bölüm ise TEOG sınavında öğrencilerin karşılaştığı sorunlardan oluşan
25 maddelik ankettir. Bu 25 madde aslında, öğrencilerin sınav esnasında yapması gerekenleri göz önünde
bulundurması gereken maddelerdir. Öğretmenlerin bu maddeler hakkındaki görüşlerine; 1: Tamamen
Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Biraz Katılıyorum, 4: Katılmıyorum, 5: Hiç Katılmıyorum anlamına gelen
beşli Likert tipi dereceleme ölçeği formu kullanılarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Likert ölçeğinin temelinde her
önerinin şıkları arasındaki sosyal uzaklık aralığı eşittir (Aziz, 2010).
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e. VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmanın genel amaçları doğrultusunda hazırlanan ölçeklerle toplanan veriler üzerinde
istatistiksel çözümlemelerin yapılabilmesi için SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket
programı kullanılmıştır.

Tablo 1: Öğretmenlerimizin Mesleki Deneyimleri
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
0-5 YIL

8

12,3

12,3

12,3

6-10 YIL

16

24,6

24,6

36,9

11-15 YIL 18

27,7

27,7

64,6

16-20 YIL 20

30,8

30,8

95,4

20 +

3

4,6

4,6

100,0

Total

65

100,0

100,0

Ankete katılan öğretmenlerimizin mesleki açıdan yılları yukarıdaki tablodaki gibidir. Katılan
öğretmenlerimizden çoğu 16-20 yıl arası mesleki deneyime sahiptir. Ayrıca çalışmamız merkezde yapıldığı
için daha tecrübeli öğretmenlerin bulunması normal bir sonuç olarak görülmektedir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Kadın 36

55,4

55,4

55,4

Erkek 29

44,6

44,6

100,0

Total 65

100,0

100,0

Ankete katılan 65 öğretmenimizden 36 tanesi kadın, 29 tanesi erkektir. Bu da ankete katılan
öğretmenlerimizin oranının %55 ile %44 olduğu sonucunu ortaya çıkarmakta ve % 11 farkın dengeli
sayılabilecek bir sayıda analiz yapıldığını göstermektedir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Mezuniyet Durumları
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
DOKTORA

1

1,5

1,5

1,5

YÜKSEK LİSANS 7

10,8

10,8

12,3

LİSANS

57

87,7

87,7

100,0

Total

65

100,0

100,0

Ankete katılan öğretmenlerimizin sadece bir tanesi doktora çalışması yapmaktadır. Bunun yanı sıra 7
öğretmenimiz de yüksek lisans mezunu olup kalan 57 öğretmenimiz lisans ve dengi mezunu olmaktadır.
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Tablo 4: Öğretmenlerin Branşları
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
BEDEN EĞİTİMİ

4

6,2

6,2

6,2

TÜRKÇE

15

23,1

23,1

29,2

FEN BİLGİSİ

11

16,9

16,9

46,2

BİLİŞİM TEK.

3

4,6

4,6

50,8

SOSYAL BİLG.

7

10,8

10,8

61,5

MATEMATİK

9

13,8

13,8

75,4

DİN KÜLTÜRÜ VE AH.BİLGİSİ 4

6,2

6,2

81,5

GÖRSEL SANATLAR

2

3,1

3,1

84,6

MÜZİK

2

3,1

3,1

87,7

TEKNOLOJİ TASARIM

6

9,2

9,2

96,9

İNGİLİZCE

2

3,1

3,1

100,0

Total

65

100,0

100,0

Ankete katılan öğretmenlerimizin branşlarının yer aldığı tablo yukarıdaki gibidir. Özellikle TEOG
sınavında soru çıkan temel derslerden olan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler branşlarının
öğretmen sayılarının fazla olması göze çarpmaktadır.
Tablo 5: Liselere girişte sınav yapılmasını isteyen – istemeyen öğretmenlerin tablosu
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

EVET

45

69,2

69,2

69,2

HAYIR

20

30,8

30,8

100,0

Total

65

100,0

100,0

Liselere girişlerde sınav yapılmasını doğru bulan ve bulmayan öğretmenlerin tablosu yukarıda
verilmiştir. Buna göre ankete katılan öğretmenlerin %69,2’lik kısmı liselere girişlerde sınav yapılmasını doğru
bulmaktadır.
Tablo 6: Sınavların artırılması hakkındaki görüş tablosu
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid EVET

24

36,9

36,9

36,9

HAYIR 41

63,1

63,1

100,0

Total

100,0

100,0

65

Yapılan anketteki bir başka soru da liselere girişte sınavların artırılması sorusuydu. Katılan
öğretmenlerimizden %63,1’i sınavların artırılmasını doğru bulmamaktadır. Katılan öğretmenlerden %36,9’luk
bir kesim ise sınavların artırılmasını olumlu olarak karşılamışlardır.
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Tablo 7: Branşlara göre sınav yapılması istenme durumu ve sınavların artması hakkındaki düşünce
sınav artması
BRANŞ
BEDEN EĞİTİMİ

EVET
sınav yapılması

HAYIR

Total

EVET

3

3

HAYIR

1

1

4

4

Total
TÜRKÇE

sınav yapılması

EVET

4

8

12

HAYIR

0

3

3

4

11

15

2

9

11

2

9

11

3

3

3

3

Total
FEN

sınav yapılması

EVET

Total
BİLİŞİM

sınav yapılması

EVET

Total
SOSYAL

sınav yapılması

EVET

1

5

6

HAYIR

0

1

1

1

6

7

EVET

4

3

7

HAYIR

0

2

2

4

5

9

EVET

1

2

3

HAYIR

0

1

1

1

3

4

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Total
MATEMATİK

sınav yapılması
Total

DİN KÜLTÜRÜ

sınav yapılması
Total

GÖRSEL SANATLAR

sınav yapılması

HAYIR

Total
MÜZİK

sınav yapılması

EVET

Total
TEKNOLOJİ TASARIM

sınav yapılması

EVET

1

4

5

HAYIR

1

0

1

2

4

6

EVET

0

1

1

HAYIR

1

0

1

1

1

2

EVET

13

40

53

HAYIR

3

9

12

16

49

65

Total
İNGİLİZCE

sınav yapılması
Total

Total

sınav yapılması
Total

Branşlara göre sınavların yapılasını isteme ve sınavların artırılması hakkındaki öğretmen görüşleri şu
şekilde analiz edilmiştir:
Beden Eğitimi branşı öğretmenleri sınavların yapılması konusunda %75 olumlu düşünceye
sahiptirler. Lakin sınavların artırılması konusunda tüm beden eğitimi öğretmenleri olumsuz görüş
bildirmişlerdir.
Türkçe öğretmenleri de sınavların yapılmasını çoğunlukla doğru bulmuştur. Fakat sınavların
artırılmasını isteyen Türkçe öğretmenlerinin varlığı da az oranda değildir.
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Fen Bilgisi öğretmenlerinden tümü sınav yapılmasını doğru bulmakta ve büyük bir çoğunluğu sınav
artırılmasını doğru bulmamaktadır.
Bilişim öğretmenlerinden tümü sınavların artırılmasını istemekte ve sınavların artırılmasını doğru
bulmamaktadır.
Sosyal bilgiler öğretmenleri sınavın yapılmasında hem fikir lakin sınavların artmasında olumsuz
düşünmektedir.
Matematik öğretmenleri sınavların yapılmasını doğru bulmakta lakin sınavların artırılması hususunda
da aşağı yukarı dengeli bir dağılım göstermektedir.
Din kültürü öğretmenleri sınav yapılması konusunda olumlu görüş bildirmekte lakin sınavın artması
konusunda olumsuz görüş bildirmektedir.
Görsel sanatlar öğretmenlerinden tamamı sınav yapılmasını istememekte, ve sınavın artması
konusunda da dengeli dağılım göstermektedir.
Müzik öğretmenlerinin tamamı sınav istemekte ve sınavın artmamasını doğru bulmaktadır. Teknoloji
tasarım öğretmenleri de sınavın yapılması ve artırılmaması hususunda çoğunluğu sağlamaktadırlar.
İngilizce öğretmenlerinden sınav yapılmasını isteyen sınavın artmasını doğru bulmamakta, sınav
istemeyen ise artmasını doğru bulmaktadır. Genel olarak branşları yorumlayacak olursak 65 öğretmenden
53’ü sınav yapılmasını istemekte 12’si istememektedir. 16 öğretmen ise sınavın artırılmasını doğru bulmakta,
49 öğretmen ise sınavın artmasını istememektedir.
Tablo 8: Öğrencilerin TEOG sınavının amacını hakkındaki yorumları
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Biraz Katılıyorum

5

7,7

7,7

7,7

Katılıyorum

27

41,5

41,5

49,2

Tamamen Katılıyorum

33

50,8

50,8

100,0

Total

65

100,0

100,0

Yukarıdaki sonuca göre öğretmenler, öğrencilerin TEOG sınavının yapılma amacını bildiğini
düşünmektedirler. Yukarıdaki sonuca göre yüzde 92’lik kısım amaç konusunda öğrencilerin yeterince
bilgilendirildiğini ve öğrencilerin kendilerini neyin beklediğini, bu sınav sonucunda ne ile karşılaşacaklarını,
başarılı ve başarısız olduklarında ne olacağını ve sınav sonucunda kendilerini neyin beklediklerini
öğretmenleri bildiğini düşünmektedir.
Tablo 9: Öğrencilerin TEOG sorularının konular hakkındaki düşünceleri
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Katılmıyorum

1

1,5

1,5

1,5

3

4,6

4,6

6,2

Katılıyorum

20

30,8

30,8

36,9

Tamamen Katılıyorum

41

63,1

63,1

100,0

Total

65

100,0

100,0

Biraz Katılıyorum

Yukarıdaki sonuca göre öğretmenler, öğrencilerin TEOG sınavının konularını müfredata uygun
olduğunu düşünmektedirler. Çıkan soruların öğrencilerin okul müfredatında gördüğü konular ile alakalı
olduğunu ve bu soruların öğrencilerin seviyesine uygun olduğuna çoğunlukla katılmaktadırlar.
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Tablo 10: Öğrencilerin heyecan düzeyi için öğretmen yorumları
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Hiç Katılmıyorum

6

9,2

9,2

9,2

Katılmıyorum

3

4,6

4,6

13,8

Biraz Katılıyorum

8

12,3

12,3

26,2

Katılıyorum

25

38,5

38,5

64,6

Tamamen Katılıyorum

23

35,4

35,4

100,0

Total

65

100,0

100,0

Yukarıdaki sonuca göre öğretmenler, öğrencilerin TEOG sınavı öncesinde ve esnasında heyecan
duyduklarını, sınav gecesi uyuyamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler kendileri için önemli bir sınav olan
TEOG sınavında öğrencilerin gereğinden fazla heyecan göstermelerinin kendilerine zarar vereceğini de dile
getirmişlerdir. Ayrıca sınavlar esnasında verilen araların da öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri için fırsat
olduğunu dile getirmişlerdir. Sınavlarda verilen araların öğrencinin heyecanını azaltarak odaklanmayı
sağladığını belirterek başarıyı artırdığını düşünmektedirler.
Tablo 11: Öğrencilerin heyecan düzeyi için öğretmen yorumları
Frequency Percent Valid Percent
Hiç Katılmıyorum

14

21,5

21,5

Katılmıyorum

25

38,5

38,5

Biraz Katılıyorum

12

18,5

18,5

Katılıyorum

8

12,3

12,3

Tamamen Katılıyorum

6

9,2

9,2

65

100,0

100,0

Total

Öğrencilerin dikkati hususunda değerlendirme yapan öğretmenler, öğrencilerin sınavlarının artması
ile dikkatinin arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin çoğu dikkatin artması ile başarı düzeyinin de
arttığını dile getirmişlerdir. Ayrıca sınav günlerinin artmasının velilerde olumsuz etki yaratmadığı dile
getirilmiş, sınav günlerinin artması velilerin öğrencilere, öğrencilerin de kendilerine olan güvenleri hakkında
ortalama düşünce ortaya çıkartmıştır. Öğretmenler, sınav günlerinin artmasının, öğrencilerin sınav günü
kaygılarının artırdığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca büyük bir çoğunluğu sınav aralarının olmasının,
öğrencilerin sınav esnasında dinlendiklerini dile getirmiştir.
6.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Öğretmenler, sınav yapılmasını doğru bulmakta, lakin sınav günlerinin artırılmasını yanlış
bulmaktadırlar. Öğrencilerin sınavlarının artırılması öğrencide kaygı, heyecan gibi sınav sonucunu olumsuz
etkileyecek etkilerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sınavlarda verilen aralar öğrencilerin dikkatini
toplamada etkili olmakta ve sınav arası verilen aralar öğrencilerin ihtiyaçlarını giderip, az da olsa
dinlenmelerine imkân vermektedirler.
Ayrıca sınav günlerinin artması ile evrak işlerinin arttığını dile getirmekte, velilerin öğrencilere ve
öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirmektedirler. Öğrencilerin
liselere girişlerinde sınav yapılması doğru bulunmaktadır. Lakin sınav günlerinin artması öğretmenler
tarafından yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi sorun teşkil etmektedir. Dolayısı ile sınav günlerinin artması
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öğrencide heyecan, kaygı, stres gibi olumsuz faktörleri artıracağından sınav sonucuna etki etmektedir. Fakat
eğer sınav araları olursa öğrenciler sınav aralarında dinlenmekte ve daha fazla odaklanmaktadırlar.
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Matematik Öğretmen Adaylarının GoAnimate Programını Kullanarak Animasyon
Oluşturma Süreçlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Behnaz HASSAN ZADGAN MAKOUEİ1, Jale İPEK2

Özet
Bu araştırmada, matematik öğretmen adaylarının GoAnimate programını kullanarak öğretim programına
yönelik materyaller geliştirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bu programını kullanarak
animasyon hazırlama sürecini incelenmiş ve matematik dersinde bu teknolojiyi nasıl entegre edebileceklerine
ilişkin görüşlerinin analizi yapılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu EGE Üniversitesinde 2016-2017 yılı Matematik Formasyon grubu “Özel
Öğretim Yöntemleri” dersini alan 39’i kız 16’i erkek olmak üzere toplam 55 öğretmen adayı oluşturmuştur.
GoAnimate programının eğitimi üç hafta, toplamda 12 saat olarak verilmiştir. Eğitim araştırmacılar tarafından
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının teknolojiye yatkınlıklarını ölçmek için
Teknolojik pedagojik alan bilgisi anketi ön/son test olarak uygulanmıştır.
Yenilmez and Sarıer (2007) tarafından hazırlanan anket ile öğretmen adaylarına ilişkin hem betimsel hem
de teknoloji kullanımı ve yatkınlıklarına yönelik bilgiler toplanmıştır. Ayrıca eğitimin sonunda öğretmen
adayları, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu Google Drive üzerinden çevrimiçi
doldurmuşlardır.
Elde edilen verilerden öğretmen adaylarından yalnızca birisinin animasyon hazırlama deneyimi olduğu,
teknoloji kullanma düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları ile
yapılan görüşmede verilen cevapların analizinin sonucunda animasyon hazırlama sürecinin öğretmen adayları
için çok eğlenceli ve zevkli olduğunu ancak zaman zaman zorlayıcı ve uğraştırıcı olabileceğini
göstermektedir. Matematik öğretmen adayları en çok videoları kaydetme, giriş ve çıkış sürelerini ayarlama ve
karakterlerin seslendirmelerini yapmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca GoAnimate ile hazırlanan
animasyonların ilkokul ve ortaokul için daha verimli olabileceğini ancak daha yüksek düzeyler için uygun
olmadığını vurgulanmıştır. Bazı öğretmen adayları GoAnimate programının daha çok yaygınlaştırılması
gerektiğini söylemişlerdir. Bazılarına göre ise programın matematik eğitimi alanında daha verimli olabilmesi
için konular ile ilgili daha çok obje eklenmesi ve GoAnimate programın daha da geliştirilmesi gerektiğini
önermişlerdir.
Öğretmen adaylarının çoğu matematik eğitiminde animasyonların kullanımının öğrencilere dersi daha
eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebileceğini, matematikte ki soyut kavramların öğretiminde somutlaştırmaya
yardımcı olabileceğini ve öğrencilerin matematik dersine karşı ön yargılarını kırabileceğini ifade etmişlerdir.
Anahtar kelime: GoAnimate, animasyon, matematik eğitimi.
Abstract
In this research, it was aimed to develop materials for the curriculum by using the GoAnimate program of
the mathematics teacher candidates. Furthermore, the process of preparing the animation using this program
of the teacher candidates was examined and their opinions about how to integrate this technology in the
mathematics course were analyzed.
A total of 55 teacher candidates, 39 girls and 16 boys, who took the "Special Teaching Methods" course at
the study group of EGE University in 2016-2017 mathematics formation group were formed. The GoAnimate
program is taught for three weeks, with a total of 12 hours. Education was conducted by researchers.
Technological pedagogical content knowledge scale was used as a preliminary / posttest for the questionnaire
on the technological possibilities of teacher candidates as a data collection tool.
According to the questionnaire prepared by Yenilmez and Sarıer (2007), information about both
descriptive and technology use and susceptibility of teacher candidates has been collected. At the end of the
training, prospective teachers filled out the semi-structured interview form online via Google Drive.
As a result of the analysis of the answers given to the interviews with the teacher candidates, the animation
preparation process is very fun and enjoyable for the teacher candidates but it can be challenging and
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE, e-posta:
behnaz.hzm@gmail.com
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Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE, e-posta:
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challenging from time to time. Mathematics teacher candidates stated that they are most difficult to record
videos, set entry and exit times, and vocalize the characters. It is also emphasized that animations made with
GoAnimate may be more efficient for elementary and junior high school, but not for higher levels. Some
teacher candidates have said that the GoAnimate program should be more widely disseminated. For some, it
suggests that the program should be more object-oriented and that the GoAnimate program should be further
developed in order to be more productive in the field of mathematics education.
Most of the teacher candidates stated that the use of animations in mathematics education could make the
lesson more fun and interesting for the students, help them to embody the abstract concepts in mathematics
teaching, and break the prejudices of the students against the mathematics lesson.
Keyword: GoAnimate, animation, mathematics education.

1. Giriş
Günümüzde toplumların ihtiyacı olan insanın sahip olması gereken bilgi ve becerilerinin devamlı
değişmesiyle eğitim alanında sürekli değişimin olması da kaçınılmaz hale gelmiştir (Özden, 2006).
Bu nedenle yirmi birinci yüzyılın bilgi teknolojisine uyum sağlayabilecek insanları yetiştirecek
öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri doğrudan bilgi
teknolojilerini istenilen düzeyde kullanabilmelerine bağlıdır (Çelik ve Bindak, 2005).
Herkesin tamamen öğrenemeyeceği kadar çok bilginin mevcut olduğu herkesçe kabul edildiğinden
öğretmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları, bu şekilde öğretimi kolaylaştırmaları, birlikte
çalışmayı desteklemeleri ve mevcut olanakları kendi avantajlarına yönelik kullanmaları gerektiği
savunulmaktadır (İmer, 1999).
Bu sebeple öğretmenler, eğitim sürecinde bilgisayar destekli eğitim konusunda herhangi bir başarının veya
başarısızlığın faktörleri oldukları gibi (Collins, 1990) bu alandaki her türlü yenilik onların
değerlendirmelerinden geçmektedir (Akt: Çağıltay, Çakıroğlu, Çağıltay ve Çakıroğlu, 2001).
Bu yüzden günümüzde öğretmenlerden hem kendilerine sunulan teknolojileri kullanabilmeleri hem de bu
teknolojileri öğrenme ortamlarına entegre edebilmeleri istenmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004).
Bitter (1989) bilgisayar destekli öğretimin; öğretmenlere eğitim sürecinde, yeni materyalleri- konuları
tanıtma, dersleri öğretme, yeni beceriler kazanma, kazanılan becerileri test etme, tekrarını sağlama ve gerekli
olduğunda yeniden hatırlatma gibi birçok yönden yardımcı olduğunu savunmaktadır. Ona göre bilgisayar
herhangi bir konuyu zorluk derecesine göre kolayca öğretebilir ve konunun miktarı, karmaşıklığı ve detayların
derecesi öğrencilerin seviyesine göre ayarlanabilir. Bilgisayar destekli eğitimin sağladığı bu yardımlar
geleneksel yönteme göre eğitim ortamının değişmesi bakımından önemlidir.
Teknoloji, sadece bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve bunların çeşitli uygulamaları değildir. Teknoloji
hem diğer disiplinlerden (fen, matematik, kültür vb.) elde edilen kavram ve becerileri kullanan bir bilgi
türüdür hem de materyalleri, enerjiyi ve araçları kullanarak belirlenen bir ihtiyacı gidermek veya belirli bir
problemi çözmek için bu bilginin insanlık hizmetine sunulmasıdır. Teknoloji insanların istek ve ihtiyaçlarını
gidermek için araçlar, yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve değiştirildiği bir süreçtir (International
Technology Education Association, 2000).
Teknoloji okuryazarlığı ile paralel olan öğrenme faaliyetleri, daha yüksek öğrenme çıktıları ve
motivasyona neden olarak önerilmektedir (Conole & Alevizou, 2010).
Bu nedenle 21. yüzyıl eğitimcileri çağdaş teknolojilere uygun olarak öğrenci merkezli ve etkileşimli
yaklaşımları kullanmalıdırlar.
Yapılan çalışmalar (Burke & Greenbowe, 1998; Kıyıcı & Yumuşak, 2005) bilim öğretim ve öğrenimini
arttırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini belirtmektedir.
Güvercin (2010) bilgisayar teknolojilerini en güçlü eğitim materyalleri arasında önermektedir.
Teknolojideki son gelişmelere paralel olarak; Ses, grafik, metin parçaları ve animasyonlar ile multimedya
kullanımı da artmaktadır. (Daşdemir & Doymuş, 2012).
Son zamanlarda multimedya, video ve animasyon ile ilgili birçok literatüre rastlanmaktadır. Bunların
çoğunda ana konu, öğrenmeyi iyileştirmek için teknolojiyi eğitime entegre etmektir (Lerma, 2007; Rosado
Feger & Thomas, 2011).
Animasyon kullanımı, soyut veya karmaşık konuların öğretilmesinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve
öğrencilerin başarısını artırmak açısından geleneksel öğretim yöntemlerinden daha etkili olabilir (Aksoy,
2013; Pekdağ, 2010; Rohendi, 2012).
Animasyon düzgün bir şekilde uygulandığında, animasyon bilgileri statik medyadan anlamak için daha
ilginç ve kolay bir yol sunar (Ali & Madar, 2010; Dancy & Beichner, 2006; Madar & Hashim, 2011).
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Animasyonlar dinamik bir görüşe sahip oldukları ve soyut olayları taklit etme özelliğine sahip oldukları
için öğrenmeyi olumlu etkiliyor olabilirler (Lewalter, 2003; Lowe, 2003).
Yukarıda bahsedildiği gibi teknolojinin derslere entegrasyonu her geçen gün okullarda, özellikle öğretme
öğrenme süreçlerinde daha fazla artmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde etkili bir
biçimde kullana bilmeleri için bilgisayar destekli eğitim konusunda bilgilenmeleri ve çeşitli beceriler
kazanmalıdırlar. Bu çalışmada, matematik öğretmen adaylarının GoAnimate programını kullanarak öğretim
programına yönelik materyaller geliştirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bu programı
kullanarak animasyon hazırlama süreci incelenmiş ve matematik dersinde bu teknolojiyi nasıl entegre
edebileceklerine ilişkin görüşlerinin analizi yapılmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın yöntemi
Bu araştırmada hem nicel hem de nitel veriler elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde verilerin
özellikleri gözetilerek içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır.
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ege Üniversitesinde 2016-2017 yılı Matematik Formasyon grubu “Özel
Öğretim Yöntemleri” dersini alan 39’i kız 16’i erkek olmak üzere toplam 55 öğretmen adayı oluşturmuştur.
2.3. Veri toplama araçları
Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının teknolojiye yatkınlıklarını ölçmek için Teknolojik
pedagojik alan bilgisi anketi ön/son test olarak uygulanmıştır. Bu anket ile öğretmen adaylarına ilişkin hem
betimsel hem de teknoloji kullanımı ve yatkınlıklarına yönelik bilgiler toplanmıştır. Ayrıca eğitimin sonunda
öğretmen adayları, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu Google Drive üzerinden çevrimiçi
doldurmuşlardır.
3. Eğitim içeriği
GoAnimate programının eğitimi üç hafta, hafta da 4 saat, toplamda 12 saat olarak verilmiştir.
Eğitim araştırmacılar tarafından aşağıdaki şekilde yürütülmüştür:
Ders 1: GoAnimate genel tanıtım
Ders 2: GoAnimate oturum açma
Ara yüz seçimi
Sahne seçimi
Sahne ayarlamaları
Ders 3: Karakter seçimi
Karakterlerin davranış seçimi
Ders 4: Karakterlerin seslendirmesi
Karakterlerin giriş ve çıkış sürelerinin ayarlaması
Ders 5: Donanım ekleme
Konuşma baloncukları ekleme
Metin ekleme
Diyagram ve tablo ekle
Ders 6: Müzik ekle
Ses efektleri ekle
Kaydetmek
Ders 7-8:
Öğretmen adaylarının eğitici rehberliğinde örnek video hazırlama çalışmaları
Ders 9 - 10 - 11:
Final değerlendirmesi için öğretmen adaylarının seçtikleri sınıf düzeyi ve matematik konusuna
yönelik video hazırlamaları
Ders 12:
Öğretmen adayları hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu Google Drive üzerinden
çevrimiçi doldurmaları.
Final ödev teslimi
4. Bulgular
Önce nicel veri analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının teknolojiye yatkınlıklarını ölçmek için ön/son
test olarak teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeği uygulanmıştır. Bunun sonucunda hem betimsel hem de
teknoloji kullanımı ve yatkınlıklarına yönelik bilgiler analiz edilmiştir. Nicel verileri desteklemek amacıyla
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eğitimin sonunda öğretmen adayları, yarı yapılandırılmış görüşme formunu Google Drive üzerinden çevrimiçi
doldurmuşlardır. Bu veriler içerik analizi yapılarak gruplandırılmıştır. Eğitim sürecinde ayrıca araştırmacılar
tarafından günlük tutulmuştur.
4.1. Nicel veri analizi
Bu bölümde, veri toplama aracı ile toplanan verilerden elde edilen analiz sonuçları ve bulgulara ayrıntılı
olarak yer verilmiştir.
- Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarındaki ön test – son test ilişkisi
Tablo1’de verilmiştir.

Boyut
Toplam

TB
AB
PB
PAB
TPB
TAB

TPAB

Tablo1. Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarındaki ön test –son test ilişkisi
İşlem
X
N
SS
t
df
P
154.73
55
31.95
Ön test
-3.080
54
0.003
164.76
55
29.06
Son test
Ön test

50.40

55

12.41

Son test

51.71

55

10.61

Ön test
Son test

18.55
20.33

55
55

4.09
4.00

Ön test

19.82

55

4.29

Son test

21.20

55

4.29

Ön test

23.78

55

5.16

Son test
Ön test

25.20
13.16

55
55

4.64
3.80

Son test

14.35

55

2.91

Ön test

12.47

55

3.48

Son test

13.96

55

2.90

Ön test

16.55

55

4.10

Son test

18.02

55

3.66

-1.275

54

0.208

-3.865

54

0.000

-2.965

54

0.004

-2.462

54

0.017

-2.488

54

0.016

-2.983

54

0.004

-3.056

54

0.003

Tablo1 incelediğinde 55 öğretmen adayının GoAnimate programı uygulama öncesinden aldıkları puan
ortalaması ile uygulama sonrasında aldıkları puan ortalamasından yükseldiği görülmektedir.
Bu sonuca göre GoAnimate eğitimini alan matematik öğretmen adaylarının uygulama öncesi ve sonrası
teknoloji bilgisi(TB) boyutu hariç toplam puan ve tüm boyutların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
farklılık olduğunu göstermektedir (p<0,05).
- Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarında cinsiyete göre ön test ilişkisi
Tablo2’de verilmiştir.
Tablo2. Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarında cinsiyete göre t-testi (ön test) sonuçları
Boyut
Toplam

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
39
16

X
148.21
170.63

SS
31.263
28.621

TB

Kadın
Erkek

39
16

47.44
57.63

11.920
10.782

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

39
16
39
16
39
16
39
16

18.15
19.50
19.00
21.81
22.90
25.94
12.44
14.94

3.815
4.676
4.193
3.970
5.300
4.203
3.611
3.785

AB
PB
PAB
TPB
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t

df

P

-2,47

53

0.017

-2.96

53

0.005

-1.11

53

0.271

-2.29

53

0.026

-2.04

53

0.046

-2.30

53

0.025

TAB
TPAB

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

39
16
39
16

12.05
13.50
16.23
17.31

3.324
3.742
4.368
3.301

-1.42

53

0.163

-0.89

53

0.378

Tablo2 incelendiğinde 55 öğretmen adayının GoAnimate Programı eğitimi öncesinde Toplam, TB, PB, PAB
ve TPB alt boyutlarında ön test puanları 0.05’den küçük oldukları için ve bu boyutların ortalamalarına
bakılınca cinsiyete göre erkekler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.
- Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarında cinsiyete göre son test ilişkisi
Tablo3’de verilmiştir.

Boyut

Cinsiyet
Kadın

N
39

X
157.92

SS
28.44

Erkek

16

181.44

23.92

Kadın

39

48.92

10.36

Erkek

16

58.50

7.98

Kadın

39

19.62

3.83

Erkek

16

22.06

4.01

Kadın

39

20.54

4.19

Erkek

16

22.81

4.23

Kadın

39

24.41

4.71

Erkek

16

27.13

3.98

Kadın

39

13.46

2.77

Erkek

16

16.50

2.00

Kadın

39

13.36

2.77

Erkek

16

15.44

2.76

Kadın

39

17.62

3.77

Erkek

16

19.00

3.27

Toplam

TB

AB

PB

PAB

TPB

TAB

TPAB

t

df

P

-2.91

53

0.005

-3.31

53

0.002

-2.12

53

0.038

-1.82

53

0.074

-2.03

53

0.048

-3.97

53

0.000

-2.53

53

0.014

-1.28

53

0.205

Tablo3. Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarında cinsiyete göre t-testi (son test) sonuçları
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Tablo3 incelendiğinde 55 öğretmen adayının GoAnimate Programı eğitimi sonrasında uygulanan anket
sonucunda yapılan analizinde toplam puan, TB, AB, PAB, TPB, TAB alt boyutlarında p değeri 0.05’den
küçük, ve cinsiyete göre ortalamalara baktığımızda erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarında cinsiyete göre ön/son test ilişkisi
Tablo3 ve 4 görüldüğü üzere erkekler lehine anlamlı bir fark görülmektedir. Bu farkın ise matematik
öğretmen adaylarının “Teknoloji Kullanma Seviyeniz : yeterli /yetersiz ” sorusuna verdikleri yanıtlar
incelendiğinde kadınların %13’ü yetersiz olduklarını ,erkeklerin ise tümü yeterli olduklarını belirtmişlerdir.
- Matematik öğretmen adaylarının “Teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim aldınız mı?” sorusuna yönelik
Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarındaki t-testi (ön test) sonuçları
Tablo4’de verilmiştir.

Tablo 4. Matematik öğretmen adaylarının “Teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim aldınız mı?” sorusuna yönelik t-testi(ön test) sonuçları
Teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim aldınız mı?
Evet
Hayır

N
17
38

X
164.24
150.47

SS
30.186
32.185

TB

Evet
Hayır

17
38

55.59
48.08

AB

Evet
Hayır

17
38

PB

Evet
Hayır

PAB

Boyut(Ön test)

t

df

p

1.493

53

0.141

12.114
11.981

2.141

53

0.037

19.06
18.32

4.220
4.061

0.620

53

0.538

17
38

20.18
19.66

3.661
4.581

0.411

53

0.683

Evet
Hayır

17
38

24.59
23.42

4.638
5.396

0.772

53

0.443

TPB

Evet
Hayır

17
38

13.41
13.05

4.094
3.720

0.321

53

0.750

TAB

Evet
Hayır

17
38

13.12
12.18

3.655
3.408

0.918

53

0.363

TPAB

Evet
Hayır

17
38

18.29
15.76

3.636
4.077

2.197

53

0.032

Toplam

Tablo4 incelendiğinde 55 öğretmen adayı içerisinde GoAnimate Programı eğitimi öncesinde teknoloji
eğitimi alanların TB ve TPAB alt boyutlarında almayanlara göre daha yüksek puana sahip oldukları ve
yalnızca bu alt boyutlarda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
- Matematik öğretmen adaylarının “Teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim aldınız mı?” sorusuna yönelik
Teknoloji Bilgisi(TB), Pedagoji Bilgisi(PB), Alan Bilgisi(AB) aralarındaki t-testi (son test) sonuçları
Tablo5’de verilmiştir.

Boyut

Teknoloji kullanımıyla ilgili
eğitim aldınız mı?
Evet

N

X

SS

17

168.82

26.116

Hayır

38

162.95

30.434

Evet

17

54.06

10.347

Hayır

38

50.66

10.688

Evet

17

20.24

3.666

Hayır

38

20.37

4.194

Evet

17

21.35

4.092

Hayır

38

21.13

4.425

Evet

17

25.65

3.952

Toplam

TB

AB

PB

PAB
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t

df

p

0.690

53

0.493

1.101

53

0.276

-0.113

53

0.911

0.175

53

0.861

0.474

53

0.637

Hayır

38

25.00

4.954

Evet

17

14.59

2.476

Hayır

38

14.24

3.106

Evet

17

14.24

2.412

Hayır

38

13.84

3.115

Evet

17

18.71

3.177

Hayır

38

17.71

3.848

TPB

TAB

TPAB

0.411

53

0.683

0.461

53

0.646

0.932

53

0.355

Tablo 5. Matematik öğretmen adaylarının “Teknoloji kullanımıyla ilgili eğitim aldınız mı?” sorusuna yönelik t-testi(son) sonuçla

Tablo5 incelendiğinde 55 öğretmen adayının GoAnimate Programı eğitimi sonrasında Toplam puan ve
tüm alt boyutlarda farklılık ortadan kalkmıştır. Öğretmen adayları için GoAnimate eğitiminin olumlu
olduğunu ve bu eğitim sonrasında kendilerini teknoloji eğitimi alanında ilerleme kaydettikleri düşüncesinde
oldukları görülmektedir.
Bu verilen eğitimin daha önce teknoloji eğitimi alıp almama arasındaki farkı ortadan kaldırdığı
söylenebilir.
4.2. Nitel veri analizi
Öğretmen adaylarına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu EK 1’de verilmiştir.
1. Matematikte eğitsel animasyon kullanımına yönelik düşünceleriniz nelerdir sorusuna yönelik öğrenci
düşünceleri Tablo6’da görülmektedir.
Tablo 6. Matematikte eğitsel animasyon kullanımına yönelik öğretmen adaylarının düşünceleri .
Tema
Alt Tema
F
%
Düşünce
Yararlı
17
31
Eğlenceli
11
20
Gerekli
11
20
Ders anlamayı kolaylaştırır
7
13
İlgi arttırıcı
6
11
Geliştirilmeli
6
11
Görsel olmak
3
5
Öğretici
3
5
Dikkat çekici
3
5
Yaratıcılığı geliştiren
2
4
Somut
2
4

Tablo6’ya göre öğretmen adaylarının %31’i GoAnimate programının matematik dersinde kullanımının
yararlı olduğu görüşündedir.
Öğretmen adaylarından;
(S-40) "bence çok yararlı bir program eğitim alanında rahatlıkla kullanılabilir. Kullanıldığında öğrenciler
için öğretici ve yararlı olabilir. "diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 20%’si GoAnimate programının matematik dersinde kullanımın eğlenceli ve gerekli
olduğu görüşündedir.
Öğretmen adaylarından;
(S-5) “ matematiği daha eğlenceli hale getirdiğine inanıyorum. Öğrencilerin dikkatini çekip konuya ilgilerini
artırıyor” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 13%’ü GoAnimate programının Ders anlamayı kolaylaştırdığı düşüncesindedirler.
Öğretmen adaylarından;
(S-22) “İlgi çekici ve anlamayı kolaylaştıran bir yapı olduğunu düşünüyorum. Klasik yöntemlerin dışına
çıktığımız için daha anlaşılır ve akılda kalır buldum. Çağın getirdiklerinde daha iyi uyum sağlandığını
düşünüyorum.”
diyerek görüşünü belirtti.
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Öğretmen adaylarının 11%’i programın matematik alanında öğrenciler için ilgi arttırıcı olacağını
vurguladılar.
Öğretmen adaylarından;
(S-1) “eğitim için öğrencilerin ilgisini oldukça arttıran bir program” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 11%’i GoAnimate programının matematik alanında daha etkili ve verimli videolar
hazırlamak için geliştirilmesine yönelik görüşlerini belirttiler.
Öğretmen adaylarından;
(S-33) “Bence biraz daha geliştirilirse matematikte çok faydalı olabilir.” diyerek görüşünü ifade etti.
Öğretmen adayanının 5%’i GoAnimate programının Görsel, öğretici, dikkat çekici, 4%’ü programın
yaratıcılığı geliştirdiğini ve soyut kavramları somutlaştırmaya yardımcı olabileceğini belirttiler.
2. Daha önce yani bu dersi almadan önce eğitsel animasyon hazırlama deneyiminiz oldu mu? Olduysa
deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Sorusuna yönelik öğretmen adaylarının cevapları Tablo7’de
görülmektedir.

Tablo 7. Matematikte eğitsel animasyon hazırlama deneyimine yönelik cevaplar.
Tema

Alt Tema

F

(%)

Deneyim

Deneyimli
Deneyimsiz

1
54

2
98

Deneyim
Temasına
baktığımızda Matematik Öğretmen adaylar ile yapılan görüşmeler sonucunda adayların 98%’inin deneyimsiz
2%’lik bir kısmın ise animasyon hazırlama konusunda deneyimli olduğu belirlendi.
Öğretmen adaylarından;
(S-22) “Hiç olmadı. Böyle bir şeye bu şekilde ulaşabileceğimizden bile haberim yoktu.” diyerek görüşünü
belirtti.
3. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak animasyon hazırlama aşamalarındaki deneyimlerine
yönelik düşünceleri Tablo8’de görülmektedir.
Tablo 8. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak animasyon hazırlama aşamalarındaki deneyimlerine yönelik düşünceleri.
Tema
Alt Tema
F
(%)
Hazırlama aşamaları

Eğlenceli

20

36

Kolay

15

27

Zor

14

25

Uğraştırıcı

7

13

Zevkli

3

5

Öğretmen adaylarının 36%’sı GoAnimate programı kullanarak animasyon hazırlamada eğlendiklerini
ifade ettiler.
Öğretmen adaylarından;
(S-25) “önce biraz zorlandım özellikle saniyeleri ayarlamakta, fakat daha sonra programı öğrendikçe daha
da keyif aldım ve çok eğlendim şu anda istediğim herhangi bir konuda video hazırlayabilecek düzeydeyim.”
diyerek görüşünü belirtti.
GoAnimate program ile animasyon hazırlayan öğretmen adaylarının 27%’i bu uygulamanın kolay olduğunu,
25%’i GoAnimate programı ile animasyon hazırlamanın zor olduğu, 13%’ü GoAnimate programı ile
animasyon hazırlamanın uğraştırıcı olduğu, 5%’ise GoAnimate ile animasyon hazırlamanın zevkli olduğu
belirttiler.
4. Öğretmen adaylarının GoAnimate ile animasyon hazırlama sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili
görüşleri Tablo9’de görülmektedir.
Tablo 9. Öğretmen adaylarının GoAnimate ile animasyon hazırlama sürecinde yaşadıkları zorluklar.
Tema
Alt Tema
F
(%)
Zorluklar
Süre ayarlama
12
22
Kaydetme
10
18
Çevrimiçi olması
7
13
Seslendirme
4
7
Uygun karakter seçimi
3
5
Senaryo oluşturmak
2
4
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Hareketlendirme
Ses kaydetme
İngilizce olmak

2
2
2

4
4
4

GoAnimate programını kullanan öğretmen adaylarının 22%’si animasyon hazırlarken en çok giriş, çıkış,
karakterlerin ve baloncukların hareketlerinin sürelerinin ayarlamakta zorluk yaşadıklarını belirttiler.
Öğretmen adaylarından;
( S-21)“En zor kısmı karakterlerin ve sahnelerin sürelerini ayarlamaktı.” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 18%’i hazırlanan videoların kaydetmesinde, 13%’ü programın çevrimiçi olması ile
ilgili zorlandıklarını belirttiler.
Öğretmen adaylarından;
(S-5)“Zorlandığım tek aşama internet sitesinden kaynaklı olsa gerek biraz kasmasıydı. Onun haricinden
herhangi bir zorlukla karşılaşmadım.” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 7%’si seslendirme yaparken, 5%’i uygun karakter seçimi yapmakta ve öğretmen
adaylarının 2%’si senaryo oluşturmak, hareketlendirme, ses kaydetme ve programın İngilizce olması ile ilgili
zorlandıklarını belirttiler.
5. Öğretmen adaylarının GoAnimate programı ile animasyon hazırlamanın grup çalışması mı yoksa
bireysel mi tercih ettiklerine yönelik görüşleri Tablo10’de görülmektedir.
Tablo 10. Öğretmen adaylarının GoAnimate programı ile animasyon hazırlamanın grup çalışması mı yoksa bireysel mi tercih ettiklerine
yönelik görüşleri.
Tema
Alt Tema
F
(%)
Çalışma

Bireysel çalışma
Grup çalışması

32
23

58
42

Çalışma temasına baktığımızda öğretmen adaylarının 58%’i GoAnimate programı ile animasyonu bireysel
olarak hazırlamak istediklerini, 42%’ise grup çalışmayı tercih ettiklerini göre biliyoruz.
Bireysel çalışmak isteyen öğretmen adaylarından;
(S-42)“bireysel, grupla karmaşa çıkar. Bireysel daha verimli. Daha yaratıcılık ve özgünlük söz konusu.”
diyerek görüşünü belirtti.
Grup olarak çalışmak isteyen öğretmen adaylarından çoğu seslendirmede kolaylık sağlamak ve hızlarını
artırmak amacı ile grup çalışmasını tercih ettiklerini anlattılar ve bazıları görüşlerini şu şekilde belirttiler.
(S-38)“Grup çalışması daha iyi sonuçlar verecektir hem hız hem zengin düşünce paylaşımı acısından”
(S-47)“iki kişilik bir grup çalışmasının daha güzel olacağını düşünüyorum. Seslendirme aşamasında tek kişi
olunca sıkıntı yaşanabiliyor.”
6. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik eğitiminde kullanımının olumlu
ve olumsuz yönleri hakkındaki görüşler Tablo 11’da görülmektedir.
Tablo 11. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik eğitiminde kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri
hakkındaki görüşler.
Tema
Alt Tema
F
(%)
Olumlu
Dikkat(ilgi) çekici
23
42
Görsel
15
27
Eğlenceli
13
24
Küçükler için olumlu
6
11

Olumsuz

Görsel zekayı geliştirir
Akılda kalıcı
Günümüze uygun

3
2
1

5
4
2

Zaman alıcı ve uğraştırıcı

10

18

Matematik obje kısıtlılığı
Büyükler için yetersiz

5
4

9
7

Animasyon hazırlamak için GoAnimate programın kullanan öğretmen adaylarının programa karşı
görüşlerini olumlu ve olumsuz olarak belirttiler.
Öğretmen adaylarının 42%’i programın öğrenciler için dikkat çekici olabileceğini ifade ettiler.
Öğretmen adaylarından;
(S-3)“Bence olumsuz hiçbir yönü yok. Olumlu yönü oldukça fazla. Öğrencilerin dikkatini kolayca
çekebiliyoruz. Daha iyi anlamalarını sağlıyoruz.” diyerek görüşünü belirtti.

533

Öğretmen adaylarının 27%’si GoAnimate programının görsel anlamda etkili olabilmesi için videoların çok
uzun süreli olmamaları ve metin ile seslendirmelerin aynı zamanda kullanılmaması düşüncesindedirler.
Öğretmen adaylarından;
(S-50) “Sesli ve görsel materyal oluşu itibariyle öğrencinin dikkatini üst düzeyde tutacak bir görsel. Fakat
fazla renklendirme ve videonun uzun tutuluşu materyallikten çıkıp film dizi gibi izleme şeklini alacağından
fazla uzun tutulmaması gerektiğine inanıyorum.” diyerek görüşünü belirtti.
Olumlu temasına baktığımızda öğretmen adaylarının 24%’ü GoAnimate programının öğrencilerin
eğlenerek öğrenebileceklerine yardımcı olacağı düşüncesindedirler.
Öğretmen adaylarından;
(S-54)“matematik öğretimini eğlenceli hale getirebilir öğrencileri güdüleyeceğini düşünüyorum.” diyerek
görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 11%’i GoAnimate programının özellikle ilköğretimde daha etkili olacağını
belirttiler.
Öğretmen adaylarından;
(S-19)“küçük sınıflar için dersi daha eğlenceli bir hale getirebilir ancak büyük sınıflar gereksiz zaman kaybı
olarak görebiliyorlar.” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 5%’ine göre GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların öğrencilerin görsel
zekâlarının gelişimine yardımcı olabileceği, 4%’ü GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların
konuların akılda kalıcı olmalarına yardımcı olabileceğini, 2%’si programın günümüze uygun olduğundan
etkili olacağını belirtmişlerdir.
GoAnimate programın olumsuz yönlerine baktığımızda öğretmen adaylarının 18%’ inin öğretmen adayları
için animasyon hazırlama sürecinin uğraştırıcı ve zaman alıcı olduğunu, 9%’u matematik alanında yapılan
videolar için yeterince obje olmadığı, 7% göre bu programın üst düzey sınıflar için yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarından;
(S-19) “küçük sınıflar için dersi daha eğlenceli bir hale getirebilir ancak büyük sınıflar gereksiz zaman kaybı
olarak görebiliyorlar.” diyerek görüşünü belirtti.
7. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik eğitimine
ne gibi katkılar sağlayacağına yönelik görüşlerinin sonucu tablo12’de görülmektedir.
Tablo12. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik eğitimine ne gibi katkılar
sağlayacağına yönelik görüşleri.
Tema
Alt Tema
F
(%)
Katkılar
İlgi artırma
16
29
Eğlenceli
13
24
Hatırlama-akılda kalıcılığı artırma
9
16
Algılama ve anlaşılırlığı artırma
7
13
Görsel / İşitsel etkililik
6
11
Ön yargıyı azaltma
4
7
Yaratıcılığı artırma
3
5
Öğretmenin yaratıcı anlatımını destekleme
3
5
Öğrenme hızını artırma
2
4
Somutlaştırma
1
2

Öğretmen adaylarının 29%’i, eğitsel animasyonların Matematik eğitiminde öğrencilerin daha çok ilgisini
artırarak katkı sağlayabileceğini savundular.
Öğretmen adaylarından;
(S-24)“çocukların görsel düşünme yeteneğini geliştirebilir matematiğe olan ilgiyi arttırabilir.”
diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 24%’sine göre GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonlar anlaması zor ve
sıkıcı olan matematiği eğlenceli hale getirebileceğini vurguladılar.
Öğretmen adaylarından;
(S-6)“Animasyonun gücü yaş fark etmeksizin tartışılmazdır. İstenilen bilgi kısa sürede birçok duyu organına
hitap edecek şekilde ve eğlenceli aktarılmış olur. Bu da öğrenmenin tam olması için gereklidir.”
(S-18)“sıkıcı olarak görülen matematik derslerini oldukça eğlenceli kılıyor.” diyerek görüşlerini belirttiler.
Katkılar temasını incelediğimizde öğretmen adaylarının 16%’sının GoAnimate programı ile hazırlanan
animasyonların matematik eğitiminde akılda kalıcılığı artırabileceğini vurguladılar.
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Öğretmen adaylarından;
(S-34)“Dikkat çekme, Merak uyandırma ve akılda kalıcılık açısından önemli ölçüde katkıda buluna bileceğini
düşünüyorum” diyerek görüşünü belirtmiştir.
Öğretmen adaylarının 13%’ü GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların algılama ve konunun
anlaşıla bilirliğini artırabileceği görüşündeler, 11%’nin GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların
görsel ve işitsel olarak öğrencilere katkı sağlayabileceğini vurguladılar.
Öğretmen adaylarından;
(S-41) “göstererek ve anlatarak yapıldığı için daha kalıcı bir eğitim olmuş olacak ayrıca unuttuğunda tekrar
izleyip hatırlayabilecek” diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 7%’si GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların öğrencilerin matematiğe
olan ön yargılarının azalmasına, 5%’i GoAnimate programı ile yapılan animasyonların öğrencilerin
yaratıcılığını ve konu kalıcılığını artırmada, 2%’si GoAnimate programı ile hazırlanan animasyonların
öğrencilerin matematik öğrenme hızını artırma ve somutlaştırmada katkı sağlayabileceği vurguladılar.
8. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların hangi sınıf düzeyi
için kullanılabileceğine yönelik görüşlerinin sonucu tablo13’de görülmektedir.
Tablo 13. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların hangi sınıf düzeyi için kullanılabileceğine
yönelik görüşleri.
Tema
Sınıf düzeyi

Alt Tema
İlkokul

F
28

(%)
51

Her düzey
İlkokul ve ortaokul

15
10

27
18

Ortaokul

2

4

Öğretmen adaylarının 51%’ine göre GoAnimate ile hazırlanan animasyonların ilkokul öğrencileri için,
27%’si her düzey için, 18’si ilkokul ve ortaokul için ve 4%’üne göre sadece ortaokul için kullanılabilir
görüşündedirler.
Öğretmen adaylarından;
(S-41)“daha küçük sınıflara daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Genelde günlük hayata uygun geometri
konular daha iyi olacaktır.” diyerek görüşünü belirtti.
9. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların kullanımının
geliştirilmesine yönelik önerileri tablo14’de görülmektedir.
Tablo14. Öğretmen adaylarının GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların kullanımının geliştirilmesine yönelik önerileri.
Tema
Öneriler

Alt Tema
Materyal, obje ve nesne eklenmesi

F
13

(%)
24

Karakter eklenmesi

11

20

Daha çok yayılması

8

15

Sahne eklenmesi

7

13

Hareket eklenmesi

7

13

Ücretsiz olması

6

11

Kolay kaydedilme

5

9

Türkçe olması

4

7

Sitenin hızlandırılması

3

5

Basitleştirme

3

5

Kurulabilir olması

1

2

Öğretmen adaylarının 24%’ü GoAnimate programına daha çok materyal, obje ve nesne eklenmesi
görüşündedirler.
Öğretmen adaylarından;
(S-55)“matematikte tüm konuların hazırlanabilmesi için daha fazla nesne eklenmesi gerekli.”
diyerek görüşünü belirtti.
Öğretmen adaylarının 20%’si GoAnimate programına daha çok karakter eklenmesini önerdiler.
Öğretmen adaylarından;
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(S-10)“daha fazla sahne ve karakter eklenerek birçok alanda kullanımı geliştirilebilir.” diyerek görüşünü
belirtti.
Öğretmen adaylarının 15%’i GoAnimate programının öğretmenler arasında daha çok yayılmasını, 13%’ü
GoAnimate programına daha çok sahne ve hareket eklenmesini, 11%’i GoAnimate programının daha
kapsamlı kullanım için tüm kısımlarının ücretsiz olmasını belirttiler.
Öğretmen adaylarının 9%’u GoAnimate programı ile yapılan animasyonların daha kolay kaydedilmesi
gerektiğini, 7%’si GoAnimate programının Türkçe sürümü olmasını önerdiler.
Öğretmen adaylarının 5%’i GoAnimate programının sitesinin hızlandırılmasını gerektiğini, 5%’i
GoAnimate programının daha basit hale getirilmesini ve 2%’si GoAnimate programının kullanabilir olmasını
önerdiler.
5. Sonuç ve öneriler
Bu çalışmada, matematik öğretmen adaylarının GoAnimate programını kullanarak öğretim programına
yönelik materyaller geliştirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bu programını kullanarak
animasyon hazırlama süreci incelenmiş ve matematik dersinde bu teknolojiyi nasıl entegre edebileceklerine
ilişkin görüşlerinin analizi yapılmıştır.
Çalışma sonucunda öğretmen adayları GoAnimate programı ile animasyon yapma deneyiminin keyifli,
güzel, verimli ve etkili olduğunu ve ilerideki mesleki hayatlarında kullanacaklarını ve bu programın
derslerinde faydalı olacağını belirtmişlerdir.
Öğretmen adaylarından;
(S-6)“Çalışmalarınız için teşekkürler farklı bir tecrübe oldu :) Bundan sonra ki meslek hayatımda
kullanacağım.”
(S-9)“Bu mesleğe adim atmak üzere olduğumuz şu günlerde böylesine harika bir programla bizi tanıştırıp
organik bağ kurduğunuz için çok teşekkürler.”,
(S-54)“bu çalışmayı düşündüğümde nasıl bitecek bu yaşta çok fazla işin arasında nasıl olacak diyordum ama
işbirlikçi öğrenmeyle ortaya güzel ürünler çıktı teşekkür ederim böyle bir çalışmayla sıradanlıktan uzak bir
ders oldu.”
(S-55)“eğlenceli ve bir o kadar da öğretici, bu ders için emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum.
Elde edilen geri bildirimler doğrultusunda bu programın meslek hayatlarında faydalı olacağı
görülmektedir. Bunun yanında öğretmen adayları bu programın öğretimde dikkat çekici, yararlı, görsel ve
işitsel, eğlenceli, akılda kalıcı, günümüze uygun, görsel zekayı geliştirici, ders anlamayı kolaylaştırıcı,
somutlaştırıcı, olduğunu söylemişlerdir. Özellikle ilkokul matematik öğretiminde etkili kullanılabileceğini
vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra bu programın çevrim içi olması, süre ayarlama, kaydetme, seslendirme ve
obje eksikliklerinin olduğunu vurgulamışlardır.
Tüm bunların sonucu olarak matematik derslerinin daha eğlenceli, akılda kalıcı, kolay anlaşılır olabilmesi
için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu tür programlarla tanıştırılması, derslerine teknolojiyi nasıl
entegre edebileceklerini öğretilmesi ve teknoloji yeterliliklerinin artırılması için daha farklı çalışmaların
yapılması ve hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi önerilmektedir.
Kaynakça
Özden, Y. (2006). Eğitimde yeni değerler. Ankara: PegemA Yayıncılık
Çelik, H. C., ve Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik
tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
İmer, G., (1999). Eğitim fakülteleri için bilgisayar öğretimi ve bilgisayar destekli öğretim derslerine ilişkin
program modeli, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 11, 375-384.
Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin
öğretmen görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
Gündüz, Ş., ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve
materyal geliştirme dersinin önemi, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3 (1), 4348.
Bitter, G. G. (1989). Microcomputers in education today, California : Mitchell Publishing.
International Technology Education Association. (2000). Standards for Technological Literacy: Content
for the Study of Technology. Reston, Virginia: ITEA.
Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in higher education.
York,
UK:
Higher
Education
Academy.
Retrieved
June
21,
2014,
from
http://www.heacademy.ac.uk/.../Conole_Alevizou_2.pdf
Burke, K. A., & Greenbowe, T. J. (1998). Collaborative distance education: The Iowa chemistry education
alliance. Journal of Chemical Education, 75(10), 1308-1312.

536

Güvercin, Z. (2010). Fizik dersinde simülasyon destekli yazılımın öğrencilerin akademik başarısına,
tutumlarına ve kalıcılığa olan etkisi (Unpublished master thesis, Graduate school of social sciences),
Çukurova University, Adana.
Daşdemir, İ., & Doymuş, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının
öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 77-87.
Lerma, C. F. (2007). Creating learning objects. Proceedings of the 2007 Informing Science and IT Education Joint Conference, 113-126.
Aksoy, G. (2013). Effect of Computer Animation Technique on Students' Comprehension of the "Solar
System and Beyond" Unit in the Science and Technology Course. Mevlana International Journal of Education
(MIJE), 3(1), 40-46.
Ali, A. Z. M., & Madar, A. R. (2010). Effects of Segmentation of Instructional Animation in Facilitating
Learning. Journal of Technical Education and Training, 2(2), 15-29.
Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and
Instruction, 13, 2, 177-189.
EK-1. Görüşme soruları
Matematik eğitiminde eğitsel animasyon kullanımına yönelik düşünceleriniz nelerdir?
Daha önce yani bu dersi almadan önce eğitsel animasyon hazırlama deneyiminiz oldu mu? olduysa
deneyimlerinizi paylaşır mısınız?
3. GoAnimate kullanarak animasyon hazırlama aşamalarındaki (senaryoyu oluşturma, sahneleri
oluşturma, karakterleri seçme/canlandırma, seslendirme, kaydetme, paylaşma) deneyimlerini
paylaşabilir misiniz?
4. Eğitsel animasyon hazırlama sürecinde karşılaştığınız güçlüklerden bahsedebilir misiniz?
Zorlandığınız herhangi bir aşama oldu mu?
5. GoAnimate kullanarak animasyon hazırlarken bireysel çalışmayı mı, grup çalışmasını mı tercih
edersiniz? Nedenlerini açıklar mısınız?
6. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik Eğitimi’nde kullanımının olumlu
ve olumsuz yönleri hakkında neler düşünüyorsunuz?
7. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların Matematik Eğitimi’ne ne gibi katkılar
sağlayacağını düşünüyorsunuz?
8. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların hangi sınıf düzeyi için kullanılabileceğini
düşünüyorsunuz?
9. GoAnimate kullanarak hazırlanan eğitsel animasyonların kullanımının geliştirilmesine yönelik
önerileriniz nelerdir?
10. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1.
2.
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MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL KELİME
ÖĞRENİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Recep ÇAKIR1, Caner KARAÇALTI2, Faruk AYGÜL3, Kemal BİLİR4, Mehmet Han KILIÇ5

ÖZET
Teknoloji alanındaki gelişmelerin hızla ilerlemesine bağlı olarak eğitimde de farklı strateji ve ortamlar kullanılmaya
başlanmıştır. Mobil destekli öğretim de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da mobil cihazların
İngilizce kelime öğretiminde kullanılması ve kelime öğretimine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 20162017 yılı bahar döneminde Amasya Üniversitesi, Suluova Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan toplam 278 ön
lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 151’ i mobil destekli uygulamaya katılırken, 127’si uygulamaya
katılmamıştır. Araştırmada Edupage mobil platformundan yararlanılmış ve bu platformu kullanan öğrencilere Yabancı Dil
(İngilizce) dersi sınavında karşılarına çıkacak sorularda yer alan bazı kelimeler belirli zaman aralıklarında gönderilmiştir.
Platformu kullanmayan öğrenciler, normal ders akışını takip etmişlerdir. Çalışmada araştırma deseni olarak nedensel
karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ara sınav ve final sınavı notları ele alınmış ve öğrencilerin ön
test ve son test sonuçları olarak kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre mobil destekli platformu kullanan
öğrenciler ile kullanmayan öğrencilerin son test sonuçları arasında istatistiki olarak farklılık olmadığı görülmüştür. Benzer
bir şekilde cinsiyetler arasında da bir farklılık olmadığı dikkati çekmektedir. Mobil destekli uygulamalarda içeriklerin
öğrencilerin dikkatini çekecek nitelikte ve etkileşimli olarak hazırlanıp öğrencilerin kullanımına sunulması ve uzun süreli
çalışmalar yapılması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Mobil Öğrenme, Kelime Öğretimi, Öğrenci Başarısı

THE EFFECT OF MOBILE-SUPPORTED TEACHING ON STUDENTS’
FOREIGN LANGUAGE LEARNING
SUMMARY
Different strategies and environments have begun to be used in education depending on the rapid progress in the field
of technology. Mobile supported instruction is also one of them. In this study, the use of mobile devices in English
vocabulary teaching and the effect on vocabulary teaching were investigated. The research group of the study is composed
of 278 vocational high school students studying in the Suluova Vocational high School of Amasya University in the
spring of 2016-2017. Of these students, 151 were involved in mobile-assisted practice while 127 did not. In the study, the
Edupage mobile platform was utilized and some words that were included in the questions to be met in the Foreign
Language (English) course examination were sent to the students who use this platform at certain time intervals. Students
who did not use the platform followed the normal course. In this study, causal comparative pattern was used as research
design. The midterm and final exam grades of the students were handled in the study and they were used as pre-test and
post-test results of the students. According to the analysis results, there is no statistical difference between the results of
the students who use the mobile supported platform and those who do not use it. Similarly, there is no difference between
the genders. In mobile applications, it is advisable to prepare the contents for students’ attention and to make long term
studies.
Key Words: Mobile Learning, Vocabulary Teaching, Student’s Achievement
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1.

GİRİŞ

Teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak bilgiye hızlı erişmede internet ve mobil cihazların öneminin
arttığı görülmektedir. İnternete bağlı mobil cihazlar ile bilgiye mekân ve zamandan bağımsız şeklide erişim
imkânı sağlanmaktadır. Mobil cihaz ve internet teknolojisindeki bu gelişmeler yaşamın her alanında değişime
neden olmuştur. Bu değişimin eğitime olan katkısı ise öğrenmeyi zaman ve mekândan bağımsız olarak
gerçekleştirme imkânı sağlamasıdır.
Mobil teknolojilerin eğitimde kullanılması ile mobil öğrenme kavramı ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenmeye
ilişkin birçok tanım yapılmasına rağmen bu alandaki teknolojilerin hızla değişmesi ile birlikte bu tanımlar
geçerliliğini zamanla yitirmektedir. Alan yazın incelendiğinde mobil öğrenme kavramı ile ilgili birçok tanım
bulunmaktadır. Mobil öğrenme tanımlarına bakacak olursak; Quinn (2000) mobil cihazların yardımı ile
gerçekleşen bir çeşit e-öğrenme olarak tanımlarken, Georgiev Smrikarov, ve Georgiev (2005) mobil aygıtların
(cep boyutundaki bilgisayarların (PDA'lar), cep ve akıllı telefonların, dizüstü bilgisayarların veya Tablet
PC'lerin) her zaman, istenilen her yerde kullanılmasına dayandırmaktadır. Trifonova (2003) ise mobil araçlar
veya mobil ortamlar aracılığıyla gerçekleşen her türlü öğrenme ve öğretme etkinliği olarak tanımlamıştır.
Mobil öğrenme ile bireyler mekandan ve zamandan bağımsız olarak öğrenme gerçekleştirebilmekte,
öğrenme grupları oluşturabilmekte, bilgiyi paylaşabilme ve bilgiyi saklayabilmektedirler. Bu özelliklerin yanı
sıra mobil teknolojiler, dijital teknolojileri hayatının her alanında kullanan bireyler tarafından benimsenmesi
mobil öğrenmenin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur (Bozkurt, 2015). Mobil öğrenme
kendi için birçok avantaj ve dezavantaj barındırmaktadır. (Bozkurt, 2015; Gülseçen vd., 2010; Akkuş,
Kapıdere, 2015; Ekren, Kesim, 2016). Mobil öğrenmenin avantaj ve dezavantajları literatürde aşağıdaki gibi
özetlenmektedir (Bozkurt, 2015; Gülseçen vd., 2010; Akkuş, Kapıdere, 2015; Ekren, Kesim, 2016).
Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolay depolama ve taşınabilirlik sağlama.
Kesintisiz öğrenme sağlama.
Farkında olmadan öğrenme imkânı.
Yaşam boyu öğrenme imkânı.
Mekândan bağımsız öğrenme imkanı.
Fırsat ve imkân eşitliğini arttırma.
Anlık geri bildirim sağlama imkânı.
Bireyselleştirilmiş öğrenme imkânı.
Çoklu ortam materyalleri sunabilme.

Dezavantajları
•
•
•
•
•

Bazı mobil araçların sahip olduğu düşük depolama ve pil sorunu.
Ekran boyutlarının küçük olması ve uzun süre etkileşimde kalındığında insan sağlığına zarar
vermesi.
Mobil teknolojilerde var olan dikkat dağıtıcı unsurların fazlalığı.
Yüksek maliyet.
Teknoloji kullanımında belirli bir düzeye ihtiyaç duyulması.

Teknolojik gelişimlerin eğitim alanına yansıması sonucu mobil teknolojiler eğitim alanında da kendine yer
bulmuştur (Bulun, Gülnar ve Güran, 2004. Mobil öğrenme ile ilgili farklı özelliklere sahip birçok çalışma
yürütülmüş ve yürütülmektedir (Bozkurt, 2015; Trifonova, 2003). Bu çalışmalardan bazıları da mobil
teknolojilerin yabancı dil öğretiminde kullanılmasıdır.
Dünyada iletişimin sağlanması için ortak dil olarak kabul edilen İngilizce evrensel bir hale gelmiştir. Hem
insanların hayatını kolaylaştıran hem de farklı düşünmelerini sağlayan yabancı dil olarak ön plana çıkan
İngilizce ülkemizde de önem kazanmıştır. Türkiye’de de İngilizce eğitimine önem verilmekte ve ilkokul 2.
sınıftan itibaren müfredatta yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,
2013). Bu değişimle beraber bireylerin küçük yaştan itibaren İngilizce ile tanışmaları sağlanmıştır.
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Çocukların yabancı dil öğrenmeleri ile yetişkin bireylerin yabancı dil öğrenmeleri birbirinden farklıdır. Bunun
sebebi çocukların farklı ilgi, ihtiyaç ve beklentilere sahip olmalarıdır (Işık ve Semerci, 2016). Buna istinaden
çocuklara dil öğretiminde ilgi çekici ve farklı yöntemlerle eğitim verilmelidir. Hashemi ve Azizinezhad
(2011), erken yaşta yabancı dil eğitimi alan çocukların ileriki yaşlarda dil öğrenimini daha kolay
gerçekleştirdiklerini ve motivasyonlarının yüksek ve öğrenmeye daha hazır olduklarını belirtmektedirler.
Erken yaşlarda kazanılamayan yabancı dil öğrenimi daha sonraki yaşlarda farklı öğrenme yöntemleri ile
kazanılmaya çalışılmaktadır. Dil öğretiminde etki sağlayacağı düşünülen farklı yöntem ve teknikler
eğitimciler tarafından kullanılmaktadır (Çakır, Solak ve Tan, 2016). Yetişkin bireylerin dil öğretiminde de
yine farklı öğretim yöntemleri kullanılmakta özelikle üniversite öğrencilerinin teknolojiye olan yatkınlıkları
göz önünde bulundurularak teknoloji vasıtasıyla dil eğitimi sağlanmaktadır. Huckin, Haynes, ve Coady (1993)
yabancı dil eğitiminde en önemli unsur olarak kabul ettiği kelime bilgisi ve okuma becerisi dil eğitiminde
büyük önem taşımaktadır. Wilkins (1977)’den aktaran Akçayır, Akçayır (2016) yabancı dil eğitiminde kelime
bilgisinin önemini vurgulayarak, kelime bilgisi olmadan hiçbir şekilde iletişim kurulamayacağını
belirtmektedir. Alan yazında da kelime bilgisini artırmaya yönelik olan çalışmalar öne çıkmaktadır. Çakır,
Solak ve Tan (2016) 60 üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojisinin
İngilizce kelime öğretimine etkisini incelemişlerdir. Benzer şekilde Başoğlu ve Akdemir(2010) lisans
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada cep telefonu ve flaş kart kullanımının kelime öğretimine etkilerini
incelemişlerdir. Görüldüğü gibi teknolojik gelişmeler eğitim alanında birçok fırsat ortaya koymakta ve
öğretim yöntemlerinin bu doğrultuda şekillenmesini sağlamaktadır. Bu teknolojilerden kullanımı en yaygın
olan mobil cihazlar taşınalabilirliğinin yanı sıra zaman ve mekândan bağımsız olması sebebiyle eğitimde de
tercih edilen bir teknolojik araç haline gelmiştir (Bulun, Gülnar ve Güran, 2004). Kelime öğretimi de
teknolojinin katkısıyla birlikte daha verimli hale gelmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Nitekim Saran,
Çağıltay ve Seferoğlu (2008) dil öğretiminde cep telefonu kullanımının olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı
sonucuna varmışlardır. Yine Başoğlu ve Akdemir (2010) çalışmalarında cep telefonu ve flaş kart kullanımının
kelime öğretimine olumlu katkı sağladığı sonucunu ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmada da mobil cihazların
İngilizce kelime öğretiminde kullanılması ve kelime öğretimine etkisi araştırılması amaçlanmaktadır. Bu
bağlamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;
1.1. Araştırma Soruları
1.

Çalışma ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı testi ön-test puanları ve son test puanları arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?

2.

Çalışma grubu ön test, son test puanları ile kontrol grubu ön test, son test puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?

3.

Çalışma grubu öğrencilerinin sontest puanları cinsiyetler arasında farklılık göstermekte midir?

4.

Çalışma grubu ve kontrol grubu ön test ve son test puanları bölümlere göre farklılaşmakta mıdır?

2.

YÖNTEM

Ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde mobil uygulamaların etkisinin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın yöntemi nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Nedensel karşılaştırma
araştırmaları var olan ya da doğal olarak ortaya çıkmış bir durum ya da olayın nedenlerini ve bu nedenlere
etki eden değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik araştırmalardır (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2008,185).
Nedensel karşılaştırma araştırmaları neden- sonuç ilişkisini incelemesi bakımından deneysel araştırmalara
benzemektedir. Araştırılan durumun araştırmacıdan bağımsız olarak belirlenmesi ve bu sürece müdahale
olmaması deneysel araştırmalardan farkı olarak ifade edilmektedir (Cohen ve Manion, 1994; Büyüköztürk ve
diğerleri, 2008).
Bu araştırmada da ön lisansta eğitim gören Edupage mobil uygulamasını kullanan ve kullanmayan
öğrencilerin oluşturduğu gruplar bulunmaktadır. Araştırma kapsamında bu gruplarda yer alan ön lisans
öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri mobil uygulama kullanma değişkenine göre incelenmiştir. Böylece
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ön lisans öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır.
Elde edilen bulgular ışığında ön lisans öğrencilerinin akademik başarılarında mobil uygulama etmeninin etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
2.1. Süreç
Bu çalışmada çalışma grubuna Edupage mobil platformunda Yabancı Dil (İngilizce) sınavında karşılarına
çıkacak sorularda yer alan bazı kelimeler belirli zaman aralıklarında sunulması öngörülmüştür. Öncelikle
çalışma ve kontrol gruplarına önlisans öğrencilerinin ara sınavlarına kadar herhangi bir kelime gönderimi
yapılmamıştır. Bu şekilde çalışma ve kontrol gruplarının ön test sonuçları Kampüs İçi Ortak Dersler Ara
Sınavından elde edilmiştir. Aşağıda şekilde kullanılan Edupage platformunun örnek görüntüleri yer
almaktadır.

Şekil 1. Edupage Mobil Platformu ekran görüntüleri
Ara sınavlardan sonra sadece çalışma grubuna Edupage mobil platformu üzerinden belirli günlerde ve
belirli aralıklarla kelime gönderimi yapılmıştır. Bu uygulama final sınavına kadar devam etmiştir. Bu süreçte
kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır.
Final sınavına kadar devam eden kelime gönderme uygulamasına katılım sağlayan çalışma grubu
öğrencilerinin ve uygulamaya tabi tutulmayan kontrol grubu öğrencilerinin final sınav sonuçları son testlerini
oluşturmaktadır. Çalışma grubunun ön testleri ve son testleri arasındaki farka, kontrol grubunun ön testleri ve
son testleri arasındaki farka, çalışma ile kontrol grubunun ön testleri arasındaki farka ve çalışma ile kontrol
grubunun son testleri arasındaki farka bakarak analizler yapılmıştır.
2.2. Katılımcılar
Bu çalışmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden uzaktan
eğitim yolu ile kampüs içi ortak derslerden Yabancı Dil eğitimi alan ön lisans 1. sınıf öğrencileri
oluşturmaktadır. Bu kapsamda bölümlerin çalışma ve kontrol grubuna dağılımı Tablo 1’ gösterilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin bölüm bazında dağılımları
Bölümü
Gruplar

Gıda
Teknolojisi

Gıda Kalite
Kontrol ve
Analizi

Laborant ve
Veteriner Sağlık

Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik

Toplam

Çalışma

30

23

50

48

151

Kontrol

29

27

39

32

127

Toplam

59

50

89

80

278

Çalışma grubunda 73 kız, 78 erkek toplam 151 öğrenci, kontrol grubunda 70 kız, 57 erkek toplam 127
öğrenci bulunmaktadır.

3. BULGULAR
Çalışma gurubu ve kontrol grubu ön test sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışma ve kontrol grupları ön test sonuçları
Gruplar

N

X

SS

Çalışma Grubu

151

49,77

12,88

Kontrol Grubu

127

46,55

14,85

Çalışma grubu öğrencilerinin ön test puanları ( X =49,77) ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanları
( X =46,55) ve birbirlerine yakın oldukları görülmektedir. Gruplar arasında oluşan bu yakın farklılığın
anlamlı olup olmadığını belirmek için bağımsız örneklem (independent sample) t-testi yapılmıştır. Sonuçlara
göre çalışma ve kontrol grubu ön test sonuçlar arasın anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir
(t(276)=1,938; p>0.05). Buna göre çalışma ve kontrol gruplarının hazır bulunuşluklarının eşit düzeyde olduğu
görülmektedir.
Çalışma gurubu ve kontrol grubu son test sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 3’ de gösterilmiştir.
Kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları ( X =66,58) ile çalışma grubu öğrencilerinin son test
puanları ( X =66,44) birbirine yakın oldukları görülmektedir. İki grup arasında istatistiki açıdan anlamlı bir
farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır ve test sonuçlarına gore her iki
grup arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (t(276)=-0,082; p>0.05).
Bu
çalışma
uygulanan
İngilizce
uygulamasının
öğretim kadar
görülmektedir.

Tablo 3. Çalışma ve kontrol grupları son test sonuçları
Gruplar

N

X

SS

Çalışma Grubu

151

66,44

13,96

Kontrol Grubu

127

66,58

15,67
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sonuçlara göre
grubunda
mobil
öğretimi
geleneksel
başarılı olduğu

Çalışma gurubu ön test ve son test sonuçlarına ilişkin veriler Tablo 4’ de gösterilmiştir .
Tablo 4. Çalışma grubu ön test ve son test sonuçları
Test

N

X

SS

Ön Test

151

49,77

12,88

Son Test

151

66,44

13,96

Çalışma grubu son test puan ortalamalarının ( X =66,44), ön test puan ortalamalarından ( X =49,77) fazla
olduğu görülmektedir. İki test arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını anlamak için yapılan eşli
örneklem (Paired sample) t-testi sonuçlarına göre bu farklılığın anlamlı olduğu görülmektedir (t(150)=12,437; p<0.05). Çalışma grubunda uygulanan mobil İngilizce kelime öğretimi uygulamasının öğrencilerin
başarılarını arttırdığı söylenebilir.
Kontrol grubu ön test ve sontest sonuçlarına ilişki veriler Tablo 5’ de gösterilmiştir.

Tablo 5. Kontrol grubu ön test, son test sonuçları
Test
N
SS
X
Ön Test

127

46,55

14,85

Son Test

127

66,58

15,67

Kontrol grubu son test puan ortalamalarının ( X =66,58), ön test puan ortalamalarından ( X =46,55) fazla
olduğu görülmektedir. İstatistiki açıdan bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için eşli örneklem ttesti yapılmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre ön test, son test sonuçlarının arasındaki bu farkın istatistiki
açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur (t(176)=-12,859; p<0.05).
Çalışma gurubu öğrencilerinin son test sonuçlarının cinsiyetler açısından elde edilen veriler Tablo 6’
da gösterilmiştir.
Tablo 6. Çalışma grubu öğrencilerinin cinsiyetler bakımından son test puanları
Cinsiyet
N
SS
X
Kız

73

67,51

13,77

Erkek

78

65,44

14,14

Bayan öğrencilerin puanlarının ( X =67,51), erkek öğrencilerin puanları ortalamalarına ( X =65,44) göre
azda olsa fazla olduğu görülmektedir. Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında meydana gelen farklılığın
istatistiki açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemek içi bağımsız örneklem t-test yapılmıştır. Test sonuçlarına
göre cinsiyetler arasındaki bu farklılığın anlamlı olmadığı görülmektedir (t(149)=0,911; p>0.05).
Çalışma grubu ve kontrol grubu ön test ve son test sonuçlarının bölümlere yönelik sonuçlarına ilişkin
veriler Tablo 7’ de gösterilmiştir.
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Tablo 7. Bölümlerin çalışma grubu ve kontrol grubu, ön test, son test sonuçları
Bölümler

Gruplar

Testler

N

X

SS

Ön Test

30

46,67

9,704

Son Test

30

65,47

13,140

Ön Test

29

41,38

13,827

Son Test

29

65,93

11,545

Ön Test

23

49,39

7,396

Son Test

23

68,87

13,959

Ön Test

27

44,44

12,170

Son Test

27

63,26

16,679

Ön Test

50

52,16

14,568

Son Test

50

68,24

14,623

Ön Test

39

49,33

16,526

Son Test

39

69,13

18,283

Ön Test

48

49,42

14,563

Son Test

48

64,00

13,708

Ön Test

32

49,63

14,718

Son Test

32

66,88

14,696

Çalışma Grubu
Gıda Teknolojisi
Kontrol Grubu

Çalışma Grubu
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi
Kontrol Grubu

Çalışma Grubu
Laborant ve Veteriner Sağlık
Kontrol Grubu

Çalışma Grubu
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Kontrol Grubu

Tablo incelendiğinde gıda teknoloji bölümü ile gıda kalite kontrol ve analizi bölümü haricinde diğer
bölümlerde çalışma grupları ile kontrol grupları ön test puanlarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
Gıda teknoloji bölümü çalışma grubu ön test puanının ( X =46,67), kontrol grubu ön test puanından
( X =41,38) fazla olduğu görülmektedir. Gıda kalite kontrol ve analizi bölümü ön test puanları incelendiğinde
çalışma grubu ön test puanının ( X =49,39), kontrol grubu ön test puanından ( X =44,44) fazla olduğu

544

görülmektedir. Bu sonuçlara göre bu bölümlerde okuyan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri bakımından
birbirine yakın durumda olduğu söylenebilir.
Bölümlere ait son test puanları incelendiğinde gıda kalite kontrol ve analizi bölümü hariç diğer bölümlerde
son test puanlarının da birbirine yakın olduğu görülmektedir. Gıda kalite kontrol ve analizi bölümü çalışma
grubu son test puanı ( X =68,87) ile kontrol grubu son test puanı ( X =63,26) arasındaki farkın çalışma grubu
son testi lehine daha belirgin olduğu görülmektedir.
Bölümlere göre ön test, son test puanları arasındaki duruma bakıldığında her bölümde ve çalışma – kontrol
grupları fark etmeksizin öğrencilerin puanlarında artış bulunmaktadır. Çalışma ve kontrol grupları son test
puanları arasındaki bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır.
Test sonuçlarına göre tüm bölümlerde meydana gelen farklılığın istatistiki açıdan anlamlı olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre uygulanan mobil uygulama ile geleneksel yöntemin öğrencilerin
puanlarında artış meydana getirdiği söylenebilir.

4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada mobil cihaz üzerinden İngilizce kelime öğretiminin öğrencilerin başarılarına etkisi
araştırılmaktadır. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlara göre çalışmave kontrol grubu öğrencilerinin ön test
sonuçlarının birbirine benzer düzeyde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışma ve kontrol grubu
öğrencilerinin son test sonuçlarının da anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Fakat her iki grubun
da ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlara
göre mobil cihaz desteği ile verilen kelime öğretimi uygulamasının mobil cihaz kullanılmadan verilen
eğitimle benzer sonuçlar verdiği görülmektedir. Elde edilen bulgunun aksine alanyazında birçok çalışma
bulunmaktadır (Başoğlu ve Akdemir, 2010; Turgut, 2011; Yaman, 2016). Nitekim Başoğlu ve Akdemir
(2010) lisans öğrencileri ile yaptıkları çalışmada kelime öğretiminde cep telefonu ve flaş kart kullanımlarını
karşılaştırmışlar ve cep telefonu ile kelime öğretiminin öğrenci başarısına etkisinin flaş kart ile kelime
öğretiminin öğrenci başarısına etkisinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Buna göre
mobil cihaz kullanılarak uygulanan İngilizce kelime öğretiminin geleneksel yöntemlere göre daha etkili
olduğu söylenebilir. Alanyazındaki çalışmalar ile yapılan çalışma arasındaki farkın nedeni öğrenci düzeyleri,
mobil uygulama platformu ve uygulamanın sürecindeki değişikliklerden kaynaklanabilir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise İngilizce kelime öğretiminde mobil cihaz kullanımının
cinsiyet durumlarına göre anlamlı bir farkın olmamasıdır. Araştırmada kız öğrencilerin kelime öğreniminde
erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu görülmekte ancak bu farkın anlamlı düzeyde olmadığı
görülmektedir. Kelime öğretiminde cinsiyete göre farklılıklara bakan Küçük, Yılmaz ve Göktaş (2014)
Ortaokul 5. Sınıf düzeyindeki 122 öğrenci ile yaptıkları İngilizce öğreniminde Artırılmış Gerçeklik
kullanımına yönelik çalışmalarında kız ve erkek öğrencilerin başarı açısından benzer oldukları sonucuna
varmışlardır. Bu iki çalışma arasındaki benzerliğe bakılarak kelime öğretiminde cinsiyetin etkisinin
olmadığını söyleyebiliriz. Kelime öğretiminde öğrenci başarısının bölümlere göre dağılımına bakıldığında da
ön test sonuçlarına göre grupların hazırbulunuşluk düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Bölümlere ait
son test sonuçlarına bakıldığında da “Gıda Kalite Kontrol ve Analiz” bölümü hariç diğer bölümlerin son test
puanlarının benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin farklı bölümlerde olsalar da
aynı düzeyde eğitim aldıkları bilinmektedir ve bu başarı yakınlığının ortaya çıkması öğrencilerin aynı
düzeyde olmalarına bağlanabilir.
Çalışma sonuçlarından elde edilen veriler ışığında, şu şekilde öneriler yapılabilir. Bu çalışmada kullanılan
mobil platform yerine öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre bir platform geliştirilip uygulanabilir. Bu
uygulamalar daha uzun sureli ve farklı bölümler ve seviyelerde yapılabilir
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UZAKTAN EĞİTİMDE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BIREYSEL
YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Recep ÇAKIR1, Caner KARAÇALTI2, Kemal BİLİR3, Mehmet Han KILIÇ4
1.

ÖZET

Eğitim bireylerin yaşamları boyunca yaşadıkları bir süreçtir. Bireyler yalnızca hayatlarının bir kısmında okul içinde
eğitim almaktadırlar. Bunun dışında bireyler kendilerini geliştirebilmek ve hayat boyu öğrenme amacıyla farklı eğitim
sistemleri aramışlardır. Uzaktan eğitim bireylerin mekândan, zamandan bağımsız olarak öğrenme kaynakları ile etkileşime
girmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan uzaktan eğitimde en önemli
unsurlardan biride öğretici- öğretmen rolüdür. Uzaktan eğitim süreçlerinde ders veren öğretim elemanlarının, öğreticiöğretmenin sahip olduğu roller karşılayabilmesi ve öğretim surecini daha etkili hale getirebilmesi için alanı ve kullandığı
sistem ile ilgili yenilikleri takip etmesi önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; uzaktan eğitimde ders veren öğretim
elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerini ve yenilikleri takip etme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma
grubunu Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Uzaktan Eğitim’de ders veren toplam 52 öğretim elemanı
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Yeniliklerden Haberdar Olma Envanteri
uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretim elemanları tarafından Facebook, Wikipedia ve Youtube gibi
teknolojilerin daha çok bilindiği, Youtube ve Powerpoint gibi araçların ise daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bireysel
yenilikçilik özellikleri ölçeğinden alınan sonuçlara göre ise öğretim elemanlarının “Sorgulayıcı” kategorisinde
bulundukları söylenebilir. Öğretim elemanlarının cinsiyetleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde görev yapma süreleri ile bireysel yenilikçilik özelikleri
arasında ise bazı görev süreleri ile arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışma sonuçlarından elde edilen verilere göre,
uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının yenilikleri takip etmeleri ve bunları kullanmalarını sağlamaları için
destekleyici eğitimler verilmesi önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Bireysel Yenilikçilik, Öğretici- öğretmen Rolü

INVESTIGATION OF THE INDIVIDUAL INNOVATIVE CHARACTERISTICS
OF DISTANCE EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT
Education is a process in which individuals live throughout their lives. Individuals are only receiving in-school
training in some part of their lives. Apart from that, individuals are looking for different education systems in order to
develop themselves and to learn lifelong. Distance education emerges as the interaction of individuals with space,
independent of time, with learning resources. One of the most important elements in distance education that is becoming
increasingly widespread in the world and in Turkey is the teacher role. It is important that the teaching staff in the distance
education courses follow the innovations related to the field and the system. Teachers follow innovations so that they can
meet the roles and make the teaching process more effective. The purpose of this study in this context is; to determine the
individual innovativeness characteristics of the lecturers who teach in distance education and to follow the innovations.
The study group of the research consist a total of 52 teaching staff who teach at distance education in Amasya University.
The Individual Innovation Scale and the Knowledge of Innovation Inventory were used as data collection tools. According
to the results of the study, it is seen that the instructors know technologies such as Facebook, Wikipedia and Youtube
more and the tools such as Youtube and Powerpoint are used more. According to the results of the individual innovation
characteristics scale, it can be said that the instructors are in the category of "Questioner". There was no significant
difference between the gender of instructors and individual innovativeness traits. Significant differences were found
between the duration of teaching staff in distance education and individual innovation characteristics with some duty
periods. According to the results obtained from the study results, it can be suggested that instructors teaching in distance
education follow the innovations and give supportive trainings in order to use.
Key Words: Distance Education, Individual Innovation, Teacher’s Role
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1. GİRİŞ
İnsanlar var olduğundan beri bilgiye ve öğrenmeye ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Eğitim bireylerin tüm yaşamı
boyunca devam eden sonsuz bir süreçtir. Bu süreçte de daha nitelikli bir eğitim almak için insanlar yeni ve
farklı alternatif eğitim sistemleri aramışlardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yeni fikirler ortaya atılmış
ve farklı yollarla insanların öğrenme ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan alternatif eğitim
sistemlerinden biri olan uzaktan eğitim insanların öğrenme ihtiyaçlarının daha kolay giderilmesi, sınıf
ortamlarındaki sınırlılıklar nedeniyle ve daha fazla insana ulaşmak için ortaya çıkmıştır. Nitekim uzaktan
eğitimin son yıllarda kabul gören tanımı, öğrenenlerin birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından zaman ve
mekân olarak uzakta olduğu, birbirleriyle ve materyallerle etkileşimlerinin uzaktan eğitim teknolojilerine
dayalı olarak gerçekleştirildiği süreç olarak tanımlanmaktadır (Simonson, Smaldino, Albright ve Zvacek,
2006). Uzaktan eğitimin çıkış noktasına bakacak olursak 1892 yılında Wisconsin Üniversitesi’nin
katalogunda geçen “uzaktan eğitim” terimi karşımıza çıkar. Yine aynı üniversitenin yöneticisi olan William
Lighty 1906 yılında bir yazıda uzaktan eğitim terimini kullanmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren ise “uzaktan
eğitim” terimi yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur (Adıyaman, 2001). Bu gelişmelerden sonra farklı
coğrafyalarda da kullanılmaya başlayan uzaktan eğitim 2. Dünya Savaşı sonrasında daha çok gündeme gelmiş
ve asıl ilerleme bu dönemde olmuştur (Odabaş, 2003). Uzaktan eğitim ilk zamanlarda; mektup, radyo,
televizyon gibi araçlarla senkron veya asenkron olarak farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir. İnternetin
oluşturulması ve web sayfalarının çoğalması ile günümüzde uzaktan eğitim interaktif bir biçimde
gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmaları 1920’li yıllara dayanmakla beraber bu yıllarda yalnızca fikir olarak
kaldığı görülmektedir. İlk olarak 1950 yılında Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Enstitüsü’nün girişimi ile
atılmış, çalışanlara mektupla eğitim verilmiştir (Odabaş, 2003). 1981 yılında yayınlanan 2547 sayılı kanun ile
açık öğretim faaliyetlerini yerine getirme görevi üniversiteleri verilmiş ve 1982 yılında Anadolu Üniversitesi
açık öğretim faaliyetlerini yerine getirmesi amacıyla görevlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda Fırat
Üniversitesi, ODTÜ ve Sakarya Üniversitesi’nin de yer alması ile Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları
aktif olarak faaliyete geçmiştir (Gürer, Tekinarslan, Yavuzalp, 2016). Özellikle son yıllarda önem kazanan
uzaktan eğitim birçok üniversitede aktif olarak kullanılmakta ve bireylere cazip gelmesi nedeniyle daha fazla
tercih edilmektedir. Uzaktan eğitimin tercih edilmesinde kısmen de olsa ders devamlılığı gerektirmemesi,
herhangi bir dersi veya konuyu kendi hızında istediği kadar tekrar edebilmesi, rahat bir ortamda ders
işleyebilmesi ve takıldığı yerde konuyu baştan alabilmesi öğrenciler için etkili olmuştur.
Uzaktan eğitimde öğretmenin rolü oldukça önemlidir (Berge 1995). Öğretmen rollerine bakıldığında 4 ana
başlık altında toplandığı görülmektedir (Berge, 1995). Bunlar; pedagojik rol, sosyal rol, yönetimsel rol, teknik
rol rolüdür.
• Pedagojik Rol: Uzaktan eğitimde öğretmenin en önemli görevleri bu rol üzerinde ortaya çıkmaktadır.
Öğretmen eğitim esnasında karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik çözümler üretebilmeli, bilgi
birikimi sayesinde öğrencilerin sorularına yanıt bulabilmeli ve onları yönlendirebilmelidir.
• Sosyal Rol: Öğrenmenin verimli ve etkili geçekleşebileceği samimi bir ortam yaratabilmeli ve bu
ortamı dengelerin değişmeyeceği biçimde kontrol altında tutmalıdır. Oluşturmuş olduğu ortam
içinde öğrencileri bir arada çalışmaya teşvik etmeli ve bu sayede öğrencileri günlük hayatlarında
sosyal bir birey olabilmelerine katkı sağlamalıdır.
• Yönetimsel Rol: Öğretmen ders içinde gündemi, kuralları, hedefleri belirlemelidir. Öğretmen sadece
bilgi verici değil aynı zamanda bilgi verme sürecini de yönetmelidir.
• Teknik Rol: Öğretmen ders için gerekli olan materyalleri rahat bir şekilde kullanabilmelidir. Bu
şekilde öğrencilerin derse karşı güdülenmelerine yardımcı olabilir.
Uzaktan eğitimde bu roller haricinde öğretmenin sahip olması gereken roller çoğalmaktadır. Bunlar
Karadağ ve Şen (2014) tarafından Psikolog, Öğretici, Öğretim tasarımcısı, Teknoloji uzmanı, Teknisyen,
Yönetici, Site eğitmeni, Editör, Grafik tasarımcısı, Sosyalleşme uzmanı, Danışman, Araştırmacı, Lider,
Materyal üretici, Ölçme değerlendirme uzmanı, Sistem uzmanı, Proje yöneticisi, İletişim uzmanı, Motivasyon
sağlayıcı, Uzaktan eğitim uzmanı, İçerik tasarımcısı şeklinde 21 başlık altında toplanmıştır. Uzaktan eğitimde
ders veren öğretmenlerin sahip olması gereken roller, geleneksel eğitim ortamlarında ders veren öğretmenlere
göre hem daha çeşitli, hem de daha ayrıntılıdır. Bu rollerin hepsine sahip olup öğretimi etkili ve verimli bir
hale getirmek öğreticinin devamlı olarak kendisini yenilmesine bağlıdır.
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Bilginin hızlı bir şekilde üretilip, değiştirilip ve paylaşıldığı bu çağda her alanda değişim kaçınılmazdır.
Teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak bireyler ve eğitim kurumları kendilerini yenileme ve geliştirme
mecburiyetinde hissetmektedirler. Eğitim kurumlarındaki bu değişim birey ve toplumun ihtiyaçlarına ve
beklentilerine yönelik değişmektedir. Yenilik Rogers (1983) tarafından sosyal toplum ve birey tarafından yeni
olarak görülen bir olgu, fikir ve nesne olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın yanı sıra yenilikçilik; yeniliğin
getirmiş olduğu değişime karşı isteklilik (Van Braak, 2001), olarak tanımlamışlardır. Rogers (1983) ise
yenilikçiliği bireyin toplum içindeki diğer bireylerden daha önce yeniliği kabul etmesi şeklinde belirtmiştir.
Bu tanımlardan yola çıkarak yenilikçi bir birey yeni olana karşı olumlu tutum sergileyen ve yeni olanı
kullanma konusunda istekli olan olarak tanımlanabilir.
Yenilik kavramı sahip olduğu özellikler ve sunulduğu toplumdaki bireylerin sahip oldukları özelliklere
göre daha hızlı kabul edilebilir veya daha yavaş kabul görebilmektedir. Yeniliğin hızlı kabul görmesi için
Rogers (2003) yeniliğin göreceli yarar, uyumluluk, denenebilirlik, karmaşıklık ve gözlenebilirlik olarak beş
faktöre sahip olması gerektiğin savunur. Bu faktörlere göre yeniliğin kabul görmesi için o yeniliğin topluma
sağlayacağı fayda ve kullanım kolaylığının ön plandadır. Usluel ve Mazman (2010) ise ortamda yenilikle
ilgili kolaylaştırıcı etkinin bulunması, kullanım kolaylığı algısını ve yeniliğin kullanımının sağlayacağı yarar
algısını artıracağı ve bu sayede yenililiğin daha kolay benimseneceğini belirtmektedir. Kullanım kolaylığının
bir yeniliğin benimsenmesinde yeterli olmayacağı ancak sağlayacağı fayda, yarar algısını artırdığı için etkili
olduğu söylenebilir. Kılıçer (2008) ise yenliğin sonuçlarının görülmesinin yeniliğin kabul edilmesini
kolaylaştıracağından bahsetmektedir.
Yeniliğin hızlı kabul edilebilmesi için gerekli olan faktörlere ve bireylerin özelliklerine göre o yeniliğin
kabul edilme ve benimsenme süreleri de farklılaşmaktadır. Bu bakımdan bireyler yeniliğe karşı tutumlarına
göre 5 faklı kategoriye ayrılmaktadırlar (Rogers, 2003).
•

•
•

•
•

Yenilikçi (Innovators): Toplum içerisinde yeniliği ilk benimseyenlerdir. Yenilikleri denemeye
istekli, girişken, korkusuz ve vizyon sahibidirler. Yeniliğin yayılması sürecinde önemli rol
oynarlar.
Öncü (Early Adopters): Toplum içerinde diğerlerine göre yenliği erken benimseyenlerdir. Yenilik
ile ilgili bilgi verip yol gösterdikleri için hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırırlar.
Sorgulayıcı (Early Majority): Yeniliklere karşı temkinli yaklaşmaktadırlar. Risk almayı
sevmeyen toplum içinde orta yaş, gelir ve eğitim düzeyine sahip bireylerdir. Yenilikleri
benimseyip kullanmak yerine, yenilik hakkında düşünmeye ve etkilerini incelemeye uzun zaman
harcarlar.
Kuşkucu (Late Majority): Yeniliğe karşı şüphe ve çekingen bir biçimde yaklaşırlar. Yeniliği
benimsemek için toplumun büyük çoğunluğunun benimsemesini bekleyen bireyleridir.
Gelenekçi (Laggards): Yeniliğe karşı ön yargı ile yaklaşan, risk almayı sevmeyen, teknoloji
konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan ve toplum içinde en son benimseyen bireylerdir.
Yeniliğin benimsenesi için toplum tarafından kullanılıp sonuçlarının gözlenmesi gerekmektedir.

Moore (1991) bu sınıflamanın yanında kategorideki bireylerin teknolojiyi kabul ve kullanma biçimleri
üzerinde durmuştur. Rogers (2003)’ın kategorilerinde yenilikçilik kategorisinde bulunması gereken uzaktan
eğitimde ders veren öğretim elemanları çağın getirmiş olduğu yeni teknolojiler, güncel kuram ve yöntemleri
derslerinde verimi arttıracak şekilde kullanmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitimin temelinde bulunan öğrenci
ve öğretmenin farklı ortamlarda bulunması özelliğine dayanarak son yıllarda mobil yazılımlarda uzaktan
eğitimde kullanılmaya başlamıştır. Bununla birlikte son yıllarda uzaktan eğitimde mobil platformda da yer
alan uygulamalarda kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Varol,2015). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı,
uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerini ve yenilikleri takip etme
durumlarını belirlemektir.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada tarama araştırması modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, bir konuya ya da olaya ilişkin
katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, tutum, yetenek vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer
araştırmalara göre sayıca daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk, Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016). Bu araştırmada uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının
bireysel yenilikçi özellikleri ve yenilikleri takip etme durumları ortaya konulmaktadır.
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2.1. Çalışma Grubu
Çalışmaya katılanlar Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim merkezinde(UZEM) ders veren öğretim
elemanları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yaşları 24-55 aralığında bulunmaktadır
ve öğretim elemanlarının cinsiyete ve akademik unvanlarına ilişkin dağılımları Tablo1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri
Akademik
Okutman
Öğretim
Unvan
Görevlisi
Kadın
Erkek
Toplam

Cinsiyet

2
1
3

Yardımcı Doçent
Doktor

Doçent
Doktor

Profesör
Doktor

Toplam

7
10
17

1
5
6

4
2
6

24
28
52

10
10
20

2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve öğretim elemanlarının yeniliklerden haberdar olma
ve kullanma durumunu belirlemek amacıyla hazırlanan anket kullanılmıştır. Ayrıca çalışma grubuna ilişkin
demografik
bilgilerin
elde
edilebilmesi
için
kişisel
bilgi
formu
kullanılmıştır.
2.3. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği
Hurt, Joseph ve Cook (1997) tarafından İngilizce olarak geliştirilen ölçek Kılıçer ve Odabaşı (2010)
tarafından Türkçeye çevrilmiş ve uyarlanmıştır. 20 maddeden oluşan bu 5' li likert yapıda hazırlanmıştır.
Ölçek "Değişime Direnç", "Fikir Önderliği", "Deneyime Açıklık" ve "Risk Alma" adında 4 alt faktörden
oluşmaktadır. Ölçek üzerinden alınan puanlara göre 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 (Kılıçer ve Odabaşı, 2010)
2.4. Yeniliklerden Haberdar Olma Anketi
Araştırmacılar tarafından 3' lü likert tipte hazırlanan bu ankette uzaktan eğitimde ders verirken
kullandıkları ve kullanması gerekli olan araçlar eklenerek oluşturulmuştur. Anket “Yenilikleri Kullanma” ve
“Yeniliklerden Haberdar Olma” adı altında iki parçadan oluşmaktadır her bölümde “Hayır”, “Kısmen” ve
“Evet” alanları bulunmaktadır. Ankette yer alan her araç için katılımcılar iki bölümden kendilerine uygun
olan alanları işaretlemişlerdir. Bu anket hazırlanırken Varol (2015)’ te yer alan ve uzaktan eğitimde kullanılan
mobil araçlar ile uzaktan eğitimde ders veren ve yöneticilik yapmış olan 4 uzmanın görüşleri doğrultusunda
hazırlanmıştır.
3. BULGULAR
Öğretim elemanlarının yenilikleri takip etme durumlarına ilişkin bulgular Tablo 2’ de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Öğretim elemanlarının yenlikleri bilme ve kullanma durumlarına ilişkin bilgiler

Evet
Blog
Wikipedia
Youtube
Twitter
Facebook
Instagram
Pinterest
Powerpoint
Prezi
Slideshare
Sliderocket
Socrative
Vocaroo
Kahoot
Online
QuizCreator
Class Dojo
Edmodo
Dropbox
Voice Thread
Quizlet
Google Drive
Artırılmış
Gerçeklik
Camtasia
Livescribe
Schology

Bilme Durumu
Kısmen
f
%
2
3,8
1
1,9
1
1,9
5
9,4
3
5,7
1
1,9
2
3,8
11
20,8
1
1,9
-

Hayır
f
%
4
7,5
1
1,9
1
1,9
2
3,8
3
5,7
23
43,4
1
1,9
22
41,5
31
58,5
39
73,6
43
81,8
52
98,1
48
90,6

f
16
29
45
25
30
23
13
48
15
12
5
-

Kullanma Durumu
Kısmen
Hayır
%
f
%
f
%
30,2
11
20,8
26
49,1
54,7
20
37,7
4
7,5
84,9
7
13,2
1
1,9
47,2
7
13,2
21
39,6
56,6
12
22,6
11
20,8
43,4
4
7,5
26
49,1
24,5
2
38
38
71,7
90,6
4
7,5
1
1,9
28,3
12
22,6
26
49,1
22,6
5
9,4
36
67,9
1
1,9
52
98,1
9,4
1
1,9
47
88,7
1
1,9
52
98,1
4
7,5
49
92,5

Evet

f
47
51
51
51
53
45
27
51
29
22
3
9
1
5

%
88,7
96,2
96,2
96,2
100
84,9
50,9
96,2
54,7
41,5
5,7
17,0
1,9
9,4

16

30,2

3

5,7

34

64,2

5

9,4

8

15,1

40

75,5

13
38
1
12
46

24,5
71,7
1,9
22,6
86,8

2
6
4
8
1
5

3,8
11,3
7,5
15,1
1,9
9,4

51
34
11
44
40
2

96,2
64,2
20,8
83,0
75,5
3,8

6
24
1
5
34

11,3
45,3
1,9
9,4
64,2

1
9
13
7
2
12

1,9
17,0
24,5
13,2
3,8
22,6

52
38
16
45
46
7

98,1
71,7
30,2
84,9
86,8
13,2

14

36,4

6

11,3

33

62,3

1

1,9

6

11,3

46

86,8

10
4
5

18,9
7,5
9,4

6
1
3

11,3
1,9
5,7

37
48
45

69,8
90,6
84,9

5
-

9,4
-

1
1
1

1,9
1,9
1,9

47
52
52

88,7
98,1
98,1

Tablo incelendiğinde öğretim elemanları tarafından en çok bilinen teknolojilerin Facebook (f=53, %100),
Wikipedia (f=51, %96,2), Youtube (f=51, %96,2), Powerpoint (f=51, %96,2), olduğu görülmektedir. Bununla
beraber en az bilinen teknolojilerin ise Vocaroo (f=1, %1,9) ve Class Dojo (f=2, %3,8) olduğu görülmektedir.
Belirtilen teknolojileri kullanma durumuna bakıldığında ise öğretim elemanlarının en çok kullandığı
teknolojilerin Youtube (f=45, %85) ve Powerpoint (f=48, %96,6) olduğu görülmektedir. Öğretim
elemanlarının tarafından en çok kullanılan bu teknolojilerin aynı zamanda en çok bilinen araçlar olduğu
görülmektedir. En az kullanılan araçların ise Sliderocket (f=1, %1,9), Vocaroo (f=1, %1,9), Class Dojo (f=1,
%1,9), Livescribe (f=1, %1,9) ve Schology (f=1, %1,9) olduğu görülmektedir. Kullanımı sınırlı ve hiç
kullanılmayan bu araçların yine öğretim elemanları tarafından en az bilinen araçlar olduğu görülmektedir.
Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden elde edilen sonuçlara ilişkin bulgular Tablo 3’ de
gösterilmiştir.
Tablo3: Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerine ilişkin bilgiler
N

K (madde sayısı)

Min.

Max.

Bireysel Yenilikçilik
F1: Fikir Önderliği
F2: Değişime Direnç

53
53
53

20
7
7

59
10
7

82
35
34

F3: Risk Alma

53

4

12

20

F4: Deneyime Açıklık

53

2

2

6
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X
66,75
26,07
17,06
16,62
3,88

X /K
3,33
3,72
2,44
4,15
1,94

SS
5,01
4,50
5,29
1,66
0,72

Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına göre “Yenilikçi”
kategoride olduğu görülmüştür. Ölçeğin alt faktörlerinin puan ortalamalarına bakıldığında en fazla puana
sahip olan alt boyutun “Fikir Önderliği” ( X =3,72) olduğu görülmektedir. En az puana sahip alt boyutun ise
“Deneyime Açıklık” ( X =1,94) olduğu görülmektedir. Toplam bireysel yenilikçilik ölçeğinden alınan puan
ortalaması ise X =66,75’dir. Buna göre araştırmaya katılan akademisyenlerin bireysel yenilikçilik özellikleri
bakımından “Sorgulayıcı” olarak adlandırılan kategoriye girdikleri görülmüştür.
Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden elde edilen sonuçların cinsiyetler arasında farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan bağımsız örneklem (independent sample t test) t-testi
sonuçları Tablo 4’ de gösterilmiştir.
Tablo 4: Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin cinsiyetler arası farklılık
Bireysel Yenilikçilik
F1: Fikir Önderliği
F2: Değişime Direnç
F3: Risk Alma
F4: Deneyime Açıklık

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
25
28
25
28
25
28
25
28
25
28

X
65,84
67,57
25,60
26,46
16,36
17,67
16,56
16,68
4,00
3,78

SS
4,14
5,63
4,27
4,73
4,16
6,13
1,61
1,74
0,58
0,83

t
-1,26

sd
51

p
0,14

-0,70

51

0,80

-0,90

51

0,13

-0,26

51

0,76

1,08

51

0,04

Tablo incelendiğinde öğretim elemanlarının yenilikçilik ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar
incelendiğinde erkek öğretim elemanlarının ( X =67,57) almış oldukları puanlar, kadın öğretim elemanlarının
(X=65,84) almış oldukları puanlardan fazla olduğu görülmektedir. Ancak bağımsız örneklem t testi
sonuçlarına göre cinsiyetler arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (t(51)=-1,26; p>0,05).
Alt faktörlere ilişkin bulgulara bakıldığında fikir önderliği, değişime direnç ve risk alma boyutlarında erkek
öğretim elemanları lehine istatistiki olarak anlamlı olmayan fark bulunmuştur. Ancak deneyime açıklık alt
boyutundan alınan puan ortalamalarına bakıldığında kadın öğretim elamanlarının ( X =4,00), erkek öğretim
elemanlarından ( X =3,78) fazla puana sahip oldukları görülmektedir ve bu farklılık istatistiki açıdan anlamlı
bulunmuştur (t(51=1,08; p<0,05).
Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde çalıştıkları sürelere ve cinsiyete ilişkin betimsel veriler Tablo 5’
de gösterilmiştir.
Tablo5: Öğretim elemanlarının görev yaptıkları sürelerin cinsiyete göre dağılımı
Görev Süreleri

Cinsiyet
Toplam

1-2 yıl arası

3-4 yıl arası

5 ve daha fazlası

Kadın

7

16

2

Erkek

10

10

7

17

26

9

Tablo incelendiğinde çalışmaya katılan öğretim elemanlarından 17 kişi 1-2 yıl arası görev yaparken,
26’ sı 3-4 yıl arası, 9 kişi ise 5 yıl ve daha fazla uzaktan eğitimde ders verdikleri görülmektedir. Kadın
öğretim elemanları 16 kişi ile en fazla 3-4 yıl arası görev yaptıkları görülürken, erkek öğretim elemanlarının
ise 10 kişi ile 1-2 yıl arası ile 3-4 yıl arası görev yaptıkları görülmektedir.
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Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden elde edilen sonuçların uzaktan eğitimde ders verme
sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6. Öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin uzaktan eğitimde ders verme sürelerine
göre ANOVA testi sonuçları

Bireysel
Yenilikçilik

F1: Fikir
Önderliği

F2: Değişime
Direnç

F3: Risk Alma

F4: Deneyime
Açıklık

Gruplar
Arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
Arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
Arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
Arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
Arası
Gruplar
içi
Toplam

Kareler
Toplamı
367,613

2

Kareler
Ortalaması
183,806

898,445

49

18,336

1266,058

51

71,947

2

35,974

965,034

49

19,695

1036,981
207,259

51
2

103,630

1247,568

49

25,461

1454,827
1,940

51
2

0,970

140,579

49

2,869

142,519
2,024

51
2

1,012

25,284

49

0,516

27,308

51

SD

F

p

10,025

0,00

1,827

0,172

4,070

0,023

,338

0,715

1,961

0,152

Anlamlı Fark
1-2 yıl ile 5+ yıl ve
3-4 yıl ile 5+ yıl

3-4 yıl ile 5+ yıl

Bulgular incelendiğinde öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden elde ettikleri puanların
ortalamaları ile uzaktan eğitimde ders verme süreleri değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluştuğu
görülmektedir (F(2-49)=10,025, p<0,05). Aynı zamanda alt faktörlerde incelendiğinde “Değişime Direnç”
(F(2-49)=4,070, p<0,05) faktöründe de anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ölçek genelinde ve alt faktörlerde
meydana gelen bu farklılığın hangi düzey görev süreleri arasında olduğunu belirlemek amacıyla post hoc
analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bireysel yenilikçilik özellikleri bakımından 1-2 yıl arası ile 5+
görev süresi ve 3-4 yıl arası ve 5+ yıl görev süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca değişime
direnç alt boyutunda 3-4 yıl arası ve 5+ yıl görev süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada Uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özellikleri ve
yenilikleri takip etme durumları araştırılmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğretim
elemanlarının yenilikleri bilme ve kullanma durumlarına bakıldığında Facebook, Wikipedia ve Youtube
teknolojilerinin daha çok bilindiği Youtube ve Powerpoint teknolojilerinin ise daha çok kullanıldığı
görülmektedir. Nitekim Horzum (2010)’da Milli eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen hizmet içi eğitim
kursuna katılan 183 öğretmen ile yaptığı çalışmada öğretmenlerin Facebook teknolojisini bilme durumlarının
yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Yine Bayraktar (2012), üniversite öğretim elemanlarının web 2.0
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araçlarından haberdar olma, kullanma ve derslere entegre etme durumları ile bireysel yenilikçilik düzeylerini
ele aldığı çalışmada en sık kullanılan web 2.0 aracının facebook olduğu sonucuna varmıştır.
Araştırmada öğretim elemanlarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin “sorgulayıcı” kategorisine girdiği
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretim elemanlarının bir yeniliği kabullenmeden önce bu yeniliğin
denenmesini ve sonuçlarına göre o yeniliğe karşı olumlu veya olumsuz tutum ortaya koydukları söylenebilir.
Bu sonuca göre öğretim elemanlarının bir yeniliği denemeye istekli oldukları fakat o yeniliğe karşı temkinli
yaklaştıkları ortaya çıkarılabilir. Bu durum alanyazındaki benzer çalışmalardan elde edilen bulgular ile
benzerlik göstermektedir (Adıgüzel, 2012; Çuhadar, Bülbül ve Ilgaz, 2013; Lu, Yao ve Yu, 2005; Özgür,
2013). Belirtilen çalışmalardan Lu, Yao ve Yu (2005), üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada
öğrencilerin teknolojiye yönelik yenilikçiliğin kabullenme durumlarının, teknolojinin kullanılabilir olmasına
bağlandığı sonucuna varmışlardır. Adıgüzel (2012), 640 lisans öğrencisi ile yaptığı, aday öğretmenlerin ahlaki
olgunluk düzeyleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptığı
çalışmada öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin “sorgulayıcı” olduğu sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Benzer şekilde Özgür (2013) 165 öğretmen adayı ile yaptığı, öğretmen adaylarının eleştirel
düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada öğretmen
adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin “sorgulayıcı” kategorisinde oldukları sonucuna varmıştır.
Araştırmada ayrıca, öğretim elemanlarının bireysel yenilikçiliklerinin cinsiyetler arasında farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Çuhadar Bülbül ve Ilgaz (2013)’ın 288 öğretmen adayı ile yaptıkları
öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedogojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkiyi
inceledikleri çalışmada da elde edilen bulguyu destekler nitelikte sonuç bulunmuştur. Bireysel yenilikçiliğin
alt boyutları olan “fikir önderliği”, ”değişime direnç” ve “risk alma” faktörlerinde cinsiyetler arasında anlamlı
bir farklılık görülmemektedir. Ancak bireysel yenilikçiliğin alt boyutu olan deneyime açıklık boyutunda kadın
öğretim elemanlarının erkek öğretim elemanlarından anlamlı bir farkla yüksek düzeyde oldukları
görülmektedir. Araştırmada elde edilen bir başka bulguda ise öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde ders
verdikleri sürenin bireysel yenilikçilik özelliklerinde anlamlı bir fark ortaya koyduğu görülmektedir. Bu
anlamlı farkın bireysel yenilikçilikte 1-2 yıl ve 5 ve üzeri yıl arası ile 3-4 yıl ve 5 ve üzeri yıl arasında olduğu
görülmektedir. Ayrıca bireysel yenilikçiliğin alt faktörü olan “değişime direnç” faktöründe ise 3-4 yıl ve 5 ve
üzeri yıl arasında da anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuçlarından elde edilen verilere göre,
uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının yenilikleri takip etmeleri ve bunları kullanmalarını
sağlamaları için destekleyici eğitimler verilmesi önerilebilir. Ayrıca çalışma daha geniş kapsamlı olarak başka
üniversitelerde de uygulanabilir.
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