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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI İLE İLGİLİ
ÖZYETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING TO THE CLASS TEACHERS’ SELF SUFFİCİENCY ABOUT THE
EDUCATİON TECHNOLOGY STANDARDS
Mehmet Arif Özerbaş1, Yasemin Karcı2

Özet
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirleyip aralarındaki ilişkinin
ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılı
bahar döneminde çeşitli illerde görev yapan devlet okulu ve özel okulda bulunan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri
toplama aracı olarak Çoklar tarafından uyarlama çalışması yapılan “Eğitim Teknolojisi Standartları” anketi kullanılmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenip aralarındaki ilişkinin ortaya
konmasında cinsiyet, çalıştıkları eğitim kurumu, mesleki kıdem durumu, öğrenim gördükleri lise türü ve mezun oldukları
üniversite değişkenlerine göre görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t-tesi ve varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları eğitim kurumu standartların belirlenmesinde etkili olurken;
cinsiyet, mesleki kıdem durumu, öğrenim gördükleri lise türü, bulundukları il ve mezun oldukları üniversite değişkenine
göre durum değişmemektedir.
Anahtar sözcükler: Eğitim teknolojisi, eğitim teknolojisi standartları, sınıf öğretmenliği,
Abstract
This Project it is aimed to detect the standards of education technologies of classroom teachers’ self sufficiency and defining
the relation between them. The project is based on survey model. The basic of the project interests the classroom teachers
who was working at public and private schools in various cities during 2014-2014 second school term. As data collection,
“Education Technology Standards” questionnaire has been used. With the purpose detecting the education technology
standards of classroom teachers’ self sufficiency and defining the relation between them, the T-test and analysis of variance
(ANOVA) has been used for testing if the sex, the educational institution that the teachers work, Professional seniority, the
high school and university they graduated affects their opinions or not. On the Project, while the educational institution that
the classroom teachers work affects the standards, this situation changes according to the changefulness of sex, professional
seniority, the high school they graduated, the city they live and the university they graduated.
Key words: Education technology standards, classroom teachers,

1.

GİRİŞ

İnsanlık tarih boyunca önemli gelişmelere tanıklık etmiştir. Yeni kıtaların keşfi, yeni icatlar ve makinelerin
üretimi insanları sürekli farklı şeyleri bilmeye, keşfetmeye ve üretmeye sürüklemiştir. İnsanlardaki bu keşfetme,
bilme ve üretme arzusu teknolojiyi doğurmuştur. Zamanla hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknoloji
çeşitli ifadelerle tanımlanmıştır. Alkan teknolojiyi genel ve özel alana indirgeyerek tanımlamıştır: “En genel
anlamda teknoloji; kazanılmış yeteneklerin işe koşulmasıyla doğaya egemen olmak için gerekli işlevsel yapılar
oluşturmadır. Daha özel olarak ise teknoloji makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve
kontrol mekanizmaları gibi pek çok öğeyi kapsayan ve bu öğelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan ürün ve
bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplin” (Alkan, 1998) olarak tanımlanmaktadır.
Teknoloji her alana girmiş ve bu alanlardan biri de eğitim alanı olmuştur. Çilenti (1992) eğitim teknolojisini,
“Davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan
gücünü ve insan gücü dışı kaynakları uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları
değerlendirerek, bireyleri, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalı. ”şeklinde
tanımlamıştır.“Eğitim teknolojisi, maksatlı ve planlı bir öğretimi meydana getirecek olan öğeleri, en verimli ve
etkili olarak hizmete vermeyi öngörür. Bilim ve uygulama arasındaki bağı kuvvetlendirir. Araç, yöntem,
personel ve ortam düzenleme işini gösterir. Bunları sistematize edip bir metodoloji oluşturur” (Doğdu ve Arslan,
1993).
“Eğitim çabalarının en genel amacı, yetişmekte olan çocukların ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir
biçimde uyum sağlamalarına yardım etmektir. Bu uyumun gerçekleşmesi için, bireylerin yetenekleri eğitim
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yoluyla en son sınırına kadar geliştirilir. Eğitim kurumlarının ve eğitim uygulamalarının çağ koşullarına göre
düzenlenmesi ve geliştirilmesi bilimsel bir yaklaşım gerektirmektedir” (Büyükalan ve Özdemir, 2011). Her
öğretmen eğitim teknolojisini gerektiği gibi kullanamamaktadır. Bu farklılığı ortadan kaldırmak ve eğitimöğretim ortamında birlikteliği yakalamak için eğitim teknolojisi standartlarının belirlenmesi ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Çoklar (2008) bu durumu, “Ancak eğitim teknolojisi kullanımı konusunda yatırımlara yön verecek,
Milli Eğitim’i şekillendirecek standartlar bulunmamaktadır. Uluslararası pek çok ülke tarafından doğrudan kabul
gören veya uyarlanarak kullanılan ulusal eğitim teknolojisi standartlarına dönüştürülen NETS standartları
ülkemizde de eğitim teknolojisi kullanımı konusunda temel oluşturabilir.” şeklinde açıklamıştır. NETS-T
(Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları) Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanım
yeterliklerinin, verimli öğrenme süreçleri ve verimli teknoloji kullanımı üzerine etkisi ortaya çıkarılmaktadır
(Orhan D, Kurt A. A., Ozan Ş., Vural S. S. ve Türkan F. 2014). Tüm öğretmenler öğrenciler, meslektaşlar ve
toplum için olumlu model olmalılar.
NETS-S (Öğrenciler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları) Öğrencilerin anaokulundan 12. Sınıfa kadar
olan dönemi kapsamaktadır. Kendi içinde 4 kategoriden oluşmakta ve her bir kategori birbirinden
farklılaşmaktadır. Bunun nedeni de anaokulu öğrencisinin teknolojiyi kullanımıyla lise öğrencisinin teknolojiyi
kullanım yeterlikleri birbirinden oldukça farklıdır. NETS-A (Yöneticiler için Ulusal Eğitim Teknolojisi
Standartları)
Eğitim sürecinde elinde bulundurduğu düzenleme yetkileri ile önemli bir yeri olan yöneticilerin eğitim
teknolojisi kullanımı ile ilgili sahip olmaları gereken yeterlikleri standartlaştırılmıştır. Eğitim teknolojisi ile ilgili
alanyazın incelendiğinde, Şimşek ve arkadaşlarının (2008) son on yıl içerisinde ülkemizde eğitim teknolojileri
alanında yayınlanmış olan doktora tezlerinin genel bir değerlendirmesini yaptıkları çalışmalarında 64 doktora
tezini inceledikleri görülür. Araştırmacılara göre eğitim teknolojileri alanında yapılan doktora tezleri konu olarak
öğrenme-öğretme yaklaşımları, çevrimiçi öğrenme ve çoklu ortam üzerinde yoğunlaşmıştır. Şimşek ve
arkadaşları (2009), bir başka çalışmalarında ülkemizde 2000-2007 yılları arasında eğitim teknolojisi alanında
tamamlanmış olan 259 yüksek lisans tezini incelemişlerdir. Tezlerin büyük çoğunluğunun nicel araştırmalardan
oluştuğunu, veri toplama araçlarından anketler, testler ve ölçeklerin sıklıkla kullanıldığını, veri analizlerinde
betimsel istatistik, t-testi ve varyans analizinin kullanıldığı belirtmişlerdir. En çok araştırılan konuların ise
bilgisayar destekli öğretim, alternatif öğretme-öğrenme yaklaşımları, web destekli öğrenme, eğitsel teknoloji
kullanımında yaşanan sorunlar, internet tabanlı öğrenme ve uzaktan eğitim olduğunu belirtmişlerdir. (Göktaş,
2010).
“Çağdaş insan teknolojiyi yaşamının en etken bir öğesi olarak hissetmektedir. Bilim ve teknoloji çağdaş
kültürün en karakteristik niteliği maddi olanakları değiştirmekle kalmayıp bunun sonucu olarak değer
değişmesine de yol açmaktadır. Böyle bir gelişim ve dönüşüm ortamında eğitime de bilimsel ve teknolojik bir
nitelik kazandırma gereği ortadadır. Ayrıca hızla artan eğitim taleplerini, uzun zamanda ve büyük yatırımlarla
yetişen geleneksel sınıf öğretmenleriyle ve daha fazla okul inşa etmekle karşılama olanağı yoktur.”(Alkan,1995).
Bu durumu ortadan kaldırmak ve eğitimde kalıcılığı sağlamak adına eğitim öğretim ortamında teknolojiden
faydalanmak esastır. “Eğitim teknolojisi; genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için
ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak
yapısallaştırılmasıdır. Diğer bir deyişle, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.” (Alkan, 1995).Eğitim ve öğretim alanında kullanılan teknolojilerin
ortak standartlar altında kullanımı oldukça önemlidir. Her öğretmen bilgi çağının vazgeçilmez teknolojik
ürünlerini çağın gerektirdiği şekilde kullanmalıdır. Gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenlerdir.
Öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda kendilerini ne düzeyde gördükleri önemlidir. Bu araştırma ile
toplanacak veriler sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi
açısından önem arz etmektedir. Araştırmayla varsa eksiklikler tespit edilebilir ve iyileştirme çalışmaları
yapılabilir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini
belirlemektir. Bu amaç kapsamında şu sorulara yanıtlar aranmıştır:
1. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede cinsiyet
etkili midir?
2. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede çalıştıkları
eğitim kurumu etkili midir?
3. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede meslekteki
kıdem durumu etkili midir?
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4.
5.
6.

Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede öğrenim
gördükleri lise türü etkili midir?
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede okudukları
üniversite etkili midir?
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede
bulundukları il etkili midir?
2. YÖNTEM

Araştırma Modeli
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma
tarama modellerinden tekil ve ilişkisel tarama modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar
Araştırmaya 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Ankara, Çanakkale, Şanlıurfa, Muş, Konya ve Erzurum
illerinde görev yapan devlet okulu ve özel okulda bulunan sınıf öğretmenleri katılmıştır. Çalışma evrenindeki
öğretmenlerin % 67,8 kadın, % 32,2’si erkektir. Katılımcıların %31,5’i özel okullarda, %68,5’i devlet
okullarında görev yapmaktadır. Katılımcıların %39,0’ı Ankara’da, %23,3’ü Çanakkale’de, %7,5’i Erzurum’da,
%10,3’ü Konya’da, %10,3’ü Şanlıurfa’da ve %9,6’sı Muş’ta bulunmaktadır. Katılımcıların %13,0’ı Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden, %19,2’si Gazi Üniversitesi’nden, %11,0’ı Hacettepe Üniversitesi’nden, %11,0’ı Çanakkale
18 Mart Üniversitesi’nden, %14,4’ü Atatürk Üniversitesi’nden, %9,5’sı Açıköğretim Fakültesi Eğitim
Önlisans’tan, %10,3’ü Ankara Üniversitesi’nden, %11,6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun
olmuştur. Katılımcıların %47,3’ü 1-5 yıllık deneyime, %19,2’si 6-10 yıllık deneyime, %7,5’i 11-15 yıllık
deneyime, %8,2’si 16-20 yıllık deneyime, %8,2’si 21-25 yıllık deneyime ve geri kalan %9,6’sı bu aralıkların
daha üzerinde olup aralarında emekli öğretmenler de bulunmaktadır. Katılımcıların mezun oldukları lise türü
değişkeni incelendiğinde %53,4’ünün genel liseden, %14,4’ünün anadolu lisesinden, %6,8’inin öğretmen
lisesinden, % 18,5’inin yabancı dil ağırlıklı liseden ve geri kalan %6,8’inin bunların dışındaki lise türlerinden
mezun oldukları görülmektedir.
Verilerin Toplanması
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi için veri
toplama aracı olarak Çoklar tarafından uyarlama çalışması yapılan “Eğitim Teknolojisi Standartları” anketi
kullanılmıştır. Anket, belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesidir (Karasar, 2010).
Verilerin Analizi
Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatiksel analiz tekniği olarak t-testi ve tek yönlü
varyans analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu
durumlarda bu farkın hangi gruptan (düzeyden) kaynaklandığını bulmak amacıyla varyans analizi sonrası
Scheffe testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.
3.

BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular alt problemler doğrultusunda sırasıyla verilmekte ve
tartışılmaktadır.
1.Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede cinsiyet etkili midir?
Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin T-testi Sonuçları
Cinsiyet
N
Ss
Sd

x

Kadın

99

Erkek

47

174,16

P

,529

,598

19,10
144

172,38

T

18,75

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma evrenindeki öğretmenlerin cinsiyetleriyle eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili
özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi
standartları özyeterlikleri belirlenirken cinsiyete göre durumun değişmediği görülür.
2. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede çalıştıkları eğitim
kurumu etkili midir?
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Tablo 2. Çalıştığı Kurum Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin T-testi Sonuçları
Eğitim
kurumu
Özel okul
Devlet okulu

n

x

Ss

Sd

T

P

46
100

178,71
171,23

15,96
19,80

144

2,249

,017

Tablo 2 incelendiğinde, çalışma evrenindeki öğretmenlerin çalıştıkları kurumla eğitim teknolojisi standartları
özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu sonuç sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi
standartlarıyla ilgili özyeterlikleri belirlenirken çalıştıkları kuruma göre durumun değiştiği görülür.
3.Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede meslekteki kıdem
durumu etkili midir?
Tablo 3. Kıdem
Değişkenler

N

x

S

1-5

69

171,98

17,76

6-10

28

172,78

22,71

11-15

11

173,00

18,14

16-20

12

170,41

14,64

21-25

12

181,50

18,31

Diğer

14
146

179,50
173,58

21,06

Total

18,94

Araştırma grubuna ait betimsel istatistiklerini gösteren tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerden 69’unun
görevlerinin 1-5 yılı içinde oldukları, 28 öğretmenin görevlerinin 6-10 yılı içinde oldukları, 11 öğretmenin
görevlerinde 11 ile 15 yılı içinde oldukları, 12 öğretmenin 16 ile 20 yıl deneyime sahip öğretmenler oldukları, 21
ile 25 yılı içinde olan 12 öğretmenin olduğu ve bu aralıkların dışında olan 14 öğretmenin bilgisine ulaşılabilir.
Tablo 4. Faktörlere İlişkin Puanların Kıdeme Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın kaynağı
Kareler toplamı
SD
Kareler ortalaması
Gruplararası
1560,226
5
312,045
Grupiçi
Toplam

50497,116
52057,342

140
145

F
,865

P
,506

360,694

Tablo 4 incelendiğinde çalışma evrenindeki öğretmenlerinin kıdemleriyle eğitim teknolojisi standartları
özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi
standartlarıyla ilgili özyeterlikleri belirlenirken kıdeme göre durumun değişmediği görülür.
4.Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerini belirlemede bulundukları il etkili
midir?
Tablo 5. İl Değişkeni
Değişkenler

N

x

S

Ankara

57

174,8246

15,99

Çanakkale

34

178,3824

19,08

Erzurum

11

179,0909

20,23

Konya

15

172,3333

26,18

Şanlıurfa

15

163,9333

19,33

Muş

14

164,2857

15,08

Total

146

173,5890

18,94

Araştırma grubuna ait betimsel istatistiklerini gösteren tablo 5 incelendiğinde ankete katılan öğretmenlerin
57’sinin Ankara’da görev yaptığına, 34’ünün Çanakkale’de, 11 öğretmenin Erzurum’da, 15 öğretmenin
Konya’da, 15 öğretmenin Şanlıurfa’da ve 14 öğretmenin de Muş’ta görev yaptığı bilgisine ulaşılabilir.
Tablo 6. Faktörlere İlişkin Puanların İl Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın kaynağı
Kareler toplamı
SD
Kareler ortalaması

F

P

Gruplararası

3835,035

5

767,007

2,227

,055

Grupiçi

48222,308

140

344,445

Toplam

52057,342

145

Tablo 6 incelendiğinde çalışma evrenindeki öğretmenlerinin bulundukları il ile eğitim teknolojisi standartları
özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi
standartları özyeterlikleri belirlenirken görev yaptıkları ile göre durumun değişmediği görülür.
4. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerini belirlemede öğrenim gördükleri
lise türü etkili midir?
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Tablo 7. Mezun Olunan Lise Türü
Değişkenler

N

x

S

Genel lise

78

173,5385

18,67

Anadolu lisesi

21

175,8571

20,68

Ögretmen lisesi

10

182,4000

17,97

Yabancı dil ağırlıklı lise

27

169,4444

19,32

Diğer

10

171,6000

17,14

Total

146

173,5890

18,94

Araştırma grubuna ait betimsel istatistiklerini gösteren tablo 7 incelendiğinde, 78 öğretmenin genel liseden
mezun olduğuna, 21 öğretmenin anadolu lisesinden, 10 öğretmenin öğretmen lisesinden, 27 öğretmenin yabancı
dil ağırlıklı liseden ve 10 öğretmenin de bu lise türleri dışındaki liselerden mezun oldukları bilgisine ulaşılır.
Tablo 8. Faktörlere İlişkin Puanların Mezun Olunan Lise Türü Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

SD

Kareler ortalaması

F

P

Gruplararası

1387,920

4

346,980

,966

,428

Grupiçi

50669,423

141

359,358

Toplam

52057,342

145

Tablo 8 incelendiğinde çalışma evrenindeki öğretmenlerinin mezun oldukları lise türü ile eğitim teknolojisi
standartları özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durum sınıf öğretmenlerinin eğitim
teknolojisi standartları özyeterlikleri belirlenirken mezun oldukları lise türüne göre durumun değişmediği
görülür.
6. Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerini belirlemede okudukları üniversite
etkili midir?
Tablo 9. Mezun Olunan Üniversite
Değişkenler

N

x

S

Dokuzeylül

19

174,7368

20,88

Gazi

28

171,0714

17,83

Hacettepe

16

171,6875

20,04

Çanakkale 18 Mart

16

176,0000

19,13

Atatürk

21

175,7143

20,86

Açıköğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisans

14

171,2857

17,24

Ankara

15

182,7333

16,76

Karadeniz Teknik

17

167,1765

17,87

Total

146

173,5890

18,94

Araştırma grubuna ait betimsel istatistiklerini gösteren tablo 9 incelendiğinde, 19 öğretmenin Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden, 28 öğretmenin Gazi Üniversitesi’nden, 16 öğretmenin Hacettepe Üniversitesi’nden, 16
öğretmenin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden, 21 öğretmenin Atatürk Üniversitesi’nden, 14 öğretmenin
Açıköğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisanstan, 15 öğretmenin Ankara Üniversitesi’nden, 17 öğretmenin ise
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Faktörlere İlişkin Puanların Mezun Olunan Üniversite Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın kaynağı
Gruplararası
Grupiçi
Toplam

Kareler toplamı
2475,817
49581,526
52057,342

SD

Kareler ortalaması

F

P

7

353,688

,984

,445

138
145

359,286

Tablo 10 incelendiğinde çalışma evrenindeki öğretmenlerinin mezun oldukları üniversite ile eğitim teknolojisi
standartlarıyla ilgili özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durum sınıf
öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartları özyeterlikleri belirlenirken mezun oldukları üniversiteye göre
durumun değişmediği görülür.
5.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleriyle eğitim teknolojisi standartlarıyla
ilgili özyeterliklerinin belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Erkek ve kadın öğretmenler eğitim teknolojisi
kullanımları bakımından kendilerini yeterli görmektedirler. Bu sonuç Çoklar (2008)’ın çalışmasında “öğretmen
adaylarının eğitim teknolojisi standartları genelinde elde ettikleri özyeterlik puanları cinsiyete göre
farklılaşmamaktadır.” sonucuyla örtüşmektedir.
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Sınıf öğretmenlerinin çalıştıkları kurumla eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerinin
belirlenmesinde anlamlı bir farklılık vardır. Özel okullarda görev yapan öğretmenler eğitimde teknolojiyi
kullanma bakımından kendilerini daha yeterli görmektedir. Bu durum özel okulların teknolojik kaynaklar
bakımından çeşitli olmasıyla ilgili olabilir. Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin teknolojik araçlara
ulaşamama, okulların imkânlarının kısıtlı olması ve teknolojik araçların pahalı olması gibi nedenlerle devlet
okullarında görev yapan öğretmenler bu bakımdan özel okullarda görev yapan öğretmenler kadar şanslı
olmayabilirler.
Çalışma evrenindeki öğretmenlerinin kıdemleriyle eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerinin
belirlenmesinde anlamlı bir farklılık yoktur. Bu durumda meslekte ilk yılında olan öğretmenlerle mesleğe
yıllarını vermiş öğretmenler eğitim teknolojisi kullanmaları bakımından kendilerini yeterli görmektedir. Bunun
sebebi olarak insanların teknolojik kaynaklara ulaşıp onları kullanabilme imkânları bulup bulamamasıyla
açıklanabilir. Bazı okullarda da teknolojik araçların kullanılması zorunluluğu her yaştaki öğretmeni bu araçları
kullanmaya mecbur bırakabilmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerini belirlemede bulundukları il etkili bir
faktör değildir. Öğretmenlerin görev yaptıkları ilin gelişmişliği ya da bulunan ildeki imkanların kısıtlı olması
öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartları özyeterlikleri üzerinde önemli bir etken değildir.
Eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerini belirlemede sınıf öğretmenlerinin öğrenim gördükleri lise
türü etkili olan bir faktör değildir. Geçmişte farklı lise türlerinde öğrenim gören öğretmenlerin günümüzde
teknolojik kaynakları kullanmadaki özyeterlikleri benzerlik göstermektedir.
Sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları üniversite eğitim teknolojisi standartlarıyla ilgili özyeterliklerini
belirlemede etkili değildir. Bu durum üniversiteden sonra kişinin kendisini teknolojik alanda geliştirmesiyle ilgili
olabilir. Öğretmen demek, yeniliğe açıklık ve her alanda sürekli kendini yenileyebilen demektir. Mezun olunan
lise türü ile mezun olunan üniversitelerin standartları belirleme etkili olmamasını bu yargıya göre açıklayabiliriz.
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ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN GÜNCELLENEN FEN PROGRAMININ
AMAÇLARINA GÖRE FEN DENEYLERİ İÇEREN BİR WEB SİTESİNİN
HAZIRLANMASI1
DESIGNING WEB SITE INCLUDING SCIENCE EXPERIMENTS BY PROSPECTIVE
TEACHERS ACCORDING TO PURPOSES OF REVISED SCIENCE PROGRAM
Necati HIRÇA2, Naci BAYRAK3, Sacit KÖSE4
Özet
Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmen adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının bir web sitesini oluşturma süreci anlatılmış
ve bu web sitesi güncellenen Fen Bilimleri Öğretim Programının (2013) amaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda Yapılandırıcı 5E Modeline uygun basit araç gereçler kullanılarak yapılan deneylerin ve
deneylerin yayınlandığı web sitesinin Fen Bilimleri Öğretim Programının (2013) vizyonuna, amaçlarına, uygun olduğunu
görülmüştür. Ayrıca hazırlanan web sitesi, yeterli teknolojik bilgisi olmayan öğretmen adaylarının yeterli destek ve
rehberlik verildiğinde teknoloji ile pedagojiyi bütünleştirebilecekleri ortamlar oluşturabileceklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Web sitesi, bilimsel süreç becerileri, fen programı, öğretmen adayları

Abstract
In this study, the designing process of a website including science experiments which was designed by prospective science
and technology teachers and classroom teachers is presented. Then the web site is analyzed according to purposes of
updated science program (2013). The findings of the study showed that the website and including science experiments
which was set up using easily available materials according to Constructivist 5E Model are accordance with the vision and
aims of revised science program. The designed web site is also showed that when we support and guide the prospective
teachers who are insufficient in using technology in lessons, they can create learning environment which integrates
pedagogy and technology.
Key words: Web site, Scientific Process Skill, science program, prospective teachers

1.GİRİŞ
Günümüzde bilimsel bilgi hızla artmaktadır. Bilimsel bilginin gelişimine bağlı olarak teknoloji de aynı
hızla gelişerek hayatımızın her alanında yerini almaya başlamıştır. Bilgi ve teknolojide yaşanan bu gelişim ve
değişim öğretmenlerden beklenen nitelikleri de farklılaştırmış (Rakes, Fields ve Cox, 2006), öğretmenlerin
teknoloji tabanlı araştırma yapma, derslerinde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanma ve teknoloji tabanlı
materyal geliştirme gibi çeşitli becerilere sahip olmalarını zorunlu hale getirmeye başlamıştır.
Ülkemiz eğitim sistemi bu gelişmelerin içinde yer alabilmek için fen derslerinin adını “fen ve teknoloji”
dersi olarak değiştirmiştir (MEB,2005). Bunun yanında, MEB tarafından güncellenen fen programı (2013) "Tüm
öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmeyi" vizyon edinmiştir. Program ayrıca fen okuryazarı
bireylerin “fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji-toplumçevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip” olmasını öngörmüştür (MEB, 2013).
Program hedeflediği fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi için “canlılar ve hayat, madde ve değişim, fiziksel
olaylar ve dünya ve evren” olmak üzere 4 konu alanı belirlemiştir. Öğretim programında bu konu alanları
bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, duyuş ve FTTÇ öğrenme alanları desteklenmiştir. Fen ve teknoloji
konularının kazanımları, bilimsel bilginin; beceri, duyuş ve günlük yaşamla olan ilişkisi dikkate alınarak
tasarlanmıştır (MEB, 2013).
MEB Fen programını güncellemekle birlikte eğitimde FATİH Projesini de uygulamaya geçirmiştir.
Öğretmenler yenilenen fen programını FATİH Projesinin amaçları doğrultusunda kullanacaklardır. Yani
öğretmenler fen programını teknoloji destekli yürüteceklerdir. Bu nedenle MEB öğretmenlerin eğitimde
teknoloji kullanma yeterliklerini artırmak için öğretmenlere yönelik kurslar vermeye başlamıştır. Fakat şu ana
kadar eğitimde FATİH Projesinin etkili bir şekilde yürütülmesine yönelik yapılan kursların başarısının için pek
de yeterli olmadığı görülmektedir (Bayrak ve Hırça, 2013; Bayrak, Hırça ve Uşak, 2013). Yapılan bazı
çalışmalar ise öğretmen ve öğretmen adaylarının özel yaşamlarında sıklıkla bilgisayarlardan yararlanmalarına
rağmen, sınıf içinde teknolojiyi etkili bir biçimde kullanamadıklarını (Afshari et al. 2009; Akkoyunlu ve
Kurbanoğlu, 2003; Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009; Çakır ve Yıldırım, 2009), teknolojiyi eğitimle
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bütünleştirmede sorunlar yaşadığını (Çelik, Kocaman, ve Önal, 2008; Yılmaz, 2007; Adıgüzel ve Yüksel, 2012)
ortaya koymaktadır.
Öğretmen adaylarının eğitim ortamları için teknoloji destekli materyal geliştirmesine yönelik yapılan az
sayıdaki (Gülbahar, 2008; Devecioğlu ve Akdeniz, 2010; Akdeniz ve Akbulut, 2010; Birişçi, Metin,
Kaleliyılmaz ve Coşkun, 2011; Hırça ve Şimşek, 2013) çalışma sonuçları da öğretmen adaylarının teknoloji
destekli materyal hazırlama sürecinde de zorluklar çektiklerini göstermektedir. Örneğin Birişçi, Metin,
Kaleliyılmaz ve Coşkun (2011) sınıf öğretmeni adaylarına fen konularına yönelik web sayfası tasarımı
yaptırmışlardır. Araştırmacılar öğretmen adaylarının çalışmalarını incelediğinde, içerik belirleme, belirlenen
içeriği web ortamına aktarma ve web sayfası oluşturmada yararlanılan teknik bilgileri kullanmada sıkıntı
çektikleri belirlemişlerdir. Akdeniz ve Akbulut (2010) fizik öğretmen adayları ile yaptıkları çalışma sonunda,
öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyallerin günlük hayatla bağlantı kurma, öğretim hedef ve konu içerik
yönünden eksik olduğunu tespit etmişlerdir. Hırça ve Şimşek (2013) ise sınıf öğretmeni adaylarına 4. ve 5. sınıf
fen konularına yönelik öğretim ilke ve yöntemlerini içeren bilgisayar destekli öğretim materyalleri
hazırlatmışlardır. Yapılan materyalleri hem bir eğitim yazılımında bulunması gereken ilkeler yönünden hem de
öğretim yöntem ve teknikler açısından değerlendirmişlerdir. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının
hizmetöncesi eğitim sürecinde teknolojik tasarım becerileri ile pedagojiyi bütünleştirebilecekleri deneyimlere
ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin “öğrenen bireyler” olması üzerinde duran program öğrenme ortamında teknolojinin aktif
kullanmanın yanında “araştırma-sorgulama sürecinde yapılacak olan etkinliklerde, kolay ulaşılabilen, maliyeti
düşük, kullanımı kolay ve güvenlik açısından risk oluşturmayacak araç, gereç ve malzemelerin kullanılmasını
önermektedir” (MEB, 2013). Fakat öğretmenler lisans öğrenimleri süresince uygulamalı eğitime yönelik
yetiştirilmemeleri eğitimleri sırasında uygulamalı eğitime yönelik yetiştirilmemeleri; deneyleri nasıl
uygulayacakları, bir deneyi nasıl kurup, geliştirecekleri ve laboratuvar yöntemini nasıl kullanacakları konusunda
eğitim verilmemesidir (Öztaş ve Özay, 2004), malzeme yetersizliği (Summak, Summak ve Gelebek, 2011;
Böyük, Demir ve Erol, 2010) ve öğrencilerin laboratuvar ortamında kontrolünün zor olması gibi nedenlerle
deney yapmadıkları belirtilmektedir.
Alanyazın incelendiğinde ileride FATİH Projesinin yürütücüsü olan öğretmen adaylarının sınıf içi fen
öğretim uygulamalarının teknoloji ile bütünleştirilebildikleri deneyimlere yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu
görülmektedir. Bu nedenle, sınıf öğretmenliği ve fen ve teknoloji öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencileri fen
deneyleri ile teknolojiyi birleştirerek Yapılandırmacı 5E Modeline göre tamamını kolay bulunabilir malzemelerle
hazırlanan deneyler tasarlamışlar ve bir web sitesinde yayımlamışlardır.
Web sitesinin hazırlanma amacı
Web sitesinin amacı deney malzemesi bulamadığı için deney yapamayan öğretmen ve öğretmen
adaylarına yol göstermek olarak belirtilmiştir (http://fendeneyim.com/).
WEB SİTESİNİN HAZIRLANMASI
Web sitesi 2013-2014 öğretim yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim gören Sınıf
Öğretmeni adayları ve fen ve teknoloji öğretmeni adayları tarafından “Fen ve Teknoloji Laboratuvar
uygulamaları I” ve “Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I” derslerinden elde edilen ürünler ile
oluşturulmuştur. Web sitesinin hazırlanması a) deney konusu seçimi ve tasarımı, b) deneylerin videoya çekilmesi
ve düzenlenmesi ve c) web sitesinde yayınlanması olarak 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.
a) Deney Konusu Seçimi Ve Tasarımı
“Fen ve Teknoloji Laboratuvar uygulamaları I” ve “fen öğretimi laboratuvar uygulamaları I” derslerinin
amaçlarından bir tanesi de öğretmen adaylarının seçtikleri konulara yönelik deney tasarlayabilmeleri olarak
belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının deney tasarlama konusunda zayıf kalmaları ve sıklıkla literatürdeki deneyleri
tekrarlamaları dersin öğretim elemanının dikkatini çekmiştir. Öğretim elemanı bu nedenle literatürde karşılaşılan
deney föyünün içeriği yeni fen bilimlerinin programının amaçları doğrultusunda değiştirmiştir. Hazırlanan yeni
föye göre (Ek 1) öğretmen adayları deneylerini basit malzemeler kullanarak hazırlayacaklar, yapılandırıcı 5E
Modelini takip edecekler ve bilimsel süreç becerilerini dikkate alacaklardır. Bu doğrultuda öncelikle öğretmen
adaylarına kolay bulunabilir malzemelerle yapılan deneyler tanıtılmıştır. İkinci aşamada öğretmen adaylarına
Yapılandırmacı 5E Modeli tanıtılmış ve basit malzemelerle yapılmış bir deneyin 5E Modeline göre düzenlenmiş
hali örnek olarak sunulmuştur. Sunulan deneyde Bilimsel Süreç Becerileri 5E Modelinin aşamalarına uygun bir
şekilde yerleştirilmiştir. Bu deney örneği bir sosyal medya sitesine yüklenmiş, deney föyü yine öğrencilerle bir
blog aracılığı ile paylaşılmıştır. Öğretmen adaylarına herhangi bir deney konusu verilmemiş sadece yapılacak
deneylerde bu yöntemin takip edilmesi istenmiştir.
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b) Deneylerin Videoya Çekilmesi Ve Düzenlenmesi
Öğretmen adayları seçtikleri konulara yönelik deney tasarlamışlar veya literatürden buldukları deneyleri
yeni formata göre düzenlemişlerdir. Öğretmen adayları bu deneyleri informal bir ortamda video kameraları ile ya
da cep telefonları ile videoya çekmişlerdir.
Öğretmen adayları videoya çektikleri deneylere 5E Modelinin giriş basamağına yönelik problem
durumu oluşturmak ve yine 5E Modelinin derinleştirme basamağı için günlük hayatla ilişkilendirmek için sosyal
video sitelerinden videolar bulmuşlar ve hazırladıkları deney videolarının ilgili kısımlarına ücretsiz olan
windows movie maker programı ile eklemeler yapmışlardır. Videoların son haline yine windows movie maker
programını kullanarak açıklamalar yazmışlardır.
c) Deneylerin web sitesinde yayınlanması
Öncelikle dersin öğretim elemanı tarafından bir hosting firmasından www.fendeneyim.com alan adı
alınmıştır.
Bundan sonra alınan alana açık kaynaklı ve ücretsiz olarak dağıtılan wordpress programı kurulmuştur.
Wordpress programının kullanılmasının nedeni kolay kullanımı, kolay kurulumu ve birçok tema ve eklenti
desteğinin olmaıdır. Wordpresin kullanımı sınıftan bilgisayara ilgisi olan 5 öğrenciye anlatılmıştır. Bu öğrenciler
derslerde diğer öğrenciler tarafından oluşturulan deney videolarını toplamışlar ve benzer konulu olanları
ayırmışlardır. Öğrenciler ayırdıkları deneylerin formatları birbirinden farklı olması ve bazılarının boyutlarının
çok büyük olması nedeniyle yine ücretsiz olan format factory programı ile videoları mp4 formatına
çevirmişlerdir. Bu süreç 14 hafta sürmüştür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Sitede yayınlanan deneyler fizik deneyleri, biyoloji deneyleri, kimya deneyleri ve genel başlığı altında
toplanmıştır. Öğretmen adayları tarafından hazırlanan web sitesi ve içeriğinde bulunan deneyler incelendiğinde
deneylerin amacının biyoloji, fizik, kimya bilimleri ve sağlık hakkında temel bilgilerin yaşamla ilişkilendirilerek
verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fakat sitedeki deneylerin sayısının biyoloji, yer, gök ve çevre konularında
yetersiz olduğu görülmüştür. Bu deneyler Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan "Bilgi" öğrenme
alanının alt alanlarına göre incelenmesinden elde edilen veriler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Deneylerin “Bilgi” öğrenme alt alanlarına göre dağılımı
Alt Alan
Fiziksel Olaylar
Madde ve Değişim
Canlılar ve Hayat
Dünya ve Evren

Deney Sayısı
34
28
6
2

%
48
39
8
3

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adayları tarafından hazırlanan deneylerin daha çok fiziksel olaylar
(%48) ve madde ve değişim (%39) alt alanları ile ilgili olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının Canlılar ve
Hayat (%8) ve Dünya ve Evren (%3) alt konularında hazırladıkları deneylerin sayısının ise çok az olduğu
görülmektedir. Web sitesine yüklenen deneylerin fen ve teknoloji konularına göre dağılımı ise tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Yapılan deneylerin konulara göre dağılımı
Deney Sayısı
11
6
4
4
3
1
1
1
1
1
1

Alt Alan

Fiziksel Olaylar

Basınç
Kuvvet ve Hareket
Kaldırma Kuvveti
Işık
Elektriklenme
Manyetizma
Manyetik alan
Yüzey gerilimi
Bernoilli prensibi
Elektrik
Ses

9

%
16
9
6
6
3
1
1
1
1
1
1
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Madde ve Değişim

Canlılar ve Hayat

Dünya ve Evren

Madde ve Öz.
Gazlar
Çözünürlük
Asitler Bazlar
Çimlenme
Difüzyon
Sağlık
Oksijensiz solunum
Bitkiler
Beslenme
Rüzgar oluşumu
Toprak

13
6
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1

19
9
7
6
1
1
1
1
1
1
1
1

(Bazı deneyler birden fazla konu içermektedir. Bu durumlarda en genel konu alınmıştır.)
Tablo 2 incelendiğinde ve her kazanım için bir deney yapıldığı göz önüne alındığında sitede en fazla
yer alan deney konusunun madde ve özellikleri olduğu (%19), bunu sırası ile basınç (%16), kuvvet ve hareket
(%9) ve gazlar (%9) konularının takip ettiği görülmektedir. Deneyler ilköğretim ve lise fen bilimleri
kazanımlarına göre incelendiğinde ise yapılan deneylerin 67 tanesinin ilköğretim seviyesinde ve 3 tanesinin
(yüzey gerilimi, manyetizma ve bernoilli prensibi) ise lise seviyesinde olduğu görülmüştür.
Öncelikle öğretmen adaylarının, teknolojiyi eğitimle bütünleştirmede sorunlar yaşadığını (Çelik,
Kocaman, ve Önal, 2008; Yılmaz, 2007; Adıgüzel ve Yüksel, 2012) hatırlatmakta fayda vardır. Bu web sitesi
incelendiğinde teknoloji ile pedagojiyi birleştirebilecekleri deneyimlere ve kurslara ihtiyaç duyan öğretmen
adaylarının (Chai, Koh, Tsai, 2010; Adıgüzel ve Yüksel, 2012; Rakes, Fields ve Cox, 2006, Hırça ve Şimşek,
2013) yeterli destek ve rehberlik verildiğinde teknoloji ile pedagojiyi bütünleştirebilecekleri ortamlar
oluşturabileceklerini (Hırça ve Şimşek,2013), teknoloji destekli proje çalışmalarına katılma eğiliminde
olduklarını (Yavuz & Coşkun, 2008) ve eğitim sürecinde zaman ayırarak teknoloji ve bilgisayar kullanmaya
özen gösterdiklerini (Rugayah, Hashim ve Wan, 2004) belirten çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Web sitesini ve deneyleri hazırlayan öğrenciler sadece “keşfetme ve deney” faaliyetleri yapmamış
ayrıca bu aktif öğrenme sürecinde “açıklama ve argüman” da oluşturarak elde ettikleri bilgileri doğrulama ve
günlük hayatla ilişkilendirme yoluna gitmişlerdir. Bu süreç öğretmen adaylarının kendi öğrenmesinden sorumlu
olmasını ve edindikleri bilgi ve deneyimleri içselleştirerek sunmalarını sağlamıştır. Sonuç olarak, hazırlanan web
sitesinin ve hazırlanan deneylerde izlenen bilimsel yolun fen programının vizyonuna ve genel hedeflerine uygun
olduğu görülmektedir.
Fen dersleri bilimsel kavram ve prensipler açısından çok zengin olması (Özmen, 2004; Hırça ve Şimşek,
2013) dolayısıyla içerik olarak teknoloji, pedagoji ve içeriğin bütünleştirilmesi ve uygulanması yönünden çok
elverişlidir.
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ETKİLEŞİMLİ TAHTADA ÇOKLU-ORTAM NESNELERİYLE ÖĞRETİMİN ÖĞRETMEN
ADAYLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İÇERİKLE ÖĞRETİME YÖNELİK
TUTUMLARINA ETKİSİ*
EFFECT OF TEACHING WITH SMART WHITEBOARD BY USING MULTIMEDIA
OBJECTS ON THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARD TEACHING
WITH ENRICHED CONTENT
Erkan Tekinarslan1, Ercan Top2, Melih Derya Gürer3
Özet
Bu çalışmada Eğitim Fakültesinde etkileşimli tahta ve çoklu-ortam nesnelerinin kullanıldığı öğrenme ve öğretme
ortamlarında eğitim gören öğretmen adayların zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarındaki değişiklikler
incelenmiştir. Özellikle, araştırmada ön-test ve son-test tekniği kullanılarak etkileşimli ortamda çoklu-ortam nesneleriyle
öğretimin öğretmen adaylarının zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, etkileşimli tahta ile çoklu ortam nesnelerinin kullanıldığı sınıflarda
öğretimin öğrencilerin zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına algılanan kullanışlılık, öğrenmeye katkı ve
ilgi-motivasyon alt boyutlarında olumlu yönde bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra, yarı-yapılandırılmış yazılı anket
soruları kullanılarak elde edilen öğrenci görüşlerine göre, etkileşimli tahtanın en önemli avantajları dikkat çekici olması,
görsel-işitsel ve etkileşimli özellikleridir. Fakat, bazı öğretmenlerin ve öğrencilerin yeterli kullanım bilgi ve becerilerine
sahip olmamaları etkili kullanım bakımından en önemli dezavantajlar olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimli tahta; çoklu ortam nesneleri; öğretmen adayları; tutum, avantajlar; dezavantajlar
Abtract
This study investigated the changes in attitudes of teacher candidates who were trained in the teaching and learning
environments in Faculty of Education in which interactive board and multi-media objects were used. Spesifically, by using
the pre-test and post-test technique, whether the teaching with multi-media objects in an interactive environment effect the
attitudes of teacher candidates toward teaching with enriched content was tried to be identified in the study. According to
the findings, teaching in the classrooms by using interactive whiteboards and multimedia objects has postive effect on the
attitudes of teacher candidates toward teaching with enriched content on perceived usefulness, contributition to learning,
and attention-motivation subscales. Moreover, according to the opinions of the participants which were obtained by using
written semi-structured survey questions, most important advantages of interactive whiteboards are getting attention of the
students, audio-visual and inetractive characteristics. However, lack of sufficient knowledge and skills of some teachers
and students in using interactive whiteboard appeared as most important disadvantage in the matter of effective use.
Keywords Interactive whiteboard; multimedia objects; teacher candidates; attitude; advatnatages; disadvantage

I. GİRİŞ
Etkileşimli tahta veya elektronik tahta olarak da bilinen akıllı tahta son yıllarda eğitimcilerin oldukça
dikkatini çekmeyi başarmıştır (Emre, Kaya, Özdemir & Kaya, 2011). Etkileşimli ya da akıllı tahtalar genellikle
geleneksel tahtalara bir bilgisayar ve projeksiyon cihazı bağlantısıyla monte edilen aparatlardır (Türel ve
Demirli, 2010). Bir başka ifadeyle etkileşimli ya da akıllı tahta sisteminin bileşenlerini, bir bilgisayar, bir
projeksiyon cihazı ve sınıf tahtası işlevi gören aktif bir yüzeye sahip panel oluşturmaktadır (Kaya & Aydın,
2011). Bir bilgisayara bağlanan etkileşimli tahta ve projeksiyon bilgisayarda yüklü olan etkileşimli tahta
programı ile kullanılmaktadır. Bu program birçok ders için kullanıma hazır kolay çizimler, formüller, resimler,
haritalar, şekiller vb. altyapının ders sırasında kolaylıkla kullanımına da fırsat vermektedir. Aynı zamanda fare
işlevi de gören bir kalem aracılığı ve elle kullanılabilen etkileşimli tahta, bilgisayar ekranı olarak da
kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde bilgisayarda yüklü olan ya da bellekte bulunan birçok sunum, video
görüntüsü, animasyon ve çeşitli programlar da (MS Ofis Programları, Adobe Master Collection Programları, vs)
tahtada rahatlıkla açılarak kullanılabilmektedir (Ateş, 2010; aktaran Kaya & Aydın, 2011) Öğrenciler ve
öğretmenler tahta ekranının etkileşimli olması sonucu ekrana müdahale etme şansını bulmakta böylece ders
esnasında değişiklikler yapabilmekte ve bu değişiklikleri kaydedebilme fırsatı bulabilmektedirler.
Ayrıca, görsel-işitsel materyaller, animasyonlar ve diğer öğrenme nesneleri gibi çok çeşitli materyallerin
kullanılmasına fırsat tanımasıyla ders çok daha somut ve anlaşılır hale gelmektedir (Erduran ve Tataroğlu, 2009;
aktaran Emre, Kaya, Özdemir & Kaya, 2011 ). Bunların yanı sıra, ilgili alanyazını (Yalın, 2004; Çelik, 2010)
dikkate alarak öğrenme-öğretme ortamlarında çoklu ortam nesnelerini (görsel-işitsel materyaller, vs) kullanarak
* Bu çalışma Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde BAP – 2012.02.06.497 numaralı bilimsel araştırma projesinden
üretilmiştir.
1
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, erkantekinarslan@gmail.com
2
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ercantop@gmail.com
3
Yrd. Doç. Dr. Melih Derya Gürer, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, gurer_m@ibu.edu.tr
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ne kadar fazla duyu organına hitap edersek öğrenme o denli somut hale gelir ve öğrenilen konuların hatırlanma
olasılığı artar diyebiliriz
Bu konuda yapılan çalışmalar, etkileşimli özelliklerinden dolayı akıllı tahtaların konsantrasyonu ve
dikkati artırdıkları ve böylece öğrencilerin başarılarını, motivasyonunu ve öğrenmelerini önemli oranda
geliştirdiklerini göstermiştir (Slay, Siebörger, Hodgkinson-William, 2008; Marzano, 2009; Lai, 2010; Baran,
2010). Ayrıca, etkileşimli ya da akıllı tahta kullanımının Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim
teknolojilerine yönelik tutumlarına etkisini araştıran bir çalışmada biyoloji dersinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımı alt boyutunda deneysel grup lehine anlamlı fark bulunmuştur (Emre, Kaya, Özdemir &
Kaya, 2011).
Araştırmanın amacı:
Etkileşimli (akıllı) tahta multimedya ya da çoklu ortam nesneleri (animasyon, simülasyon, video, grafik, vs)
kullanılarak (Türel, 2010; Türel, 2012) zenginleştirilmiş içerik oluşturmak için uygun araçlardır. Bu çalışmanın
temel amaçları:


Etkileşimli tahta ve çoklu ortam nesnelerinin ya da animasyon, video, ve görsel işitsel materyaller gibi
öğrenme nesnelerinin kullanıldığı zenginleştirilmiş içerikli öğrenme ortamları oluşturmak,



Etkileşimli tahta ve çoklu ortam nesnelerinin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmenin öğretmen
adaylarının zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını
saptanmaya çalışmaktır.



Yazılı anket soruları yoluyla öğrencilerin etkileşimli tahta hakkındaki görüşlerini (avantajları,
dezavantajları, vs.) incelemektir.
II. YÖNTEM

Bu araştırmada ön-test ve son-test tekniği kullanılarak etkileşimli ortamda çoklu ortam nesneleriyle
öğretimin öğretmen adaylarının zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır (Karasar, 2004). Bunun yanı sıra, yarı-yapılandırılmış yazılı anket soruları
kullanılarak öğrencilerden nitel veriler toplanacak ve onların etkileşimli tahta hakkında görüşleri incelenmiştir.
Araştırmanın örneklemi
Araştırmada A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 537 öğrenciden elde edilen öntestsontest verileri kullanılmıştır. Araştırmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nden
103, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 32, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan
128, Özel Eğitim Bölümü’nden 114, Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 160 öğrenci katılmıştır. Ayrıca,
toplanan nicel verilerin yanı sıra, 102 öğrencinin cevapladığı 3 soruluk yazılı anket görüşmelerinden elde edilen
veriler de araştırmaya dahil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada Türel (2011) tarafından geliştirilen Akıllı Tahta Kullanımını Değerlendirme Ölçeği
maddelerinin bu araştırmaya uyarlanmış hali kullanılmıştır. Ayrıca Türel (2011) tarafından geliştirilen üç faktör
yapılı 18 maddelik ölçeğe araştırmacılar tarafından 8 yeni ölçek maddesi eklenmiş ve 26 maddelik ölçeğin
maddelerin anlaşılırlığı konusunda eğitim fakültesinde görev yapan iki farklı öğretim üyesinden görüş alınmıştır.
Uzmanlardan biri iki ölçek maddesinin çok uzun olduğunu, uzun ifadelerin içerisinde geçen detayları ayrı
maddelerde yazmanın maddelerin anlaşılırlığını artıracağını belirtmiştir. Böylece iki yeni madde ortaya
çıkmıştır. Bir başka uzman iki ölçek maddesi arasında anlam bakımından çakışma ya da birbirlerine çok yakın
ifadeler olduğunu belirtmiştir. Böylece, bir madde ölçekten çıkarılmıştır ve sonuçta ölçek 27 maddelik bir
yapıya dönüşmüştür. Araştırmaya başlamadan önce öğrencilerin ölçek maddelerini anlayıp anlamadıklarını test
etmek için yapılan bir 52 öğrencinin katıldığı bir pilot çalışmada öğrencilerin ölçek maddelerini anlama
konusunda bir problem yaşamadıkları görülmüştür ve ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı ( ) .93
olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin yüksek bir güvenirlik katsayısına sahip olduğu fikrini vermektedir.
Bunların yanı sıra, 537 öğrenciden elde edilen ön-test verileri ile yapılan faktör analizi yapılmıştır. Analiz
sonrasında, Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) katsayısının 0.959 olarak gözlenmesi ve Barlett testinin anlamlı
düzeyde (P = 0.00) bulunması bu araştırmada kullanılan Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin faktör analizi için
uygun veri yapısına sahip olduğunu göstermiştir.
Temel bileşenler yöntemi ve equamax ratoasyonu kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda Türel
(2011) tarafından geliştirilen ölçeğin faktör yapısına benzer olarak Eigen değeri 1’den büyük olan üç faktörlü bir
yapı ortaya çıkmıştır. Fakat ilgi ve motivasyon alt boyutundaki maddeler ile öğrenmeye katkı alt boyutundaki
maddelerin bazıları farklı bir faktör altında toplanmıştır. Bu durum bu çalışmada ölçeğe sonradan ilave edilen
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maddeler ile açıklanabilir. Araştırmacılar, orijinal ölçeği (Türel, 2011), ilgili maddelerin faktör yüklerini ve
maddelerin anlamca yakınlığını dikkate alarak farklı bir alt boyutta toplanan ilgi ve motivasyon alt boyutundaki
maddeler ile öğrenmeye katkı alt boyutundaki maddeleri birbirlerinden ayrı tutmuşlardır. Sonuç olarak orijinal
ölçekte (Türel, 2011) olduğu gibi Tablo 1’de gösterildiği üzere bu çalışmada kullanılan ölçekte (1) ilgi ve
motivasyon, (2) algılanan kullanışlılık ve yararlılık, ve (3) öğrenmeye katkı olmak üzere Cronbach-alpha
güvenirlik katsayıları yüksek ( =. 89,  = .91,  = .85 ) üç faktörlü bir yapı gözlenmiş ve analizler bu üç alt
boyut dikkate alınarak yapılmıştır.
Tablo 1. Alt faktörler, güvenirlik katsayıları ve maddelerin faktörlere göre dağılımları

Maddeler
23. Etkileşimli tahta derse karşı ilgimin artmasını sağlar.*
21. Öğretmenim derste etkileşimli tahta kullandığı zaman dersler benim
için daha çekici oluyor.*
24. Etkileşimli tahta derse karşı motivasyonumu artırır.*
22. Etkileşimli tahta kullanırken kendimi rahat hissederim.*
20. Etkileşimli tahta ile işlenen derslerde daha başarılı olurum.
25. Öğretmenimin derste etkileşimli tahta kullanmaya başlayacağı anı
sabırsızlıkla beklerim. *
26. Etkileşimli tahta ortamındaki içerik daha çok dikkatimi çekiyor.
18. Etkileşimli tahta öğrenmeyi zevkli hale getirir.*

Faktör 1
İlgi ve
motivasyon
 = .89
,781

27. Derslerde etkileşimli tahta kullanmak bana cazip gelmiyor.

Faktör 2
Algılanan kullanışlık
ve yararlık
 = .91

Faktör 3
Öğrenmeye
katkı
 = .85

,763
,759
,751
,712
,668
,657
,546
,378

2. Etkileşimli tahta öğrenme-öğretme ortamını görsel-işitsel nesneler
bakımından zenginleştiriyor.
3. Etkileşimli tahta öğrenme-öğretme ortamını etkinlikler bakımından
zenginleştiriyor.
5. Etkileşimli tahta ortamındaki görsel-işitsel nesnelerle zenginleştirilmiş
içerik öğrenmeyi kolaylaştırıyor.
1. Etkileşimli tahta öğrenmem için yararlı bir teknolojidir.*
11. Etkileşimli tahta derslerin verimli işlenmesine katkı sağlar.*
4. Etkileşimli tahta ders içeriğini zenginleştiriyor.
7. Etkileşimli tahta ortamındaki zenginleştirilmiş içerik derslerin daha
verimli geçmesini sağlar.*
12. Etkileşimli tahta derslerin eğlenceli işlenmesini sağlar.*
8. Öğretmenin sınıfta etkileşimli tahta kullanması gereklidir.*
10. Etkileşimli tahta derste zamanın etkili kullanılmasına yardımcı oluyor.*
9. Etkileşimli tahta her derste kullanılabilir.*
6. Etkileşimli tahta her dersin içeriğini zenginleştirebilir.
14. Öğretmenim etkileşimli tahta kullandığında daha çok bilgi
öğrenebiliyorum.*
13. Etkileşimli tahta ile işlenen dersi daha iyi anlıyorum *
16. Etkileşimli tahta ortamındaki içerik daha hızlı öğrenmemi sağlar.*
19. Etkileşimli tahta konuları daha anlaşılır hale getiriyor.
15. Etkileşimli tahta arkadaşlarımla birlikte öğrenmemize olanak sağlar.*
17. Etkileşimli tahta ortamındaki içerik öğrenmenin daha kalıcı olmasını
sağlar.
Eigenvalue
% of variance
*Türel (2011).

,872
,846
,790
,727
,639
,634
,607
,555
,440
,364
,810
,766
,502
,449
,363
,362
,357
,326
12,37
24,05

2,23
21,08

1,26
13,68

Ayrıca, araştırmada öğrencilerin etkileşimli tahta hakkındaki görüşlerini daha detaylı almak için üç
maddelik bir yazılı anket sorusu hazırlanmıştır. Yazılı anket soruları aşağıdaki gibidir:
1. Etkileşimli tahtanın sınıfınızdaki öğrenme –öğretme ortamını içerik ve öğretim materyali açısından
zenginleştirdiğini düşünüyor musunuz? Neden?
2. Etkileşimli tahtanın size göre avantajları ve dezavantajları var mıdır? Varsa nelerdir
3. Etkileşimli tahta kullanımının okullarda yaygınlaşacağını düşünüyor musunuz? Neden?
III. BULGULAR
Araştırmaya ilişkin bulgular nicel bulgular başlığı altında etkileşimli tahta tutum ölçeğinin üç alt boyutu
olan; a) algılanman kullanışlılık ve yararlılık, b) öğrenmeye katkı, c) ilgi ve motivasyon alt boyutlarında ele
alınmıştır. Ayrıca, bu bölümün sonunda yazılı anket soruları yoluyla öğrencilerin etkileşimli tahta hakkındaki
görüşleri nitel olarak incelenmiş ve tartışılmıştır.
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Nicel Bulgular
a. İlgi ve Motivasyon
Tablo 3’deki eşleştirilmiş örneklemler t-testi (paired sample t-test) sonuçlarına göre, ölçeğin ilgi ve
motivasyon alt boyutunda katılımcı öğrencilerin ön-test ( X =32,09) ve son-test ( X =33,99) puanları arasında
son-test puanları lehine anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Bu sonuca göre, etkileşimli tahta ile çoklu ortam
nesnelerinin kullanıldığı ortamlarda öğretimin öğrencilerin zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik
tutumlarına ilgi ve motivasyon alt boyutunda olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir.
Tablo 3. İlgi ve motivasyon alt boyutunda öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasındaki fark.

X

Testler

N

Ön-test
Son-test
P < .05

537
537

SD

32,09
33,99

df

6,32
6,23

t
536

P
-6,422

.000*

b. Algılanan Kullanışlılık
Tablo 4’deki eşleştirilmiş örneklemler t-testi sonuçlarına göre, ölçeğin algılanan kullanışlılık alt
boyutunda katılımcı öğrencilerin (N=537) ön-test ve ( X =40,16) son-test ( X =41,56) puanları arasında anlamlı
bir farklılık vardır. Bir başka ifade ile öğrencilerin son-test puanları ön-test puanlarından anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur. Bu bulgulara göre, etkileşimli tahta ile çoklu ortam nesnelerinin kullanıldığı ortamlarda öğrenim
görmenin öğrencilerin zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına algılanan kullanışlılık alt
boyutunda olumlu etki yaptığı belirtilebilir.
Tablo 4. Algılanan kullanışlılık alt boyutunda öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasındaki fark.
Testler
Ön-test
Son-test
P < .05

N

X

SD

df

t

P

537
537

40,16
41,56

6,61
6,33

536

-4,414

.000*

c. Öğrenmeye Katkı
Tablo 5’deki eşleştirilmiş örneklemler t-testi sonuçlarına göre, ölçeğin öğrenmeye katkı alt boyutunda
katılımcı öğrencilerin (N=537) ön-test ( X =28,16) ve son-test ( X =29,63) puanları arasında öğrencilerin sontest puanları lehine anlamlı bir farklılık vardır. Elde edilen bu sonucun ışığında, etkileşimli tahta ile çoklu ortam
nesnelerinin kullanıldığı ortamlarda öğretimin öğrencilerin zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik
tutumlarına öğrenmeye katkı alt boyutunda olumlu etki yaptığı belirtilebilir.
Tablo 5. Öğrenmeye katkı alt boyutunda öğrencilerin ön-test ve son-test puanları arasındaki fark.
Testler
Ön-test
Son-test
P < .05

N

X

SD

df

t

P

537
537

28,16
29,63

5,11
5,33

536

-6,082

.000*

Nitel Bulgular
Çalışmadaki nitel verilerden elde edilen bulgulara göre, birçok öğrenci (N=48) etkileşimli tahtanın görsel
ve işitsel özellikleri nedeniyle öğrenme-öğretme ortamını içerik ve öğretim materyali açısından zenginleştirdiğini
düşünmektedir. Bunun yanı sıra, önemli sayıda öğrenci (N=22) dikkat çekici özelliklerinden dolayı etkileşimli
tahtanın öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, bazı öğrenciler (N=6) etkileşimli
tahtanın kolay ve pratik bir kullanımı olduğu için öğrenme ortamını zenginleştirdiğini düşünmektedir. İlaveten,
beş öğrenci etkileşimli tahtanın birden fazla duyu organına hitap ettiği için öğrenme-öğretme ortamını öğretim
materyali açısından zenginleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, üç öğrenci etkileşimli tahtanın daha çok etkinliğe ve
alıştırmaya imkan vererek zamanın daha verimli kullanımına fırsat verdiğini düşünmektedir. Bunun yanı sıra, iki
öğrenci etkileşimde bulunma fırsatı verdiği için etkileşimli tahtanın öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirdiğini
belirtmişlerdir. Benzer olarak, iki öğrenci etkileşimli tahtanın üzerinde etkinlik yapmaya fırsat verdiği için
öğrenme-öğretme ortamını zenginleştirdiğini düşünmektedir.
Etkileşimli tahtanın avantajları sorulduğunda öğrenciler çoğunlukla avantajlarından bahsetmişlerdir.
Öğrencilere göre etkileşimli tahtanın avantajları; dikkat çekici olması (N=20), görsel-işitsel olması (N=18),
içerik zenginliği sağlaması (N=13), derste zamandan tasarruf sağlaması (N=12), öğrenmeyi kolaylaştırması (11),
bilgiyi somutlaştırması ve anlaşılır hale getirmesi (N=9), eğlenceli olması (N=9), kolay anlatım ve sunum
sağlaması (N=9), hızlı ve pratik olması (N=8), motivasyonu artırması (N=7), örnek zenginliği sağlaması (N=6),
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farklı duyu organlarına hitap etmesi (N=5), internet ortamından kaynak çeşitliliği sağlaması (N=5), etkileşimli
olması (N=5), derse aktif katılım sağlaması (N=5), ve kullanım kolaylığıdır (N=2). Elde edilen bu bulgular
alnayazında etkileşimli özelliklerinden dolayı akıllı tahtaların konsantrasyonu ve dikkati artırdıkları ve böylece
öğrencilerin başarılarını, motivasyonunu ve öğrenmelerini önemli oranda geliştirdiklerini gösteren çalışmalarla
(Slay, Siebörger, Hodgkinson-William, 2008; Marzano, 2009; Lai, 2010; Baran, 2010) tutarlılık göstermektedir.
Öğrenciler etkileşimli tahtayla ilgili dezavantajları ise bazı öğretmenlerin yeterli kullanım bilgi ve
becerilerine sahip olmamaları (N=18), maliyetinin fazla olması (N=17), problem çıktığında teknik destek
eksikliği (N=13), etkileşimli tahtanın her ders yada içerik için uygun olmaması (N=5), öğrencilerin yeterli
kullanım bilgi ve becerisine sahip olmamaları (N=4), ve güncelleme yapılmadığı zaman yeni uygulamaların
kullanılamaması (N=3) olarak belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrencilere etkileşimli tahtanın okullarda yaygınlaşıp
yaygınlaşmayacağı ile ilgili görüşleri sorulduğunda büyük bir çoğunluğu (N=88) etkileşimli tahtanın okullarda
yaygınlaşacağını düşünürken az sayıdaki öğrenci (N=11) yaygınlaşmayacağını düşünüyor. Üç öğrenci de görüş
belirtmemiştir.
IV. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin son-testten aldıkları puanlar üç alt boyutta da
(algılanan kullanışlılık, öğrenmeye katkı, ilgi-motivasyon) anlamlı olarak ön-test puanlarından anlamlı olarak
yüksek çıkmıştır. Daha önceki ilgili çalışma bulgularıyla (Emre, Kaya, Özdemir & Kaya, 2011; Erduran ve
Tataroğlu, 2009; Kaya & Aydın, 2011; Kahraman, Özen & Yıldırım, 2007) tutarlılık gösteren bu sonuçlara göre,
etkileşimli tahta ile çoklu ortam nesnelerinin kullanıldığı sınıflarda öğretimin öğrencilerin zenginleştirilmiş
içerikle öğretime yönelik tutumlarına algılanan kullanışlılık, öğrenmeye katkı ve ilgi- motivasyon alt
boyutlarında olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir. Sonuç olarak, etkileşimli tahta öğrencilerin
zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına olumlu yönde bir etkiye sahiptir.
Ayrıca, öğrenciler genellikle etkileşimli tahtanın dikkat çekici olması, görsel-işitsel olması ve etkileşimli
olması gibi avantajlarından bahsetmişlerdir. Fakat, daha önceki yapılan araştırma bulgularıyla (Keser ve
Çetinkaya, 2013; Türel, 2012; Somyürek, Atasoy ve Özdemir, 2009) benzer olarak bazı öğretmenlerin ve
öğrencilerin yeterli kullanım bilgi ve becerilerine sahip olmamaları ve teknik destek eksikliği etkileşimli tahtayla
ilgili önemli dezavantajlar olarak ortaya çıkmıştır.
Bu araştırma sonucundan elde edilen bulgulara göre, etkileşimli tahta ile çoklu ortam nesnelerinin
kullanıldığı sınıflarda öğretim yapmanın öğrencilerin zenginleştirilmiş içerikle öğretime yönelik tutumlarına
algılanan kullanışlılık, öğrenmeye katkı ve ilgi-motivasyon alt boyutlarında olumlu yönde bir etkiye sahip
olduğu için bu araçların kullanımı öğrenme öğretme ortamlarında yaygınlaştırabilir. Ayrıca, öğrenmede dikkat
çekici özelliklerinden dolayı ve öğrenme-öğretme ortamını görsel ve işitsel nesneler açısından
zenginleştirdiklerinden dolayı etkileşimli tahtaların öğrenme-öğretme ortamlarında kullanımları
yaygınlaştırılabilir. Bunların yanı sıra, etkileşimli tahtaların öğrenme-öğretme ortamlarında daha etkili
kullanımlarını sağlamak için yeterli kullanım bilgi ve becerilerine sahip olmayan öğretmenlere gerekli kullanıcı
eğitimleri verilebilir. Benzer şekilde yeterli kullanım bilgi ve becerilerine sahip olmayan öğrencilere etkileşimli
tahta sayıları çoğaltılarak sınıf ortamında bu araçları kullanmaları için daha zaman ve fırsat verilebilir. Son
olarak, etkileşimli tahta kullanımı konusunda zaman zaman çıkan problemleri daha hızlı bir şekilde çözebilmek
ve verimli bir kullanım için daha etkin bir teknik destek alt yapısı oluşturulabilir.
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VISUALIZATION OF RELATIONSHIP BETWEEN A FUNCTION AND ITS DERIVATIVE
Karmelita PJANIĆ1, Edin LIĐAN2, Admir KURTANOVIĆ3
Abstract
The first and second derivatives of a function provide an enormous amount of useful information about function itself as
well as of the shape of the graph of the function. Mathematics curriculum in Bosnia and Herzegovina emphasises algebraic
representation of a function ant its derivatives. That implies that concept of a derivative of a function is only partialy
developed. On the other hand, an important skill to develop is that of producing the graph of the derivative of a function,
given the graph of the function and conversely, to producing the graph of a function, given the graph of its derivative.
In this paper we describe one possibility of enhancing pupils understanding of relationship between function and its
derivative using specially designed Wolfram Mathematica applet.
Preliminary results of implementation of the applet during the topic Examination of functions using its derivatives, indicate
that visualization support better understanding of concept of function and its derivative.
Keywords: function, derivative, graphical representation

Mathematical description and presentation of various phenomena and relationships is done by using the
function. Therefore, we can reasonably say that the concept of function is one of the fundamental concepts in
mathematics. Comprehension of this concept, as well as the strategies of its teaching and learning, is insatiable,
important and interesting topic for study not only for mathematicians (Sfard 1992, Sierpinska 1992, Viner,
Dreyfus 1989, Evangelidu i ostali 2004, Pjanić 2011, Pjanić, Nesimović, 2012).
The concept of function can be viewed from various aspects such as the creation of a mental image
(Viner, Dreyfus 1989), concept representations and connections between representations (Hitt Espinosa 1998,
Pjanić 2011, Pjanić, Nesimović, 2012), correlation to physics (Mikelsen 2005, Hadžibegović, Pjanić 2011).

REPRESENTATION AND COMPREHENSION OF CONCEPT OF FUNCTION AND ITS
DERIVATIVE
On the importance of the issue of understanding the concept of function pointed Hit Espinosa (1998).
On the one hand, different representations of the notion of function (graphics, charts, text, algebraic formula)
provide a multitude of opportunities to better understanding the concept, but at the same time make the process
of understanding more complicated.The most common tasks regarding functions in regular classes of elementary
and secondary schools in Bosnia and Herzegovina, is drawing the graph of a function which is given by formula.
Pupil is required one-directional knowledge of translating function from algebraic to graphical representation.
Forcing only one manner of translating between just two representations leads to inadequate and poor formation
of the notion of function (Pjanić, 2011). With this approach pupils' knowledge becomes fragmented, and pupils
are not able to pass from one representation of function to another neither are able to interpret different
representations, i.e. pupils are not able to interpret functions given graphically. With this, mathematical thinking
is losing in its flexibility. Sierpinska (1992) indicated importance of making connections between different
representations of function. In addition to the problem of establishing connections among different
representations of function she stressed the issue of the interpretation of the graphical and symbolic
representations of functions.
It is impossible to develop a concept of derivative without understanding the concept of function. When
dealing with derivatives, then we effectively exploit the idea of infinitely small things. The importance of the
calculus is huge and is reflected in the fact that it can describe physical laws underlying our entire world.
Derivative is a key concept in understanding higher level mathematics. Students in Bosnia and Herzegovina
meet the concept of derivation for the first time in the fourth (final) year of general secondary school. The
mathematics program calls for learning the rules of derivation and application of the derivation in the
examination of function. In the regular classroom pupils usually are asked to examine and draw the graph of the
function given by formula.
The concept of derivative has to be built upon the previously constructed concepts. Derivation can be
"seen" as a function, as the number (if determined in a point), the limit of the sequence of coefficients of secants’
directions and as the rate of change. The range of potential determinations of derivative offers various
1
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possibilities in representing this concept (symbolic, algebraic, graphical,...). As previously stated, the initial
understanding of differentiation involves a solid understanding of the notion of function. At the higher level of
understanding of differentiation, it is necessary to understand the concept of the curve, i.e. to understand that
each curve cannot be presented as a function (circle, ellipse, etc.). Thus, the derivation and differentiation, as
advanced concepts in mathematics, "rely" to "simpler" concepts and cannot be understood without a solid, and in
some cases, specific understanding of those "simpler" concepts.
Advanced concepts carry with them an internal complexity. Further on, even more advanced concepts such as
differential equations are formed based on notions of derivative and differentiation. Those more advanced
concepts that rely on concept of derivative will not be understood or explained without comprehension of
differentiation either in conceptual and in procedural form - as a technique of differentiation.
VISUALIZATION IN MATHEMATICS
Contemporary literature offers different approaches to studying the role of visualization in teaching
mathematics. We will point out some of them. View on visualization in mathematics as "making the invisible
and visible images" in the sense of "to be able to imagine the possible and impossible", gave Mason (1992).
Zimmerman and Cunningham (1991) insist that mathematical visua1isation is not merely 'math appreciation
through pictures' - a superficial substitute for understanding. Rather they maintain that visualisation supplies
depth and meaning to understanding, serving as a reliable guide to problem solving, and inspiring creative
discoveries. In order to achieve this understanding, however, they propose that visualization cannot be isolated
from the rest of mathematics, implying that symbolical, numerical and visual representations of ideas must be
formulated and connected. This project is conceptualised on the basis that visual thinking and graphical
representation must be linked to other modes of mathematical thinking and other forms of representation (Tall,
1989). Presmeg (1995) see visualization as 'the relationship between images' - 'in order to visualize there is a
need to create many images to construct relationships that will facilitate visualization and reasoning'. Hitt
Espinosa (1997) suggests that visualization of mathematical concepts is 'not a trivial cognitive activity - to
visualize is not the same as to see'. Being able to visualize is the 'ability to create rich, mental images which the
individual can manipulate in his mind, rehearse different representations of the concept and, if necessary, use
paper or a computer screen to express the idea in question'.
Visualization requires non-sequential, parallel information processing, and as such represents a major
cognitive challenge for pupils which, step by step, is leading to sequential algorithmic reasoning (Eisenberg,
Dreyfus, 1991).
ICT promotes visualization in learning and teaching mathematics. Main advantage of well-designed
computer learning/teaching materials in mathematics is based on animations and interactive applets, which have
a positive impact to the understanding of the presented material and also providing learning through research. A
whole range of computer programs and tools with the intention of helping pupils and students in the formation of
mathematical images, are available. There is great potential in ICT usage in promotion and encouraging
visualization.
RESEARCH QUESTION
The aim of research is to explore if repetition and systematization of knowledge about functions and
derivations with support of designed applet in Wolfram Mathematica influence pupils' performance in
interpreting algebraic, numerical and graphical representations of function and its derivative. The main focus of
the research has been laid on task of drawing a graph of the function given the graph of its derivative. This
problem is reversed to one that pupils usually solve in regular classes.
Accordingly to research's aim we formulated research questions:





If and how much will pupils' performance in interpreting algebraic representation of function
(argument, rate of change, monotony intervals) and its derivative change with regards to usage of
Mathematica applet as support tool during repetition lessons.
If and how much pupils' performance in translating function from graphical to algebraic and numerical
representations will change with regards to usage of Mathematica applet as support tool during
repetition lessons.
If and how much pupils' performance in obtaining graphical representation of derivative of given
function will change with regards to usage of Mathematica applet as support tool during repetition
lessons.
If and how much pupils' performance in obtaining graph of function knowing graph of its derivative
will change with regards to usage of Mathematica applet as support tool during repetition lessons.
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STUDY DESIGN
In order to examine the possibility of improving the understanding of transitioning representations of
concept of function from one to another, interpreting functions’ graphs and the relationship between the
graphical representation of the function and its derivatives, an Wolfram Mathematica applet was created. The
applet is created dynamically with the specific design, which enables parallel display of graph of function and
graph of its derivative. Such design allows pupils to comparatively explore graphs and features of elementary
functions and theirs derivatives. Figure 1 shows one frame of applet.
Figure 1. One frame of applet

The study included 132 high school seniors from western part of Bosnia and Herzegovina. The
preliminary test that was intended to check the previously acquired knowledge about the concept of functions,
derivation and application of the rules of derivation was given to all pupils. Based on the obtained results, the
pupils were allocated into experimental and control group, comparable in performance in pretest. Repetition
lessons in control group were conducted traditionaly: pen and pencil solving tasks of finding out derivative of
given function and drawing graph of given function using derivatives. Mathematica applet was presented to
experimental group within repetition lessons. Beside solving traditional tasks, pupils in experimental group had
opportunity to explore connections of graphs of function and its derivative. Mathematica applet served as
supporting tool, and was demonstrated in addition to traditional pen and pencil tasks. After repetition lessons
post-test was given to both groups. Post-test asked pupils to interpret graphs of functions regarding to basic
features, to identify changes in growth or decline of a function and to draw the graph of f(x) when given the
graph of its derivative. Problem of drawing graph of function when given graph of its derivative usually is
unfamiliar to pupils in Bosnia and Herzegovina. It should be noted that this type of problem was not presented to
control and experimental group during repetition lessons. The graphs of functions included in post-test were not
identical to those presented in Mathematica applet. Furthermore, due to testing pupils’ performance in translating
function in algebraic and graphical representation to numerical, linear, quadratic and cubic functions were
selected in order to minimize mistakes in calculations. Answers in posttest were classified in three cathegories:
no answer, incorrect answer and correct answer. Pre-test and post-test results have been processed in PASW 18.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
In the post-test focus is on identifying and establishing links between different representations of
functions and its derivatives. The obtained results we present in the sequel.
In order to check differences in control and experimental group performance in interpreting algebraic
representation of function (argument, rate of change, monotony intervals) and its derivative three functions
(linear, quadratic and cubic) presented by formulae had been given to pupuls in each group. Based on given
formula and domain, pupils were supposed to interprete change of argument and change of function value
translating algebraic representation to numerical. Furthermore, based on given formula and obtained numerical
values they had to determine monotony intervals in given domain and to determine sign of derivative of each
given function.
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Obtained results shows that performance in interpreting algebraic representation of given function is correlated
to gropus. Chi-square test (Table 1) confirmed that performance in interpretation of algebraic representation of
linear, quadratic and cubic functions depends on way how repetition clasess had been organised. In the most of
cases, intensity of such dependance is strong as results of Cramer's V test show out.
Table 1. Chi-square test: Dependance of interpretation of algebraic representation of function to usage of
Matematica applet as support tool

quadratic

cubic

linear

quadratic

cubic

Sign of derivation

linear

21,425

Change of function

cubic

38,382
df

quadratic

linear

Change of argument

26,552

18,957

35,596

33,086

23,743

23,350

35,096

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Asymp.Sig

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cramer’s V

0,539

0,403

0,449

0,379

0,519

0,501

0,424

0,421

0,516

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 cells (,0%) have expected count less than 5. Sign level 0,01

By analysing crosstabulations we found out that number of correct answers that pupils who used Matematica
applet as supporting tool during repetition classes had offered, dominantly contributed to statistical results in
Table 1.
In order to answer to the second and the third research questions, pupils had been asked to interprete
graph of given function in terms of numerical values of function in given domain and upon that to conclude if
function increase or decline in given domain. Additionaly, pupils were asked to recognise graph of derivative of
given function among several graphs offered. Insight in pupils' answers shows that there were 89,7% of pupils
from control group and 95,3% pupils from experimental group who accurately translated graphical
representation of given function to numerical. Also, there is no significant diference between control and
experimental group in obtaining graphical representation of derivative of given function ( = 4,751, df = 2,
Asymp.Sig = 0,093). Frequences of pupils' answers related to translation of graphical representation of function
to numerical as well as of visualization of derivative of given function can be compared in Figure 2.
Figure 2. Transformation between graphical and numerical representations

On the other hand, usage of Mathematica applet as suporting tool in repetition clases had weak influence in
pupils' interpretation of numerical representation of function ( = 6,253, df = 2, Asymp.Sig = 0,044, Cramer's V
= 0,218, A.Sig = 0,044). Frequences of pupils' answers related to second and third research questions can be
compared in Figure 2.
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Final task in post-test was related to making connections in between graphical representations of
derivative and function. Frequences of pupils' answers to this task are shown in Figure 3.
Figure 3. Pupils' performance in obtaining graph of function given the graph of its derivative

Distribution of pupils answers indicate that there is significant relationship between performance in obtaining
graph of function given graph of its derivative and usage of Mathematica applet as support tool in repetition
classes ( = 68,825, df = 2, Asymp.Sig = 0,000, Cramer's V = 0,722, A.Sig = 0,000). Usage of Mathematica
applet during repetition classes strongly promote pupils' performance in this task.
CONCLUSION
Animations that are present in electronic materials for learning can be extremely useful and meaningful
for students when it comes to the adoption of concepts of function and derivative.
Usage of computer applets can be beneficial for pupils. The fact that computer is sketching graphs and carrying
out manipulations frees pupils to concentrate on the concepts.
One possibility of enhancing pupils' understanding of relationship between a function and its derivative
using specially designed applet aimed to improve understanding of connections between graphical
representations of function and its derivative. Preliminary results of implementation of the Wolfram
Mathematica applet during the topic Examination of functions using derivatives, indicate that visualization
supports better understanding of the concept of function and its derivative. Results of post-test show that pupils
who had used Mathematica applet as supporting tool during repetition classes on derivatives are more confident
in establishing connections between derivative and function, as well as in using graphical representation of
function and derivative.
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E-ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN ÖĞRENME STĠL VE STRATEJĠLERĠNĠN
ANALĠZĠ*
THE ANALYSIS OF LEARNING STRATEGIES AND LEARNING STYLE USED BY LEARNERS IN THE E-LEARNING ENVIRONMENT
Nuh YAVUZALP1
Mehmet GÜROL 2
Özet
Bu araştırmada, öğrencilerin e-öğrenme ortamında katıldıkları bir öğretim süreci içerisinde öğrenme stil ve stratejilerinde bir değişiklik meydana gelip gelmediği araştırılmıştır. Fırat Üniversitesinde öğrenim gören toplam 230 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Yapılan araştırmada, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi içinden belirlenen 4 haftalık bir öğretim programı kullanılmıştır. Araştırmada Kolb’un öğrenme stilleri ölçeği ile güdülenme ve öğretim stratejileri ölçekleri, öğretim sürecinin başlangıcında ve sonunda uygulanarak öntest ve sontest farklılıklarına bakılmıştır.
Araştırma kapsamında öğrencilere uygulanan öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri ölçeklerinden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin e-öğrenme ortamlarını kullandıkları süre içerisinde öğrenme stillerinde ve stratejilerinde değişimler meydana geldiği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, öğrencilerin öğrenme stillerinde ve stratejilerinde değişimlerin olması bireysel farklılıkları dikkate alan
e-öğrenme ortamlarının tasarlanmasını zorlaştırmaktadır. Öğrencilere öğrenme süreci başlangıcında uygulanacak testler ile
öğrenme stillerinin veya öğrenme stratejilerinin tespit edilerek bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması yeterli bir yaklaşım değildir. Öğrenme süreci içerisinde bu testlerin tekrar edilmesi ise, öğrencilerde olumsuz yaklaşımlara sebep olabilir. Bu nedenlerle, öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde e-öğrenme ortamlarındaki davranışlarından
öğrenme stillerinin ve stratejilerinin algılanması gereklidir. Böylece öğretim süreci içinde bireylere sunulan etkinliklerin bireysel farklılıklarına göre düzenlenmesi mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: E-öğrenme ortamları, Öğrenme stilleri, Güdülenme ve öğrenme stratejileri
Abstract
In the research, whether there has been a change or not in learning styles and learning strategies during learning process which the students participated in e-learning environment has been searched. Firat University students have formed
this research’s working group according the research 4-week curriculum selected from instructional technology and material design course has been used. Pre-test and post-test differences have been analyzed at the beginning and the end of learning process by applying Kolb’s learning styles scale and Motivated strategies for learning questionnaire.
When the results of learning styles and learning strategies have been investigated some changes have been discovered
in students' learning styles and strategies during the period they use e-learning environments.
As a result, changes in students’ learning styles and learning strategies make the design of e-learning environment difficult. Preparation of appropriate learning environments for individuals by identifying learning styles and learning strategies (with the help of scales used at the beginning of student learning process) may not be an adequate approach. During
the learning process, the repetition of scales can lead to negative approaches among students. For these reasons, it is necessary to detect students' learning styles and strategies from behaviours in e-learning environment during the process. Thus,
the activities offered to individuals in the teaching process will be regulated according to individual differences. In the design of these kinds of e-learning environments, determination of students' learning styles and strategies with artificial intelligence models via the web usage behaviour constitute an important dimension.
Keywords: E-learning environment, Learning style, Learning strategies

1. GĠRĠġ
Teknolojik altyapıların gelişmesi, web tabanlı öğretim ortamlarına yakın geçmişimizde önem kazandırmıştır.
Gelecek yıllarda da bu önemin artarak devam etmesi beklenilmektedir. E-öğrenme ortamlarının geliştirilmesinde, web 2.0 araçları kullanılarak öğrencilerin web tabanlı öğrenme ortamlarında daha etkin olmaları sağlanmıştır.
Sınıf ortamında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri eğitmenlerinin gözlemleri veya yapılan testler ile tespit edilebilmektedir. Böylece öğrencilere uygun sunumlar ve öğretim stratejileri
kullanılabilir. Uzaktan eğitim sistemlerinde öğrenenlerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması mevcut uygulamalar ile mümkün değildir. Öğrencilerin öğrenme stilleri ya da öğrenme stratejileri için geliştirilmiş ölçekler/envanterler kullanılarak bu bilgiler elde edilebilir. Ancak uygulama öncesinde uygulanacak testlerden elde

* Bu bildiri Nuh YAVUZALP’in Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) tarafından EF.11.01 nolu proje ile
desteklenen “E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Web Kullanım Madenciliği ile Analizi”
isimli Doktora Tez çalışmasından hazırlanmıştır.
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edilecek bilgiler ile geliştirilecek bir sistem, öğretim sürecinde öğrenenlerin kullandıkları stratejilerde ya da
öğrenme stillerinde meydana gelebilecek değişikliklerden haberdar olamayacaktır.
Öğrenme Stilleri
Farklı yazarlar, farklı kavramları temel alarak tanımlar yapsalar da öğrenme stilleri genelde, “bireylerin bilgiyi alma, tutma ve işleme sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihler” (Felder & Silverman, 1988) olarak
tanımlanmaktadır. Özer (1998, s. 151), öğrenme stilini; bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da tercihlerini
gösteren özellikler olarak ifade etmiştir. Öğrenme stili, öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihlerinin tümünü
içermektedir (Erden & Altun, 2006, s. 2). Bu tercihler bireyin ya da öğrencinin öğrenmeyi nasıl algıladığını,
çevresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve çevresindeki öğelere nasıl tepkide bulunduğunu gösterir. Öğrenci,
bu özellikleri belli bir tutarlılık ve süreklilik içinde yerine getirir.
Ayrıca bireyin öğrenme stilinin belirlenmesi, bireylerin öğrenmedeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine, birlikte çalışmaya en uygun bireylerin bir araya getirilmesine, öğrencilerin başarı, ilgi ve motivasyonlarını
olumlu yönde etkileyecek öğrenme ortamlarının hazırlanmasına olanak sağlayacaktır (Oral & Avanoğlu, 2011, s.
273). Bilişsel yaklaşımla öğrenmenin zihinsel bir süreç olduğu anlayışı benimsenmiş ve insanların kavramları
nasıl öğrendikleri ve nasıl problem çözdükleri; bilgilerin akılda nasıl tutulduğunu, nasıl hatırlanıp unutulduğunu
araştırmaların temel konusu haline getirmiştir (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008, s. 294). Riding ve Rayner
(1998, s. 7)’da bireylerin farklılıkları ve öğrenme stilleri konusunda birçok araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.
Öğrene stili sınıflamaları
Öğrenme stilleri ile ilgili yapılan çeşitli tanımlamalar, öğrenme stili sınıflamalarına da yansımıştır. Öğrenme
stillerinde yapılan farklı sınıflamaların temel sebebi, öğrenme stili modellerini ortaya koyan araştırmacıların
öğrenme stillerinin farklı boyutlarını ele almalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu sınıflamalar kapsamında
bireylerin öğrenme stillerinin belirlenmesi için kullanılan ölçeklerin farklı teorik temellere dayandığı söylenebilir. De Bello (1990), birçok modelin birbiri ile örtüştüğünü, ancak bazı öğrenme stili modellerinin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel gibi (çok boyutlu) davranışsal özelliklerin tümüne birden dayanıyorken, bazılarının ise
sadece bilişsel ya da psikolojik gibi tek boyutla sınırlı kaldığını ifade etmiştir. Alanyazındaki sınıflamaların
bazıları özgün yaklaşımlar ile geliştirilmiş olsa da, büyük çoğunluğunun önceki çalışmalar esas alınarak geliştirildiği söylenebilir. Yaygın olarak kullanılan öğrenme stili modellerine bakacak olursak, Witkin’in geliştirdiği
alan-bağımlı ve alan-bağımsız sınıflaması ile Kolb’un geliştirdiği uyarlayıcı, ayrıştırıcı, birleştirici ve özümseyici
sınıflaması örnek olarak verilebilir (Desmedt & Valcke, 2004).
Kolb’un öğrenme stili modeli
Kolb’un öğrenme stili modeli deneyimsel öğrenme kavramına dayanmaktadır. Alanyazın incelendiğinde deneyimsel öğrenme kavramına ilk olarak Dewey, Lewin ve Piaget’in çalışmalarında rastlanmaktadır. Öğrenmenin, bilginin deneyimlere dönüştürülmesi yoluyla oluşturulduğunu ifade eden Kolb (1984, s. 41) deneyimsel
öğrenme kuramını “öğrenme döngüsü” şeklinde tasarlamıştır. Şekil 1’de Kolb’un öğrenme döngüsü görülmektedir.
Somut Deneyim
(Hissederek)

YERLEŞTİREN

DEĞİŞTİREN

Aktif Deneyim
(Yaparak)

Yansıtıcı Gözlem
(İzleyerek)

AYRIŞTIRAN

ÖZÜMSEYEN

Soyut
Kavramsallaştırma
(Düşünerek)

ġekil 1. Kolb’un Öğrenme Stili Modeli
Kaynak: Bechter, C., & Esichaikul, V. (2008). Using Kolb’s Learning Style Inventory for E-Learning Personalization. IADIS International
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (s. 121-128). Germany: CELDA 2008 Proceedings.
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Bacanlı (2011, s. 172) Kolb’un öğrenme stili tiplerini eğitim açısından değerlendirdiğinde, aşağıda belirtilen
öğrenme etkinliklerine yatkın olduklarını belirtmiştir:
•
•
•
•

Değiştirenlere, günlük tutturmak, makale yazdırmak veya beyin fırtınası yaptırmak,
Özümseyenlere, konferans (düz anlatım), yazılar ve benzetimler vermek,
Ayrıştıranlara, simülasyonlar, ev ödevleri, vaka çalışmaları vermek,
Yerleştirenlere, laboratuvar çalışması yaptırmak, gözlem yaptırmak, film seyrettirmek.

Öğrenme Stratejileri
Eğitim-öğretim açısından stratejiyi ele aldığımızda ise, konuyla ilgili birçok tanıma rastlamak mümkündür.
Stratejiler, bilgiyi seçme ve organize etme, öğrenme materyalinin tekrar etme, yeni bilgiyi hafızadaki bilgi ile
ilişkilendirme ve öğrenme materyalinin anlamlılığını arttırma gibi aktiviteleri kapsamaktadır (Schunk & Zi mmerman, 2003, s. 62). Weinstein ve Mayer (1986, p. 316) bireylerin öğrenmelerini etkileyen iki temel aktiviteden birinin öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları stratejiler, diğerinin ise öğrencilerin öğrenme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejileri olduğunu ifade etmişlerdir.
Katims ve Haris (1997) ise öğrenme stratejilerini, öğrencilerin bağımsız olarak kendi öğrenme etkinliklerini
gerçekleştirmesine yardımcı olan teknikler, ilkeler ve alışkanlıklar olarak tanımlar. Öğrenme stratejileri, bilginin
edinilmesine ve kullanılmasına dönük zihinsel etkinliklerin bilişsel stratejilerle gerçekleştirilmesi nedeniyle, hem
bilişsel stratejiler içinde hem de bilişsel stratejilerle eş anlamlı olarak kullanılabilirler (Özer, 1998, s. 154). Driscoll (2005, p. 362) bilişsel stratejileri, öğrenmeyi öğrenme ve bağımsız düşünmeyi öğrenmenin bir parçası olarak
ifade etmiştir.
Öğrenme stratejilerinin sınıflandırılması
Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1993), öğrenme stratejilerinin genel olarak bilişsel öğrenme ve bilgi
işleme modellerine dayandığını ifade etmişlerdir. Ayrıca bu alanda geliştirilen ölçeklerin genel olarak öğren me
stratejisini üç boyutta ele aldığını ve bunların, bilişsel, metabilişsel ve kaynak yönetimi stratejileri olduğunu
belirtmişlerdir. Pintrich ve diğerlerinin geliştirdiği strateji ölçeği ile yapılan sınıflama da öğrenme stratejileri;
bilişsel-metabilişsel öğrenme stratejileri ve kaynak yönetim stratejileri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991).
Pintrich ve diğerlerinin geliştirmiş olduğu “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği - MSLQ (Motivated
Strategies for Learning Questionnaire)” en yaygın kullanılan strateji ölçeklerinden biridir (Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993; Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1991). Bu ölçek birçok bilimsel araştırmada
(Karadeniz, Büyüköztürk, Akgün, Çakmak, & Demirel, 2008; Jacobson & Harris, 2008; Arsal, 2010; Sağlam,
2010; Rotgans & Schmidt, 2010) veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. MSLQ’nun Türkçe formu hazırlanarak
geçerlik ve güvenirlik analizleri Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından yapılmış ve
“Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” (GÖSE) adı verilmiştir.
AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, e-öğrenme ortamlarını kullanan öğrencilerin öğrenme stil ve stratejilerini analiz etmektir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki hipotezler test edilmiştir.
• Öğrenenlerin e-öğrenme ortamında uygulama öncesinde ve sonrasında kullandıkları öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık vardır.
• Öğrenenlerin e-öğrenme ortamında uygulama öncesinde ve sonrasında kullandıkları öğrenme stratejileri
arasında anlamlı farklılık vardır.
2. YÖNTEM
AraĢtırmanın Modeli
Araştırma, deneysel araştırma modellerinden “tek grup öntest-sontest desen”e göre tasarlanmıştır. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel (2011: 198) bu desende deneysel işlemlerin etkisinin tek bir grup
üzerinde yapılan çalışmayla test edildiğini ifade etmiştir. Tek gruplu öntest-sontest desende bağımlı değişkene
ilişkin ölçümlerin uygulama öncesinde öntest ve uygulama sonrasında sontest olmak üzere aynı ölçme araçları
kullanılarak veriler elde edilir ve elde edilen ortalama puanlar arasındaki ilişkiye bakılır (Balcı, 2007: 212).
Araştırma deseninin sembolik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2011: 198).

G
O1
X
O2

Grup
G
= Çalışma Grubu
= Bağımlı değişken (Ölçekler)
= Uygulama, Müdahale
= Bağımlı değişken (Ölçekler)

Öntest
O1

ĠĢlem
X

Sontest
O2

ġekil 2. AraĢtırma Deseninin Sembolik Gösterimi
Şekilde gösterilen tek gruplu öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desende G araştırmanın çalışma grubunu göstermektedir. O 1 araştırmanın bağımlı değişkenlerinin (ölçeklerin) öntest uygulamasını, X araştırma için
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hazırlanan e-öğrenme ortamının öğrenciler tarafından 4 haftalık süreyle aktif olarak kullanılmasını ve O 2 araştırmanın bağımlı değişkenlerinin (ölçeklerin) sontest uygulamasını ifade etmektedir.
Ön çalıĢma
Araştırma için hazırlanan e-öğrenme ortamını test etmek amacıyla, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türkçe Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği bölümlerinin örgün ve ikinci öğretim 2. sınıf
öğrencilerinin tamamına (236 kişi) erişilmiştir. Yapılan ön çalışma ile araştırma sürecinde olası problemlerin ve
veri toplama sürecinde yaşanabilecek teknik problemlerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması
amaçlanmıştır. Ön çalışma grubuna, sadece internet erişim imkanı olan ve gönüllü olarak katılmak isteyen ö ğrenciler dahil edilmiştir. Ön çalışmaya katılan 4 sınıftaki toplam öğrenci sayısı 106 olmuştur.
Ön çalışmada öğrencilerin 4 hafta süreyle e-öğrenme ortamını kullanmaları ve sistem hakkındaki görüşlerini
belirtmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda araştırmada kullanılacak ölçekler ve bu ölçeklerin doldurulması için
geliştirilen web tabanlı sistem test edilmiştir. Ön çalışma ile elde edilen bulgular ve karşılaşılan güçlükler göz
önünde bulundurularak sistemin altyapısında iyileştirmeler yapılmıştır. Buradan çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur.
ÇalıĢma grubunun oluĢturulması
Çalışma grubu Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersini
Bahar döneminde alan Matematik, Türkçe, Sınıf ve Okulöncesi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşturulmuştur.
Çalışma grubu oluşturulurken öğrencilerin aşağıda sıralanan durumları göz önünde bulundurulmuştur.





Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olma durumu
Kişisel bilgisayara sahip olma durumu
İhtiyaç duyulduğunda internete erişim olanağı
Araştırmaya katılmadaki gönüllülüğü

Araştırma için seçilen çalışma grubunun oluşturulmasında göz önünde bulundurulan durumlardan, temel bilgisayar kullanım becerilerine Matematik, Sınıf ve Okulöncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri I. sınıfta Türkçe
Öğretmenliği bölümü öğrencileri ise II. sınıfta, Bilgisayar I ve II derslerini başarıyla tamamladıkları için temel
bilgisayar kullanım becerisine sahip oldukları kabul edilmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında araştırma kapsamında değerlendirilen yedi sınıftaki öğrenci sayıları ve çalışma grubunu oluşturan öğrenci sayıları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubundaki Öğrenci Sayıları
Bölümler
Matematik Öğretmenliği (Normal Öğretim)
Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
Sınıf Öğretmenliği (Normal Öğretim)
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
Türkçe Öğretmenliği (Normal Öğretim)
Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
Okulöncesi Öğretmenliği*
TOPLAM

Öğrenci Sayısı
60
59
64
63
56
57
67
426

ÇalıĢma Grubu
34
31
30
36
33
36
30
230

* 2011-2012 eğitim öğretim yılında okulöncesi öğretmenliği bölümünün ikinci öğretimde eğitim gören öğrencisi yoktur.

Yukarıdaki tabloda, bölümlerdeki sınıf mevcutları ve çalışma grubuna dahil olan öğrenci sayıları görülmektedir. Çalışma grubunda yer alan öğrenci sayıları bölümler bazında karşılaştırıldığında dengeli bir dağılımın
olduğu görülmektedir.
Kolb’un öğrenme stili envanteri
Öğrenme stilleri ile ilgili hazırlanmış ölçekler incelendiğinde, D.A. Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramı’na uygun olarak geliştirdiği öğrenme stilleri envanterinin bu alanda etkin olarak kullanıldığı ve kabul gördüğü belirlenmiştir. Kolb’un öğrenme stili envanteri (KÖSE) araştırmanın amaçlarına uygun olduğu düşünülerek
kullanılmasına karar verilmiştir. KÖSE’nin son sürümü (versiyon 3), İlke Evin Gencel tarafından 2006 yılında
doktora tez çalışmasında kullanılmak üzere Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır (Gencel, 2007; Gencel,
2006: 109).
Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeği
Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ), Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie’nin (1991) geliştirdikleri bir ölçeğin (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) Türkçe’ye uyarlanmış halidir. Uyarlama
çalışması Şener Büyüköztürk ve diğerleri tarafından gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve
Demirel, 2004).
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3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmaya katılan çalışma grubundaki öğrencilerin cinsiyet, yaş, mezun oldukları ortaöğretim kurumu, bilgisayara sahip olma ve internet erişim imkanlarına yönelik yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin kiĢisel özelliklerinin dağılımları
Cinsiyet

YaĢ

Ortaöğretim Kurumu
Bilgisayar
Ġnternet

KiĢisel Özellikler
Erkek
Kadın
19 yaş ve altı
20 yaş
21 yaş
22 yaş
23 yaş ve üstü
Genel Lise
Anadolu Lisesi
Diğer (Fen, Meslek, Açık öğretim) Liseler
Evet, bana ait bir bilgisayarım var.
Evet, ortaklaşa kullandığım bir bilgisayarım var.
Hayır, bir bilgisayarım yoktur.
Evden ya da yurttan erişebiliyorum.
İnternet kafelerde erişiyorum.
İnternet erişim imkanım yoktur (Okuldan erişiyorum).
TOPLAM

f
75
155
37
82
69
27
15
169
54
7
80
49
101
115
75
40
230

%
32,6
67,4
16,1
35,7
30
11,7
6,5
73,5
23,5
3
34,8
21,3
43,9
50
32,6
17,4
100,0

Yukarıdaki tabloda öğrencilerin cinsiyet dağılımları incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde
32,6 (75 kişi) erkek ve yüzde 67,4 (155 kişi) kadın olduğu görülmektedir. Kadınların sayısı yaklaşık olarak erkeklerin iki katından biraz fazladır. Burada kadın sayısının yüksek olması eğitim fakültesinin öğrenci dağılımı ile
doğru orantılı olmakla birlikte okul öncesi bölümünün de araştırmaya dahil olmasının etkisi de vardır.
Çalışma grubunun yaş dağılımlarına bakıldığında 19 yaş ve altı grubunda yüzde 16,1 (37 kişi), 20 yaşında
yüzde 35,7 (82 kişi), 21 yaşında yüzde 30 (69 kişi), 22 yaşında yüzde 11,7 (27 kişi), 23 yaş ve üzerinde ise yüzde 6,5 (15 kişi) öğrencinin çalışma grubunu oluşturduğu görülmektedir. Yaş grubundaki öğrenci sayısının çok az
olduğu durumlarda en yakın grup ile birleştirilerek anlamlı hale getirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
lisans ikinci sınıf öğrencileri olduğu göz önünde bulundurulursa yaş dağılımlarının normal olduğu görülmekt edir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin: Genel lise mezunları yüzde 73,5 (169 kişi),
anadolu lisesi mezunları yüzde 23,5 (54 kişi) ve fen lisesi, meslek Lisesi ve açık öğretim lisesi mezunları yüzde
3 (7 kişi)’dür. Çalışma grubundaki öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumları genel lise, anadolu lisesi,
fen lisesi, meslek lisesi ve açık öğretim lisesi olarak belirlenmiş ancak dağılımdaki sayısı çok az olan liseler
diğer grubu altında toplanmıştır.
Tablo 2’ye göre, sadece kendisine ait kişisel bilgisayarı olanlar yüzde 34,8 (80 kişi), bilgisayarı olup bunu birisiyle ortaklaşa kullananlar yüzde 21,3 (49 kişi) ve bilgisayara sahip olmayanlar ise yüzde 43,9 (101 kişi)’dir.
Kişisel bilgisayarı olmayan öğrenciler bu araştırmaya, üniversitenin bilgisayar laboratuvarı imkanlarını kullanarak ya da internet kafelerden faydalanarak katılmışlardır. İnternet başlığı içinde ise, öğrencilerin araştırmaya
katılmak için internet erişim imkanlarının dağılımları verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin internet erişim imkanlarına bakıldığında yüzde 50 (115 kişi) evden ya da yurttan internete erişebilmiş, yüzde 32,6 (75
kişi) internet kafelerden internete erişebilmiş ve geriye kalan yüzde 17,4 (40 kişi) internet erişim imkanları olmadığı için sadece üniversitenin imkanları ile internet erişimlerini sağlamış ve araştırmaya katılmışlardır.
Öğrencilerin e-öğrenme ortamından yararlanmaya ve online öğrenme etkinliklerine katılmaya başlamadan
önceki (öntest) öğrenme stilleri dağılımı ile e-öğrenme süreci sonrasında (sontest) öğrenme stilleri dağılımları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Öğrenme stillerinin öntest-sontest dağılımları
ÇalıĢma Grubu
ÖNTEST

SONTEST

Öğrenme Stili
Yerleştiren
Değiştiren
Özümseyen
Ayrıştıran
Toplam
Yerleştiren
Değiştiren
Özümseyen
Ayrıştıran
Toplam

Erkek
16
10
6
43
75
13
13
11
38
75
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Kadın
31
9
8
107
155
32
9
11
103
155

Toplam
47
19
14
150
230
45
22
22
141
230
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Tablo 3’de görüldüğü üzere, öntest’deki öğrenme stillerinin dağılımında Yerleştiren öğrenme stilinde olan
erkekler 16 kişi, kadınlar 31 kişi olmak üzere toplam 47 kişidir. Değiştiren öğrenme stilinde, erkekler 10 kişi,
kadınlar 9 kişi ve toplam 19 kişidir. Özümseyen öğrenme stiline sahip, 6 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplam 14
kişi bulunmaktadır. Ayrıştıran öğrenme stilinde ise, erkekler 43 kişi ve kadınlar 107 kişi olmak üzere toplam 150
kişi bulunmaktadır.
Sontest’de ise, Yerleştiren öğrenme stilinde 13 erkek ve 32 kadın olmak üzere toplam 45 kişi bulunmaktadır.
Değiştiren öğrenme stilinde, 13 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 22 kişidir. Özümseyen öğrenme stiline
sahip, 11 erkek ve 11 kadın olmak üzere toplam 22 kişi bulunmaktadır. Ayrıştıran öğrenme stilinde ise, erkekler
38 kişi ve kadınlar 103 kişi olmak üzere toplam 141 kişi bulunmaktadır.
Tablo 3 dikkate alındığında e-öğrenme ortamını kullanmaya başlamadan önce yapılan öntest ile öğrenim süreci tamamlandıktan sonra yapılan sontest arasında öğrenme stillerinin dağılımlarında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu durum, öğrencilerin e-öğrenme ortamlarında yaşadıkları deneyimin ve kullandıkları online etkinliklerin öğrenme stillerini etkilediğini düşündürmektedir.
Ayrıca aşağıdaki Şekil 3’de çalışma grubundaki öğrencilerin öntest sonuçlarına göre öğrenme stillerinin dağılımları verilmiştir.
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-30
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ġekil 3. Öğrenme stillerinin koordinat düzlemi üzerindeki öntest dağılımları
Şekil 3’de görüldüğü üzere, daha önce verilen tablodaki öntest verilerinin grafik üzerindeki dağılımları göst erilmiştir. Ayrıştıran öğrenme stilinde büyük bir yığılmanın olduğu söylenebilir.
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ġekil 4. Öğrenme stillerinin koordinat düzlemi üzerindeki sontest dağılımları
Çalışma grubunun sontest sonuçlarına göre öğrenme stillerinin dağılımı yukarıdaki Şekil 4’de verilmiştir.
Öntest ile sontest arasındaki farklılığı incelediğimizde Yerleştiren ve Ayrıştıran öğrenme stillerinde azalma olurken, Değiştiren ve Özümseyen öğrenme stilinde bulunan öğrenci sayılarında artış olduğu görülmektedir. Bu
durum öğrencilerin e-öğrenme çevrisinde öğrenme sürecinde kullandıkları ders etkinlikleri veya tema etkinliklerinden etkilenmiş olabilecekleri düşüncesiyle açıklanabilir.
Yukarıdaki Tablo 3, Şekil 3 ve Şekil 4’de görülen öğrenme stillerinin değişimlerinin anlamlılığını belirlemek
üzere öğrenme stillerini oluşturan öğrenme biçimi puanları arasında yapılan bağımlı gruplar t -testi sonuçları
aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Öğrenme stili öntest ve sontest puanları arasında bağımlı gruplar t-testi sonuçları
ÇalıĢma Grubu
Öntest
SK-SY
Sontest
Öntest
AY-YG
Sontest
* p<0,05

̅
8,42
7,29
4,93
4,01

N
230
230
230
230

SS
7,85
8,36
8,39
8,12

Sd

t

p

229

2,17

0,031*

229

1,59

0,113

Yapılan bağımlı gruplar t-testi sonuçlarına göre, SK-SY (Soyut Kavramsallaştırma–Somut Yaşantı) puanlarının öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. AY-YG (Aktif Yaşantı–Yansıtıcı
Gözlem) puanlarının öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık oluşmasa da ortalama puanlar açısından bir değişim olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin çalışmaya başlarken öğrenme stillerine ilişkin
sahip oldukları düşüncelerin süreç içerisinde değişmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde öğrenme stillerinde hem dağılımlar açısından hem de öğrenme stillerini oluşturan öğrenme boyutlarında istatistiksel açıdan değişimler olduğu görülmüştür. Bu durumda araştırmanın 1. Hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 5. Güdülenme ölçeğinin alt grupları öntest-sontest ortalama puanları arasında bağımlı gruplar ttesti sonuçları
ÇalıĢma Grubu
İçsel Hedef Düzenleme
Dışsal Hedef Düzenleme
Görev Değeri
Kontrol İnancı
Öz-Yeterlik Algısı
Sınav Kaygısı

̅
5,46
5,19
4,84
4,90
5,25
5,05
5,40
5,07
5,28
5,19
3,61
3,98

N
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest

SS
1,08
1,15
1,39
1,25
1,04
1,02
0,91
1,00
1,05
0,98
1,27
1,30

Sd

t

p

229

3,86

0,000*

229

-0,75

0,451

229

2,86

0,005*

229

4,27

0,000*

229

1,52

0,130

229

-4,15

0,000*

* p<0,05

Tablo 5’de güdülenme ölçeğinin alt gruplarının öntest-sontest puanları arasında yapılan bağımlı gruplar ttesti sonuçları görülmektedir. Buna göre, içsel hedef düzenleme, görev değeri ve kontrol inancı boyutlarında
öntest-sontest puanları arasında negatif yönde yaşanan değişim istatistiksel olarak anlamlıdır. Sınav kaygısı
boyutunda ise, değişim pozitif yönde anlamlı olarak değişmiştir. Diğer gruplarda ise, küçük değişimler olmakla
beraber istatistiksel olarak anlamlı bir değişim meydana gelmemiştir. Güdülenme ölçeğinin öntest-sontest ortalama puanları arasında yapılan bağımlı gruplar t-testi sonuçları aşağıdaki Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Güdülenme ölçeğinin öntest-sontest toplam ölçek puanları arasında bağımlı gruplar t-testi
sonuçları
ÇalıĢma Grubu
Öntest
Sontest

̅

N
230
230

SS
21,40
23,07

154,59
152,40

Sd

t

p

229

1,68

0,094

Yukarıdaki tabloya göre, öntest-sontest puanları arasında negatif yönde küçük bir değişim meydana gelmiş
olsa da, bu değişim istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Öğrenme stratejileri ölçeğinin alt boyutlarındaki
ortalama puanlar incelendiğinde çalışma grubunun öntest puanları ile sontest puanları arasında farklılıkların
olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların anlamlılık düzeylerini tespit etmek için yapılan bağımlı gruplar t-testi
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğrenme stratejileri ölçeğinin alt grupları öntest-sontest ortalama puanları arasında bağımlı
gruplar t-testi sonuçları
ÇalıĢma Grubu
Yineleme
Açımlama
Düzenleme
Eleştirel Düşünme
Metabilişsel Stratejiler

Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest

N
230
230
230
230
230
230
230
230
230

̅
5,20
5,03
5,36
5,20
5,43
5,32
5,01
4,91
4,96

30

SS
1,15
1,17
1,05
1,08
1,15
1,17
1,10
1,02
0,81

Sd

t

p

229

2,23

0,027*

229

2,18

0,031*

229

1,47

0,143

229

1,25

0,211

229

1,50

0,134
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Yardım Arama
Çaba Yönetimi
Akran İşbirliği
Zaman ve Çalışma Ortamı

Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest
Öntest
Sontest

230
230
230
230
230
230
230
230
230

4,87
4,86
4,83
4,21
4,45
4,32
4,31
4,62
4,67

0,89
1,05
0,95
0,90
0,98
1,35
1,28
0,68
0,79

229

0,39

0,693

229

-3,50

0,001*

229

0,12

0,903

229

-0,88

0,380

* p<0,05

Tablo 7’de öğrenme stratejileri ölçeğinin alt gruplarının öntest-sontest puanları arasında yapılan bağımlı
gruplar t-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre, yineleme ve açımlama boyutlarında öntest-sontest puanları
arasında negatif yönde yaşanan değişim istatistiksel olarak anlamlıdır. Çaba yönetimi boyutunda ise değişim,
pozitif yönde anlamlı olarak bulunmuştur. Diğer gruplarda ise küçük değişimler olmakla beraber istatistiksel
olarak anlamlı bir değişim meydana gelmemiştir. Öğrenme stratejileri ölçeğinin öntest-sontest toplam ölçek
puanları arasında yapılan bağımlı gruplar t-testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Öğrenme stratejileri ölçeğinin öntest-sontest toplam ölçek puanları arasında bağımlı gruplar ttesti sonuçları
ÇalıĢma Grubu
Öntest
Sontest

N
230
230

̅
245,39
242,93

SS
36,05
40,12

Sd

t

p

229

1,02

0,308

Tablo 8’de öğrenme stratejileri ölçeğinin öntest-sontest toplam ölçek puanları arasında yapılan bağımlı gruplar t-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre, öntest-sontest toplam ölçek puanları arasında negatif yönde bir
değişim meydana gelmiş olsa da, bu değişim istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeklerinin öntest-sontest puanları incelenmiş bazı alt boyutlarda anlamlı farklılık olsa da hem
güdülenme ölçeğinin toplam ölçek puanları hem de öğrenme stratejileri ölçeğinin toplam ölçek puanları arasındaki farklılığın anlamlı düzeyde çıkmadığı görülmektedir. Bu durumda araştırmanın 2. hipotezi reddedilmiştir.
4. TARTIġMA
Çalışma grubunun öğrenme stillerine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde öntest’deki öğrenme stillerinin dağılımları; yerleştiren 47 kişi, değiştiren 19 kişi, özümseyen 14 kişi ve ayrıştıran 150 kişi şeklindedir. Sontest’de ise dağılım, yerleştiren 45 kişi, değiştiren 22 kişi, özümseyen 23 kişi ve ayrıştıran 140 kişi şeklinde olmuştur. Genel olarak öntest ve sontest sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ayrıştıran öğrenme
stiline sahip olduğu görülmektedir. Bu durum diğer araştırmalarla (Demir, 2008; Uysal & Yalın, 2009) karşılaştırıldığında benzer bir sonuç olduğu anlaşılmaktadır. Öntest ile sontest arasındaki farklılığı incelediğimizde, yerleştiren ve ayrıştıran öğrenme stillerinde azalma olurken; değiştiren ve özümseyen öğrenme stilinde bulunan
öğrenci sayılarında artış olduğu görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin e-öğrenme ortamlarında yaşadıkları deneyimin ve kullandıkları online etkinliklerin öğrenme stillerini etkilediğini düşündürmektedir. Bu araştırmaya özel,
elde edilen sonuçlardan en önemlisi, öğrencilerin araştırmaya başlarken uygulanan öğrenme stili envanteri (öntest) sonuçları ile uygulama sonrası uygulanan öğrenme stili envanteri (sontest) sonuçları arasında aynı ölçek
kullanılmış olmasına rağmen farklılıkların olmasıdır.
Öğrenme stillerinde görülen değişimin anlamlılık derecesini tespit etmek amacıyla öğrenme stillerinin belirlenmesini sağlayan SK-SY (Soyut Kavramsallaştırma -Somut Yaşantı) ile AY-YG (Aktif Yaşantı-Yansıtıcı
Gözlem) puanlarının öntest sontest karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan bağımlı gruplar t -testi sonuçlarına göre,
SK-SY puanlarının öntest-sontest puanları arasında öntest puanı lehine (p<0,05; ̅ : 8,42) anlamlı bir farklılık
olduğu görülmüştür. AY-YG puanlarının öntest-sontest puanları arasında ise anlamlı bir farklılık oluşmasa da
ortalama puanlar açısından bir değişim olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin çalışmaya başlarken öğrenme stillerine ilişkin sahip oldukları düşüncelerin süreç içerisinde değiştiğini göstermektedir. Elde edilen bu
sonuç ile araştırmanın 1. hipotezi kabul edilmiştir.
Bu sonuç değerlendirildiğinde, öğrencilerin öntest sonuçları ile sontest sonuçları arasında, aynı envanterin
kullanılmış olmasına rağmen farklılıkların olması önemlidir. Web tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin
bireysel farklılıklarına göre uyarlanması amacıyla geliştirilen sistemlerin uygulama süreci içerisinde yetersiz
kalabileceğini göstermektedir. Çünkü öğrencilerin öğrenme stillerine göre tasarlanacak bir sistemin kullanıcı
modeli oluşturulurken, öğrencilere uygulanacak öğrenme stili envanterinden toplanan veriler, bu araştırmadan
elde edilen bulgulara göre süreç içerisinde değişim gösterebilmektedir. Böyle bir durum yaşandığında öğrencinin
bireysel farklılıklarına göre tasarlanacak sistemlerin kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap vermesi mümkün
olmayacaktır. Bu nedenle süreç içerisinde yaşanabilecek değişiklikleri tespit edebilen sistemlerin tasarlanması bu
araştırmanın sonuçlarına göre daha büyük bir önem kazanmaktadır.
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Çalışma grubunun öğrenme stratejilerine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde ise, Güdülenme ve Ö ğrenme Stratejileri Ölçeğinden (GÖSÖ) elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Öğrencilerin öntest ile sontest
ortalama puanları incelendiğinde puanlar arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların anlamlılık düzeylerini tespit etmek için bağımlı gruplar t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarına göre, içsel hedef
düzenleme, görev değeri ve kontrol inancı boyutlarında öntest-sontest puanları arasında negatif yönde yaşanan
değişim istatistiksel olarak anlamlıdır. Sınav kaygısı boyutunda ise, değişim pozitif yönde anlamlı olarak değişmiştir. Diğer gruplarda ise, küçük değişimler olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı bir değişim meydana
gelmemiştir. Güdülenme ölçeğinin toplam öntest-sontest puanları arasında yapılan anlamlılık testine göre puanlar arasındaki değişim anlamlı değildir. Bu sonuçlara göre güdülenme boyutunda alt gruplar düzeyinde anlamlı
bulunan sonuçlar, öğrenme stillerinin değişimine benzer bir sonuç olmakla birlikte toplam ölçek puanı açısından
anlamlı farklılığın oluşmaması değişimin düzeyinin düşük olduğunun göstergesidir.
Öğrenme stratejileri ölçeğinin alt gruplarındaki ortalama puanlar incelendiğinde çalışma grubunun öntest puanları ile sontest puanları arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların anlamlılık düzeylerini
tespit etmek için bağımlı gruplar t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yineleme ve açımlama boyutlarında öntest-sontest puanları arasında negatif yönde yaşanan değişim istatistiksel olarak anlamlıdır. Çaba yönetimi boyutunda ise, değişim pozitif yönde anlamlı olarak bulunmuştur. Diğer gruplarda küçük değişimler olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir değişim meydana gelmemiştir. Öğrenme stratejileri ölçeğinin öntest sontest toplam ölçek puanları arasında negatif yönde bir değişim meydana gelmiş ancak bu değişim istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde değildir. Bu sonuç güdülenme ölçeğinden elde edilen bulgularla benzerlik göstermekt edir.
Genel olarak, güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeklerinin öntest-sontest puanları incelendiğinde bazı alt
boyutlar açısından anlamlı farklılık olsa da toplam ölçek puanları arasındaki farklılığın anlamlı düzeyde çıkmadığı görülmektedir. Bu durumda araştırmanın 2. hipotezi reddedilmiştir.
Araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler ışığında, öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerinin e-öğrenme ortamlarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan sistemlerin geliştirilmesine fayda sağlayacak aşağıdaki
öneriler geliştirilmiştir.


Uyarlanabilir e-öğrenme ortamlarının altyapısında veri madenciliği modelleri kullanılmalıdır.



Farklı öğrenme stilleri ve stratejileri ölçeklerinin kullanıldığı yeni araştırmalar yapılmalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: In the research, whether there has been a change or not in learning styles and learning strategies during learning process
which the students participated in e-learning environment has been searched. Within this scope, aim of the research is to analyze the learning
style and strategies used by students in e-learning process. For this purpose the following hypotheses have been tested.


There have been significant differences on learning styles of learners after e-learning environment experience.



There have been significant differences between learning strategies that learners use at beginning and at the end of apply in elearning environment.

Students’ learning styles and learning strategies in the class can be identified with the help of tutors observations and tests. Thus suitable
materials and teaching tactics can be used. But, the system developed by result of the test applied before application will be unaware about
the changes occurred in learning styles and strategies used by learners in learning process.
Method: The research has been designed according to one of the experimental model “one group pretest-posttest design”. In this design
scales of the research are used as pretest before and posttest after the use of e-learning environment.
To test e-learning environment prepared for research, firstly preliminary study has been done with the 106 Firat University faculty of education students. This preliminary study aims to predetermine the possible problems and technical problems is to collect data. During preliminary study, students are asked to use e-learning environment for 4-week and to give their opinions about the system. Furthermore scales
which will be used in the research are tested. Improvements have been made in the infrastructure of the system considering the findings
obtained by the preliminary study and the difficulties.
Study group has been formed by Firat University faculty of education students of Mathematics, Turkish, Elementary and Early childhood Teaching Program who study “information technology and material design” in spring semester. Totally there are 230 students. In this
research Kolb’s learning style scale and Motivated Strategies for Learning Questionnaire have been used.
Results: The study group consist of % 32,6 (75) male and %67,4 (155) female. The age distribution of the study is % 16,1 (37) 19 years
and below, %35,7 (82) 20 years old, %30 (69) 21 years old, %11,7 (27) 22 years old, %6,5 (15) 23 years and over.
Distribution of pretest learning style before the students’ usage of e-learning environment and distribution of posttest learning style after
students’ usage of e-learning environment have been analyzed. According to the result, the distribution of learning style in pretest is 16
(male), 31 (female) and 47 (total) in accommodation learning style. 10 (male), 9 (female) and 19 (total) in diverging learning style. 6 (male),
8 (female) and 14 (total) in assimilating learning style. 43 (male), 107 (female) and 150 (total) converging learning style. The distribution of
learning style in posttest is 13 (male), 32 (female) and 45 (total) in accommodation learning style. 13 (male), 9 (female) and 22 (total) in
diverging learning style. 11 (male), 11 (female) and 22 (total) in assimilating learning style. 38 (male), 103 (female) and 141 (total) converging learning style.
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When this situation is evaluated it is understood that there are some differences between pretest applied before starting to use e-learning
environment and posttest applied after completing learning process.
The results of dependent samples t-test made up from learning dimension scores formed of learning styles to determine the meaningfulness of students learning styles changes is there is a significant difference in favor of posttest (p<0,05; ̅ : 8,42) between CE-AC (Concrete
Experience-Abstract Conceptualization) pretest and posttest of scores. We see that there is a change in terms of average score although there
is no significant difference between pretest and posttest scores of AE-RO (Active Experimentation- Reflective Observation).
When the results are evaluated, it is clear that there are some changes statically in both the aspect of the distributions of learning styles
and learning dimensions consisting learning styles. In this case 1th hypothesis of the research is accepted.
The results of dependent samples t-test are investigated between pretest and posttest scores obtained total test scores and subgroups of
motivated strategies for learning questionnaire scores. According to this when we consider both the dimension of learning strategies there is a
statistically significant change in only some subgroups but, there is no significant change in total scale scores pretest and posttest score. In
this case 2nd hypothesis of the research is rejected.
Conclusion: In general, according to the results of pretest and posttest, majority of the students have converging learning styles. When
we compare this study with the other researches (Demir, 2008; Uysal & Yalın, 2009), similar result is found. When we investigate the difference between pretest and posttest it’s seen that there is a decrease in accommodation and converging learning styles but, there is in increase
diverging and assimilating learning styles. The specific to this research, the most important result is although the same scale is used there are
some differences between the results of learning style inventory (pretest) applied to students at the beginning of the research and results of
learning style inventory (posttest) applied to students at the end of the research. This situated that students’ opinion about the learning styles
have changed in the learning process.
A system can be designed according to obtained data of learning style inventory which will be apply for the students but, according to
the findings some changes occur in students learning styles in this process. In this case it will be impossible to response the changing needs
of users of system which will be designed according to individual differences. For this reason designing a system which identify the possible
changes during the process becomes very important according to results of the study.
In general, According to this when we consider both the dimension of learning strategies there is a statistically significant change in only
some subgroups but, there is no significant change in total scale scores pretest and posttest score.
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İLKÖĞRETİM DÜZEYİ İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİNDE BİR PROBLEME DAYALI
ÖĞRENME UYGULAMASI
A PROBLEM BASED LEARNİNG APPLİCATİON İN PRİMARY LEVEL OF DEAF
EDUCATİON
Tolga DEMİRHAN1, Özlem UÇAR2, Erdem UÇAR3
Özet
Bu çalışmada probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim düzeyi işitme engelli öğrencilerin akademik başarısına etkisi
araştırılmıştır. Uygulama grubuna Fen ve Teknoloji dersi ‘Gezegenimiz Dünya’ ünitesi probleme dayalı öğrenme yöntemi
kullanılarak verilmiş, kontrol grubu ise aynı üniteyi geleneksel yöntem kullanılarak işlemiştir. Uygulama grubunun sınıfı
çeşitli donanımlarla desteklenmiş ve ünitenin işlenmesi süresince kullanılmak üzere çeşitli ders materyalleri hazırlanmıştır.
Hazırlanan eğitim yazılımı senaryoların öğrencilere tanıtılmasında kullanılmıştır. 4 hafta süreyle yapılan uygulamanın
sonunda çalışmaya katılan tüm öğrencilere ünitenin kazanımlarını sorgulayan bir test uygulanmıştır. Uygulanan testlerden
elde edilen sonuçlar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Test sonuçlarının istatistiki analizi sonucunda uygulama
ve kontrol grubu arasında akademik olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: işitme engelli, probleme dayalı öğrenme, bilişim teknolojileri, İşitme Engelli Eğitimi

Abstract
The present study aims to research the impact of problem based learning method on the academic achievement levels of
elementary hearing impaired students. The experiment group received ‘Our Planet: The Earth’ chapter of the Science and
Technology course with problem based learning method and the control group received the same chapter with the
traditional method. The classroom of the experiment group was supported with various hardware and different teaching
materials were developed to be used throughout the chapter. The educational software developed was used to introduce the
scenarios to the students. At the end of the 4-week application, all students who attended the study took an achievement
test. The data collected through the test was analyzed via SPSS. According to the results of the statistical analyses, there
was no statistically significant difference between the experiment and control groups in terms of their academic
achievement levels.
Keywords: hearing impaired, problem based learning, information technologies, deaf education

1.GİRİŞ
Doğum öncesi veya sonrasında gerçekleşen bir rahatsızlık, hastalık, kaza vb. bir durum sonrasında işitme duyusu
kayba uğramış birey “İşitme engelli” olarak tanımlanabilir. İlköğretim çağındaki işitme engelli bireyler, Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarında öğrenim görmektedirler. İşitme engelliler ilköğretim
okullarında engelsiz ilköğretim okullarında uygulanan müfredat uygulanmaktadır. Bu okullar ses yalıtımı
yapılmış özel sınıflara sahiptir ve öğrenimlerinde öğretmen merkezli bir yöntem olan doğal işitsel sözel yöntem
kullanılmaktadır. Bu yöntem ile işitme engelli birey ihtiyacına uygun teçhizat ile donatılarak, başta konuşma
yeteneklerinin geliştirilmesi olmak üzere, hem topluma kaynaştırılması hem de bireylerin var olan
potansiyellerini en verimli biçimde kullanabilmeleri için sözel iletişim beceresini kazanmalarını sağlamak
hedeflenmektedir (Polat, 1995). İşitme Engelli bireyleri sosyal hayatın içine karışmalarını sağlayacak en etkili
yol sağlıklı bireyler gibi eğitim öğretim almalarını sağlamaktır. Ancak geleneksel yöntemler ile işitme engelli
öğrencilerin istenilen başarıya ulaşmaları mümkün olamamaktadır. İşitme engelliler okullarında kullanılan
yöntemlerin tekrar biçimlendirilmesi ve uygun yöntemlerin belirlenerek bu okullarda kullanılması ile işitme
engelli bireylerin akademik başarılarının artacağı düşünülmektedir.
Probleme dayalı öğrenme yönteminde öğrencilerin hazırlanan senaryolar ile günlük hayattan problemlerle
karşılaşması ve problemlere çözüm üretme sürecinde öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu sayede
öğrenilen bilginin daha akılda kalıcı olması sağlanmaktadır. Bunun yanında probleme dayalı öğrenmenin bilişim
teknolojileri ile desteklenmesi, derste paylaşılan materyalleri zenginleştirerek katılımcıların ilgisinin artmasına
ve konuya odaklanmalarına yardımcı olacaktır.
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Probleme dayalı öğrenme yöntemi, öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin uygulandığı
sınıflarda, öğrencinin aktif rol alması ile ezberden uzak öğrenim yapılmaktadır. Probleme dayalı öğrenme
yönteminde öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşıyor olması öğrenimin etkili ve kalıcı olmasını sağlamaktadır
(Tandoğan, 2006).
Probleme dayalı öğrenme yönteminde öğrenci ekip olarak çalışırken öğretmen, rehber ve yönlendirici
rolündedir. Bu yöntem, öğrencilerin;
- Bilgiye anlamlandırmalarına,
- Problem çözme yeteneklerinin gelişmesine,
- Kendi başlarına öğrenme yeteneklerinin kazanılıp geliştirilmesine,
- Ömür boyu öğrenme yeteneğini kazanmalarına ve üreten bireyler olmalarına yardımcı olur (Hmelo ve
Silver, 2004).
Ülkemizde, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yöntemi 1997-1998 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanırken ilköğretim seviyesi çalışmalar 2000
yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır (Kılınç, 2007).
Karaöz (2008) yaptığı çalışmada ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinin Kuvvet ve Hareket ünitesinin
probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları ve
tutumlarına etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda iki grup arasında başarı testi sonuçlarında anlamlı bir fark
gözlenmiştir.
Kanlı (2008) farklı bilişsel özelliklere sahip üstün zekâlı öğrencilere yönelik onların akademik beklentilerini
karşılayacak bir Fen ve Teknoloji programının geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin sınanmasını kapsayan
bir çalışma yapmıştır. Bu amaçla 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinden seçilen “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesi
üstün zekâlı öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve probleme dayalı öğrenme yöntemini temele alan bir ünite
programı oluşturulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, üstün zekalı öğrencilere yönelik hazırlanan programın
öğrencilerin başarı, fen öğrenimine yönelik motivasyon ve yaratıcı düşünme düzeylerini arttırdığı gözlenmiştir.
Yıldız (2010) yaptığı çalışmada probleme dayalı öğrenme senaryolarını çözmek için deney çalışması yapmanın
öğrencilerin başarısına etkisini araştırmış ve çalışma sonucunda probleme dayalı öğrenme senaryolarının
çözümünde deney çalışması yapmanın öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu yönde etkisi olduğunu
gözlemlemiştir.
Günbatar (2009) yaptığı çalışmada, web üzerinden gerçekleştirilen Probleme Dayalı Öğrenme sürecinin
öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine olan etkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda yapılan
değerlendirmede deney grubunda bulunan öğrencilerin Web Tabanlı Probleme Dayalı öğrenmeye ilişkin genel
tutumları olumlu yönde yüksek çıkmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin “Bilgisayar dersine”, “İşbirliğine
Dayalı Öğrenmeye”, “Web’e Dayalı Öğrenmeye”, “Kendi Kendine Öğrenmeye” ve “Problem Çözmeye İlişkin”
alt boyutlardaki tutumları da olumlu yönde yüksek çıkmıştır.
Cote (2007) yaptığı çalışmada engelli öğrenciler için geliştirilen probleme dayalı öğrenme yazılımlarını
incelemiş ve bu yazılımların öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmıştır. Teknoloji ile beraber
kullanılan probleme dayalı öğrenme yaklaşımının engelli öğrencilerin eğitim sonrası hayatına olumlu katkıları
olduğunu gözlemlemiştir. Probleme dayalı öğrenme sayesinde öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin
geliştiği ve bunun hayat boyu bir alışkanlık haline geldiği belirtilmiştir. Öğrencilerin problemleri kendi
kendilerine çözmeleri sayesinde daha az bağımlı oldukları ve kendini yöneten bireyler haline geldikleri
gözlenmiştir.
Yaman ve arkadaşları (2003) yaptıkları çalışmada fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının
yaratıcı düşünme becerisine etkisini araştırmışlardır. Çalışma Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, PDÖ
yaklaşımının, yaratıcı düşünmeyi geleneksel öğretim yöntemlerinden daha fazla geliştirdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Yapılan literatür araştırması sonucunda probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim düzeyinde işitme
engelli öğrencilere yönelik bir uygulamasına rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar probleme dayalı öğrenme
yönteminin akademik başarıya olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Bu sonuçtan yola çıkılarak probleme
dayalı öğrenme yönteminin işitme engelli bireylerin eğitiminde uygulanmasının fark yaratıp yaratmayacağı
düşüncesi doğmuştur. Bu çalışmada ilköğretim kademesi dördüncü sınıfında okuyan işitme engelli öğrencilerin
eğitimlerinde probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulaması ile akademik başarılarında oluşacak etkinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
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2.YÖNTEM
Literatür araştırmasında, probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisini inceleyen çeşitli çalışmalara
ulaşılırken, probleme dayalı öğrenme yönteminin işitme engellilerde uygulanan ve müfredat ile örtüşen bir
uygulamasına rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğrenim gören işitme
engelli öğrenciler ile geleneksel yöntem kullanılarak öğrenim gören işitme engelli öğrenciler arasında akademik
olarak bir fark oluşup oluşmadığını araştırmaktır.
Çalışma, 2012-2013 öğretim yılında, Edirne Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme Engelliler İlköğretim Okulu
dördüncü sınıfına ve İstanbul Tuzla Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler Okulu dördüncü sınıflarına devam
eden öğrenciler ile yapılmıştır. İlgili eğitim öğretim yılında Edirne Şehit Öğretmen Adnan Tunca İşitme
Engelliler İlköğretim Okulu’nun dördüncü sınıfına devam eden 5 öğrenci uygulama grubu olarak İstanbul Tuzla
Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlköğretim Okulu dördüncü sınıflarına devam eden 13 öğrenci ise
çalışmada kontrol grubu olarak yer almıştır. Kontrol ve uygulama grubu belirlenmesinde yarı deneysel yöntem
kullanılmış ve yöntem gereği öğrencilerin şubelerdeki yerleri değiştirilmemiştir.
Grupların seçiminde göz önüne alınan kriterler:
1- 4.sınıfa kayıtlı olmak
2- 50 dB ve üzeri işitme kaybı olmak
3- İşitme kaybı dışında herhangi bir engeli bulunmamak
4- En az 1 yıldır işitme cihazı kullanmak

Tablo 1: Uygulama Grubu
Sıra

Cinsiyet

Yaş

İşitme Kaybı Seviyesi

1

Erkek

11

İleri

2

Erkek

11

İleri

3

Erkek

12

İleri

4

Erkek

11

İleri

5

Erkek

11

Orta

Sıra

Cinsiyet

Yaş

İşitme Kaybı Seviyesi

1

Kız

12

İleri

2

Erkek

12

İleri

3

Kız

12

İleri

4

Erkek

12

İleri

5

Erkek

12

İleri

6

Erkek

12

İleri

7

Erkek

12

Çok ileri

8

Kız

11

Çok ileri

9

Erkek

12

İleri

10

Erkek

11

Orta

11

Erkek

12

İleri

12

Erkek

11

Orta

13

Erkek

12

Çok İleri

Tablo 2: Kontrol Grubu

Çalışmada probleme dayalı öğrenme uygulaması için İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji dersine dahil olan
‘Gezegenimiz Dünya’ adlı ünite işitme engelliler okulu öğretmenlerinin de görüşü alınarak seçilmiştir. Bu
ünitenin yıllık plana göre uygulama süresi 4 hafta ve toplam 12 saattir. Uygulama öncesi yapılan öntest sınavı
sonuçları değerlendirildikten sonra okullarda yer alan öğrenciler arasında akademik olarak anlamlı bir fark
olmadığı sonucu elde edilmiştir.

37

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Kontrol grubu olarak seçilen öğrencilerin sınıflarında belirlenen ünite geleneksel yöntem kullanılarak konuya
uygun resimler, gerçek hayatta kullanılan nesneler ve fişler gösterilerek doğal işitsel-sözel yöntem ile verilmiştir.
Probleme dayalı öğrenme uygulaması için seçilen uygulama grubunun sınıfında ise belirlenen ünitenin işlenmesi
süresince kullanılmak üzere çeşitli ders materyalleri hazırlanmış ve sınıf çeşitli donanımlarla desteklenmiştir.
Uygulama sınıfında bulunan öğrencilerin dersi takip edebilmesini ve aktif olarak derse katılımını sağlamak
amacıyla belirlenen sınıfa uygulama yapmak ve dersi izlemek amacıyla Akıllı tahta ve dokunmatik ekran
yerleştirilmiştir. Uygulama sınıfına kullanılan yazılımdaki sesleri sınıf içine vermek için ses sistemi döşenmiştir.
Öğrencilerin öğretmenlerinin dudak hareketlerini gözlemleyebilmeleri için yüz takip eden kamera kullanılmış ve
bu görüntüleri akıllı tahtaya yansıtmak için projeksiyon cihazı sınıfa kurulmuştur. Ders öğretmeninin sınıfa
kurulan sistemi yönetmesi için bir adet masaüstü bilgisayar ve çalışma çıktıları için yazıcı yerleştirilmiştir.
Probleme dayalı öğrenme yönteminin temel materyallerinden olan senaryoların geliştirilmesi aşamalarında
Edirne Adnan Tunca işitme Engelliler İlköğretim Okulu yönetimi ve öğretmenlerinden görüş alınmıştır. Bu
görüşler doğrultusunda senaryo tanıtımlarının bilişim teknolojileri destekli olarak verilmesine ve bu sebeple bir
eğitim yazılımı hazırlanmasına karar verilmiştir.
Eğitim yazılımı ilköğretim 4.sınıf “Gezegenimiz Dünya” ünitesi kazanımlarının tümünü kapsar nitelikte
geliştirilmiştir. Senaryolar ünite kazanımları dikkate alınarak hazırlanmış, öğrencinin ilgisini ve dikkatini
çekecek resim, video ve ses öğeleri ile desteklenmiştir. Ayrıca yazılımda senaryoları pekiştirmeye yönelik
öğrenci seviyesine uygun sorulara yer verilmiştir. Donanım ve yazılımdan oluşan sistem ile öğrencilerin
senaryoları istedikleri kadar okuyarak, verilen örnek videolardan faydalanarak çıkarımlarda bulunmaları
sağlanmıştır.

Resim: Senaryoların Yazılım Üzerinde Gösterilmesi ve Senaryo Pekiştirme Soruları
Uygulamada aşağıdaki aşamalar izlenmiştir.
 Eğitim süresi, tüm ünite süresini kapsamaktadır yani 3 ders saatinden 4 hafta toplam 12 ders saatidir.
 Uygulama grubunun olduğu sınıfta; donanım olarak dokunmatik ekran, projeksiyon, akıllı tahta, ses
sistemi ve bilgisayar yazılım olarak ise c# dili ile yazılmış ve öğretmenin yönlendirmesi ile ilgili üniteyi içeren
senaryoların yer aldığı ve videolar ile zenginleştirilmiş program yer almaktadır.
 Program içinde senaryo pekiştirici sorulara yer verilmiştir.
 Eğitim yazılımında içerik olarak video, yazı ve resimler kullanılmıştır.
 Ünite sonunda öğrencilerin seviyesini ölçen sontest yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
 Sınav sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Ünite öncesi ve sonrasında uygulanan testler, Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri tarafından uygunluğu
onaylanan ve ünite kazanımlarını sınayan sorulardan oluşmuştur. Başarı testi kontrol ve uygulama grubu
öğrencilerine uygulanmıştır.
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3.BULGULAR
Ünite tamamlandığında her iki grup ilgili ünite başarı testine tabi tutulmuş ve sınav sonuçları SPSS programında
değerlendirilerek probleme dayalı öğretim yönteminin başarıya etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
Verilerin özelliklerine göre analiz tekniklerini parametrik ve non-parametrik testler olarak sınıflandırmak
mümkündür. Parametrik testler varsayımları sağlandığı takdirde en güçlü testlerdir (Baştürk, 2010). Ancak
varsayımlar sağlanmadığı takdirde gücü daha zayıf olmakla beraber non-parametrik testler kullanılmaktadır. Bu
çalışmadaki gözlem sayısının (n<30) az olması nedeniyle non-parametrik bir test olan Mann-Whitney U Testi ile
uygulama ve kontrol gruplarının ilk ve son test sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı
test edilmiştir. Mann Whitney U testi n≤6 kadar küçük örneklem hacimleri için kullanılabilen (Baştürk, 2010,
Bayram, 2009) ve non-parametrik testler içerisinde en güçlü olanı (Baştürk, 2010)’dır.
Mann Whitney U testi için oluşturulan hipotezler aşağıda belirtilmiştir.
H0 : İlk test puanları açısından kontrol grubu ile uygulama grubu ilk test puanları arasında anlamlı bir fark
yoktur.
Ha : İlk test puanları açısından kontrol grubu ile uygulama grubu ilk test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------H0 : Son test puanları açısından kontrol grubu ile uygulama grubu son test puanları arasında anlamlı bir fark
yoktur.
Ha : Son test puanları açısından kontrol grubu ile uygulama grubu son test puanları arasında anlamlı bir fark
vardır.
Tablo 3: Uygulanan Yöntem Açısından Uygulama ve Kontrol Grubunun Test Puanları Arasındaki Farkın İncelenmesine İlişkin MannWhitney U Test Sonuçları
Grup

Gözlem Sayısı

Ortalama Değer

Ortalamaların
Toplamı

İlk Test

Uygulama
Kontrol
Toplam

5
13
18

10,20
9,23

51,00
120,00

Son Test

Uygulama
Kontrol
Toplam

5
13
18

10,00
9,31

50,00
121,00

İlk Test

Son Test

Mann-Whitney U

29,000

30,000

Wilcoxon W

120,000

121,000

Z

-0,348

-0,251

Asymp. Sig. (2-tailed)

0,728

0,802

Uygulama ve kontrol grubuna, ünite öncesi ve sonrası yapılan test sonuçları arasında farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre Tablo-1’deki anlamlılık satırı
(Asymp. Sig.) incelenmiş ve gerek ilktest gerekse sontest p-value değeri 0,05 değerinden büyük olduğu için
(p>0,05) H0 hipotezi kabul edilmiş olup, her iki grubun yöntem uygulamadan önce ve sonraki test sonuçları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ortalama değerlere bakıldığında da önemli bir
farklılık tespit edilmemiştir. Bu durumda uygulanan bilişim teknolojileri destekli probleme dayalı öğrenme
yönteminin işitme engelli öğrenciler için etkili olduğu söylenememektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim düzeyi işitme engelli öğrencilerin akademik
başarısına etkisi araştırılmıştır. Uygulama grubuna Fen ve Teknoloji dersi ‘Gezegenimiz Dünya’ ünitesi
probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak verilmiş, kontrol grubu ise aynı üniteyi geleneksel yöntem
kullanılarak işlemiştir. Uygulama grubunun sınıfı çeşitli donanımlarla desteklenmiş ve ünitenin işlenmesi
süresince kullanılmak üzere çeşitli ders materyalleri hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim yazılımı senaryoların
öğrencilere tanıtılmasında kullanılmıştır. 4 hafta süreyle yapılan uygulamanın sonunda çalışmaya katılan tüm
öğrencilere (kontrol ve uygulama grubu ) ünitenin kazanımlarını sorgulayan bir test uygulanmıştır. Uygulanan
testlerden elde edilen sonuçlar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Test sonuçlarının istatistiki analizi
sonucunda uygulama ve kontrol grubu arasında akademik olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi olmadığı
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sonucuna varılmıştır. Ancak uygulama grubu öğretmeninin görüşüne göre uygulama grubu sınıfına kurulan
sistem sayesinde öğrencilerin derslerde yaşadığı dikkat dağınıklığı azalmış ve derse katılım artmıştır. Bunların
yanında eğitim yazılımında var olan görsel, işitsel öğeler sayesinde zengin içerikli bir ders yapıldığı ve konularla
ilgili videoların öğrenileni gerçek hayatla örtüştürmeye yardımcı olduğu yönünde olumlu dönütler alınmıştır.
Elde edilen sonuçlar ışığında ilköğretim düzeyi işitme engelli öğrencilere yönelik probleme dayalı öğrenme
uygulamalarının tekrarlanması çalışmanın olumlu getirilerinin akademik başarıya yansımamasının sebebini
bulmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca benzer bir çalışmanın farklı bir ünite ile tekrar edilmesinin yöntemin işitme
engelliler eğitiminde etkisini daha net ortaya konacağı düşünülmektedir.
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İLKÖĞRETİM DÜZEYİ İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN FAYDALANILMASI
PRIMARY LEVEL DEAF STUDENTS TO BENEFIT FROM INFORMATION
TECHNOLOGY IN MATHEMATICS EDUCATION
Tolga Demirhan1, Erdem Uçar2
Özet
Bu çalışmada ilköğretim kademesi birinci sınıfında okuyan işitme engelli öğrencilerin matematik eğitimlerinde bilişim
teknolojilerinin kullanılması ile akademik başarılarında oluşacak etkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yarı
deneysel yöntem kullanılmıştır ve yöntem gereği olarak şubelerde her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Oluşturulan
kontrol grubu öğrencileri geleneksel yöntemlerle matematik derslerini işlerken, uygulama grubu ise bir eğitim öğretim yılı
süresince bilişim teknolojileri destekli matematik derslerini işlemişlerdir. Çalışma kapsamında uygulama grubunda
kullanılmak üzere yazılım ve donanımdan oluşan bir sistem hazırlanmıştır. Hazırlanan yazılım, Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatına paralel olacak şekilde ve işitme engelliler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Eğitim
öğretim döneminin sonunda uygulama grubu ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin katıldığı matematik dersi testi
gerçekleştirilmiş ve uygulama grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı sonuçlar aldıkları
görülmüştür. Elde edilen test sonuçları SPSS programı kullanılarak analiz edildiğinde uygulama grubu ile kontrol grubu
arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin derse katılımlarının arttığı ve dikkat sorunlarının
olumlu yönde değiştiği gözlemlenmiştir.
Anahtar sözcükler: işitme engelli, eğitim, bilişim teknolojileri, ilköğretim matematik,

Abstract
The present study aims to research the impact of the use of information technologies in mathematics education on the
academic achievement levels of hearing impaired first grade students. The study has a quasi-experimental design and the
students groups set by the school were not altered for methodological reasons. While the control group attended
mathematics classes that were carried out with traditional methods, the experiment group took mathematics classes
supported with information technologies. In order to be used by the experiment group, a system composed of software and
hardware was developed. The software was developed in accordance with the curriculum of Ministry of Education and
opinions of teachers of the deaf and hard of hearing. At the end of the semester, both groups took a mathematics
achievement exam and it was observed that the experiment group outperformed the control group. Upon analyses via SPSS,
it was also seen that the differences between the groups were statistically significant. Furthermore, it was discovered that
the application had a positive impact on class participation and concentration problems.
Keywords: hearing impaired, education, information technologies, elementary mathematics

1. GİRİŞ
İnsan yaşadığı sosyal çevreyi tanımak ve bu çevreye adapte olmak için duyularını kullanır. Duyularından
öğrendikleri ile kendi dünyasını şekillendirir. Bu duyulardan işitme duyusu, iletişim kurmada en önemli
duyulardan olup kişinin gerek toplumsallaşma gerekse bulunduğu toplumun kültürel bilgisini almasında temel
araçlardan biridir (Gürboğa & Kargın, 2003). İşitme kaybı, işitme duyusunda meydana gelen bozukluk
durumunda ortaya çıkar ve bu sorunlarla karşılaşan bireyler İşitme engelli bireyler olarak anılır. İşitme engeli
kişinin gelişim, uyum ve özellikle iletişimdeki görevlerini yerine getirmesinde en büyük engeli oluşturmaktadır.
İşitme engelli bireylerin, eğitim sürecinde karşılaştıkları sıkıntıların başında yazılı olan harfleri tanıyıp ses
bağlantısı kurabilmelerine rağmen okudukları metni anlamlandırıp yorumlayamıyor olmaları gelmektedir
(Sarıkaya, E., & Uzuner, Y. 2013). İşitme Engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmanın en etkili yolu bu ve
buna benzer sorunları ortadan kaldırarak onların normal bireyler gibi eğitim görmelerini sağlamaktır. Ancak
geleneksel yöntemler ile işitme engelli öğrencilerin istenilen başarıya ulaşmaları mümkün olamamaktadır. Bu
nedenle işitme engelliler okullarının günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak alt yapılarını
güncellemeleri gerekmektedir. Teknolojilerin sınıflarda kullanılması ile birlikte işitme engelli öğrencilerin
önündeki engeller biraz daha kaldırılacaktır.

1

Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu, Türkiye, tolgademirhan@trakya.edu.tr,105
Doç.Dr.,Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye, erdemucar@trakya.edu.tr,
105

2

41

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

1.1. İşitme Engelli Eğitiminde Kullanılan Yöntemler
İşitme engelli bireylerin eğitiminde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler;
1.1.1. Doğal İşitsel-Sözel Yöntem: Bu yöntem ile işitme engelli birey ihtiyacına uygun teçhizat ile donatılarak,
başta konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi olmak üzere, hem topluma kaynaştırılması hem de bireylerin var
olan potansiyellerini en verimli biçimde kullanabilmeleri için sözel iletişim beceresini kazanmalarını sağlamak
hedeflenmektedir. (Polat, 1995)
1.1.2. İşaret Yöntemi: Bu yöntemde duygu ve düşünceler, nesneler, belli bir dilin harfleri veya konuşma sesleri
işaret dili olarak adlandırılan beden hareketlerinden oluşan ve görsel olarak algılanan işaretlere benzetilmeye
çalışılarak iletişim sağlanır. İşaret dilinin bölgesel olarak farklılıklar göstermesi ve kullanılan işaret sisteminde
belli bir standardın olmaması, bu yöntemin daha yaygın kullanımını önleyen en önemli problemdir. (Polat, 1995)
1.1.3. Total Yöntem: İşitme engelli bireylerin iletişim kurabilmeleri için işitsel, sözel ve işaret yöntemi gibi tüm
iletişim biçimlerinin birleşiminden yararlanmasını amaçlayan bir yöntemdir. Ancak yöntemin uygulanmasında
bir standardın olmayışı iletişimde sorunlara sebep olmaktadır. (Polat, 1995)
1.1.4. İki Dil Yöntemi: Genel olarak, erken yaşlarda iki dilin simültane olarak öğrenilmesi olarak tanımlanır.
Ancak, işitme engellilerin eğitimi göz önüne alındığında iki-dil yöntemi işaret dilinin ilk dil, sözel dilin ikinci dil
olarak öğrenilmesi biçimindedir. (Polat, 1995)
Ülkemizde işitme engeliler eğitiminde benimsenen yöntem doğal işitsel-sözel yöntemdir. Bu yöntem
konuşmanın geliştirilmesini hedefleyen bir sözel iletişim yöntemi türüdür. Yöntemin uygulanmasında sadece
sözel iletişim kullanılmakta, işaret diline, abartılı jest ve mimiklere yer verilmemektedir. Bu yöntem işitme
engelli bireylerin sözel iletişimini geliştirmeye yardımcı olmakla birlikte soyut kavramların öğretilmesinde çok
etkili olamamaktadır. Ağırlıklı olarak soyut kavramları içeren matematik dersinde öğrencilerin zorluklar yaşadığı
görülmektedir. Bu bağlamda günümüzde engelli olmayan öğrencilerin eğitiminde de bir destek aracı olarak
kullanılan bilişim teknolojilerinin, engelli bireylerin akademik ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkili olacağı
düşünülmüştür.
1.2. Bilişim Teknolojilerinin İşitme Engelliler Eğitimine Etkisi
Yapılan çalışmalarda duyu organlarını uyaran öğretim yaklaşımlarının öğrenmeyi diğer yöntemlere göre
kolaylaştırıp hızlandırdığı görülmekle birlikte işitme engelliler için görsel uyaranın fazla olduğu çalışmalar daha
etkili olmaktadır. Örneğin Reitsma (2009) yaptığı çalışmada, 90db ve üzeri işitme kaybına sahip 7-10 yaşları
arası 6 erkek ve 5 kızdan oluşan 11 çocuğun okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla bilgisayar tabanlı
İki farklı öğrenme egzersizi hazırlamıştır. Birinci egzersizde verilen kelimenin karşılığının benzer resimler
arasından seçilmesini isterken ikinci egzersizde verilen resmin karşılığının benzer kelimeler arasından
seçilmesini istemiştir. Çalışma sonucunda işitme engelli çocukların ikinci egzersizde daha başarılı olduklarını
gözlemiştir. Kaya (2002) yaptığı çalışma ile öğrenme aşamasında sağlanan bilişim destekli görsel-işitsel
ortamların, öğrenmenin kalıcılığı açısından büyük önem taşıdığını göstermiştir.
Bilişim alanındaki gelişmeler başta eğitim sisteminde kaynak sıkıntısı açığını kapatmış ve eğitim kurumlarında
başvurulan yardımcı materyaller haline gelmiştir. Sağlıklı bireyler dışında işitme engelli bireyler için de
kullanılan bu teknolojiler sadece donanım veya yazılımdan oluşabileceği gibi yazılım ve donanınım beraber
kullanıldığı teknolojiler olarak da kullanılabilmektedir. İşitme engelli bireyler de bu teknolojileri kullanarak
öğrenebilme şansına sahip olmaktadırlar. Bu sayede işitme engellilerin eğitiminde geleneksel yöntem
kullanılarak ulaşılması zor olan şeyler geliştirilen teknolojiler ile uygulanabilmektedir. (Karal & Çiftçi, 2008)
Sevinç (1996) yaptığı çalışmada, 5-6 yaş grubu 71 dB ve üzeri bilateral sensörinöral işitme kayıplı yirmi
çocuğun, zıt kavramları kazanmalarında geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli yöntemi karşılaştırmıştır.
Değerlendirme sonucunda bilgisayar ile çalışan grubun diğer gruba göre daha başarılı olduğunu kaydetmiştir.
Massaro ve arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışmada işitme engelli çocuklar için kelime öğrenmeye yönelik
olarak resim ve animasyonlarla desteklenen bir program geliştirilmiş ve program bir ay boyunca çeşitli yaş
gruplarındaki işitme engelli çocuklar tarafından kullanılmıştır. Öğrenimin kalıcılığını tespit edebilmek için
eğitime bir ay ara verilip öğrenilen kelimeler tekrar test edilmiş ve sonuç olarak geleneksel yöntemlere kıyasla
bu yöntemi kullanan işitme engelli çocukların kelime öğrenme hızlarının arttığı, bu yöntemle öğrenilen
kelimelerin kalıcı olduğu görülmüştür.
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2. YÖNTEM
Çalışma, işitme engelli bireylerin eğitim yaşantılarında işitme kaybı nedeniyle yaşadıkları öğrenme
problemlerinin bilişim teknolojilerinin kullanılması ile birlikte nasıl etkileneceğinin tespiti amacıyla yapılmıştır.
Literatür incelemesinde, yapılan çalışmaların genelde pilot çalışmalar olduğu ve araştırmacıların, kendi
belirledikleri temaları bilgisayar yazılımlarından faydalanarak işitme engelli öğrencilere öğrettikleri ve bu
kapsamda elde ettikleri verileri değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise MEB müfredatı temel
alınmış ve rastgele seçilen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine bir eğitim öğretim yılı boyunca Matematik dersi
konuları dudak videoları, animasyonlar, resimler, metinler, sesler ve oyunlar aracılığıyla, öğrencilerin, görme,
işitme ve dokunma duyularına hitap edecek cihazlar kullanılarak verilmiştir.
Çalışma Edirne Adnan Tunca İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nda, 1.sınıfta eğitim gören 7-11 yaş 80 dB ve
üzeri işitme kaybı olan on bir öğrenci ile yapılmıştır. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmış olup, yöntem
gereği okulun birinci sınıfında bulunan iki şubede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen bu öğrenciler
beş ve altı kişilik iki gruba ayrılmıştır. 1.grup diğer bir adıyla uygulama grubu bilişim teknolojileri kullanarak
eğitim görmüştür. 2. grup yani kontrol grubu ise geleneksel yöntem kullanılarak bir sene boyunca yıllık
müfredata uygun olarak eğitim görmüştür. Çalışmada kullanılan bilişim materyallerinin tespiti ve yazılım
içeriğinin geliştirilmesi aşamalarında Edirne Adnan Tunca işitme Engelliler İlköğretim Okulu yönetimi ve
öğretmenlerinden görüş alınmıştır.
Uygulama grubunun kullandığı sınıf, bilgisayar, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, dokunmatik ekran, ses sistemi,
renkli yazıcı, yüz takibi yapabilen kamera gibi donanımlarla donatılmıştır. Sınıf öğretmeninin derslerinde
kullanacağı müfredatla örtüşecek nitelikte, matematik dersi konularını içeren bir yazılım oluşturulmuştur. Bu
grupta yer alan öğrencilerinin tüm uygulamaları bilişim teknolojileri üzerinde yapılmıştır.
Kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel yöntem kullanılarak eğitim görmüşlerdir. Öğrencilere konuya uygun
fişler, resimler, gerçek hayatta kullanılan nesneler gösterilerek eğitim verilmiştir.
Grupların seçiminde göz önüne alınan kriterler;
1- Birinci sınıf öğrencisi olmak,
2- 80 dB ve üzeri işitme kayıplı olmak,
3- İşitme kaybı dışında bir engeli olmamak,
4- En az bir yıldır işitme cihazı kullanıyor olmak.
Tablo 1: Uygulama Grubu: Bilişim Teknolojilerinin Uygulanan Öğrenciler
Sıra

Cinsiyet

Yaş

Sol Kulak Ses
Ortalaması

Sağ Kulak Ses
Ortalaması

1

Kız

8

85

90

2

Erkek

8

105

110

3

Erkek

8

85

90

4

Erkek

8

110

115

5

Erkek

8

110

115

Sağ Kulak Ses
Ortalaması
110
115

Tablo 2: Kontrol Grubu: Geleneksel Yöntemin Uygulanan Öğrenciler

1

Kız

8

Sol Kulak Ses
Ortalaması
105

2

Erkek

12

110

3

Kız

10

80

85

4

Erkek

12

105

105

5

Erkek

8

80

80

6

Erkek

8

105

110

Sıra

Cinsiyet

Yaş
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Hazırlanan sistemin uygulanmasında aşağıdaki aşamalar izlenmiştir.
 Eğitim süresi bir eğitim öğretim yılı olarak belirlenmiştir.
 Uygulama sınıfında; donanım olarak bilgisayar, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, dokunmatik ekran, ses
sistemi, renkli yazıcı, yüz takibi yapabilen kamera, yazılım olarak da öğretmenin yönlendirmesi ile matematik
dersi konularını içeren eğitim yazılımı oluşturulmuş ve kullanılmıştır.
 Eğitim yazılımında ders içerikleri ile örtüşen ses, video, yazı ve resimler kullanılmıştır.
 Uygulama ve kontrol grubu eğitim süresi boyunca yıllık planına uygun olarak hareket etmiştir.
 Sınıfların konular üzerinde ilerleme hızı yıllık plan üzerinden takip edilmiştir.
 Eğitim yazılımı, sınıf öğretmeninin kontrolünde ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir, belirlenen
ihtiyaçlar program üzerinde yapılan güncellemelerle giderilmiştir.
 Eğitim – öğretim yılı sonunda öğrencilerin seviyesini ölçen on soruluk bir test yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
 Sınav sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
 Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sınıfın öğretmenine kurulan donanımın ve yazılımın kullanımı ile
ilgili eğitim verilmiştir.
2.1. Uygulamanın Kazanımları

Öğrenciler Uygulama Yaparken
Öğrenciler, donanım ve yazılımdan oluşan sistemi ile çizim, hesaplama, boşluk doldurma işlemlerini
yapmışlardır. Program ara yüzünü kullanırken sorulara verdikleri yanıtın doğru olması durumunda gülen yüz
resmi, yanlış olması durumunda üzgün yüz resmi ile karşılaşarak cevaplarının geri dönütünü hızlı bir şekilde
almışlardır. Ayrıca istedikleri an programda sorulan bilginin dudak okunuşunu sesli olarak video görüntüsünden
öğrenmişler bu sayede görerek, uygulayarak ve duyabildikleri seviyede işiterek öğrenmeyi gerçekleştirmişlerdir.
Bu çalışma sonucunda bilişim teknolojileri ile donatılmış sınıf ortamında eğitim gören öğrencilerin kazanımları
aşağıda listelenmiştir.


Yaptıkları yanlışları hemen görebildiler.



Konu ile ilgili daha fazla alıştırma yapma fırsatı elde ettiler.



Eğitim yazılımında var olan görsel, işitsel materyaller sayesinde eğlenerek ders yaptılar.



Konularıyla ilgili videolar izleyerek öğrendiklerini hayatla örtüştürdüler.



Dudak videoları sayesinde kelimelerin söylenişlerini öğrenerek, bilgilerini pekiştirdiler.



Öğrencilerin derslerdeki dikkat dağınıklığı sorunu giderildi.

Ayrıca uygulama grubundaki öğrencilerin dersleri daha hızlı kavradıkları, yıllık plana göre kontrol grubundan
önde oldukları tespit edilmiştir. Bu sayede öğrendiklerini tekrar etmek ve pekiştirmek için daha fazla zaman
kazandıkları gözlenmiştir.
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3. BULGULAR
Eğitim Öğretim yılı tamamlandığında her iki grup matematik dersinden sınava tabi tutulmuş ve sınav sonuçları
SPSS programında değerlendirilerek bilişim teknolojilerinin eğitime olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır.
Verilerin özelliklerine göre analiz tekniklerini parametrik ve non-parametrik testler olarak sınıflandırmak
mümkündür. Parametrik testler varsayımları sağlandığı takdirde en güçlü testlerdir (Baştürk, 2010:4). Ancak
varsayımlar sağlanmadığı takdirde gücü daha zayıf olmakla beraber non-parametrik testler kullanılmaktadır. Bu
çalışmadaki gözlem sayısının (n<30) az olması nedeniyle non-parametrik bir test olan Mann-Whitney U Testi ile
uygulama ve kontrol gruplarının ilk ve son test sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı
test edilmiştir. Mann Whitney U testi n≤6 kadar küçük örneklem hacimleri için kullanılabilen (Baştürk, 2010:5,
Bayram 2009:105) ve non-parametrik testler içerisinde en güçlü olanı (Baştürk, 2010:99)’dır.
Tablo 3: Sınavın Değerlendirilmesi
Uygulama Grubu

Kontrol Grubu

Matematik

Matematik

Geçerli Veri

5

6

Kayıp Veri

0

0

Aritmetik Ortalama

90

73,33

En Yüksek Puan

100

90

En Düşük Puan

80

50

Bilgi Alanı

Uygulama grubu olarak 5 kişilik bir örneklem grubunun oluşturulduğu ve birinci sınavda kayıp veri olmadığı,
matematik dersi sınav notlarının aritmetik ortalamasının 90 olduğu görülmüştür.
Kontrol grubu olarak 6 kişilik bir örneklem grubunun oluşturulduğu ve sınavda kayıp veri olmadığı, matematik
dersi sınav notlarının aritmetik ortalamasının 73,33 olduğu kaydedilmiştir.

Tablo 4: Mann-Whitney U Testi
Grup
Uygulama ve Kontrol Grubu Asymp. Sig.

Matematik
0,011

Matematik testi sonuçlarına uygulanan Mann Whitney U testi Test Statistics tablosunun Asymp. Sig.
(Anlamlılık) satırındaki değerin p=0,011 olduğu görülmektedir. Söz konusu değerler 0,05’den küçük olduğu için
uygulama ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Elde edilen
veriler ışığında uygulama grubunun kontrol grubundan %30.91 daha başarılı olduğu söylenebilir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada ilköğretim birinci sınıfta okuyan işitme engelli öğrencilerin matematik eğitimlerinde bilişim
teknolojilerinin kullanılması ile akademik başarılarında oluşacak etki incelenmiştir. Çalışma kapsamında
uygulama grubunda kullanılmak üzere yazılım ve donanımdan oluşan bir sistem geliştirilmiştir. Uygulama grubu
sınıfına kurulan sistem sayesinde öğrencilerin derslere olan ilgilerinin arttığı ve öğrenmenin eğlenceli hale
gelmesi ile dikkat dağınıklığı sorununun ortadan kalktığı gözlenmiştir. Eğitim-öğretim yılının sonunda yapılan
sınavlarda bilişim teknolojilerinden yararlanan öğrencilerin geleneksel eğitim gören öğrencilerden daha başarılı
olduğu tespit edilmiştir.
Bilişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması ile birlikte her alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanılan
teknolojilerde de olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ile eğitimin en önemli parçası olan bilginin
somutlaştırılarak, örneklendirmelerin gerçek hayatla örtüştürülmesi ve olabildiğince çok duyuya hitap eden bir
biçimde sunulması sağlanabilmektedir. Bu teknolojiler sayesinde işitme engelli bireylerin eğitimlerinde
engellerinden dolayı yaşadıkları zorluklar azaltılarak, bu bireylerin eğitimlerini daha ileri seviyelere taşıyabilme
olanakları artacaktır. Bu yüzden özel eğitim kurumlarında gerekli teknolojik altyapılar kurularak bilişim
teknolojilerinin eğitimde kullanılması yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca çalışma, bilişim teknolojilerinin işitme
engelli öğrencilerin eğitim-öğretimlerinde kullanılmasının öğrencileri topluma kazandırmada ve akademik
başarıda ne kadar önemli olduğunu göstermekte, benzer başarıların işitme engelliler okullarında gerçekleşmesi
için bilişim teknolojilerinin işitme engelli okullarının tümünde kullanılmasının zorunluluk olduğunu ortaya
koymaktadır.
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BİLGİSAYARDAKİ UYGULAMA SINAVLARINA YÖNELİK KONTROL EDİLEBİLİR BİR
ÖLÇME ORTAMI TASARIMI
DESİGNİNG A CONTROLLABLE ASSESSMENT MEDİUM FOR PRACTİCE EXAM ON
THE COMPUTER
Mustafa Ali AKCA1, Esra BARUT2, Tuncay AYDOĞAN3
Özet
Eğitim-öğretim boyunca çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanılarak ölçmedeğerlendirmeler yapılmıştır. Fakat bilgisayarın ağırlıkla kullanıldığı uygulamalı alan derslerinde
sınav yapmak geçmişten günümüze karşılaşılan bir sorun olmuştur. Sınav sırasında öğrencilerin
takibi ve sınavdan sonra dosyaların dijital ortamda toplanması oldukça zordur. Ayrıca gelişen
teknoloji ile internet bağlantısı olsun ya da olmasın bilgisayar üzerinden bilginin kaçırılması,
kopya çekilmesi çoğu zaman engellenemez bir hal almıştır. Alanyazına bakıldığında edeğerlendirmeye yönelik pek çok çalışma yapılmasına rağmen bilgisayar üzerinden yapılan
sınavlarda güvenlik sistemleri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Bu doğrultuda planlanan bu
çalışma alanyazına büyük ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bilgisayar üzerinden
uygulamalı olarak yapılması gereken sınavlarda bilgi kaçırma ve kopya çekilmesinin önlenmesi ve
sınavdan sonraki değerlendirme aşaması için dosyaların bir an önce toplanması gerekmektedir. Bu
ihtiyacı karşılamak üzere bu çalışmada bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir bir sistem
oluşturulması amaçlanmıştır. Oluşturulan güvenlik sistemi ile bilgisayarlar açıldığı andan itibaren
içerisinde sistem bilgiler dışındaki tüm bilgiler otomatik olarak silinecek, internet bağlantısı
kapatılacak, USB vb. kablolu girişlere erişim engellenecek aynı zamanda sınavdaki öğrencinin
ekranı anlık olarak eğitici ekranında görünmesi sağlanacaktır. Sınavdan sonra ise çalışma dosyaları
otomatik olarak belli bir bilgisayarda toplanarak sınav tamamlanacaktır. Böylece bilgisayar
üzerinden uygulamalı olarak yapılan sınavlarda daha güvenli ve geçerli sonuçlar üretilecek, sınav
sonrası değerlendirmelerin daha kolay yapılabilmesi sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar tabanlı eğitim, e-değerlendirme, uygulama sınavları, kontrol
edilebilir ölçme sistemi.

1- GİRİŞ
Geçmişten günümüze teknoloji eğitimi kolaylaştırmak için kullanılması yönünde pek çok çaba gösterilmiştir.
Gelişen teknolojilerle birlikte artık teknoloji eğitimin vazgeçilmez bir yapısını oluşturmaktadır. Televizyon ve
tepegözle başlayan teknolojinin eğitime entegre edilmesi süreci son dönemlerde bilgisayar, internet ve akıllı
cihazların eğitim amaçlı kullanılmasına doğru yol almıştır. Böylelikle bilgisayar ve internet destekli eğitim
kavramları ortaya çıkmıştır.
1.1 Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) eğitim süreç ve içeriklerinde bilgisayarın kullanılması anlamına gelmektedir.
BDE’nin uygulanmasıyla birlikte bilgisayar öğrenmenin gerçekleştiği bir ortam haline gelmiştir. BDE
öğrencinin bireysel hızına göre ilerlediği bir öğrenme ortamı olması ve öğrencilerin dikkatini çeken bir teknoloji
olması sebebiyle öğrencilerin öğrenmeye dönük motivasyonunu artırabilir. BDE’de öğretmen rehber bilgisayar
ise ortam rolündedir (Akçay, Aydoğdu, Yıldırım, Şensoy, 2005).
Bu çalışmada ise BDE’nin değerlendirme boyutu üzerinde durulmuştur. Özellikle bilgisayar laboratuarlarında
bilgisayar üzerinden yapılan uygulamalı sınavlarda güvenlik sorunlarının sıkça rastlandığı araştırmacıların
gözlemleri sonucu tespit edilmiştir. Sınav sırasında öğrencilerin takibi ve sınavdan sonra dosyaların dijital
1
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ortamda toplanması oldukça zordur. Ayrıca gelişen teknoloji ile internet bağlantısı olsun ya da olmasın
bilgisayar üzerinden bilginin kaçırılması, kopya çekilmesi çoğu zaman engellenemez bir hal almıştır. Alanyazına
bakıldığında bilgisayar üzerinden değerlendirmeye yönelik pek çok çalışma yapılmasına rağmen bilgisayar
üzerinden yapılan sınavlarda güvenlik sistemleri üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Bu doğrultuda planlanan bu
çalışma alanyazına büyük ölçüde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak yapılması gereken sınavlarda bilgi kaçırma ve kopya çekilmesinin
önlenmesi ve sınavdan sonraki değerlendirme aşaması için dosyaların bir an önce toplanması gerekmektedir. Bu
ihtiyacı karşılamak üzere bu çalışmada bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir bir sistem oluşturulması
amaçlanmıştır. Oluşturulan güvenlik sistemi ile bilgisayarlar açıldığı andan itibaren içerisinde sistem bilgiler
dışındaki tüm bilgiler otomatik olarak silinecek, internet bağlantısı kapatılacak, USB vb. kablolu girişlere erişim
engellenecek aynı zamanda sınavdaki öğrencinin ekranı anlık olarak eğitici ekranında görünmesi sağlanacaktır.
Sınavdan sonra ise çalışma dosyaları otomatik olarak belli bir bilgisayarda toplanarak sınav tamamlanacaktır.
Böylece bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak yapılan sınavlarda daha güvenli ve geçerli sonuçlar üretilecek,
sınav sonrası değerlendirmelerin daha kolay yapılabilmesi sağlanacaktır.
2. YÖNTEM
Bilgisayar ortamındaki uygulama sınavlarının daha kolay yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için geliştirilen
bu sistem Adobe Photoshop, Adobe Flash, Dreamwear, Microsoft Visual Studio vb. gibi bir çok program ile
yapılması gereken uygulama sınavları için kullanılabilmektedir. Sistemin kullanımı ile temel olarak sınav öncesi
ve sınav esnasındaki bilgi güvenliği ve sınav sonrasındaki değerlendirme işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi
hedeflenmiştir.
2.1. Sınav ve Değerlendirme Ortamının Genel Çatısı
Geliştirilen sistem laboratuar ortamındaki öğrencilerin ve eğitimcinin kullanacağı bilgisayarlarda çalıştırılmak
üzere iki farklı programdan oluşmaktadır. Bu iki program birbiri ile ağ üzerinden sürekli haberleşme içerisinde
çalışmasını sürdürmektedir. Eğitimcinin bilgisayarındaki program belirlenen kurallar çerçevesinde öğrenci
bilgisayarlarını sınava hazırlamakta ve değerlendirme aşamasına geçilebilmesi için sınav sonunda tüm dosyaları
ana bilgisayara toplayabilmektedir. Ayrıca sınav öncesinde öğrenciler ile paylaşılması gereken sınav kağıdı,
yardımcı dijital materyaller gibi dosyalarda öğrencilerin bilgisayarlarına otomatik olarak kopyalanabilmektedir.
Öğrencinin bilgisayarına kurulan program ise eğitimcinin belirlediği kurallar çerçevesinde bir sınavın
sürdürülmesini sağlamakta ve istenirse sınav süresince video/ekran görüntüsü kayıtları tutabilmektedir.
Öğrenci bilgisayarlarında çalışan uygulama herhangi bir arayüze sahip değildir. Tamamen anabilgisayarda
eğitimci arayüzünde belirlenen kurallar çerçevesinde bilgisayarı yönlendirmektedir. USB portların kapanması,
internet bağlantısının kesilmesi, ekran görüntülerini ve videolarının kaydedilip ana bilgisayara aktarılması,
eğitimci ile dosya paylaşımı gibi işlemlerden bu program sorumludur.
2.2. Eğitimci Arayüzü
Eğtimci arayüzünde Sınav İşlemleri, Değerlendirme İşlemleri, Öğrenci - Bilgisayar İşlemleri olmak üzere üç ana
menü içerisinde bir takım kontroller yer almaktadır. Ayrıca Şekil 1'de görülen arayüzün ilk girişinde
bilgisayarların açık/kapalı durumları görülebilmekte ve istenirse açık olan bilgisayar ikonu üzerinde sağ
tıklanarak o bilgisayarın anlık görüntüsü izlenebilmektedir.

Şekil 1 Eğitimci Arayüzü
Eğitimcinin herhangi bir uygulama sınava başlamadan önce bu sınav ile ilgili kurallar belirlemesi gerekmektedir
(Şekil 2). Bu kurallar sınav süresi, sınavdan önce paylaşılacak dosyalar ve sınav sonrası işlemleri için gerekli
ayarları kapsamaktadır.
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2.3. Güvenlik Önlemlerinin Alınması
Eğitimci uygulama sınavının süresini sınavdan önce tanımlamaktadır. Bu süre sonunda kullanıcının yaptığı
çalışmaya ait klasör ve dosyalar anabilgisayara kopyalanmakta ve öğrencinin sınavı fiili olarak tamamlanmış
kabul edilmektedir. Sınav süresi dolduktan sonra öğrenci çalışmaya devam etse bile ilk kopyalanan sınav dosyası
geçerli kabul edilir. USB portlarını kapat opsiyonu seçildiğinde sınav esnasında önceden belirlenmiş flash bellek
takılma ihtimali olan portlar pasif hale getirilir ve bu yol ile yapılacak kopya girişimleri engellenmiş olur.
Internet bağlantısını kapat seçeneği seçildiğinde eğer öğrenci bilgisayarları anabilgisayar üzerinden internete
bağlanıyor ise anabilgisayarın bağdaştırıcısı, farklı bir ağ üzerinden internete bağlanıyor ise Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome ve FTP gibi dosya aktarım programlarına sürekli "process.Kill()" gönderilerek
programın dış dünya ile iletişimi kapatılır.

Şekil 2 Sınav öncesi kural tanımlamaları
Bilgisayarı sıfırla ve yeniden başlat seçeneği yine sınav güvenliğini sağlamaya yönelik bir opsiyondur. Bu
seçenekler ile mevcut bilgisayarlara önceden kopyalanmış veya gizlenmiş dosyalar olabilmesi ihtimali göz
önünde bulundurularak sınav başlamadan önce bilgisayarlara bir defa yeniden başlatma işlemi yapar ve Deep
Freeze programı kurulu bilgisayarlar kendini sıfırlamaktadır. Eğitimci sınav sırasında kullanıcının ekran
görüntüsünü canlı izleyebileceği gibi sınav esnasında ekran görüntüsü ve video kaydı alıp sınav sonunda da eğer
ihtiyaç olursa bu verileri değerlendirebilme imkânına sahiptir. Bu özellik ile farklı kopya girişimleri
engellenebilmektedir. Ayrıca öğrencinin sınavının izlenmesi sonucunda öğrencinin problemin çözümünde
kullandığı gidiş yöntemlerine göre istendiği takdirde kanaat notu da kullanılabilmektedir.
Öğrencinin yararlanacağı dosya ve video opsiyonu iki amaç için geliştirilmiştir. İlk olarak eğer sınav soruları ile
ilgili detaylı açıklamalar var ise bunlar öğrenciler ile paylaşılabilir. İkinci özelliği ise öğrenicinin sınav esnasında
kullanmasına izin verilen kaynaklar veya videolar varsa bunlar da bu yol ile öğrenci bilgisayarına kopyalanır.

Şekil 3 Öğrenci - Bilgisayar Eşleştirme Ekranı
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Şekil 3'te Öğrenci - Bilgisayar Eşleştir ekran görüntüsünde görüldüğü üzere sınav öncesinde öğrenciler
bilgisayarlara yerleştikten sonra hangi öğrencinin hangi bilgisayarda oturduğunu belirleme işlemleri
yapılmaktadır. Buradaki bilgisayar ve öğrenci numarası eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra sınav sonunda
bilgisayarlardan toplanan dosyalara öğrenci numarası otomatik olarak eklenmektedir.

Şekil 4 Sınav değerlendirme ekranı
Sınav sonrasında değerlendirme işlemi Şekil 4'te görülen ekran üzerinden yapılmaktadır. Bu ekranda hangi
bilgisayarda hangi öğrencinin oturduğu, bu öğrenciye ait uygulama sınavı çalışma dosyaları, var ise ekran
görüntüleri veya videoları görülebilmektedir. Eğitimci sınavı değerlendirirken herhangi bir kopya işleminden
şüphelendiyse videolar ve ekran görüntülerinden yararlanabilir. Tüm bu değerlendirme işlemleri bittikten sonra
notlar kaydedilip çıktısı alınarak sınav değerlendirme işlemi tamamlanır.
3.SONUÇ
Teknolojinin eğitim hayatına girmesiyle bilgisayar destekli eğitimler verilmiş ve bilgisayar eğitim-öğretim
süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmiştir. Eğitim sürecinin devamlılığını sağlayan eğitimin önemli
basamaklarından biri de değerlendirme basamağıdır. Geçmişten günümüze pek çok değerlendirme yöntemi
kullanılmakla birlikte teknolojinin gelişmesi değerlendirme süreçlerine farlı bir boyut kazanmıştır. Eğitimöğretim süreçlerinde pek çok teknolojik araç kullanılırken özellikle bilgisayar üzerinden uygulamalı eğitim
verilen derslerin değerlendirilmesinin de bilgisayar üzerinden yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bilgisayar
laboratuvarlarında bilgisayar üzerinden yapılan uygulamalı sınavlarda güvenlik sorunları yaşanmakta olup bu
sorunların çözümüne yönelik alanyazında herhangi bir çalışma görülmemiştir. Ayrıca gelişen teknoloji ile
internet bağlantısı olsun ya da olmasın bilgisayar üzerinden bilginin kaçırılması, kopya çekilmesi çoğu zaman
engellenemez bir hal almıştır. Bu yönüyle bu çalışma alanyazına büyük ölçüde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında hazırlanan program araştırmacılar tarafından belirlenen problemlere çözüm üretmiştir.
Bu programın faydaları, alana katkıları ve sonuçları birkaç madde ile aşağıda açıklanmıştır:
1.

Bilgisayar ortamındaki uygulama sınavlarında en çok yaşanan sorunlar genel olarak bilgisayardan
kaynaklanan hatalar, bu hatalara bağlı olarak sınav dosyalarının bozulması, bilgisayarın kapanması, elektrik
kesintileri gibi durumlardır. Laboratuar bilgisayarlarında genel olarak Deep Freeze gibi uygulamalar
kullanıldığı için maalesef bu gibi durumlar sonucunda öğrenci sınavına devam edememektir. Geliştirilen bu
sistemde eğitimcinin isteğine bağlı olarak belirtilen klasördeki tüm sınav dosyaları belirli aralıklarla ana
bilgisayara yedeklenmektedir. Herhangi olumsuz bir durum sonucu gerekirse öğrenci bilgisayar
değiştirerek sınavına mevcut yedekleriyle devam edebilmektedir.

2.

Uygulama sınavlarında sınav bitiminde dosyaların tek tek bilgisayarlardan toplanması ve değerlendirme
aşamasına geçilmesi oldukça zor ve vakit kaybettirici bir durumdur. Geliştirilen bu uygulama da öğrenci
sınavı bitirdiğinde sınava ait tüm dosyalar otomatik olarak eğitimcinin bilgisayarında toplanabilecektir.

3.

İnternet hattına doğrudan bağlı ve USB portları açık olan bilgisayarda uygulama sınavları yapılırken
öğrencilerin kopya çekmesi gibi durumlar kaçınılmaz olabilmektedir. İnternet yada ağ aracılığı ile sınav
sırasında dosya paylaşımı, Flash Disc yada benzeri veri depolama aygıtlarından kopyalanan veriler ile sınav
güvenliği ihlal edilebilmektedir. Bu uygulama sayesinde eğitimci isterse sınavdan önce tüm
bilgisayarlardaki internet bağlantısını, USB port girişlerini pasif hale getirebilmektedir. Bunu kendi
bilgisayarından tüm bilgisayarlara kolayca uygulayabilmektedir.
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EĞİTSEL MATEMATİK OYUNUNUN I. DERECEDEN
DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER KONUSUNA İLİŞKİN
LİSE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Benay Karagöz1, Özlem Şengül2, Yavuz Samur3
Özet
Bu araştırmanın amacı, eğitsel bir bilgisayar oyununun lise 9. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki I.
dereceden denklemler ve eşitsizlikler konusuna yönelik başarılarına olan etkisini incelemektir. Araştırma, yarı deneysel
modellerden ön test-son test kontrol gruplu desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında Marmara Bölgesinde bir meslek lisesinde 9. Sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Araştırmada deney grubunda 15,
kontrol grubunda 15 olmak üzere toplam 30 öğrenci ile çalışılmıştır (N=30). Araştırmada deney grubunda oyun temelli
öğrenme, kontrol grubunda ise geleneksel anlatım yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 2 hafta sürmüş olup 4 ders saatinde
(160dk) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için araştırmacılar ve konu alanı uzmanları tarafından geliştirilen I.
dereceden denklemler ve eşitsizlikler konusuna ilişkin matematik başarı testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre oyun temelli öğrenme yaklaşımı ile dersi işleyen grubun akademik başarısı, kontrol grubu
öğrencilerinin akademik başarıları ile karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır (t (28)=1,157, p>
0,05). Bu sonuca göre eğitsel bilgisayar oyunlarının öğretimde daha çok kullanılmasının gerekliği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar sözcükler: Matematik, oyun, eğitsel oyun, başarı, denklemler

Abstract
The aim of the research is to examine the effect of an educational computer game on 9th grade students’
achievement about first-degree equation and inequality subject in math course. The research was conducted according to
pre-test and post-test control group design among quasi-experimental design models. The research was performed in a
vocational high school in region of Marmara to 9th grade students in 2013-2014 academic year. In total of 30 students, 15
experimental, 15 control group were participated in this research (N=30). In experimental group game based learning was
applied as an instructional method, on the other hand, conventional teaching was applied to the control group. The research
continued 2 weeks in 4 lessons (for 160 min). For data collection, the math achievement test on first-degree equation and
inequality developed by the researchers and the subject matter experts was used as a pre and post test. According to the
results of this study, no difference was found in terms of students’ achievement between the game based learning group
compared to the control group (t (28)=1,157, p> 0,05). This result proves us that more educational computer games should
be integrated to the existing curriculum.
Keywords: Mathematics, game, educational game, achievement, equations

GİRİŞ
Bilgisayarlar günümüz dünyasının en gelişmiş araçlarındandır ve hayatımızın her alanında etkileri
görülmektedir (Durdu, Çağıltay, & Tüfekçi, 2008). Bilgisayarların öğrenme- öğretme sürecinde kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte “Bilgisayar Destekli Öğretim” (BDÖ) ortaya çıkmıştır (Baki & Öztekin, 2003). BDÖ’nün
bir uygulaması olan eğitsel bilgisayar oyunları, bilgisayar oyunlarının motive edici ve eğlendirici özelliklerini
barındırmaktadır ve öğretimsel ya da eğitsel amaçlı olarak diğer öğretim yöntemleri için bir alternatif,
tamamlayıcı ve zenginleştirici rol oynamaktadırlar (Çankaya & Karamete, 2008). Prensky (2001a)’a göre,
öğrencilere eğitsel bilgisayar oyunları ile gizil öğrenme sağlanır yani öğrenci eğlenerek oyun oynarken oyun
bittiğinde oyunun içerisinde yer alan kavramları zamanla öğrenebilir.
Altun (2006)’a göre matematik yaşamın soyutlanmış bir biçimi olarak tanımlanırken bilimsel ve teknik
açıdan gelişmeler matematiğin öğrenilmesine yardımcı olur, aksi durumlar ise öğrenilememesine yol açmaktadır.
Matematik eğitimiyle ilgili araştırma sonuçları da dikkate alınarak yapılan öğretim programları matematik
derslerinde bilgisayar ve teknolojinin kullanılmasının önemini vurgulamış ve derslerde teknolojinin ve
bilgisayarın kullanılmasını tavsiye etmiştir. (MEB, 2005a, 2005b, 2005c; NCTM, 2000 )
Matematik eğitimini geliştirmek, öğrenmeyi iyileştirmek ve anlamlı kılmak adına gelişmiş ülkelerde
bazı standartlar belirlenerek teknolojiyi de eğitime entegre etmekten bahsetmişlerdir. (NCTM, 1989, 1991, 2000;
AAMT, 2002).
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Öğrencilerin matematikteki kötü akademik performansının nedeni olarak görülen geleneksel yaklaşımın
aksine, öğrenci merkezli öğretim, birlikte problem çözerek öğrenme ve bilginin sosyal bir üretim olduğu bu
standartlardaki ortak ilkelerden bazılarıdır (Wang & Odell, 2002).
Geleneksel yaklaşım ile yapılan öğretim, öğretmen merkezlidir ve bu yaklaşımda öğretmen aktif
anlatıcı, öğrenci ise pasif dinleyicidir (Alkan, 1979). BDÖ ile ilgili yapılan araştırmalar, bilgisayarın öğrenciyi
öğrenmede etkin kıldığını, sınıfların kalabalık oluşu, öğretmenin zaman sıkıntısı ve her öğrenci ile yeterli
ilgilenememesi gibi sınırlılıkları varken, BDÖ öğrenciye hızlı ve sistemli dönüt sağlayabildiğini, her öğretmenin
öğrencileriyle daha çok ilgilenmesini sağladığını ortaya koymuştur (Akkoyunlu & Deryakulu, 1998). Geleneksel
öğretimle BDÖ arasındaki temel farklılık, etkileşimdir (Akpınar, 1999). Geleneksel öğretimde öğretmen
öğrencileriyle sınırlı olarak etkileşimdedir. BDÖ’de zaman sorununu aza indirgeme ve bireysel hızla orantılı
olarak öğrenimden dolayı tüm öğrencilerle yüksek düzeyde etkileşime girmek mümkündür (Kibar, 2006).
Literatüre baktığımızda eğitsel oyunlarla ilgili birçok araştırma yapıldığı ve araştırmacıların geleneksel
yöntemle karşılaştırıldığında anlamlı fark yaratan sonuçlar buldukları görülmüştür. (Baba & Bektaş, 2010;
Çankaya & Karamete, 2008; Çetin & Güney, 2010; Demir, 2012; Sönmez & Dinç, 2011; Ören & Avcı, 2004).
Kraus (1981) ilköğretim 2. Sınıf öğrencileriyle yaptığı deneysel çalışmada, bilgisayar oyunlarıyla eğitim alan
grupla geleneksel yöntemle eğitim alan grubun başarısını karşılaştırmıştır. Araştırmanın sonuçları, bilgisayar
oyunları ile eğitim alan grubun geleneksel eğitim alan gruba oranla iki kat daha fazla soruya doğru cevap
verdiklerini göstermiştir (Kraus, 1981).
Matematik dersi I. dereceden denklemler konusu öğrencilere 7. ve 9. Sınıflarda öğretilmektedir.
Birinci dereceden denklemler, matematik müfredatında önemli bir yere sahip olmasına rağmen öğrencilerin çoğu
tarafından anlaşılamamaktadır (Laughbaum, 2003; Macgregor & Staccy, 1997; Pape, 1994; Vlassic & Demonty,
2000). Öğrencilerin, denklemleri anlamakta zorlanmalarının nedenleri olarak cebirsel ifadeleri
sadeleştirememeleri, aritmetikten cebire geçişte yaşadıkları zorluklar (Dooren, Verschaffel, & Ongehena, 2003),
denklemleri yanlış yorumlamaları (Real, 1996) ve cebirsel sözel problemleri denklem olarak yazmadaki
sıkıntılar olarak gösterilebilir (Dede, 2004; Herscouics & Kieran, 1980; Macgregor & Staccy, 2000; Real, 1996).
Öğrencilerin bu konudaki öğrenme eksiklikleri, denklem çözme problemleri, II.dereceden denklemler,
eşitsizlikler, parabol gibi zincirleme çoğu matematik konularının anlaşılmasında zorluk oluşturmaktadır.
Matematiğin soyut dilini somutlaştırmada kullanabileceğimiz eğitsel oyunlar sayesinde öğrenciler
I.dereceden Denklemler konusunda öğrenme eksikliklerini ve yanlışlarını düzeltip, tam ve kalıcı bir öğrenme
sağlayabilirler.
Araştırmanın Önemi
Matematik öğretiminde daha çok doğrudan anlatım ve soru-cevap yöntemleri kullanılmakta ve bu
yöntemlerle anlatılan matematiksel bilgiler öğrencilere hem zor hem de sıkıcı gelebilmektedir. Birbirine
bağlantılı konuların olduğu matematik derslerinde öğrencilerin tam bir öğrenme sağlamaları gerekmektedir. Aksi
takdirde bilgilerden birinin veya birkaçının eksikliği, bütünlüğün ortaya çıkışını ve diğer konuların öğrenilmesini
zorlaştıracaktır (Çankaya & Karamete, 2008). Başarılı bir öğretim için öğrencilerin motive olmaları, bilgiyi
edinmek için kendilerinin de işe dahil olmaları ve öğrenmek için çaba harcamaları gerekmektedir (Prensky,
2001a). Bu nedenle öğrencinin eğlenebileceği, motive olabileceği ve derse katılabileceği bir ortamda öğretimini
sürdürmesi önemlidir. Böyle bir ortam için en ideali, bilgisayar destekli eğitimin bir parçası olan eğitsel
oyunlardır. Matematiksel konuların somutlaştırılmasını da kolaylaştıran eğitsel oyunlar sayesinde öğrenci,
sıkılmadan, eğlenerek, yaşayarak ve yaparak öğrenebilir.
Bilgisayar destekli eğitim ile yapılan çalışmaların ve matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar
oyunlarını kullanmanın çok sık kullanılmadığı yapılan literatür taramasında görülmüştür. Bu nedenle bu
araştırmanın, oyun tabanlı öğrenme ortamlarının, matematik dersinde kullanılabilirliğine örnek oluşturması
bakımından önemli olduğu ve bu yönüyle bu araştırmanın bu alanda yapılan araştırmalara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, lise 9. sınıf öğrencilerine yönelik matematik dersinin I. dereceden denklemler ve
eşitsizlikler konusunun bir ön öğrenmesi olan rasyonel sayılarda denklik, eşitlik konusunda eğitsel bilgisayar
oyununun geleneksel anlatım yöntemine göre öğrencilerin matematik dersi başarılarına etkisini belirlemektir.
Araştırma Yöntemi
Araştırma, nicel bir araştırmadır. Araştırmada yarı deneysel modellerden ön test –son test kontrol gruplu
desen kullanılmıştır. Eğitim kurumlarında tam deneysel çalışma yaparak tam randomizasyon ile öğrencileri
seçmek ve deney amacıyla gruplara ve sınıflara bölerek uygulama yapmak hemen hemen imkansız olduğundan
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ve böyle bir uygulama öğretim açısından olumsuz etkiler doğurabileceğinden dolayı bu yöntem seçilmiştir
(Kavak, 2007).
Araştırma Grubu
Araştırma Marmara Bölgesinde 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı I. döneminde bir meslek lisesinde
yapılmıştır. Araştırmanın evreni Lise 9. Sınıf öğrencileri toplam 1268 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmada
örneklem 9. Sınıflardan 9-L şubesi 42 öğrenci arasından rastgele atama sonucunda 21 kişi deney grubu, 21 kişi
kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Devamsızlık yapan öğrenciler nedeni ile 12 denek kaybı oluşmuştur. Bu
denekler araştırmadan çıkartılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15 deney grubu öğrencisi, 15 kontrol grubu
öğrencisi olmak üzere toplam 30 öğrenciden oluşturmaktadır. 30 öğrenci; 28 erkek, 2 kız öğrenciden
oluşmaktadır. Öğrencilerin sosyoekonomik durumları çok nadir olarak farklılık göstermesine rağmen genel
olarak orta seviyede ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun
evlerinde kullanabilecekleri bir bilgisayar olmakla beraber, çoğunun ders çalışma ortamı bulunmaktadır.
Kullanılan Materyaller
Eğitsel Dijital Oyun
Araştırmada deney grubuna web üzerinden sunulan eğitsel bilgisayar oyunu olarak ‘’Kesirlerle Motor
Yarışı’’ oyunu uygulanmıştır (Resim 1 ve 2). Oyun rasyonel sayılarda denklik ve eşitlik konusunun temel
kazanımlarını ve davranış hedeflerini öğretip uygulatan örnek soruları içermektedir. Konuyu pratik
uygulamalarla öğreten daha çok pekiştiren bir oyundur. Oyunda; öğrenen, bir yandan konuyu öğrenip
pekiştirirken bir yandan da bir yarış havasında eğlenmektedir. Oyunda yer alan bazı özellikler; oyunda belli bir
süre olması ve oyuncunun cevap verme hızına göre belli sorular sorulmasıdır. Oyuncu bu hıza göre bazen beşinci
soruda bazen onuncu soruda bazen yirmi yedinci soruda oyunu bitirebilmektedir. Oyuncu isterse soru sayısını
oyuna başlamadan önce de seçebilmektedir. Oyuncu soruları doğru cevap verdikçe ekranın altında yer alan
motosikleti diğerlerinin önüne geçmekte, yanlış cevap verirse doğru cevap ekrana gelmekte ve diğer soruya
geçmektedir. Oyunun en önemli eğitsel özelliği ise yarışın sonunda oyuncunun hangi aşamalarda yanlış cevap
verdiğini ve geribildirimi görmesidir. Bu da öğrenme işlemini daha da etkili kılmaktadır.

Resim 1. Kesirlerle motor yarışı

Resim 2. Kesirlerle motor yarışı
Çalışma Kağıdı
Araştırmada kontrol grubuna; geleneksel anlatım yöntemine yardımcı çalışma kağıtları
oluşturulmuştur. Çalışma kağıtları ‘Kesirlerle Motor Yarışı’ oyununun içeriği ile aynı kazanımları sağlamaktadır.
Çalışma kağıtları Meb ders ve yardımcı kaynak kitaplarından yararlanılarak konu alan uzmanları ile birlikte
hazırlanmıştır. Kontrol grubuna uygulanan doğrudan anlatım yöntemi ve soru-cevap yöntemi için ayrı ayrı birer
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çalışma kağıdı hazırlanmış ve bunların içerikleri de oyunda ki sorular olmuştur. Gruba üçüncü bir çalışma kağıdı
“Kesirlerle Motor Yarışı” oyununda ki, soru tipinde çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanarak uygulanmıştır.
ARAŞTIRMA SÜRECİ Ve VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmada deney ve kontrol grubuna 2 hafta 4 ders saati boyunca uygulanan ön test-deneysel
uygulama- son test tabloda belirtilmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın Deseni
ÖN TEST

UYGULAMA

SON TEST

Deney

Matematik Başarı
Testi

BDÖ Eğitsel Oyun

Matematik Başarı
Testi

Kontrol

Matematik Başarı
Testi

Geleneksel Öğretim

Matematik Başarı
Testi

GRUPLAR

Araştırmada deney ve kontrol gruplarına uygulama başlatılmadan 1 hafta önce matematik başarı ön testi
uygulanmıştır.
Araştırmada deney grubuna, web üzerinden sunulan eğitsel matematik oyunu ders kazanımları kapsamında
önemi vurgulanarak tanıtılmıştır. Oyuncular oyun ile ilgili kuralları, içeriği ve komutları öğrenmek için örnek bir
oyun izlemişlerdir. Oyunun nasıl oynanacağı araştırmacılar tarafından oynanarak gösterilmiştir. Oyuncular 1
ders saati (40dk) süresince en az 5-6 kere oynatılmıştır.
Araştırmada deney grubuna, okulun bilgisayar atölyesinde oyun bilgisayarlara indirilerek uygulatılmıştır.
Araştırmada kontrol grubuna, konu ile ilgili hazırlanmış çalışma kağıtları dağıtılarak geleneksel anlatım
yöntemiyle 1. Ders saati (40dk) süresince konu anlatılmıştır.
Araştırmanın uygulanmasından 1 hafta sonra her iki gruba da son test olarak matematik başarı testi
uygulanmıştır.
Matematik Başarı Testi; Araştırmada deney ve kontrol grubu öğrencilerinin I.Dereceden Denklemler
ve Eşitsizlikler konusuna ilişkin başarılarını belirlemek üzere araştırmacılar ve konu alan uzmanları tarafından
geliştirilen başarı testi uygulanmıştır. Test 8 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Testin geliştirilmesinde lise 9. Sınıf
matematik ders ve yardımcı kaynak kitaplardan yararlanılmıştır.
VERİLERİN ANALİZİ
Araştırmanın sonunda matematik başarı test puanı verilerinin analizi yapılmıştır. Analiz için SPSS de
deney ve kontrol grubunun ön test, son test ve son test-ön test notlarının farkları veri olarak girilip ortalama,
standart sapma, frekans ve bağımsız değişken t-testi (Independent samples t-test) analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Bu araştırmanın bulguları, öğrencilere uygulanan Matematik Başarı Testi sonucunda elde edilmiştir.
Araştırma problemine ait istatistiksel bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 2: Öntest ve Sontest Başarı Puanlarının İstatistikleri
Gruplar
Deney Grubu

Xöntest
11,7

Xson test
33,6

15

26,6

Kontrol Grubu

Yukarıdaki tabloya göre deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulanan ön test ve son test ortalamaları
incelendiğinde deney grubunun son test-ön test farkının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Independent Samples T-Test
T

df

Sig(2tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
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Matematik
başarı
ön-son
test farkları

1,157

28

,257

7,83333

-6,03025

21,6969

Yukarıda ki tabloda Independent Samples T-Test sonuçları gösterilmiştir. Geleneksel anlatım
yöntemleri ile öğrenim gören kontrol grubunun son test-ön test puanlarının farklarının ortalaması Xort=11,6 ile
oyun tabanlı öğrenme yöntemleri ile öğrenim gören deney grubunun son test-ön test puanlarının farklarının
ortalamasına Xort=21,97 göre bir fark vardır. Fakat bu fark (t(28)=1,157, p> 0,05) istatiksel açıdan anlamlı
değildir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Bilgisayar Destekli Eğitimin bir uygulaması olan eğitsel bilgisayar oyunları ile
geleneksel yöntemin bir uygulaması olan doğrudan anlatım tekniklerinden hangisinin öğrencilerin akademik
başarısını arttırdığı incelenmiştir. I.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler konusunun alt öğrenmesi olan
Rasyonel Sayılarda Denklik ve Eşitlik konusunda geliştirilen eğitsel bilgisayar oyununun uygulandığı deney
grubu lehine fark anlamlı bulunamamıştır.
Öğrencilerin başarı testi sonuçları detaylı olarak incelendiğinde, ön test ve son test sonuçlarında oluşan
farklılıkların tam olarak eğitsel oyunlarla matematik öğretimi tekniğinden dolayı olduğu söylenemeyebilir.
Kontrol grubunda bir öğrencinin ön test notu, son teste göre daha düşük olup, dört öğrencinin notunda hiçbir
artış olmamıştır. Aynı durum deney grubunda da vardır. İki öğrencinin notunda hiçbir değişme olmamıştır.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test notları incelendiğinde de; öğrencilerin Rasyonel
Sayılarda Denklik ve Eşitlik konusunda hazırbulunuşluluk seviyesinin eşit olmadığı görülmüştür. Konuyla ilgili
hazırbulunuşluluk düzeyi eksik olan öğrencilerde her iki grupta da artış olduğu, hazırbulunuşluluk düzeyi
ortalama olan öğrencilerde deney grubunda ki öğrencilerde daha fazla artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu duruma
öğrencilerin derse karşı olan genel motivasyon ve yaklaşımlardan kaynaklandığı düşünülebilir.
Deney ve kontrol grubuna uygulanan ön test- son test puanlarının farklarının ortalamaları arasında
kontrol grubuna göre deney grubunda bir artış gözlemlenmiştir. Yapılan veri analiz testinde t değeri t=1,157
çıkmıştır. Hesaplanan p değeri; p> 0,05 olduğundan araştırmanın sonucunda ortaya anlamlı bir fark çıkmamıştır.
Literatüre baktığımızda araştırmamız birçok araştırma ile aynı sonuçları göstermektedir. (Bayırtepe & Tüzün,
2007; Yağız, 2007; Kaya, 2007; Melusa, Zhang, Spires & Lestter, 2011).
Elde edilen bulguların sonucu, araştırma problemine paralel olarak Lise 9. Sınıf matematik dersi I.
Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler konusunun alt öğrenmesi olan Rasyonel Sayılarda Denklik ve Eşitlik
konusuyla ilgili uygulanan eğitsel bilgisayar oyununun, geleneksel anlatım yöntemine göre öğrencilerin
başarılarına etkisi yoktur.
Bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların olumlu yönde değişmesine ve bu genellenebilirlik
durumunu arttırmak için uygulayıcılar ve araştırmacılar için şu öneriler dikkate alınabilir.
1) Oyun tekniği ağırlıklı bilgisayar destekli eğitimin matematik öğretiminde daha sık kullanılmalıdır.
2) Milli Eğitim Bakanlığı; eğitsel bilgisayar oyunları konusunda yatırımlar yapabilir ve bu tür
oyunların eğitim içerisinde nasıl kullanılabileceği öğretmenlere hizmet içi eğitimlerde verilebilir.
3) Eğitsel bilgisayar oyunlarının daha çok tasarlanması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.
4) Bilgisayar destekli eğitim ve eğitsel bilgisayar oyunları tekniği ile eğitim hakkında yapılan
çalışmalar ülkemizde daha çok yapılabilir.
5) Benzer bir araştırma, farklı okul düzeylerinde ve farklı ders gruplarında yapılabilir.
6) Öğrencilere performans ve proje ödevlerinde eğitsel oyun incelemeleri verilebilir.
7) Eğitsel oyunlarla yapılan deneysel araştırmaların örneklemini oluşturan deney ve kontrol grubu
öğrenci sayısı arttırılabilir.
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SCRATCH İLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF STUDENTS ATTENDED
SCRATCH PROGRAMMING COURSE
Volkan Kukul1, Şahin Gökçearslan2

Öz
Programlama öğretimi, ülkemizde genel olarak üniversite ve bazı liselerde yapılmakla beraber 2012 yılı sonunda değişen
müfredatla birlikte “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersiyle ilköğretim düzeyinde de kendine yer bulmaya başlamıştır.
Dünya genelinde çocuklara programlama öğretmek amacıyla farklı görsel programlar geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi,
bu araştırmada da kullanılan grafiksel programlama dili olan Scratch’tir. Bu çalışmanın amacı, ilk kez programlama dersi
alan ilköğretim öğrencilerinde programlama öğretimi sonrasında öğrencilerin problem çözme becerilerinin incelenmesidir.
Tarama modelinin kullanıldığı çalışmaya, ilköğretim 5. sınıf ve 6. sınıfta öğrenim gören 304 öğrenci katılmıştır. Çalışmada
öğrencilerin problem çözme becerileri “Çocuklar için Problem Çözme Envanteri” kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma
sonuçlarına göre, uygulama sonrası gerçekleştirilen analizde cinsiyet, sınıf düzeyi ve bilgisayar sahipliği bakımından
problem çözme becerilerinin anlamlı biçimde değişmediği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Scratch Programlama, Programlama Öğretimi, Problem Çözme Becerisi
Abstract
While the teaching of programming is generally provided in universities and some high schools in our country, it has been
also provided in primary education under the lesson “Information Technologies and Software” after the change of the
curriculum in the end of 2012. Various visual programmes have been developed throughout the world in order to teach
children on programming. One of them is Scratch, a graphic programming language, which was also used in this research.
This study aims to examine the problem solving skills of the students that have received programming education for the
first time. 304 primary education students from 5th and 6th grades took part in this study, which used survey model. The
problem solving skills of the students were measured through “Problem Solving Inventory for Children”. In consequence of
the research, the post-implementation analysis showed that the problem solving skills did not differ significantly in terms of
gender, grade and possession of a computer.
Keywords: Scratch Programming, Teaching Computer Programming, Problem Solving Skill

GİRİŞ
Problem, Türk Dil Kurumu tarafından sorun ya da mesele kelimeleriyle tanımlanmaktadır (TDK, 2014). Günlük
yaşamda karşılaşılan güçlükler, engeller olarak da ifade edilebilir. Bireyler, çeşitli durumlarda karşılaştıkları
sorunlarla başa çıkabilmek için çözüm üretmeye çalışırlar (Choi & Hannafin, 1995. Problem çözme ise Ülküer
(1988) tarafında kişinin bir amaca erişmekte karşılaştığı güçlükleri hissedişinden ona çözüm bulana kadar
geçirdiği bir düşünme ve problemi yenme süreci olarak tanımlamıştır. Problem çözme çocukluktan itibaren
öğrenilmekte, okul yıllarında ise problem çözme becerileri geliştirilmektedir (Miller ve Nunn, 2001). Problem
çözme becerisi gelişmiş olan bireylerin kişilerarası iletişimde daha girişken oldukları ve akademik olarak
kendilerine uygun çalışma yöntemleri ve durumları sergiledikleri saptanmıştır (Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).
Etkili problem çözen bireylerin bağımsız ve yaratıcı düşündükleri, sosyal yeterlilikleri olduğu, kendilerine
güvenen, belirsizlikleri tolere edebilen kişiler olduğu belirtilmektedir (Dow ve Mayer, 2004, Akt: Serin, 2010).
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında düzenlediği 21. yy Öğrenci Profili Çalıştayında belirlenen öğrenci
profiline göre öğrencilerde bulunması gereken özelliklerden bir tanesi problem çözme olarak karşımıza
çıkmaktadır (EARGED, 2011). Eğitimde teknoloji ile ilgili uluslararası kuruluş olan ISTE’nin 2007 yılında
yayınlamış olduğu öğrenci standartlarına göre problem çözme 6 kategoriden birinde yer almaktadır. Trilling ve
Fadel (2009) de problem çözmenin 21. yy öğrenci becerilerinin içerisinde olduğunu vurgulamışlardır.
Programlama öğretimi ve öğrencilerin problem çözme becerilerini birilikte el alan araştırmalar yapılmıştır. Lai
ve Yang (2012) 6. sınıf öğrencileriyle yaptıkları bir araştırmada programlama öğretiminin öğrencilerin problem
çözme becerilerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Calder (2010) yaptığı çalışmada görsel
programlamanın öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirip, motivasyonlarını artırdığını vurgulamıştır.
Fessakis, Gouli ve Mavroudi (2012) 5-6 yaş grubundaki öğrencilerle yaptıkları çalışmada programlama
öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiğini vurgulamışlardır.
Küçük yaşlarda programlama öğretimi Avrupa ve Amerika’da çeşitli etkinliklerle ve derslerle karışımıza
çıkmaktadır. Bu yolla artan bilişim teknolojileri personeli ihtiyacının giderilmesi ve bilgisayarın problem çözme
mantığını öğrenen ve günlük problemlerini bu yolla çözebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
1
2
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Türkiye’de ise, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2012 yılı sonlarına doğru bilişim teknolojileri ile ilgili dersin adını
“Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” biçiminde değiştirmiştir. Bu derste, 5, 6, 7, 8. sınıflar için “Problem Çözme,
Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme” konu başlığı yer almaktadır. Dersin kapsamında yazılım ile ilgili
kazandırılacak hedef bilgi ve beceriler “Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji
geliştirebilir, çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir”, “Yazarlık ve programlama
dillerini tanıyabilir, en az bir yazarlık/ programlama dilini etkili biçimde kullanabilir” biçimindedir (TTKB,
2012).
Programlama dillerinin öğretimi ve bu amacı gerçekleştirecek öğrenme ortamlarının geliştirilmesi
araştırmacıların ilgisini çeken konular arasında yer almaktadır (Uysal ve Yalın, 2012). Dünya genelinde
çocuklara programlama öğretmek amacıyla farklı görsel programlar geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi, bu
araştırmada da kullanılan grafiksel programlama dili olan Scratch’tir. Scratch programı çocuklara görsel
programlama imkanı sunan, MIT Medya Laboratuvarı (Massachusetts Institute of Technology) tarafından
geliştirilmiş bir platformdur (Fesakis & Serafeim, 2009). “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi öğretim
programının yeni olması, bu konuda öğretmen ve öğrencilerin deneyimlerinin fazla olmaması bu ders ile ilgili
çeşitli sorunları gündeme getirecektir. Bu çalışmanın amacı Scratch ile programlama eğitimini ilk kez alan 5. ve
6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerini inceleyip, cinsiyet bilgisayar sahipliği ve sınıf düzeyinde
farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Ayrıca bu çalışmanın sonuçlarının gelecekte planlanan deneysel
çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.
YÖNTEM
Araştırma, ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerini bazı değişkenlere göre incelemeyi
amaçladığından tarama modelinde ve betimseldir. Betimsel araştırmalar, var olan bir olgu ya da olayı olduğu
gibi ortaya koyup incelemeyi amaçlamaktadır (Punch, 2005). Araştırmanın örneklemini Ankara’nın Çankaya
ilçesinde bulunan bir ortaokulun 5. ve 6. sınıfında okuyan 304 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 154’ü
(%50,7) kız, 150’si (%49,3) erkektir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin problem çözme becerilerini
belirlemek amacıyla Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme
Envanteri “ kullanılmıştır. Problem Çözme Becerisine Güven, Öz denetim ve Kaçınma alt faktörlerinden oluşan
ölçek toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Envanterin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,80 olarak
hesaplanmıştır.
Verilerin Yorumlanması
Envanterdeki olumlu maddeler için “Hiçbir zaman böyle davranmam (1)”, “Ender olarak böyle davranırım (2)”,
“Arada sırada böyle davranırım (3)”, “Sık sık böyle davranırım (4)”, “Her zaman böyle davranırım (5)”
şeklinde puanlanırken, olumsuz maddeler ise tersi şeklinde puanlanmıştır.
Öğrencilerin maddelere katılma derecelerine ilişkin seçeneklere göre kodlanan puan aralığı [PA = (5-1=4),
(4/5=0,80)] formülü ile belirlenmiştir. Buna göre “Her zaman böyle davranırım” 4,21-5,00, “Sık sık böyle
davranırım” 3,41-4,20, “Arada sırada böyle davranırım” 2.61-3.40, “Ender olarak böyle davranırım” 1,81-2,60,
“Hiçbir zaman böyle davranmam” 1,00-1,80 aralığında kabul edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma bulguları araştırma soruları bağlamında sırasıyla verilmiştir. Öğrencilerin kişisel özelliklerine ilişkin
dağılımlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Dağılımları
Cinsiyet
Kız
Erkek
Sınıf Düzeyi
5. Sınıf
6. Sınıf
Bilgisayara Sahip Olma Durumu
Var
Yok
Toplam

59

F
154
150

%
50,7
49,3

171
133

56,3
43,8

272
32
304

89,5
10,5
100
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Tablo 1. İncelendiğinde öğrencilerin %54,7’sini (n=154) kız öğrenciler, %49,3’ünü (n=150) ise erkek öğrenciler
oluşturmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeyleri incelendiğinde ise 304 öğrencinin %56,3’ünü (n=171) 5.Sınıf
öğrencileri, %43,8’ini ise (n=133) 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenciler, bilgisayara sahip olma
durumlarına göre incelendiğinde ise %89,5’inin (n=272) bilgisayara sahip olduğu, %10,5’inin ise bilgisayara
sahip olmadığı görülmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarının cinsiyete göre değişimine ilişkin bulgulara Tablo 2’de yer
verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ve Alt Boyutlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre tTesti Sonuçları
Ölçek

Cinsiyet

N

Çocuklar İçin
Problem
Çözme
Envanteri

Kız

154

Erkek

150

3,63

,59

Problem
Çözme
Becerilerine
Güven

Kız

154

3,61

,83

Erkek

150

3,73

,72

Kız
Erkek
Kız
Erkek

154
150
154
150

3,39
3,45
3,75
3,64

,84
,81
,84
,87

Öz Denetim
Kaçınma

X

SS

3,58

,60

Sd

t

p

302

,780

,43

302

1,359

,175

302

,579

,563

302

1,133

,258

Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ilişkin görüşleri incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın
olmadığı görülmektedir [t(302)=0,780, p>.05]. Erkek öğrencilerin problem çözme berilerinin ( X =3,63) kız
öğrencilerin problem çözme becerilerine ( X =3,58) göre çok küçük de olsa yüksek olduğu görülmektedir.
Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin sonuçlar da ölçeğin bütünüyle benzerlik göstermektedir ve öğrencilerin problem
çözme davranışlarıyla cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Hem kız ( X =3,61) hem de
erkek ( X =3,73) öğrencilerin problem çözme becerisi açısından güven düzeyleri incelendiğinde her iki grubun
da güven düzeyleri de “Sık sık böyle davranırım” düzeyindedir. Buna göre her iki grubun da problem çözme
becerilene güvenlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Öz denetim alt boyutuna ilişkin görüşler incelendiğinde ise,
kız öğrencilerin ( X =3,39) öz denetim düzeylerinin “Arada sırada böyle davranırım” düzeyinde, erkek
öğrencilerin ise ( X =3,45) “Sık sık böyle davranırım” düzeyinde olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılık
anlamlı düzeyde değildir. Kaçınma alt boyutuna ilişkin öğrenci görüşlerinde ise hem kız öğrencilerin ( X =3,75)
görüşlerinin hem de erkek öğrencilerin ( X =3,64) görüşlerinin “Sık sık böyle davranırım” düzeyinde olduğu
görülmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarının sınıf düzeyine göre değişimine ilişkin bulgulara Tablo 3’te
yer verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ve Alt Boyutlarına İlişkin Görüşlerinin Sınıf Düzeyine Göre
t- Testi Sonuçları

Ölçek

Sınıf Düzeyi

N

Çocuklar İçin
Problem
Çözme
Envanteri

5. Sınıf

171

6. Sınıf

133

X

SS

3,63

,62

3,57

,55
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,874

,383
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Problem
Çözme
Becerilerine
Güven
Öz Denetim
Kaçınma

5. Sınıf

171

3,74

,82

6. Sınıf

133

3,58

,71

5. Sınıf
6. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf

171
133
171
133

3,39
3,45
3,70
3,70

,88
,75
,88
,83

302

1,719

,087

302

,572

,568

302

,035

,972

Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ilişkin görüşleri incelendiğinde sınıf düzeyine göre anlamlı bir
farklılığın olmadığı görülmektedir [t(302)=0,874, p>.05]. Hem 5. Sınıf öğrencilerinin hem de 6. Sınıf
öğrencilerinin görüşleri “Sık sık böyle davranırım” düzeyindedir. Buna göre her iki sınıf düzeyinin de problem
çözme becerisinin olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin sonuçlar da ölçeğin bütünüyle
benzerlik göstermektedir ve öğrencilerin problem çözme davranışlarıyla sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir. Hem 5. Sınıf ( X =3,74) hem de 6. sınıf ( X =3,58) öğrencilerin problem çözme
becerisi açısından güven düzeyleri incelendiğinde her iki grubun da güven düzeyleri de “Sık sık böyle
davranırım” düzeyindedir. Buna göre her iki grubun da problem çözme becerilene güvenlerinin yüksek olduğu
söylenebilir. Öz denetim alt boyutuna ilişkin görüşler incelendiğinde ise, 5. Sınıf öğrencilerinin ( X =3,39) öz
denetim düzeylerinin “Arada sırada böyle davranırım” düzeyinde, 6. Sınıf öğrencilerinin ise ( X =3,45) “Sık sık
böyle davranırım” düzeyinde olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılık anlamlı düzeyde değildir. Kaçınma alt
boyutuna ilişkin öğrenci görüşlerinde ise hem 5. Sınıf öğrencilerinin ( X =3,70) görüşlerinin hem de 6. Sınıf
öğrencilerinin ( X =3,70) görüşlerinin “Sık sık böyle davranırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerisi alt boyutlarının bilgisayar sahipliğine göre değişimine ilişkin bulgulara
Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ve Alt Boyutlarına İlişkin Görüşlerinin Bilgisayara Sahip
Olma Durumlarına Göre t- Testi Sonuçları
Ölçek

Sahip Olma
Durumu

N

Çocuklar İçin
Problem
Çözme
Envanteri

Var

272

Yok

32

3,71

,50

Problem
Çözme
Becerilerine
Güven

Var

272

3,66

,77

Yok

32

3,76

,79

Öz Denetim

Var
Yok
Var
Yok

272
32
272
32

3,42
3,40
3,66
4,00

,83
,84
,86
,78

Kaçınma

X

SS

3,59

,60

Sd

t

p

302

1,036

,301

302

,697

,486

302

,123

,902

302

2,118

,035

Öğrencilerin Problem Çözme Envanterine ilişkin görüşleri incelendiğinde bilgisayara sahip olma durumuna göre
anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir [t(302)=1,036, p>.05]. Hem bilgisayara sahip olan öğrencilerin hem
de sahip olmayan öğrencilerin görüşleri “Sık sık böyle davranırım” düzeyindedir. Buna göre her iki gruptaki
öğrencilerin de problem çözme becerisinin olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin sonuçlar
da ölçeğin bütünüyle benzerlik göstermektedir ve öğrencilerin problem çözme davranışlarıyla bilgisayara sahip
olma durumları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Hem bilgisayara sahip olan öğrencilerin ( X
=3,66) hem de sahip olmayan öğrencilerin ( X =3,76) problem çözme becerisi açısından güven düzeyleri
incelendiğinde her iki grubun da güven düzeyleri de “Sık sık böyle davranırım” düzeyindedir. Buna göre her iki
grubun da problem çözme becerilene güvenlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Öz denetim alt boyutuna ilişkin
görüşler incelendiğinde ise, bilgisayara sahip olan öğrencilerin ( X =3,42) öz denetim düzeylerinin “Sık sık
böyle davranırım” düzeyinde, sahip olmayan öğrencilerin ise ( X =3,40) “Arada sırada böyle davranırım”
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düzeyinde olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılık anlamlı düzeyde değildir. Kaçınma alt boyutuna ilişkin
öğrenci görüşlerinde ise hem bilgisayara sahip olan öğrencilerin ( X =3,66) görüşlerinin hem de sahip olmayan
öğrencilerin ( X =4,00) görüşlerinin “Sık sık böyle davranırım” düzeyinde olduğu görülmektedir.
Çocuklar için problem çözme envanteri puanı aralıklarına Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 5. Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri Puan Aralıkları
Ölçekler
Ölçeğin Tümü
Problem Çözme
Becerilerine
Güven
Öz Denetim
Kaçınma

Çok Düşük
24-42

Düşük
43-61

Orta
62-80

Yüksek
81-99

Çok Yüksek
100-120

12-21

22-31

32-41

42-51

52-60

7-12
5-8

13-18
9-12

19-24
13-16

25-30
17-20

31-35
21-25

Çocuklar için problem çözme envanterinde puan aralıkları hesaplanırken ölçekten alınabilecek en yüksek ve en
düşük puan arasındaki farkın 5’e bölünmesiyle yukarıdaki kategoriler oluşturulmuştur.
Çocuklar için problem çözme envanteri alt boyut puanlarına ilişkin bilgiye Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 6. Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri ve Alt Boyutlarına İlişkin Öğrenci Puanları
Ölçek
Çocuklar İçin Problem
Çözme Envanteri
Problem Çözme Becerilerine
Güven
Öz Denetim
Kaçınma

Toplam Puan

Standart Sapma

Puan Aralığı

86,57

14,35

Yüksek

44,09

9,36

Yüksek

23,96
18,51

5,82
4,30

Orta
Yüksek

Çocukların problem çözme becerileri incelendiğinde ölçeğin tamamında öğrencilerin problem çözme
becerilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir ( X =86,57). Alt boyutlarına ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde
ise öğrencilerin problem çözme becerilerine güven alt boyutundan aldıkları toplam puan ( X =44,09) ve kaçınma
boyutundan aldıkları toplam puanın ( X =18,51) yüksek olduğu belirlenmiştir. Öz denetim alt boyutuna
bakıldığında ise öğrenci görüşlerinin ( X =23,96) orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
21. yüzyıl öğrenci profiline bakıldığında en önemli becerilerden birisinin problem çözmek olduğu görülmektedir
(Trilling & Fadel, 2009). Bu nedenle eğitim sistemimizin öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmesi,
bilgilerini günlük yaşamdaki gerçek problemlerin çözümünde kullanması beklenmektedir (Trilling & Fadel,
2009;Wing, 2010). Araştırmacılar ve eğitimciler öğrencilerin problem çözme becerilerinin nasıl
geliştirilebileceği üzerine çalışmalarına devam ederken, öğrencilerin problem çözme düzeylerinin belirlenmesi
ve ona göre hareket edilmesi de önemli görülmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerileri genel olarak incelendiğinde öz denetim alt boyutunun dışında yüksek
olduğu belirlenmiştir. Literatürde programlama eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği
görülmektedir (Lai ve Yang, 2012; Calder, 2010; Fessakis, Gouli ve Mavroudi, 2012). Bu çalışma öğrencilerin
programlama eğitimi almalarından sonra uygulandığından programlama eğitiminin öğrencilerin problem çözme
becerilerini etkilemiş olması ihtimali vardır. Bunun ortaya çıkartılabilmesi için deneysel desende tasarlanacak bir
çalışmanın yapılmasında fayda görülmektedir.
Öğrencilerin problem çözme becerileri ölçeğin tamamında ve alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermemektedir. Bu durum literatürdeki bazı araştırmalarla benzerlik göstermektedir (Genç ve Kalafat, 2010;
Saracaloğlu, Serin ve Bozkurt, 2005; Güçray, 2003; Terzi 2003). Sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde de
öğrencilerin ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Literatürde farklı sınıf
düzeylerinde yapılan araştırmalarda farklılık bulunmuştur. Fakat ilköğretim düzeyinde yapılan çalışmada
Gömleksiz ve Bozpolat (2012) sınıf düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık bulamamışlardır. Bu sonuç
açısından mevcut çalışmayla benzerlik göstermektedir.
Hem ölçeğin tümü açısından hem de alt boyutları açısından, öğrencilerin bilgisayara sahip olma düzeylerinin de
problem çözme becerilerini etkilemediği gözlemlenmiştir. Bu durum öğrencilerin bilgisayarı problem çözmeye
yönelik uygulamalar için kullanmadıkları şeklinde yorumlanabilir.

62

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Bu sonuçlardan hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir;





İlköğretim programı ve bilgisayar dersinin programı öğrencilerin problem çözme becerilerini
geliştirebilecek şekilde düzenlenebilir.
Deneysel çalışmalarla programlama eğitiminin öğrencilerin problem çözmelerine etkisi incelenebilir.
Öğrencilerin problem çözme becerileri farklı veri toplama teknikleriyle (görüşme, gözlem vb.)
derinlemesine incelenebilir.
Problem çözme becerisi gibi üst düzey becerilerin kısa sürede gelişmesi beklenemeyeceğinden daha
uzun süren uygulamalarla gelişim olup olmadığı gözlemlenebilir.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ OFİSİNE
YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ VE BEKLENTİLERİ 1
(NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
OPINIONS AND EXPECTATIONS OF EDUCATION FACULTY MEMBERS TOWARDS
EDUCATIONAL TECHNOLOGY OFFICE
(CASE OF NIGDE UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION)
Erkan Çalışkan2, A. Yasin Gündüz3, Nezih Önal4
Özet
Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının fakülte bünyesinde hizmet verebilecek bir
Eğitim Teknolojisi Ofisine yönelik düşünce ve beklentilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Niğde Üniversitesi
Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanlarının eğitim teknolojilerini çalışma alanlarıyla desteklemesini sağlayacak,
onlara öğretim ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesinde danışmanlık yapacak bir birimin hayata geçirilmesi
düşünülmüştür. Bu çerçevede öncelikle öğretim elemanlarının bu tür bir oluşuma yönelik görüşleri alınmış ve bu görüşler
nitel veri çözümleme yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışmaya 35 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen
verilere göre; öğretim elemanları ETO’nun en önemli işlevinin eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle
desteklenmesinde, yaygınlaştırılmasında ve niteliğinin yükseltilmesinde gereken araştırma faaliyetlerini yürütmesi olduğu
ile ilgili hemfikirdir. Gerektiğinde alanında uzman kişilerle, akademisyenlerle, üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği
içerisinde eğitim alanına yönelik araştırma geliştirme, tasarım, uygulama ve değerlendirme faaliyetleri yürütme ile
eğitimcileri öğretim teknolojilerini kullanma hususunda bilgilendirme ise görüş bildirilen diğer işlevler olarak ön plana
çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Teknolojisi Ofisi
Abstract
The aim of this study is to reveal opinions and expectations of education faculty members towards educational technology
office. For this purpose, the implementation of a unit is considered to provide support education faculty members within the
study area and to advice in the design and development of instructional media. In this context, the opinions of faculty
members were taken and qualitative data analysis methods were examined. 35 faculty members participated in the study
voluntarily. According to the data obtained; the most important functions of educational technology office is about
education and training; supported by technological developments, the need for improvement of quality in the promotion
and execution of research activities that are agreed on. If necessary, experts in the field, academics, relevant departments of
universities in collaboration with the field of education for the research and development, design, implementation and
evaluation activities with the execution educators use of instructional technologies in respect informing the declaration of
opinion other functions to the forefront stands out.
Keywords: Faculty of Education, Educational Technology, Educational Technology Office

GİRİŞ
Teknolojik, sosyal ve ekonomik boyutlardaki gelişmeler göz önüne alındığında büyük kitlelere eğitim
hizmeti götürmek, insan kaynaklarını daha yararlı duruma getirmek, daha yüksek kaliteli eğitim sağlamak,
bireysel farklılıkları ve toplum taleplerini karşılayabilmek, eğitimde sosyal adalet, demokrasi ve olanak eşitliğini
gerçekleştirmek, eğitim uygulamalarının etkinliğini arttırmak, verimi yükseltmek, maliyeti düşürmek, var olan
olanaklardan en iyi ve yaratıcı biçimde yararlanmak gibi konular önemli eğitim sorunları arasında yer almaktadır
(Alkan, 1997, 9). Özellikle eğitim kurumlarında yürütülen çevrimiçi ya da çevrimdışı öğrenme ortamlarındaki en
önemli sorun; eğiticilerin ve öğrenenlerin bu ortamlara uyum sağlamada yaşadıkları güçlükler olmuştur.
Teknoloji entegrasyonunun iyi bir öğretimin ayrılmaz parçası olarak görüldüğü bu dönemde, öğretmen eğitimi
alanında gerçekleştirilen çalışmaların gündemini eğiticilerin konu alan bilgileri ile ilişkili olan eğitim
teknolojilerini etkili kullanabilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlikler oluşturmaktadır (Bilici, Yamak ve
Kavak, 2012). Bu açıdan günümüzde öğretmen eğitiminde sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan Teknolojik
Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) kavramı dikkat çekici olmuştur. TPAB’ın ana bileşenlerinden “Teknoloji”
bilgisayar, internet, video, tahta, kitap gibi araçları; “Pedagoji” öğrenme ve öğretme yöntemlerini, stratejilerini,
süreçlerini; “alan-içerik” kavramı ise öğrenilecek olan konu alanı bilgisini kapsamaktadır (Kuşkaya-Mumcu,
Haşlaman ve Koçak Usluel, 2008). Mishra ve Koehler’e (2006) göre TPAB; alan uzmanının bir disipline ait
1
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sahip olduğu konu alan bilgisinden, teknoloji uzmanının sahip olabileceği teknolojik bilgiden ve bir öğretmenin
sahip olabileceği genel pedagojik bilgiden farklı, üç bileşeninin (AB, PB ve TB) ötesine geçmiş önemli bir bilgi
türüdür. Harris, Mishra ve Koehler’e (2007) göre TPAB, öğretmenlerin teknoloji, pedagoji ve alan anlayışlarının
etkili bir öğretim teknolojileri ile disiplin temelli öğretimini ortaya çıkarmada birbirini nasıl etkilediklerini
tanımlamaktadır. Bu noktada eğiticilerin eğitim teknolojilerini çalışma alanlarıyla desteklemesini sağlayacak,
onlara öğretim ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesinde danışmanlık yapacak birimlere gereksinimler
olmaktadır.
Öğrenci merkezli eğitime yönelik öğretmen görüşlerinin alındığı bir çalışmada Ekizoğlu ve Uzunboylu
(2006), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) öğretmenlerin öğretim teknolojileri konusunda hizmet
içi eğitime ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Hizmet içi eğitime ek olarak merkezi veya bölgesel yönetimler
ya da okullar bünyesinde yeni uygulamalara öncülük edecek, bu uygulamalarda ihtiyaç duyulacak araç
gereçlerin sağlanması için çalışmalar yapacak bir birimin oluşturulması gerekliliğini de savunmuşlardır. Aynı
zamanda öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinde gereksinimleri olacak bilgi ve
becerilerle donatılarak mezun edilmelerinde akademik personelin eğitimi oldukça önemli görülmektedir (Alkan,
1997, 75).
Akteke-Öztürk, Arı, Kubuş, Gürbüz ve Çağıltay (2008) yaptıkları çalışma sonuçlarına göre, Orta Doğu
Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) öğrencilerin teknolojik imkanları dersleri için kullandıklarını ancak bunu
öğretim elemanlarında gözlemleyemediklerini, dersleri daha aktif hale getirecek teknolojilerin sınıfta
kullanılmasını ve çevrimiçi iletişim ve erişim kaynaklarının çoğaltılmasını beklediklerini ortaya koymuşlardır.
Aynı zamanda ODTÜ’deki öğretim elemanlarının günlük yaşamlarında teknolojiyi sıklıkla kullanmalarına ve
üniversitede altyapı ve donanım konusunda sorun yaşamamalarına rağmen sınıfta bunları kullanmadıklarını,
derslerde teknoloji kullanımına yönelik fırsatları değerlendiremediklerini ve teknolojiyi kullanabilmek için
yoğun şekilde desteğe ihtiyaç duyduklarını anketlerde dile getirdiklerini belirtmektedirler.
Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde, eğitim ve öğretim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçların sistematik
olarak karşılanması için üniversite bünyesinde eğitim teknolojileri destek ofisleri kurulmaktadır. Eğitim
teknolojileri destek ofisleri, yeni öğretim teknolojilerinin eğitimde yaygın ve doğru olarak kullanılabilmesi için
ve öğretim üyelerinin bu teknolojileri kullanabilir hale gelerek pedagojik yetilerini artırması ile birlikte derslerini
etkin hale getirebilmesi için gereken desteği verecek birimlerdir. Üniversitelerin ülkedeki eğitim ihtiyaçlarına
uygun çözümler geliştirerek dünyada yaşanan gelişmeye katkıda bulunması bu birimlerin yapacağı çalışmalarla
daha mümkün olabilmektedir (Akteke-Öztürk ve diğerleri, 2008). Bu merkezler genel olarak bağlı bulunduğu
kurumda eğitim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması için hizmet sağlamakta; alanla ilgili araştırmalar
yürütmekte; eğitim politikalarının belirlenmesinde destek hizmeti sağlamakta, yeni bilgi ve iletişim
teknolojilerinin eğitim alanındaki kullanım yerini planlamakta; eğitim alanına yönelik bilgi iletişim hizmetlerini
yürütmekte; e–eğitim, uzaktan eğitim ve sanal eğitim alanlarda faaliyetlerde bulunmakta; yeni öğrenme–öğretme
yöntemlerinin etkin uygulanmasına öncülük yapmakta ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedirler (Uzunboylu,
Ekizoğlu, N. ve Ekizoğlu, A., 2009).
Köklü ve gelişmiş üniversitelerde teknolojinin öğretimde kullanımı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi
ile ilgili beklentilerin karşılanabilmesi için sadece bu konuda çalışan birimlerin kurulmasına uzun zaman önce
başlanmıştır. Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda, üniversitelerin stratejik planlarında, teknoloji kullanımı
ile ilgili hazırlanan raporlarda belirlenen ihtiyaçların karşılanması için Türkiye’deki üniversitelerde de böyle
birimlerin kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu ofisler öğretim teknolojilerinin
kullanımı ve geliştirilmesi konusunda destek vermenin yanında, var olan teknolojik imkânların öğretim üyeleri
ve öğrenciler tarafından yeterli düzeyde ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için araştırmalar yapmalı ve yeni
araçlar geliştirmelidir (Akteke-Öztürk ve diğerleri, 2008). Uzunboylu ve diğerlerine (2009) göre de eğitim
teknolojileri destek merkezleri, özellikle öğretmen yetiştirme kurumlarındaki öğrenme öğretme süreçlerini
zenginleştirebilme adına çok önemlidir. Strateji ve plan geliştirerek ve geleceğin öğretmenlerinin öğrenme
öğretme süreçlerinde yeni araçları kullanmaya hazırlıklı olmalarını sağlayarak üzerlerine düşen işlevleri yerine
getirebilirler. Eğitim Teknolojisi Ofisi olarak çalışacak ve hizmet verecek birimlerin başarılı olması için gerekli
etmenlerden birisi de bu birimlerden destek alacak öğretim elemanlarının ETO’ya yönelik beklentileri ve
algılarıdır. Bu çalışma kapsamında da eğitim fakültesinde görev alan öğretim elemanlarının konuyla ilişkili
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır:



Eğitim fakültesi bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisinden
beklentileri nelerdir?
Eğitim Teknolojisi Ofisinin;
o Kurumsal ve eğitime yönelik genel işlevleri neler olmalıdır?
o Eğitim ortamlarına ilişkin işlevleri neler olmalıdır?
o Öğrenme–öğretme süreçlerine yönelik işlevleri neler olmalıdır?
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YÖNTEM
Bu araştırmada gerçekleştirilen alanyazın taramasının ardından ilk olarak Uzunboylu ve diğerleri (2009)
tarafından geliştirilen veri toplama aracından yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve öğretim
elemanlarına yöneltilmiş eğitim teknolojisi ofisinin işlevleri ile ilgili beşli Likert yapıda hazırlanan dokuz
maddelik anket kullanılmıştır. Buna ek olarak ofisin kurumsal ve eğitime yönelik, eğitim ortamlarına ilişkin ve
öğrenme–öğretme süreçlerine yönelik işlevlerinin neler olmasının gerektiği ile ilgili açık uçlu olarak yöneltilen
sorularla da görüşleri alınmıştır. Çalışmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmış olup, hizmet verecek ofisin
eğitim fakültesi öğretim elamanlarına destekte bulunacağı göz önünde bulundurularak Niğde Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nde görevli öğretim elemanlarıyla iletişime geçilmiştir. Araştırmada eğitim fakültesi bünyesinde
çalışan 82 öğretim elemanın görüşlerine hazırlanan anket ve açık uçlu sorular aracılığı ile oluşturulan formlarla
başvurulmak istenmiştir. Verilerin toplanması esnasında izinli, raporlu ya da görevli olma sebeplerinden ötürü 16
öğretim elemanına okulda bulunmadığından hiç ulaşılamamıştır. Geriye kalan 66 öğretim elemanından ise
sadece 37 öğretim elemanı (%56) dağıtılan formlara dönüş yapmıştır. Formlara %56 oranında dönüş yapılması
araştırmanın bir sınırlılığı olarak kabul edilebilir. Anketler için eksik yanıt veren iki öğretim elemanı
değerlendirme dışında tutulmuş olup kalan 35 öğretim elemanının (13 kadın, 22 erkek) görüşleri ile gerekli
çözümlemeler yapılarak bulgular ve yorum bölümünde elde edilen veriler ortalama puan, frekans ve yüzde
şeklinde sunulmuştur. Açık uçlu sorulara ise değerlendirmeye tabi tutulan 35 öğretim elemanından 22’si yanıt
vermiştir. Nitel çözümlemelerde bu öğretim elemanları ÖE1, ÖE2, ÖE3….ÖE22 şeklinde kod isimlerle
adlandırılmış olup örnek görüşler bu kod isimler ile sunulmuştur. Çalışmada değerlendirmeye alınan 35 öğretim
elemanının demografik özellikleri ile ilgili bilgilere Tablo 1.’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının bazı demografik özellikleri
Özellikler
Cinsiyet

Bölüm

Akademik Unvan

Kıdem

Son 10 yılda Bilişim Teknolojileri kapsamında herhangi bir eğitime
(kurs, seminer, çalıştay vb.) katıldınız mı?

f

%

Kadın
Erkek
İlköğretim
Güzel Sanatlar Eğitimi
Eğitim Bilimleri

13
22
21
4
5

37
63
60
12
14

Türkçe Eğitimi
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Arş. Gör.
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve üzeri

5
6
13
7
9
8
6
11
2
8

14
17
37
20
26
23
17
31
6
23

Evet

3

9

Hayır

32

91

35

100

Toplam

Araştırmanın katılımcıları İlköğretim (matematik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, sosyal bilgiler
öğretmenliği, sınıf öğretmenliği), Güzel Sanatlar Eğitimi (resim ve müzik öğretmenliği), Eğitim Bilimleri ve
Türkçe Eğitimi bölümlerinde görev yapan 6 doçent, 13 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi ve 9 araştırma
görevlisinden oluşmaktadır. Katılımcılara son 10 yılda bilişim teknolojileri kapsamında herhangi bir eğitime
(kurs, seminer, çalıştay vb.) katılıp katılmadıkları sorulmuş olup eğitim aldığını belirten sadece 3 öğretim
elemanı ise temel düzeyde Bilgisayar İşletmenliği ve Web Tasarımı kurslarına katıldıklarından bahsetmişlerdir.

BULGULAR ve YORUMLAR
Öğretim elemanlarına ETO’nun işlevlerine yönelik görüşlerine ilişkin beşli Likert yapıda (Kesinlikle
Katılmıyorum, Katılmıyorum, Fikrim Yok, Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum) sunulan anket maddelerine
verdikleri yanıtlar Tablo 2.’de ortalama puan ve standart sapma şeklinde sunulmuştur.
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Tablo 2. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının ETO’nun işlevlerine yönelik görüşleri
No

Maddeler

N

Eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaştırılması, niteliğinin
yükseltilmesi için gereken araştırma faaliyetlerini yürütür.
Gerektiğinde alanında uzman kişilerle, akademisyenlerle, üniversitelerin ilgili bölümleriyle
işbirliği içerisinde eğitim alanına yönelik araştırma geliştirme, tasarım, uygulama ve
değerlendirme faaliyetleri yürütür.

35

4,37

1,21

35

4,26

1,09

7

Eğitimcileri öğretim teknolojilerini kullanma hususunda bilgilendirir.

35

4,26

1,15

2

Yürüttüğü faaliyetlerin etkililiğini değerlendirir.

34

4,24

1,18

4

Hazırlanan ders içeriklerinin çoklu ortam ile desteklenmesini sağlar.

35

4,11

1,18

6

Yeni eğitim ortamlarının ülke eğitimine kazandırılması için bilimsel çalışmalar yürütür.

35

4,06

1,28

8

Eğitimcilerin yeni ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş konularda bilgilendirici broşürler
hazırlar.

35

4,06

,998

9

Proje çalışmalarına eğitim teknolojileri açısından görüşlerini bildirir.

35

4,03

1,22

5

Öğrenim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini sağlar.

34

3,97

1,24

3
1

Ss

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde öğretim elemanlarının eğitim teknolojisi ofisinin işlevlerine ilişkin
en fazla katıldıkları durumun; eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaştırılması,
niteliğinin yükseltilmesi için gereken araştırma faaliyetlerini yürütmesi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
gerektiğinde alanında uzman kişilerle, akademisyenlerle, üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği içerisinde
eğitim alanına yönelik araştırma geliştirme, tasarım, uygulama ve değerlendirme faaliyetleri yürütme ile
eğitimcileri öğretim teknolojilerini kullanma hususunda bilgilendirme öğretim elemanlarının katıldıkları diğer
işlevler olarak dikkat çekmektedir. En az katılım gösterilen işlev ise öğrenim ortamlarının öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini sağlama olmuştur. Genel olarak verilen işlevlere yönelik öğretim elemanları
yüksek düzeyde onaylama göstermiş olmalarına karşın araştırma faaliyetlerini yürütme ve eğiticileri
bilgilendirme eylemleri öğretim elemanları tarafından eğitim teknolojisi ofislerinden daha çok beklenen
işlevlerdendir.
Öğretim elemanları tarafından ETO’dan beklenen işlevler arasında önemli oranda ortaya çıkan
eğiticilerin bilgilendirilmesiyle ilgili olarak katılımcılara sunulan anket formunda ETO’nun planladığı
eğitimlerle ilgili olarak isteyip istemedikleri de sorulmuştur. Dörtlü Likert yapıda (Hiç istemem, İstemem,
İsterim ve Çok İsterim) sunulan maddelere ilişkin ortalama puan ve standart sapma değerleri Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo 3. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının ETO’da düzenlenmesi planlanan seminerlere ilişkin görüşleri
No

Maddeler

N

Ss

8

Kişisel Web Sitesi Hazırlama ve Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması

35

3,26

,701

2

Tablet Bilgisayarlar ve Etkileşimli (Akıllı) Tahtalar

35

3,20

,901

14

Görsel Tasarım Uygulamaları

35

3,17

,747

17

Öğretim Amaçlı Video Oluşturma

34

3,12

,844

4

MS PowerPoint 2013 ve Alternatif Sunu Hazırlama Programlarının Kullanımı

35

3,11

,900

9

Bulut Bilişim

33

3,10

,879

10

Araştırmalar İçin Çevrimiçi Veri Toplama

34

3,09

,933

16

Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama

35

3,06

,873

12

İntihal Tarama

35

2,97

,857

7

Eğitimde Mobil Teknolojilerin Kullanımı

34

2,94

,814

13

Akademik Paylaşım ve Google Akademik

34

2,94

,952
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18

Sanal Sınıf Uygulamaları ve Yönetimi

34

2,94

,886

11

Kaynakça Oluşturma

35

2,89

,900

15

Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları

35

2,89

,932

1

Bilgisayarlar Hakkında Basit Donanım ve Yazılım Eğitimi

35

2,86

1,00

5

Çevrimiçi Öğrenme Ortamları ve Öğretim Uygulamaları

35

2,86

,845

6

Öğretimde Sosyal Medya Kullanımı

33

2,82

,983

19

Etkileşimli Öğretim Uygulamaları

34

2,82

,834

3

MS Excel 2013 Etkin Kullanımı

35

2,77

,843

Tablo 3.’deki veriler incelendiğinde öğretim elemanlarının en fazla “Kişisel Web Sitesi Hazırlama ve
Öğretim Materyallerinin Web Üzerinden Yayınlanması” ile “Tablet Bilgisayarlar ve Etkileşimli (Akıllı)
Tahtalar” konusunda eğitim istedikleri görülmüştür. Aynı zamanda görsel uygulamalara yönelik
uygulamalarında (Görsel Tasarım Uygulamaları, Öğretim Amaçlı Video Oluşturma, MS PowerPoint 2013 ve
Alternatif Sunu Hazırlama Programlarının Kullanımı) öğretim elemanları tarafından yoğun biçimde istendiği
görülmektedir. Temel bilgisayar becerileriyle öğretimde sosyal medyadan yararlanma ve etkileşimli öğretim
ortamlarına ilişkin eğitimlere ise talep daha düşük düzeyde olmuştur.
Diğer taraftan ofisin kurumsal ve eğitime yönelik, eğitim ortamlarına ilişkin ve öğrenme–öğretme
süreçlerine yönelik işlevlerinin neler olmasının gerektiği ile ilgili açık uçlu olarak öğretim elemanlarına
yöneltilen sorular sırasıyla tablolar halinde sunulmuştur.
“Eğitim Teknolojisi Ofisinin kurumsal ve eğitime yönelik genel işlevleri neler olmalıdır?” sorusunun
çözümlemeleri sonucu ortaya konmuş öğretim elemanlarına ait görüşler Tablo 4.’de verilmiştir.
Tablo 4. Öğretim elemanlarının ETO’nun kurumsal ve eğitime yönelik genel işlevleri hakkındaki görüşleri
Toplam Katılımcı
Sayısı
21
21
21
21

İfade Edilen Görüş
Eğitim Seminerleri
Akademik Danışmanlık
Araştırma
Yazılım Geliştirme

Görüşü Belirten
Katılımcı Sayısı
10
5
5
1

%
47.6
23.8
23.8
4.8

Tablo 4. incelendiğinde, öğretim elemanlarının % 47.6’sı, ETO’nun kurumsal ve eğitime yönelik genel
işlevleri hakkında, eğitim teknolojisinden faydalanma üzerine bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik eğitim
seminerlerinin düzenlenmesi, %23.8’i, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmiş konularda akademik
danışmanlık sağlanması, yine %23.8’i nitelik ve kaliteyi artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, %4.8’i ise
kurum içi gereksinim duyulan ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yazılımların geliştirilmesi
üzerine görüş bildirmiştir. Bu doğrultuda sırasıyla ÖE3 ve ÖE12 kodlu öğretim elemanlarının görüşleri aşağıdaki
gibidir:
“Fakültemizin bünyesinde kurulan ve faaliyetlere başlayacak olan ofisin genel işlevi öğretim
elemanlarını öğretim ve öğrenimde teknolojiyi etkin kullanma konusunda bilgilendirmek olmalıdır. Aynı
zamanda bu konudaki mevcut imkanlar ve hizmetler tanıtılmalı ve eksiklikler tespit edilerek giderilmeye
çalışılmalıdır.” (İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Yrd.Doç.Dr, Kıdem 15 yıl)
“Günümüz eğitim anlayışında eğitim-öğretim ortamlarında teknolojinin kullanılması ve özellikle
amacına uygun kullanılmasını sağlar. Bu anlamda teknolojinin kullanımında öğretim elemanlarına, öğrencilere,
personele yardımcı olacak eğitim seminerleri verilebilir.” (Türkçe Öğretmenliği, Doç. Dr., Kıdem 20 yıl)
“Eğitim Teknolojisi Ofisinin eğitim ortamlarına ilişkin işlevleri neler olmalıdır?” sorusunun
çözümlemeleri sonucu ortaya konmuş öğretim elemanlarına ait görüşler Tablo 5.’de verilmiştir.
Tablo 5. Öğretim elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisi’nin eğitim ortamlarına ilişkin işlevleri hakkındaki
görüşleri
Toplam Katılımcı
Sayısı
21
21
21
21

İfade Edilen Görüş
Eğitim Teknolojisi Seminerleri
Teknolojik Ortam Sağlama
İçerik Tasarımı Eğitimi
Çevrimiçi Faaliyetler
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Görüşü Belirten
Katılımcı Sayısı
10
10
4
2

%
47.6
47.6
19.0
9.5
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Tablo 5. incelendiğinde, öğretim elemanlarının %47.6’sı ETO’nun eğitim ortamlarına ilişkin işlevleri
hakkında, akademisyenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde teknolojiyi rahatlıkla kullanabilmelerini
sağlayacak eğitim teknolojisi seminerlerinin düzenlenmesi, yine öğretim elemanlarının %47.6’sı teknolojik
altyapının sıklıkla denetlenip olası sorunlara düzenli olarak çözüm getirilmesi çerçevesinde teknolojik ortam
sağlanması, %19’u hedeflere ve içeriğe uygun zengin öğrenme ortamlarının hazırlanması adına içerik tasarımı
eğitimi verilmesi ve %9.5’u da çevrimiçi faaliyetler düzenlenmesi yönünde görüş bildirmiştir. ÖE17 ve
ÖE20’nin bu konudaki görüşleri şu şeklide aktarılmıştır:
“Eğitim ortamlarının teknolojik donanımını oluşturmak. Teknolojik altyapının belirli aralıklarla kontrol
ve denetimini yapmak. Teknoloji alanındaki son gelişmeleri eğitim ortamına yansıtabilmek. Ortam güvenliğini
teknolojik açıdan sağlayabilmek.” (Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Arş.Gör., Kıdem 2 yıl)
“Eğitim faaliyetlerinin hangi araç-gereç (teknoloji kullanımı ile ilgili olan araç-gereçler) kullanılarak
daha nitelikli sürdürülebileceği konusunda yönlendirici olma, sürdürülmekte olan eğitim faaliyetlerinde
kullanılan araç ve yöntemlerini ihtiyaçlara uygun şekilde yenilenmesi konusunda yönlendirici işlevde
bulunabilir.”(Özel Eğitim ABD, Arş. Gör., Kıdem 5 yıl)
Son olarak “Eğitim Teknolojisi Ofisinin öğrenme–öğretme süreçlerine yönelik işlevleri neler
olmalıdır?” sorusunun çözümlemeleri sonucu ortaya konmuş öğretim elemanlarına ait görüşler ise Tablo 6.’de
verilmiştir.
Tablo 6. Öğretim elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisi’nin öğrenme–öğretme süreçlerine yönelik işlevleri
hakkındaki görüşleri
Toplam Katılımcı
Sayısı
22
22
22

İfade Edilen Görüş
Teknoloji Entegrasyonu
Çağdaş Öğretim Yöntemi Seminerleri
Sürecin Desteklenmesi

Görüşü Belirten
Katılımcı Sayısı
11
5
2

%
50
23.8
9.5

Tablo 6. incelendiğinde, öğretim elemanlarının %50’si ETO’nun öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik
işlevleri hakkında, alan uzmanlarıyla işbirliği çerçevesinde öğrenme ortamlarında teknoloji entegrasyonu
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, %23.8’i yeni öğrenme-öğretme yöntemlerinin etkin kullanımına öncülük
yapma adına çağdaş öğretim yöntemi seminerlerinin düzenlenmesi ve %9.5’u ETO bünyesinde yapılması
planlanan etkinlikler ile öğrenme-öğretme süreçlerinin desteklenmesi üzerine görüş bildirmiştir. Bu doğrultuda
ÖE15 ve ÖE21 şu şekilde görüş bildirmişlerdir.
“İletişimin toplum, okul, öğretim elemanlarını ve öğrenciler arasındaki işbirliğini, bilgi teknoloji
araçlarını kullanarak geliştirmek. Öğrenme ortamlarını eğitimsel yayılımlar, elektronik referanslar, uygulama
yayılımları ve eğitsel oyunlar ile desteklemek, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak.” (Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Öğretmenliği Bölümü, Yrd.Doç.Dr., Kıdem 10 yıl)
“Eğitim öğretim süreçlerinde en nitelikli teknik donanımı kullanarak zaman ve maliyet boyutunda
süreci desteklemeli. Örneğin; uzayı merak eden bir öğrenciyi uzaya göndermek yerine simülasyon cihazlarının
kullanılması gibi.” (Resim-iş eğitimi, Yrd. Doç. Dr., Kıdem 9 yıl)
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğretim elemanlarının görüş ve
beklentileri doğrultusunda eğitim teknolojilerini çalışma alanlarıyla desteklemesini sağlayacak, onlara öğretim
ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesinde danışmanlık yapacak Eğitim Teknolojisi Ofisi adı altında bir
birimin hayata geçirilmesi için yapılanlar sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretim elemanları,
Eğitim Teknolojisi Ofisi’nin işlevini, eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi,
yaygınlaştırılması, niteliğinin yükseltilmesi için gereken araştırma faaliyetlerini yürütmek olarak belirtilmiştir.
Gerektiğinde alanında uzman kişilerle, akademisyenlerle, üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği içerisinde
eğitim alanına yönelik araştırma geliştirme, tasarım, uygulama ve değerlendirme faaliyetleri yürütme ile
eğitimcileri öğretim teknolojilerini kullanma hususunda bilgilendirme ise bir diğer işlev olarak ön plan çıkmıştır.
Eğitim Teknolojisi Ofisinden beklentinin eğitim seminerleri ve akademik danışmanlık olduğunu belirten öğretim
elemanları; eğitim teknolojisi seminerleri, teknoloji entegrasyonu, içerik tasarımı ve çağdaş öğretim yöntemi
seminerlerini de ofisin farklı ortamlara ait işlevleri olarak belirtmiştir. Diğer taraftan seminerlerin düzenlendiği
saat dilimlerinin katılım oranına etki eden en önemli faktör olduğu sonucu göz ardı edilmemelidir. Araştırmaya
katılan öğretim elemanlarının büyük oranda gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan seminerlere
katılacağını bildirmesi yine katılımcıların büyük çoğunluğunun ofisin seminerlerine ihtiyaç duyduğunu ve
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geçmişe dönük gerçekleştirilen seminerlerin tümünün tekrarını istediklerini belirtmesi Eğitim Teknolojisi
Ofisinin işlevsel ve gerekli bir kuruluş olduğunu ortaya koyan bir diğer sonuçtur.
Özellikle öğretmen yetiştiren kurumlar için oldukça önemli görülen (Uzunboylu ve diğerleri, 2009) bu
tip destek ofislerinin gerçekleştireceği faaliyetlerle hem bu kurumlardaki öğretim elemanları hem de öğrenciler
hızla gelişen teknolojiyi öğrenme ortamlarına adapte edebilmek konusunda kolaylık sağlayabilir.
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ÇEVRİMİÇİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN VERİTABANI TASARIM
İLKELERİNE GÖRE TASLAĞININ OLUŞTURULMASI
DESIGNING A DATABASE FRAMEWORK OF ONLINE ASSESSMENT SYSTEM BASED
ON DATABASE DESIGN PRINCIPLES
Cihan Bayraktar1, Ömer Kırmacı2
Özet
Kullanıcı ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verebilecek şekilde tasarlanması istenen bir yazılım için sağlam atılması
gereken en önemli adımlardan biri veritabanı tasarımıdır. Kullanıcılar tarafından oluşturulacak veri trafiğini kaldırabilecek
ve aynı zamanda kullanıcıların istedikleri verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilecek bir veritabanı, alt
yapısını oluşturacağı yazılımın da performansını ve başarısını doğrudan etkileyecektir. Aksi bir durum kullanıcıların
yazılım hakkındaki düşüncelerini olumsuz yönde etkileyecektir. Görsel arayüzü güzel hazırlanmış olmasına rağmen
veritabanı taslağı yeterli seviyede hazırlanmamış birçok yazılım kullanıcılar tarafından rağbet görmemiş ve bir süre sonra
yok olmuşlardır. Çalışmamızda “Kitap Okuma Aktivitelerinin Takip ve Değerlendirilmesi” için veritabanı tasarım
ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanmış bir veritabanı taslağı anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Veritabanı tasarımı, ilişkisel veri modeli, normalizasyon, veritabanı tabloları

Abstract
One of the most important steps of designing a software which is literally response all users’ need is desigining database
structure. To overcome the data traffic are generated by the users besides fast and easy way to access datas will affect
directly software perfomance and success. Negative situations are affect reviews about software. Although There were
designed successful interfaces, mostly they were vasnihed and diminished by the users because of insufficent and poorly
designed database structure. In this study we designed a database framework of onlıne assessment system based on
database desıgn prıncıples using case of “ Monitoring and Assessing Reading Book Activities”.
Keywords: Designing Database, Relational Data Model, Normalization, Data Tables

1. GİRİŞ
Önceki yıllarda kurumlar ve işletmelerin işledikleri veri miktarlarını klasik yöntemlere göre saklamaları yeterli
görülmekteyken, günümüz şartlarına bakıldığında artık çok daha fazla ve karmaşık verilerin saklanmalarına
ihtiyaç duyulduğu için klasik yöntemler yetersiz kalmaktadır. Gelişen şartlar dolayısıyla veri saklama hususunda
teknolojik imkânların kullanılması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Veritabanı sistemleri bu ihtiyaçların
karşılanması konusunda önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Veritabanı sistemleri günümüzde artık her türlü
alanda kullanılmaktadır. Sebebi işlenen verilerin kalıcı olmalarını sağlayabilmektir. Veritabanı sistemi
kullanılmadığı takdirde işlenen verilerin kalıcı olmaları mümkün değildir. (Özseven, 2011, s. 13)
Okul, öğrenci, öğretmen, veli, birim, personel, yapılan iş, alınan not, elde edilen derece, sahip olunan haklar,
yapılan satışlar ve alımlar stoktaki ürün miktarı gibi bilgiler bir şekilde bir yerlerde saklanmak istenmektedir.
Günümüz teknolojisinde tüm bu saklama işlemleri bilgisayarlara eklenen veritabanı yazılımları ile çok daha
kolay güvenli olarak saklanabilmektedir. Verilerin belirli bir düzen içerisinde gruplandırılarak saklanmasına ve
gerektiğinde bu verilerin kullanılmasına imkân veren sistemlere veritabanı adı verilmektedir. (Çayırlı, 2005, s.
908)
Günümüz teknolojisinde, çok büyük miktarlarda bulunan veriler güvenli bir şekilde saklanabilmektedir.
Veritabanı sistemlerinde veri saklama özelliğinin dışında bir başka avantajı da, veri çekme, ekleme, silme ve
güncelleme işlemlerinin de kendi mekanizmalarıyla gerçekleşmelerine olanak sağlamaktadırlar (Akyol, Şen, &
Orak, 2014, s. 1).
Geliştirilecek bir yazılımın başarısı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesi ile doğru orantılıdır.
Veritabanı tasarımının uygun bir şekilde yapılması da bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bir şekilde
gerçekleştirilen veritabanı tasarımı, kullanıcıların veriler arasında rahatlıkla gezinmelerini ve istedikleri bilgilere
hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayacaktır. Veritabanı tasarımı esnasında ortaya çıkabilecek hatalar ve
eksiklikler, programın yapısında çeşitli değişikliklere gidilmesi ne yol açacak, aynı zamanda kullanıcıların
program hakkında düşüncelerini olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı yazılımı hazırlamaya başlamadan önce
yazılım ile işlenecek verilerin saklanacağı ortamları tasarlamak son derece önemlidir. Kullanıcıların istek ve
ihtiyaçların tam anlamıyla cevap verebilecek bir veritabanı tasarımı yapabilmek, hazırlanacak yazılımında
başarısını doğrudan etkileyecektir (Topallı, 2013, s. iv).
1
2
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Bu çalışmada ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik geliştirilmesi planlanan internet tabanlı “Kitap Okuma
Takip ve Değerlendirme Sistemi” yazılımı için tasarım ilkelerine göre hazırlanan veritabanı tasarımı
anlatılmıştır. Ortaya çıkarılan veritabanı tasarımı sayesinde, “Kitap Okuma Takip ve Değerlendirme Sistemi”
yazılımının alt yapısının oluşturulmuştur.
2. VERİTABANI TASARIMI
Geliştirilen veritabanı tasarımının tablolarının oluşturulması için Microsoft SQL Server veritabanı sistemi tercih
edilmiştir. Tasarım geliştirme aşamasında alt konularda belirtilen veritabanı tasarım ilkelerine uygun bir
veritabanı ortaya çıkarılmıştır.
2.1 Veri Tekrarı
Uygulamalar içerisinde işlemden geçen verilerin tümü birbirleri ile ilişkili olduklarından dolayı veriler birden
fazla tabloda tutulması gerekecektir. Veritabanı sisteminde herhangi bir tabloya girilen bir verinin aynı şekilde
başka bir tabloya girilmesine mani olunarak veri tekrarı yapılması önlenmiş olur (Özseven, 2011, s. 22). Veri
tekrarının engellenmesi ile birlikte, veri girişi esnasında karşılaşılabilecek hata ve tutarsızlıklarında önüne
geçilmiş olunacaktır (Eski & Karaş, 2014, s. 7).
2.2 Veri Tutarlılığı ve Bütünlüğü
Veritabanı içerisinde farklı tablolar arasındaki ilişkiyi düzenleyen ortak alanlar bulunmaktadır. Veri tutarlılığı
kavramı bu ortak alanlarda bulunan verilerin aynı olmasını zorunlu kılmaktadır. Örnek olarak öğrenci bilgileri
tablosunda öğrenci numarası değiştirildiği zaman, öğrenci numarası verisini saklayan diğer tablolarda da ilgili
güncellemenin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda veri bütünlüğünün sağlanması içinde farklı tablolarda
tutulan ortak verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi önemli bir konudur. Yani bir tabloda veri silme işlemi
gerçekleştikten sonra diğer tablolarda da ilgili veriyi içeren satırların silinmeleri gerekmektedir. Eğer bu
güncellemeler ve bütünlük sağlanmazsa veriler arasında tutarsızlık ve karmaşa oluşacak ve sistem hatalı
çalışacaktır (Özseven, 2011, s. 22-23).
2.3 Veri Paylaşımı
Veritabanı yönetim sistemlerinin önemli bir özelliği, ağ üzerinden kullanıcıların verilere ulaşmalarına imkân
vermesidir. Veri paylaşımı özelliği de bu şekilde fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunan birden fazla
kullanıcının, aynı bilgiye, aynı anda ulaşmalarına imkân sağlamaktadır (Özseven, 2011, s. 23).
2.4 Veri Güvenliği
Veritabanı yönetim sistemlerinin veri güvenliği ilkesi ile birlikte kullanıcıları yetkilendirme özelliği
uygulanabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar, veritabanı içerisinde sadece kendilerine erişim izni verilmiş olan
verilere ulaşabilmekte ve yine sadece izin verilen veriler üzerinde ekleme, silme, güncelleme gibi işlemleri
gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede veritabanı tabloları içerisinde bulunan verilere yetkisiz erişimlerin önüne
geçilebilmektedir (Özseven, 2011, s. 24-25).
2.5 Veri Bağımsızlığı
Veri bağımsızlığı özelliği, veritabanı yönetim sisteminin içersinde bulunan karmaşık durumun kullanıcıya
yansıtılmaması olarak ifade edilebilir. Kullanıcılar kendileri için hazırlanacak arayüzler yardımı ile verilere çok
daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlayarak işlemlerini, karmaşık veri gösterimleri ve algoritmalarla
ilgilenmeden gerçekleştirebilirler (Özseven, 2011, s. 25).
2.6 İlişkisel Veri Modeli
Veritabanlarında en uygun seviyede veri depolama ve işleme gibi uygulamaların yapılabilmesi için 1970 yıllarda
ilişkisel veri tabanı teorisi geliştirilmiştir (Dinçel, 2012, s. 3).
Veritabanlarında bir amaca yönelik saklanacak veriler için birden fazla tablo oluşturulmaktadır. Bu tablolarda
seçilen bazı satırlar, bir başka tablodaki ilgili satırlar ile arasında ilişkiler bulunacaktır. İlgili tablolarda, satırlar
arasında bulunacak bu ilişkiyi ilk tabloda tanımlanacak olan birincil anahtar sütunu sağlayacaktır. İlk tabloda
ilişkiyi gerçekleştirecek birincil anahtar değeri, ilişkinin diğer ucunda bulunan tablo ve tablolarda da
bulunacaktır. Buna da yabancı anahtar adı verilmektedir. Böylelikle, ayrı tablolarda bulunacak aynı değeri
taşıyan birincil anahtar ve yabancı anahtarlar referans olacakları farklı değerler arasında bağlantı kurulmasına
imkan sağlayacaklardır (Sarısakal, 2001-2002, s. 44).
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Örnek olarak Şekil 1’ de gösterilen birinci tablo içerisinde kayıtlı öğrencilerin kimlik bilgileri, ikinci tabloda ders
bilgileri, üçüncü tabloda ise öğrencilerin ders notları saklanmaktadır. İlk tabloda bulunan ogrenci_no isimli
sütun, ikinci tabloda ise ders_kodu isimli sütun birincil anahtar olarak tanımlanmıştır ve diğer verilere referans
olmaktadır. üçüncü tabloda da ogrenci_no ve ders_kodu isimli sütunlar yabancı anahtar olarak görev
yapmaktadır ve birinci ve ikinci tablolardaki birincil anahtarlar ile aralarında kurulmuş olan ilişki sayesinde
istenilen öğrencinin ilgili derslerine ait not bilgisine ulaşılmasını sağlamaktadır.

Şekil 1 – İlişkisel Veri Modeli Örneği
İlişkisel veri modelinde tablolar arası ilişkiler bire-bir(1-1), bire-çok(1-n), çoğa-bir(n-1) ve çoğa-çok(n-m)
şeklinde gerçekleşebilir.





Bire-Bir İlişki, ilişki kurulan tabloların her ikisinde de birincil anahtar ve yabancı anahtarın temsil
edeceği kayıt sayısının bir olması durumda,
Bire-Çok İlişki, ilişki kurulan tablolarda birincil anahtara, diğer tabloda yabancı anahtarın temsil ettiği
birden fazla değerin karşılık gelmesi durumunda,
Çoğa-Bir İlişki, ilişkili tablolarda ilk tabloda birincil anahtarın temsil ettiği birden fazla değerin, diğer
tabloda yabancı anahtarın temsil ettiği tek bir değere karşılık gelmesi durumunda,
Çoğa-Çok İlişki, ise ilk tabloda bulunacak birden fazla değerin, diğer tabloda da yine birden fazla
değere karşılık gelmesi durumunda,

gerçekleşmektedir (Özseven, 2011, s. 39).
2.7 Normalizasyon (Normalleştirme)
Normalizasyon, ilişkili veri modeli sistemlerinin tasarımında sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir (Fenerci,
2001, s. 128). Ayrıca veritabanının tasarlanması sürecinde veri tekrarları, veri kayıpları ve tutarsızlıkları gibi
problemlerin engellenmesi için kullanılan işlemler olarak ifade edilebilir (Özseven, 2011, s. 58).
Sağlam temel oluşturabilecek bir veritabanı oluştururken dikkat edilmesi gereken önemli konuların başında veri
tekrarları gelmektedir. Veriler parçalanarak birden küçük boyutlarda tasarlanan birden fazla tabloda
saklanmaktadır. Bu şekilde veri tekrarının engellenmesi ile birlikte, hem veritabanı boyut olarak daha az yer
kaplar, hem de veri tutarsızlıkları önlenmiş olur. Tabloların parçalanması ile oluşturulacak normalizasyon süreci
sayesinde veri girişi, veri silme ve düzenleme gibi güncelleme esnasında yaşanabilecek sorunlarda engellenmiş
olacaklardır. Bahsedilen bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı normalizasyon kuralları ortaya çıkmıştır.
Bu kurallar, 1. Normal Form, 2. Normal Form, 3. Normal Form, Boyce-Code Normal Form, 4. Normal Form ve
5. Normal Form olarak derecelerine göre isimlendirilmişlerdir (Fenerci, 2001, s. 128).
1. Normal Form(1NF), tablonun hafızada daha az yer kaplaması için geliştirilmiştir. Bu seviyede tablolar arası
ilişkiler belirlenir ve her bilgi için ayrı sütun oluşturulur.
2. Normal Form(2NF), özellikle 1NF’de karşılaşılan güncelleme sorununun çözümü için geliştirilmiştir. Bu
seviyede birincil anahtara bağımlı olmayan sütunlar ayrı bir tabloya aktarılarak saklanır.
3. Normal Form(3NF), 2NF’de karşılaşılan geçişli bağımlılık sorunlarını çözmek için geliştirilmiştir. Bu
seviyede bir tabloda anahtar görevi bulunmayan bir sütun, diğer bir tablonun birincil anahtar sütunu ya da
anahtar olmayan başka sütunları ile ilişkili olmalıdır.
Boyce-Code Normal Form(BCNF), tasarlanan bir tablo 3NF kuralına uygun ve bağımlılık işaretinin solunda
bulunan özelliği ifade eden her belirleyici, aday anahtar konumunda ise, tablo BCNF kuralına uygundur
denilebilir.
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4. Normal Form(4NF), birincil anahtar görevini üstlenen sütunlar ile anahtar olmayan diğer sütunlar arasında
olabilecek her “1-n” ilişki türü için ayrı tablo kullanılmasını gerektiren normalizasyon kuralıdır.
5. Normal Form(5NF), ilk dört kuralın kapsamına girmeyen veri tekrarlarını engellemek için kullanılan
normalizasyon kuralıdır (Özseven, 2011, s. 60-69).
3. SONUÇ
Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak geliştirilmesi planlanan “Kitap Okuma Takip ve Değerlendirme Sistemi”
yazılımında, öğrenciler sistem üzerinde kayıtlı bulunan kitap listesinden, kitaplar hakkındaki tanıtım bilgilerini
(Kitap adı, yazar adı, özeti vb.) inceleyerek, okumak isteyecekleri bir kitabı seçeceklerdir. Seçim işlemi
tamamlandıktan sonra ilgili öğrenciye kitabı bitirmesi için bir süre önerilecek ve bu süre sonunda kitap hakkında
çevrimiçi sınava girmesi istenecektir. Sınav, ilgili kitap hakkında zümre öğretmenler tarafından daha önce
hazırlanmış sorular içerisinden sistem tarafından rastgele seçilecek 25 soru ile gerçekleştirilecektir. Öğrenci,
sınavda yeterli puan alabilirse, ilgili kitap okudukları arasına eklenecektir. Eğer, sınavda başarısız olur veya
sınava zamanında girmezse kitabı okumadığı kabul edilecektir. Sistem ana hatları ile öğrencilerin kitap okuma
etkinlikleri üzerine kurulacaktır. Aynı zamanda yazılımda belirtilecek sınıf öğretmeni kullanıcısı, sorumlu
olduğu öğrencilerin, idareci kullanıcısı ise sorumlu olduğu okulda bulunan tüm öğrencilerin kitap okuma ve
sınav süreçlerini takip edebilecek ve öğrenci bilgilerini raporlayabilecektir.
Hazırlanacak sistemin alt yapısını oluşturması için tasarlanmış olan veritabanı taslağında mümkün olduğunca
veriler 12 adet tabloya bölünerek saklanacaklardır. Bu sayede veritabanı tasarımının en büyük sorunu olan veri
tekrarları aşılmış olacaktır. Çalışmaya ek olarak sunulan(EK-1) veritabanı tasarım şablonunda görüleceği üzere,
hazırlanmış olan ilişkiler sayesinde veri tutarlılığı ve bütünlüğü kavramları da gerçekleştirilmektedir. Sistem,
internet üzerinde hizmet vereceği için bir veriye birden fazla kullanıcının aynı anda ulaşmasına imkân verilecek
yani veritabanı yönetim sistemlerinin faydalarından biri olan veri paylaşımı özelliği sağlanmış olacaktır. Yine
kullanıcılar için hazırlanacak yazılım arayüzü ile, sistemi kullanacak kişiler veritabanının karmaşık yapısı ile
muhatap olmadan veritabanı içerisinde bulunan verilerden sadece kendilerine erişim izni verilenlere daha kolay
ve hızlı bir şekilde ulaşarak gerekli veri işleme uygulamalarını gerçekleştirebileceklerdir.
“Kitap Okuma Takip Değerlendirme Sistemi” yazılımı için geliştirilen veritabanı tasarımında ilişkisel veri
türlerinden varlık ilişki modeli tercih edilmiştir. Tablolar arası ilişkilerde genellikle bire-çok(1-n) ilişki
bulunmasının yanında bazı durumlarda çoğa-çok(n-m) ilişkisi de kullanılmıştır (Örn: Şekil 2).

Şekil 2 – Örnek Varlık İlişki Modelleri
Veritabanının normalizasyon sürecinde ise, mümkün olduğunca verilerin farklı tablolara parçalanması ve birincil
anahtar olmayan sütunlarla diğer tablolardaki birincil anahtar görevini üstlenen sütunlar arasında ilişki
sağlanmaya çalışılarak, veritabanının 3. Normal Form seviyesine ulaşması sağlanmıştır (Örn: Şekil 3).
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Şekil 3 – 3. Normal Form Kuralı Örneği
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ÇEVRİM İÇİ ÖRNEK OLAY KÜTÜPHANESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: www.fatih2023.net ÖRNEĞİ
EVALUATION OF USABILITY OF ONLINE CASE-BASED LIBRARY: SAMPLE OF
www.fatih2023.net
Mustafa Tevfik HEBEBCİ1, İsmail ŞAHİN2, İsmail ÇELİK3
Özet
İnternetin çok geniş bir kitleye zaman ve mekân sınırı olmaksızın hitap etmesi ve web teknolojilerinin hızlı bir şekilde
gelişmesi web sayfalarının önemini daha da artırmıştır. İçerik ve tasarım olmak üzere iki temel yapıdan oluşan web
sayfalarının sahip olduğu hedef kitle göz önüne alınarak tasarlanması ilgili sayfaların kullanıcılar tarafından daha
anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Literatürde kullanılabilirlik, kullanıcı ara yüzlerinin ne derece kolay
kullanıldığını değerlendiren; öğrenilebilirlik, etkililik, akılda kalıcılık, hata ve tatmin edicilik gibi bileşenlerden oluşan bir
kavram olarak tanımlamıştır (Nielsen, 2012). Geliştirilen web sayfalarının başta hedef kitle olmak üzere tüm kullanıcı
grupları tarafından ek bilgi gerektirmeksizin hızlı ve basit bir biçimde kullanılabilme özelliğine sahip olması gerekmektedir.
Bu yüzden geliştirilen web sayfalarının yayınlanmadan önce kullanılabilirlik düzeylerinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi
ilgili sayfaların son kullanıcıya daha uygun halde sunulmasına olanak sağlamaktadır.
Geliştirilen web sayfaların kullanılabilirlik düzeyleri “Kullanılabilirlik Test Yöntemleri” ile belirlenebilmektedir. Bu
çalışma, kullanılabilirlik test yöntemlerinden biri olan deneysel yaklaşım (kullanıcı testleri) ile gerçekleştirilmiştir. Tasarımın
kullanılabilirliği hakkında en gerçekçi verileri veren ve çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan deneysel yaklaşım,
gerçek kullanıcıları, gerçek bir ara yüzü kullanırken, gerçek görevler ile test etmeyi ve toplanan verileri analiz ederek
tasarımı kullanılabilirlik açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Çağıltay, 2011). Bu çalışmada, TÜBİTAK 113K302
numaralı proje kapsamında örnek olay kütüphanesi olarak hazırlanmış olan www.fatih2023.net sayfasının kullanılabilirliğini
değerlendirmek için konu alanı uzmanlarının önerileri ile 9 maddelik bir görev listesi oluşturulmuştur. Tanımlanan görevler,
web sayfasının hedef kitlesini oluşturan 13 öğretmen adayına 2 gözetmen eşliğinde laboratuvar ortamında uygulanmıştır.
Oluşturulan görev listesinde belirlenen görevlere ek olarak sitenin genel durumunu ortaya çıkarabilmek için açık uçlu 2 soru
sorulmuştur. Katılımcıların gerçekleştirdiği görevler bir ekran kaydedici program aracılığıyla ile kayıt altına alınarak
gerçekleştirilen görevler ve ne kadar sürede gerçekleştirildikleri tek tek incelenmiştir.
Araştırma bulguları web sayfasının genel anlamda kullanılabilir olduğunu göstermiştir. Ayrıca, katılımcılar tarafından web
sayfasına ilişkin bazı öneriler de sunulmuştur. Katılımcıların yoğun bir şekilde zorlandıkları özelliklerden bazıları şu
şekildedir: 1) Web sayfasında yer alan bazı ikonların ne işe yaradığının açıklanmamış olması. 2) Örnek olay ekleme
sayfasındaki her sekmenin altında “Kaydet” düğmesinin yer alması. 3) Üye kayıt sayfasında şifre alanının gözüküyor olması.
4) Form öğelerindeki zorunlu alanların belirtilmemesi. Katılımcıların beğendikleri ve işlerini kolaylaştırdıklarını öne
sürdükleri özelliklerden bazıları ise şu şekildedir: 1) Arama ve filtreleme bölümlerinin çok işlevsel ve kullanışlı olması. 2)
İletişim bölümünün kullanımının çok kolay olması. 3) Üye kayıt sayfası sade ve pratik olması. 4) Sitenin genel olarak sade
ve kullanışlı olarak bulunması.
Not: Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 113K302 numaralı
“FATİH Projesi Uygulamalarının Teknolojik-Pedagojik-Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesinde Gözlemlenmesi ve Çevrimiçi
Örnek Olay Kütüphanesi Oluşturulması” başlıklı proje kapsamında hazırlanmıştır. Yazarlar, bu çalışmaya desteğinden dolayı
TÜBİTAK’a teşekkür eder. Bu çalışma, ilk yazarın proje kapsamında yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: kullanılabilirlik, insan bilgisayar etkileşimi, çevrim içi örnek olay kütüphanesi.

1. GİRİŞ
Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki (BİT) gelişmeler bireylerin yaşamlarında ve alışkanlıklarında birtakım
değişikliklere neden olmuştur. Özellikle son yıllarda, internet teknolojisindeki değişim web teknolojisinde de
hızlı bir gelişimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Web teknolojisindeki bu hızlı gelişim insanların her zaman
yapmış olduğu fatura ödeme, alışveriş yapma ve para transferi gibi işleri daha farklı ve daha kolay yoldan
gerçekleştirmelerine olanak sağlamıştır. Bu web teknolojileri ile hazırlanan web sayfaları, her ne kadar insanların
hayatını kolaylaştırma düşüncesiyle hazırlanmış olsalar da bazı kullanım sorunlarını da beraberinde getirdikleri
görülmektedir. Bu ve benzeri kullanım sorunları kullanılabilirlik ve insan bilgisayar etkileşimi (İBE)
kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ingram (2003) hazırlanan web sayfalarının kullanıcı kitlesinin göz önüne alınarak hazırlanmasının kullanıcıların
mevcut web sitesine olan konstarasyon düzeylerine katkı sağladığını belirtmiştir. Bu yüzden kullanılabilirlik
sorunlarının minimum düzeye indirilmesinde, yazılım uzmanlarına büyük görevler düşmektedir. Yazılımın
1
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geliştirilme aşamasında ve bitiminde hedef kitleden dönüt alınmaması, geliştirilen yazılımların sadece geliştirici
kişilerin anlayacağı şekilde tasarlanması hedef kitleyi oluşturan kullanıcılar açısından büyük bir sorun teşkil
etmekte ve ilgili yazılımın önemini kaybetmesine neden olmaktadır. Web sayfalarının, başta hedef kitle olmak
üzere tüm kullanıcı grupları tarafından ek bilgi gerektirmeksizin hızlı ve basit bir biçimde kullanılabilme
özelliğine sahip olması önemli bir özelliktir. Bu yüzden geliştirilen web sayfalarının yayınlanmadan önce
kullanılabilirlik düzeylerinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi ilgili sayfaların son kullanıcıya daha uygun halde
sunulmasına olanak sağlamaktadır.
İBE ve Kullanılabilirlik
İBE alanındaki çalışmalar, BİT’de geliştirilen ürünlerin insanlara ve insanların ihtiyaçlarına yönelik olarak
üretilmesini hedeflemektedir. İBE incelendiğinde, insanın teknolojiye değil, teknolojinin insana ayak
uydurmasını amaçlayan etkileşimli teknolojilerin; tasarım, geliştirilme, değerlendirme ve uygulama kısmı ile
ilgilenen disiplinler arası bir çalışma alanı olduğu görülmektedir. (Çağıltay, 2011).
Nielsen (2012)’e göre kullanılabilirlik, kullanıcı arayüzlerinin ne derece kolay kullanıldığını değerlendiren;
öğrenilebilirlik, etkililik, akılda kalıcılık, hata ve tatmin edicilik gibi bileşenlerden oluşan bir kavramdır. Jeng
(2005) yapmış olduğu çalışmada kullanılabilirlik özelliklerini şu şekilde listelemiştir:
1.

Kullanışlılık, etkililik, öğrenilebilirlik, tutum

2.

Çabuk ve kolay bir şekilde görevleri gerçekleştirme

3.

Kullanım kolaylığı ve öğrenme

4.

Kullanışlılık ve faydalılık

5.

Görevleri yerine getirmek için hedef kullanıcı tarafından etkili kullanım

6.

Etkililik, etkinlik, memnuniyet

7.

Arayüz etkililiği

8.

Kullanım kolaylığı, etkililik

9.

Etkililik, öğrenilebilirlik, esneklik, kullanıcı tutumu

Arayüz Değerlendirme Yöntemleri ve Kullanılabilirlik Testleri
Çağıltay (2011)’a göre kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri, tür ve yaklaşım olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Yaklaşım açısından ele alındığında kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri; Tasarım Rehberleri
Temelli, Kullanıcı Temelli, Uzman Temelli ve Model Temelli olmak üzere 4’e ayrılmaktadır. Tür açısından ise
Süreç içi ve Süreç sonu olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.
Kullanılabilirlik testleri, kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi istenen ürünün belirli hedef kitlede belirli
görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet değerlerinin alınması
amacıyla yapılmaktadır (ODTÜ, 2014). Kullanılabilirlik testi ile bir web sitesinin değerlendirilmesi
araştırmacılar tarafından oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde birçok
araştırmada ilgili web sitelerini değerlendirmek için kullanılabilirlik testlerinin kullanıldığı görülmektedir (Dalcı
& ark., 2008; Ersoy, 2004; Ingram, 2003; Öndin, 2007). Çağıltay (2011) kullanılabilirlik değerlendirme
yöntemlerini şu şekilde sınıflandırmıştır:
Kullanılabilirlik Test Türleri
Süreç içi Testler (Formative/Diagnostic): Geliştirilecek olan ürünün üretim süreci içinde yapılan değerlendirme
yöntemidir.
Süreç Sonu Testler (Summative/Metrication): Ürün ortaya çıktıktan sonra yapılan testlerdir. Bu testler ile
ürünün geçerliği sağlanarak genel kullanıma sunulur. Literatürdeki kullanılabilirlik çalışmalarının genellikle
süreç sonunda gerçekleştirildiği görülmektedir (Ballard, 2010; Ersoy, 2004; Ingram, 2003;
Karacan &
Demirtel, 2009; Öndin, 2007).
Kullanılabilirlik Test Yaklaşımları
Tasarım Rehberleri: Hazırlanan tasarımlarda tutarlılığı ve uyumluluğu sağlamak için geliştirilen rehberlerdir.
Uzman Temelli (Sezgisel): Geliştirilen ürünün bir uzman tarafından değerlendirilmesidir.
Kullanıcı Testleri: Bu yöntem gerçek kullanıcılara, gerçek bir arayüz sistemi karşısında, gerçek görevler
verilerek gerçekleştirilir.
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Model Temelli: Bu yaklaşımda kullanıcıların bilişsel ve fiziksel davranışları modellenmeye çalışılır ve
kullanıcının davranışlarının bu modele uygun olup olmadığını ve modelin daha hızlı nasıl çalıştırılabileceği gibi
konular değerlendirilmektedir.
2. YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, bir çevrim içi örnek olay kütüphanesi olan www.fatih2023.net sayfasının kullanılabilirliğinin
kullanıcı testleri yaklaşımıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Deseni
Çalışma, hem nicel hem nitel veri toplama teknikleri içeren karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Karma araştırma yöntemi amaçlı olarak iki ya da daha fazla analiz veya veri toplama yolunun aynı araştırmada
kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Greene, Krayder & Mayer, 2005).
Veri Toplama Aracı
Web sitesinin temel işlevlerini yerine getirme durumunu ölçmek için Çağıltay’ın (2011) test öncesi belirlenmesi
gereken önerileri ve konu alanı uzmanlarının önerileri doğrultusunda bir kullanılabilirlik testi geliştirilmiştir.
Geliştirilen kullanılabilirlik testinde web sitesinin kullanımı ile ilgili 9 temel görev ve ek iki soru yer almaktadır.
Ayrıca bu testte, katılımcılara ilgili görevi yerine getirdikten sonra görevi puanlaması ve göreve ilişkin
görüşlerini ve önerilerini ifade etmesi istenmiştir. Veri toplama aracında yer alan sorular şu şekildedir:
Görev 1. Siteye üye olunuz.
Görev 2. Herhangi bir bölüm içinde yer alan örnek olayı inceleyerek yorum yapınız.
Görev 3. Sitede yer alan arama menüsüne “bilgisayar” anahtar kelimesini girerek arama yapınız.
Görev 4. Herhangi bir bölüme ait örnek olay menüsüne girerek ilgili örnek olayları filtreleme menüsünü
kullanarak görüntülenme sayısına göre filtreleyiniz.
Görev 5. Üye girişi yaparak “Bilgilerim” bağlantısında yer alan herhangi bir profil bilginizi güncelleyeniz.
Görev 6. “Örnek Olay Ekle” bağlantısını kullanarak yeni bir örnek olay ekleyiniz.
Görev 7. “Örnek Olaylarım” bağlantısını kullanarak eklediğiniz örnek olayda herhangi bir düzenleme
yapınız.
Görev 8. “Yorumlarım” bağlantısını kullanarak eklediğiniz yorumda herhangi bir değişiklik yapınız.
Görev 9. İletişim menüsünü kullanarak site yönetimine herhangi bir mesaj gönderiniz.
Web sayfasını kullanırken herhangi bir teknik sorun yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu sorunlar nelerdir?
Web sayfasında eklemek ya da çıkarmak istediğiniz herhangi bir bileşen var mı? Lütfen belirtiniz.
Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın katılımcılarını, 2013-2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde eğitim gören 13 son sınıf öğretmen adayı
oluşturmaktadır.
www.Fatih2023.net Nedir?
www.fatih2023.net, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1001-Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 113K302 numaralı bir projedir.
Bu proje, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi uygulamalarının gözlemler
yoluyla değerlendirilmesine katkıda bulunan bir araştırmadır. Bu araştırmayla çevrimiçi, etkileşimli ve içeriği
zenginleştirilebilir bir örnek olay kütüphanesi geliştirilerek tüm eğitimcilerin kullanımına sunulmuştur.
Kullanılabilirlik Testinin Uygulanması
Araştırmacılar tarafından geliştirilen kullanılabilirlik testi, 2 araştırmacı eşliğinde bilişim teknolojileri
laboratuvarında 13 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama başlatılmadan laboratuvardaki bilgisayarlara
ekran kaydedici program yüklenmiştir. Daha sonra ilgili programın çalıştırılmasının ardından katılımcılardan
belirlenen görevleri gerçekleştirmeleri istenmiştir. Verilen görevleri bitiren katılımcıların ekran kaydedici
programı kapatarak video ve kullanılabilirlik testini teslim etmeleri istenerek süreç bitirilmiştir (Şekil 1).
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Ekran Kaydedici
Programın
Çalıştırılması

Görevlerle İlgili
Puanlamanın ve
Düşüncelerin
Yazılması

Görevlerin
Gerçekleştirilmesi

Video ve
Kullanılabilirlik
Testinin Teslim
Edilmesi

Şekil 1. Kullanılabilirlik Testinin Uygulama Aşamaları
3. BULGULAR
Kullanılabilirlik çalışmasında yer alan 13 katılımcının her biri 9 görev yapmıştır. Tüm katılımcılar tarafından
başarılı veya başarısız gerçekleştirilen görev sayısı 117 olmuştur. Bu görevlerden 104’ü başarılı bir şekilde
gerçekleştirilirken 13 tanesi de çeşitli sebeplerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Kullanılabilirlik Testinde Yer Alan Görevlerin Gerçekleştirilme Durumları
Görev
Görev 1
Görev 2
Görev 3
Görev 4
Görev 5
Görev 6
Görev 7
Görev 8
Görev 9
Toplam

Başarılı Görev Sayısı
13
13
13
12
11
13
7
9
13

Başarısız Görev Sayısı
0
0
0
1
2
0
6
4
0

104

13

Ekran kaydedici program ile elde edilen videolar incelediğinde, katılımcıların verilen görevleri yaklaşık 27
dakikada tamamladıkları görülmektedir. Katılımcıların görevleri gerçekleştirme süreleri incelendiğinde en uzun
süren uygulamanın 20 dakika 23 saniye ile Görev 6, en kısa süren uygulamanın ise 9 saniye ile Görev 3 olduğu
görülmektedir. Görevlere ait puanlama işlemi 1- Çok zor, 10- Çok kolay şeklinde tanımlanmıştır.
Kullanılabilirlik testi sonuçları incelendiğinde katılımcıların tüm görevleri kolay bir şekilde gerçekleştirdikleri
görülmektedir. En düşük puanı alan görev 9 puan ile Görev 6 olurken; tüm katılımcıların çok kolay olarak
nitelendirdikleri ilk görev, 10 puan almıştır.
Katılımcıların Görevlere İlişkin Düşünceleri
Görev 1 için, Katılımcı 6, “Siteye çok rahat bir şekilde üye oldum, gereğinden fazla bilgi istemeyen bir kayıt
formu vardı.” ifadesini kullanırken Katılımcı 5 “Siteye üyelik çok basit bir işlemdir. Gerekli bilgileri girip siteye
üye olmamız çok kısa ve basit şekilde olmuştur” diyerek bu görevi kolay bir şekilde gerçekleştirdiğini
belirtmiştir. Katılımcı 4 ise kayıt formunda doldurulan alanlarda yer alan şifre alanıyla ilgili “Üye olurken şifre
görünmesi problem olabilir.” önerisinde bulunmuştur.
Görev 2 incelendiğinde Katılımcı 3, yorum ekleme işlemi ile ilgili “…yorum ekleme kısmında yer alan güvenlik
uygulaması güzel olmuş.” ifadesini kullanırken, Katılımcı 10, “Yapmış olduğum işlemde zorluk çekmedim.
Gayet kullanışlı.” ifadesini kullanarak bu kısımla ilgili bir sorunun olmadığını belirtmiştir. Sayfa da yer alan
akordeon menü uygulaması için Katılımcı 12 “Açılır menü tekrar düzenlenebilir. Bir yorumun okunması
sırasında diğer cevaplar görünür değil. Menü tekrar düzenlenip soruların ve cevapların hepsinin gözükebileceği
bir alternatif düşünülebilir.” önerisinde bulunurken; Katılımcı 2 ise akordeon menü uygulamasını beğendiğini
“Akordeon menü çok performanslı ve güzel” şeklinde dile getirmiştir.
Görev 3 için katılımcılar arama işleminin oldukça kolay ve pratik olduğunu belirten açıklamalar yapmışlardır.
Bu işlemle ilgili Katılımcı 3, “Arama kısmı oldukça başarılı çalışıyor. Listelenenlere hemen ulaşılabiliyor.”,
Katılımcı 10, “Arama yapmakta zorlanmadım ve aradığım bilgiye ait dokümana rahatlıkla ulaştım.”, Katılımcı
6, “Gayet kolay ve kullanışlı.” şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Görev 4 de katılımcılar tarafından kolay bir şekilde gerçekleştirilen görevlerdendir. Katılımcı 12, filtreleme
işleminin çok kolay ve basit olduğunu “Örnek olay filtreleme ve arama kısmı oldukça kolay bulunabilmekte ve
oldukça işlevsel. Filtrelenen sonuçların sayısı da sayfada yer almaktadır. Eksiksiz olduğunu düşünüyorum”
şeklinde ifade ederken, Katılımcı 6, “Filtreleme işlemi istediğim kriterlere göre oldu. Filtreleme menüsünün
olduğu yerde gayet görülür bir yerdeydi.” diyerek filtreleme menüsünün yerinin de kullanım açısında uygun
olduğunu belirtmiştir. Bu görüşlerin aksine Katılımcı 9 ise “Oldukça hızlı bir kullanıma sahip fakat sitenin
altında yer alması bu bölümün görülme imkânını zorlaştırıyor.” diyerek filtreleme menüsünün daha dikkat
çekici bir yerde konumlandırılmasını önermiştir.
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Görev 5 incelendiğinde Katılımcı 5 ve Katılımcı 7, fotoğraf ekleme olanağının da sunulmasını önermişlerdir.
Katılımcı 3 “Bilgi güncelleme işlemi oldukça kolay fakat şifre önerisinde bulunması güvenlik açısından iyi
olurdu.” şekilde fikir belirterek bir şifre oluşturucu mekanizmanın eklenmesini istemiştir.
Görev 6 kolaylık açısından incelendiğinde en az puanı alan görev olmuştur. Çok sayıda form elemanın yer
alması birtakım zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu göreve ilişkin Katılımcı 1, “Sekmelerin hepsinin
doldurulduktan sonra kaydet butonu olması daha güzel olur.”, Katılımcı 9, “Altta yer alan kaydet butonu kafa
karıştırıcı bunun yerine ileri butonu olmalı.”, Katılımcı 10, “Örnek olayda yer alan başlıkları doldurduktan
sonra psikolojik olarak kaydet butonuna gidiyor. Bu yüzden kaydet butonunun son sayfaya koyulması
gereklidir.”, Katılımcı 13, “Örnek olay ekle menüsünü kullanarak örnek olayımı ekledim. Bu işlem sırasında
hiçbir problemle karşılaşmadım. Fakat burada bölümlerin hepsinin sonunda yer alan kaydet seçeneği biraz kafa
karıştırıcı. Son sayfada olması daha uygun.” Katılımcıların önerileri incelendiğinde birçoğunun “Kaydet”
düğmesinin her sekmede değil de son sekmede olmasının daha anlaşılır olacağı kanaatine varmışlardır.
Görev 7 gerçekleştirilme oranının en düşük olduğu görevdir. Bunun sebebi ise katılımcıların genellikle düzeltme
sayfasına erişim sağlayamamalarıdır. Bu görev ile ilgili katılımcıların bir kısmı çok kolay nitelendirmesinde
bulunurken bir kısmı ise birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerden bazıları şu şekildedir: Katılımcı 3,
“Düzetme işlemi için kalem simgesi kullanılmış. Dikkat çekmiyor kullanıcıyı yönlendirici bilgi verilmeli.”,
Katılımcı 7, “Örnek olay düzenleme linkini bulamadım.” ve Katılımcı 11, “Düzenleme işlemi için kalem
simgesinin ne anlama geldiğini bilmiyordum.” Katılımcılar Görev 8’de de Görev 7’ye benzer problemler
yaşamış ve düzenleme sayfasına erişememişlerdir.
Görev 9 incelendiğinde ise katılımcılar tarafından kolay bir şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir. Göreve
ilişkin katılımcı ve düşünceleri şu şekildedir: Katılımcı 5, “Çok kolay ve hızlı.”, Katılımcı 8, “İletişim menüsü
işlemini kolayca yapabilmekte.”, Katılımcı 9, “Gayet kolay ve kullanışlı.”, Katılımcı 10, “Tasarım gayet güzel
ve işlem kolaylıkla yapılabiliyor.”, Katılımcı 13, “Bu işlem sırasında herhangi bir sorun yaşamadım.”
Görevler dışındaki sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların internet sağlayıcısından kaynaklı bazı
küçük problemler dışında herhangi bir teknik sorun yaşamadığını göstermektedir.
4. SONUÇ
Tartışma ve Sonuçlar
Katılımcılara ait görüşler incelendiğinde, www.fatih2023.net sayfasının bazı küçük problemler dışında genel
anlamda kullanılabilir olduğu ortaya çıkmıştır. Bazı problemlerin ise kullanıcılar tarafından farklı şekilde
değerlendirildikleri görülmüştür. Araştırma bulguları incelendiğinde, katılımcıların bir kısmı sayfada yer alan
akordeon menü uygulamasını beğenirken, bir kısmının da bu uygulamayı yanlış buldukları ve değiştirilmesi
gerektiğini önerdikleri görülmektedir. Kullanıcıların web sitesinin kullanımı ile ilgili temel yeterliliklere sahip
olması için bilgi verilmesine rağmen bazı kullanıcıların, bazı görevleri gerçekleştiremedikleri görülmüştür.
Video kayıtlar ve kullanıcı görüşleri incelendiğinde, bu başarısızlıkların sebeplerinden birinin web sitesi
içerisinde yardım bölümünün yer almamasının olduğu görülmektedir. KKİSS rehberinde (2009), internet
sitesiyle ilgili ek yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılara yardım seçeneği sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Rehberde, özellikle yeni kullanıcıların web sitesinin içeriği ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmasına olanak
sağlayan bir yardım bölümü hazırlanmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. Her ne kadar kullanıcılara web
sitesinin kullanımı ile bilgi verilmiş olsa da bu tarz sorunlarla karşılaşılıyor olması web sitelerinde temel bir
yardım bölümünün olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Öneriler
1.

Bu çalışmada, deneysel kullanılabilirlik değerlendirme yöntemi izlenmiştir. Farklı araştırmalarda, diğer
kullanılabilirlik değerlendirme yöntemlerinden de yararlanabilir.

2.

Yapılacak araştırmalarda, kullanıcıların sayfadaki odaklarını belirlemek amacıyla “eye-tracking”
yöntemlerinden yararlanılabilir.

3.
4.

İlgili web sitesinin mobil cihazlardaki kullanılabilirlik düzeyleri araştırılabilir.
İlgili web sitesinin kullanılabilirlik değerlendirmesi farklı gruplar üzerinde de gerçekleştirilebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK BENİMSEME DURUMLARI İLE
FACEBOOKUN EĞİTSEL KULLANIM AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN STATE OF TEACHER CANDIDATES FACEBOOK
ADOPTION AND USAGE OF FACEBOOK FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Alpaslan DURMUŞ1, Hakkı BAĞCI2
Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Facebook’u benimseme durumlarının ve eğitsel kullanım amaçlarının
belirlenmesi, ayrıca aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında
öğrenim gören 130 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Mazman (2009) tarafından geliştirilen
Facebook Benimsenme Ölçeği ve Facebook Eğitsel Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Facebook Benimsenme Ölçeği 5 faktör
altında toplanan 22 maddeden, Facebook Eğitsel Kullanım amacı Ölçeği ise; 3 faktör altında toplanan 11 maddeden
oluşmaktadır. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumlarının orta düzeyde ( =65.20),
eğitsel amaçlı kullanım düzeylerinin ise üst düzeyde ( =79.68) olduğunu göstermiştir. Facebook benimsenme durumlarının
nedenlerini ortaya koyan alt faktörler incelendiğinde, “Kullanım Kolaylığı” ( =84.04), Kolaylaştırıcı Faktörler” ( =73.53)
ve “Yarar” ( =61.00) alt faktörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bulgular Facebook’un benimsenmesinin altında
yatan en önemli nedenin “Kullanım kolaylığı” olduğunu göstermektedir. Facebook eğitsel amaçlı kullanım nedenlerini
ortaya koyan alt faktörler incelendiğinde ise, “İşbirliği” ( =80.82), “İletişim” ( =80.49) ve “Kaynak ve Materyal
Paylaşımı” ( =75.54) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının Facebook’u eğitsel amaçlarla
yoğun bir şekilde kullandıklarını göstermektedir.
Anahtar sözcükler: Öğretmen Adayları, Facebook benimsenme düzeyleri, Facebook kullanım amacı
Abstract
The aim of this research is to determine teacher candidates level of facebook adoption and their educational purposes for
using facebook, and to reveal relation between them. This research is conducted on 130 teacher candidates studying in the
department of CEIT, Turkish Language Teaching and Science Education at Sakarya University. Facebook adoption scale
and the use of Facebook for educational purpose scale which are developed by Mazman (2009) are used data collecting
tool. “Facebook Adoption” Scale consist of 22 items under 5 factors and “Facebook For Education Purpose” Scale consist
of 11 items under 3 factors. According to findings it is concluded that teacher candidates have mid-level of Facebook
adoption ( =65.20), and they have high level of use of Facebook for educational purposes ( =79.68). Easiness of Facebook
use ( =84.04), facilitative role of Facebook ( =73.53), benefits of Facebook ( =61.00) stand out as subfactors. These
findings shows that the most important underlying reason for adopting Facebook is easing of its use. As far as sub factors
Facebook For Education Purpose Scale is concerned, it is seen that they are ordered as collaboration ( =80.82),
communication ( =80.49), source material share ( =75.54). The situation divulge that teacher candidates use Facebook for
educational purpose intensely.

GİRİŞ
Günümüzde sanal ortam ve buna bağlı olarak web 2.0 uygulamalarının hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte
sosyal ağların kullanımı günlük alışkanlıklardan biri haline gelmiştir (Kalafat ve Göktaş, 2011). Sosyal ağların,
hızlı bir şekilde güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal paylaşıma olanak tanıması gibi
avantajlarından dolayı öğretim için ideal ortamlardan biri olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılar sosyal ağları
kullanarak profilleri ile birlikte kendi kişisel bilgilerini paylaşabilir, diğer kullanıcıların sayfalarını ziyaret
edebilir, çoklu ortam içerikleri yayımlayabilir, paylaşabilir ve bunları etiketleyebilir, diğer kullanıcıların
içeriklerine erişebilir, farklı durumlara ilişkin düşüncelerini yazabilir, bu düşünceler üzerine tartışabilir ve yeni
fikirler ortaya koyabilirler (Vural ve Bat, 2010; Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010; Lockyer ve Patterson,
2008). Sosyal ağlara katılan kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal ağlar, verilen izin durumlarına
bağlı olarak, kullanıcı bilgilerinin diğer kullanıcılara açık olduğu, sistem içerisinde bağlantılı bulunan
kullanıcıların listelendiği ve bunlar arasında paylaşımın olduğu web tabanlı hizmetler olarak tanımlanmaktadır
(Boyd ve Ellison, 2007). Dünya genelindeki yaygın internet kullanımının 2000’li yılların ortalarından itibaren
sosyal ağ sitelerine yöneldiği söylenebilir. Sosyal ağ siteleri genel olarak çevrimiçi ortamda, bireylerin genel
amaçlar çerçevesinde birbirleriyle etkileşim kurmasını ya da görüşlerini paylaşmasını kolaylaştıran topluluk
biçimleri olarak ta tanımlanabilmektedir (Mahajan, 2009).
Günümüzde ki sosyal ağ siteleri, insanların iletişim kurma, bilgi paylaşım yöntemleri, etkileşim, işbirliği,
çalışma ve öğrenme süreçlerini yeniden şekillendirmiştir. Bu konu ile ilgili bir örnek vermek gerekirse,
kullanıcıların sosyal ağlarda harcadıkları zaman, sosyal ağların ortaya çıktığı güne göre üç kat artmıştır. Tüm yaş
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grubundan birçok insan sosyal ağlara farklı amaçlar doğrultusunda katılmakta ve çevrimiçi sosyal ağlara katılan
kullanıcı sayıları her geçen gün artmaktadır. Ayrıca, sosyal ağ siteleri, günlük olay ve haberlerin paylaşımı için
de önemli araçlar olarak bilinmektedir (Kalafat ve Göktaş, 2011).
Sosyal ağ uygulamalarına yönelen bu ilgi, eğitimcilerin bu ortamlara ilişkin ilgilerini artırmakta, bu ortamdan
eğitim ve öğretim için en etkili nasıl yararlanabileceğine ilişkin çalışmaları da beraberinde getirmektedir.
Günümüzde eğitimciler öğretim sürecinde kullanmak üzere popüler, fonksiyonel ve ilgi çekici eğitim
teknolojileri geliştirmede zorlanmaktadırlar. Fakat öğrenciler tamamen eğitsel amaç kaygısı taşımadan
oluşturulmuş olan sosyal ağ sitelerine üye olmaktadırlar (Çelik, 2012). Bu nedenlerden dolayı, eğitimcilerin
etkili araç ve ortam arayışlarında zaten birçok fonksiyonu ile uygun olan ve öğrencilerin ilgisini çekmiş olan
sosyal ağ ortamlarının eğitimciler tarafından da kullanılması önemlidir (Mazman, 2009). Yapılan farklı
çalışmalarda sosyal ağların öğrenciler arasındaki ve öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimi artırdığı öğrencilerin
öğrenmelerine katkı sağladığı ve öğrencilerin derslere yönelik memnuniyetlerini artırdığına ilişkin sonuçlar
bulunmaktadır (Ajjan ve Harsthone, 2008; Lockyer ve Patterson; 2008). Aynı zamanda öğretmenlerin bu ağları
kullanmayı derslerinde kullanmayı tercih ettikleri yani farklı nedenlerden dolayı benimsediklerine ilişkin
bulgular bulunmaktadır (Mazman, 2009). Bunun yanında yapılan farklı çalışmalarda Facebook ve benzeri sosyal
ağların eğitsel amaçlı olarak öğretmenler tarafından kullanıldığını ya da kullanılmasının düşünüldüğünü gösteren
sonuçlar bulunmaktadır (Selwyn, 2007; Mazman, 2009). Aynı zamanda kullanım amacı ile benimsenme arasında
da ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda öğretmen adaylarının Facebook’u benimseme düzeylerinin ve eğitsel
Facebook kullanım amaçlarının belirlenmesi önemlidir.
Araştırmanın Amacı
Gerçekleştirilen bu araştırmayla, gelecekte kişisel ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanması ve ayrıca eğitimöğretim etkinliklerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için sosyal ağları etkili bir şekilde kullanması
beklenen öğretmen adaylarının, Facebook benimsenme durumları ve Facebook eğitsel kullanım amaçlarının
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır;
1. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları nedir?
2. Öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı Facebook kullanım durumları nedir?
3. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
4. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte
midir?
5. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları öğrenim görülen bölüme göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
6. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları öğrenim görülen bölüme göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
7. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları ile Facebook benimsenme durumları arasında bir
ilişki var mıdır?
YÖNTEM
Bu araştırma, öğretmen adaylarının Facebook benimseme durumları ile Facebook’un eğitsel kullanım amaçları
arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan nicel yapıda betimsel bir çalışmadır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 130 eğitim fakültesi
lisans öğrencisinden oluşturulmuştur. Tablo 1’de çalışma grubunun Bölüm, anabilim dalı ve cinsiyete göre
dağılımı görülmektedir.
Tablo 1.Çalışma Grubunun Anabilim Dalı ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Anabilim Dalı/Bölüm

Toplam

Kadın

Erkek

Bilg. ve Öğret. Tekn. Öğret.

f
31

%
67.4

f
15

%
32.6

f
46

%
100

Fen Bilgisi Öğretmenliği

9

20.9

34

79.51

43

100

Türkçe Öğretmenliği

16

39

25

61

41

100

Toplam

56

43.1

74

56.9

130

100
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Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeleri
yapılan “Kişisel Bilgi Formu”, Mazman (2009) tarafından geliştirilen Facebook Benimsenme Ölçeği ve
Facebook Eğitsel Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Mazman (2009)’ın geliştirmiş olduğu Facebook Benimsenme
Ölçeği “Yarar (4 madde)”, “Kolaylık (4 madde)”, “Sosyal Etki (4 madde)”, “Kolaylaştırıcı Faktörler (7 madde)”
ve “Topluluk Kimliği Ortaya Koyma (3 madde)” faktörleri altında toplanabilen 22 maddeden oluşmaktadır.
Yanıtlar 1= “Hiç katılmıyorum” ve 10= “Tamamen katılıyorum” u ifade edecek şekilde hazırlanmıştır. Facebook
Benimsenme Ölçeği ve Facebook Eğitsel Kullanım Ölçeğinden toplam puan elde edilebilmektedir.
Mazman (2009)’ın geliştirmiş olduğu Facebook Eğitsel Kullanım amacı Ölçeği ise; Facebook’un eğitsel
bağlamda kullanım alanları olan “iletişim”, “işbirliği“ ve “kaynak/materyal paylaşımı” başlıkları altında
toplanabilen 3 faktör altında ele alınmıştır. Facebook’un eğitsel kullanımına ilişkin görüşleri belirlemeye yönelik
bu 3 faktör altında 11 madde bulunmaktadır. Bu faktörler “İletişim (6)”, “İşbirliği (3)” ve “Materyal ve Kaynak
Paylaşımı (2)” olarak sıralanmaktadır. Ölçekteki maddeler 10’lu likert tipinde olup, yanıtlar 1=”Hiç
katılmıyorum” ve 10=”Tamamen katılıyorum” u ifade edecek şekilde hazırlanmıştır. Facebook Eğitsel Kullanım
amacı Ölçeğinden toplam puan elde edilebilmektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde; on aralıklı Likert tipi ölçeğe verilen yanıtlar toplanarak ham puanlar
hesaplanmıştır. Her bir faktörde ki madde sayısı farklı olduğundan, bu puanlar her bir ham puan ilgili faktördeki
madde sayısına bölünerek 10 ile çarpılmak suretiyle standartlaştırılmıştır. Böylece her bir faktördeki en düşük
puan 10, en yüksek puan ise 100 olarak belirlenmiştir. Ham puanların standart puana dönüştürülmesinde şu
formülden yararlanılabilir:

Şekil 1. Standart Puanların Hesaplanması
Öğretmen adaylarının alt ölçeklerden aldıkları puanlara göre bulundukları grupları açıklayabilecek puan
aralıkları belirlenmiştir. Hesaplanan puan aralıklarına göre, öğretmen adaylarının her faktörden aldıkları puanlar;
10-39.9 puan aralığında ise düşük puanlı, 40-69.9 aralığında ise orta düzey puanlı, 70 ve üstü puanda ise yüksek
puanlı grup olarak değerlendirilmiştir. Bu aralıklar aşağıda verilen Şekil 1’deki gibi gösterilebilir.
Tablo 2. Ölçek Puan Aralıkları
10-39.9

}

Düşük Puanlı Grup

40-69.9

}

Orta Düzey Puanlı Grup

70-100.0

}

Yüksek Puanlı Grup

100-10=90/3=30.00

BULGULAR
1. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları nedir?
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Facebook Benimsenme Durumlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
Faktörler
1.Yarar
2.Kullanım kolaylığı
3.Sosyal Etki
4. Kolaylaştırıcı Faktörler
5.Topluluk Kimliği O. K.
Facebook Benimsenme Toplam
Puan

N

130

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Düşük
f
%
13
10
2
1.5
50
38.5
2
1.5
31
23.8

Düzeyler
Orta
f
%
74
56.9
22
16.9
66
50.8
55
42.3
59
45.4

Yüksek
f
%
43
33.1
106
81.5
14
10.8
73
56.2
40
30.8

95.00

4

77

49

S.S

Min

Max

61.00
84.04
43.12
73.53
55.69

17.77
16.68
18.03
15.83
24.69

12.50
30.00
10.00
30.00
10.00

65.20

12.55

26.36

3.1

59.2

37.7

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumlarına ilişkin puanlarının
ortalamaları =65.20’dir. Facebook Benimsenme durumunun nedenlerini ortaya koyan alt faktörler
incelendiğinde; “Yarar” alt faktörü puan ortalaması =61.00, “Kullanım Kolaylığı” alt faktörü puan ortalaması
=84.04, “Sosyal Etki” alt faktörü puan ortalaması =43.12, “Kolaylaştırıcı Faktörler” alt faktörü puan
ortalaması =73.53 ve “Topluluk Kimliği Ortaya Koyma” alt faktörü puan ortalaması ise =55.69 olarak
bulunmuştur.
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Öğretmen adaylarının Tablo 3’e göre, Facebook benimsenme durumlarının orta düzeyde ( =65.20) olduğu
görülmektedir. Öğretmen adaylarının %59.2’si Facebook’u orta düzeyde, % 37.7’si ise yüksek düzeyde
benimsediklerini belirtmişlerdir. Facebook’u benimseme nedenleri arasında “Kullanım Kolaylığı” faktörü
( =84.04) öne çıkmaktadır. Bu faktörü “Kolaylaştırıcı Faktörler” ( =73.53) alt boyutu takip etmektedir. Yine
Facebook’u kullanım kolaylığı nedeniyle benimseyen öğretmen adayları, araştırmaya katılan öğretmen
adaylarının %81.5’ini oluşturmaktadır.
2. Öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı Facebook kullanım durumları nedir?
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Eğitsel Amaçlı Facebook Kullanım Durumlarına İlişkin Betimsel
İstatistikler
Düzeyler
Faktörler

N

S.S

Min

Düşük

Max

Yüksek

Orta

f

%

f

%

f

%

1.İletişim

80,49

17,47

16,67

100,00

4

3.1

25

19.2

101

77.7

2.İşbirliği

80,82

19,77

23,33

100,00

6

4.6

25

19.2

99

76.2

75,54

23,30

10,00

100,00

12

9.2

42

32.3

76

58.5

79,68

17,16

27,27

100,00

4

3.1

30

23.1

96

73.8

3.Kaynak ve Materyal P.
Facebook Eğitsel
Toplam Puan

130

Kullanımı

Tablo 4’ göre, öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı Facebook kullanım durumlarının yüksek düzeyde ( =79.68)
olduğu görülmektedir. Facebook’un eğitsel kullanım amaçlarını ortaya koyan alt faktörler incelendiğinde;
“İletişim” alt faktör puan ortalamasının =80.49, “İşbirliği” alt faktör puan ortalamasının =80.82 ve “Kaynak
ve Materyal Paylaşımı” alt faktörü puan ortalamasının ise =75.54 olduğu görülmektedir.
Öğretmen adayları Facebook’tan eğitsel amaçlı olarak en yoğun olarak işbirliği yapmak için ( =80.82)
yararlanmaktadırlar. Facebook’tan eğitsel amaçlı kullanım durumunu betimleyen tüm alt faktörlerde öğretmen
adaylarının düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.
3. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Facebook Benimsenme Durumları Cinsiyete Göre İncelenmesi
FaceBook Benimsenme Alt Faktörler
1. Sosyal Yarar
2. Kolaylık
3. Sosyal Etki
4. Kolaylaştırıcı
5. Topluluk
Toplam

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

N
56
74
56
74
56
74
56
74
56
74
56
74

61.74
60.44
84.42
83.75
43.26
43.01
72.22
74.52
58.39
53.65
65.38
65.06

S
16.70
18.64
17.41
16.21
17.99
18.17
14.61
16.73
23.50
25.51
11.80
13.16

sd

t

p

128

.412

.681

128

.226

.822

128

.079

.937

128

.143

.415

128

1.086

.280

128

-.818

.886

Tablo 5’e göre, facebook benimsenme durumları incelendiğinde öğretmen adaylarının cinsiyetlerinin, facebook
benimsenme durumlarını farklılaştırmadığı görülmektedir (t(2-128)=-.818; p>0.05). Buna göre, facebook
benimsenme durumları üzerinde farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Erkek öğretmen adayları ( =65.38)
bayanlardan ( =65.06) daha çok benimsemektedirler. Facebook benimsenme durumunu ortaya koyan alt
faktörler incelendiğinde, “Kolaylaştırıcı” alt faktörü hariç tüm alt faktörlerde erkek öğretmen adaylarının
ortalama puanları kadın öğretmen adaylarından daha yüksektir.
4. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Facebook Eğitsel Kullanım Amaçlarının Cinsiyete Göre İncelenmesi
FaceBook
Eğitsel
Amaçları Alt Faktörler

Kullanım

1.İletişim
2.İşbirliği
3.Kaynak ve Materyal P.
Toplam

Cinsiyet

N

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

56
74
56
74
56
74
56
74

S
77.71
82.59
77.86
83.06
72.32
77.97
76.77
81.88

sd

18.47
16.48
19.12
20.09
22.03
24.07
17.16
16.95

t

p

128

-1.587

.115

128

-1.494

.138

128

-1.374

.172

128

-1.693

.093

Tablo 6’ya göre, kadın öğretmen adaylarının eğitsel amaçlı Facebook kullanım durumlarının tüm alt
faktörlerinde ve toplamda erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat bu farklılığın
anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0.005).
5. Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumları öğrenim görülen bölüme göre anlamlı
farklılık göstermekte midir?
Tablo 6. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Facebook Benimsenme Durumlarına İlişkin Betimsel
İstatistikler
Öğrenim Görülen Bölüm
1Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
2Fen Bilgisi Öğretmenliği
3Türkçe Öğretmenliği
Toplam

N
46
43
41
130

66.5909
66.3108
62.4723
65.1993

sd
11.13394
12.81287
13.59959
12.55024

Tablo 6’da Facebook’u benimseme açısından ortalamanın en yüksek olduğu bölümün BÖTE ( =66.59), en
düşük bölümün ise Türkçe Öğretmenliği ( =62.47) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenim
gördükleri bölüme göre ortalamaları arasındaki farklılaşmaların anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan varyans
analizi sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir.
Tablo 7. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Facebook Benimsenme Durumlarına İlişkin Varyans Analizi
Sonuçları
Varyansın Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler Toplamı

sd

447.106
19871.491
20318.597

2
127
129

Kareler
Ortalaması
223.553
156.468

F

Anlamlı Fark

p
1.429

.243

YOK

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre Facebook
benimsenme durumlarına ilişkin puan ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (F(2-127)=
.243; p>0.05).
6. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları öğrenim görülen bölüme göre anlamlı
farklılık göstermekte midir?
Tablo 8. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Facebook Eğitsel Kullanım Amaçlarına İlişkin Betimsel
İstatistikler
Öğrenim Görülen Bölüm
1Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
2Fen Bilgisi Öğretmenliği
3Türkçe Öğretmenliği
Toplam

N
46
43
41
130

83.3004
80.4440
74.8115
79.6783

sd
14.86438
15.40528
20.30170
17.16235

Tablo 8’de Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımları açısından ortalamanın en yüksek olduğu bölümün BÖTE
( =83.30), en düşük bölümün ise Türkçe Öğretmenliği ( =74.81) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının
öğrenim gördükleri bölüme göre ortalamaları arasındaki farklılaşmaların anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan
varyans analizi sonuçları Tablo 9’da özetlenmiştir.
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Tablo 9. Öğrenim Görülen Bölüme Göre Facebook Eğitsel Kullanım Amaçlarına İlişkin Varyans Analizi
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler Toplamı

sd

1599.813
36396.652
37996.465

2
127
129

Kareler
Ortalaması
799.906
286.588

F

Anlamlı Fark

p

2.791

.065

Yok

Yapılan varyans analizi sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümlere göre Facebook eğitsel
amaçlı kullanım puan ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür (F(2-127)= .065; p>0.05).
7. Öğretmen adaylarının Facebook eğitsel kullanım amaçları ile Facebook benimsenme durumları
arasında ilişki var mıdır?

Faktörler

1.

İletişim

2.

İşbirliği

3.

Materyal ve Kay. P.

TOPLAM

1.

Yarar

r

.517

.433

.313

.500

2.

Kullanım Kolaylığı

r

.480

.485

.371

.510

3.

Sosyal Etki

r

.120

.008

.061

.084

4.

Kolaylaştırıcı F.

r

.466

.461

.405

.504

5.

Topluluk K.O.K

r

.369

.374

.289

.394

TOPLAM

r

.566

.516

.426

.582

Korelasyon analizi sonuçları Facebook benimsenmesi ile Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımı arasında orta
düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (r=0.582, r<.01). Buna göre Facebook’un benimsenme
düzeyi arttıkça Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımının da arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı (r 2=
0.34) dikkate alındığında, Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımındaki toplam varyansın %34’ünün Facebook
benimsenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bunun yanında Facebook’un benimsenme alt faktörleri arasında
bulunan “Sosyal Etki” faktörü ile Facebook’un eğitsel amaçlı kullanımı arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür.
SONUÇ
Öğretmen adaylarının Facebook benimsenme durumlarına ilişkin puanlarının ortalamaları =65.20’dir.
Facebook Benimsenme durumunun nedenlerini ortaya koyan alt faktörler incelendiğinde; “Yarar” alt faktörü
puan ortalaması =61.00, “Kullanım Kolaylığı” alt faktörü puan ortalaması =84.04, “Sosyal Etki” alt faktörü
puan ortalaması =43.12, “Kolaylaştırıcı Faktörler” alt faktörü puan ortalaması =73.53 ve “Topluluk Kimliği
Ortaya Koyma” alt faktörü puan ortalaması ise =55.69 olarak bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının, Facebook benimsenme durumlarının orta düzeyde ( =65.20) olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının %59.2’si Facebook’u orta düzeyde, % 37.7’si ise yüksek düzeyde benimsediklerini
belirtmişlerdir. Facebook’u benimseme nedenleri arasında “Kullanım Kolaylığı” faktörü ( =84.04) öne
çıkmaktadır. Bu faktörü “Kolaylaştırıcı Faktörler” ( =73.53) alt boyutu takip etmektedir. Yine Facebook’u
kullanım kolaylığı nedeniyle benimseyen öğretmen adayları, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %81.5’ini
oluşturmaktadır.
Bu durum bize Facebook’un eğitsel amaçlı olarak yoğun bir şekilde kullanıldığını ve öğretmen adayları
tarafından benimsendiğini göstermektedir.
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CURRENT STATUS IN UTILIZATION OF INTERACTIVE BOARDS IN TEACHER
TRAINING INSTITUTIONS
Evrim AKMAN1, Okan ARSLAN2

Within the scope of FATIH Project, LCD IBs and internet access infrastructure will be provided to 570.000 classrooms in
order to increase the effectiveness of Information and Communication Technologies (ICT) during the teaching and learning
processes to address different sense organs for a better understanding (FATIH Project, 2013). There is a strong evidence
that technology integrated classroom settings can support the instructional design if the teachers and the students are
donated with appropriate technical support. (Schroeder, 2007). The integration of a new technology directly effects the
instructional event between teachers and students. The productive use of these technology enhanced classrooms depends on
the teachers’ behaviors toward IBs. Even though Ministry of National Education (MoNE) provides teacher training
program to its teachers (FATIH Project, 2013), the same infrastructures and training programs are not provided in teacher
education institutions, thus some institutions try to provide such training program by their own efforts – if they have
enough budget and vision – or some of them do not. The lack of national institutional planning brings the problems about
unparalleled structures between the Higher Education Council (HEC) and MoNE.
The major driving force behind this study is to investigate the utilization of IBs in teacher training institutions. To do so,
current situation of IB utilization, and possible solutions or suggestions of teacher educators for IB utilization in these
institutions will be examined.
Qualitative study will be used to investigate this study’s research questions. A semi-structured interview will be conducted
with teacher educators from Middle East Technical University (METU) Faculty of Education. The purposive sampling will
be used in order to obtain data. Approximately 10 teacher educators from different departments will participate to the study.
Content analysis will be used in order to analyze the data. The questions of the interview is adapted from Mosley’s (2012)
study which focused on several educational technology tools. Due to the focus and the nature of this study; the questions
are re-edited accordingly.
The results will be beneficial for policy makers, especially those working for the Higher Education Council (HEC) and
MoNE. The results will also help administrators of teacher education institutions to arrange their department’s technical
infrastructure and align the curriculum accordingly. The successful integration of IBs has a direct effect on the attitudes of
pre-service teachers and teacher educators. Consequently both successful integration and positive attitude increase
prospective students’ competence on using IBs. Increasing their positive attitude toward IBs will increase the effectiveness
of the lessons given through using IB’s.
Keywords: Interactive Board, Technology Enhanced Classrooms, FATIH Project, Teacher Training, Technology
Acceptance

PURPOSE OF THE STUDY
Within the scope of FATIH Project, LCD IBs and internet access infrastructure will be provided to 570.000
classrooms in order to increase the effectiveness of Information and Communication Technologies (ICT) during
the teaching and learning processes to address different sense organs for a better understanding (FATIH Project,
2013). As a result of Fatih Project, the classrooms in the schools in Turkey re-constructed with LCD-IB
(Interactive board). The effective utilization of this technology directly depends on the teachers’ decisions. There
is a strong evidence that technology integrated classroom settings can support the instructional design if the
teachers and the students are donated with appropriate technical support. (Schroeder, 2007).
The prospective teachers’ preparedness for such technology enhanced environment takes important role. For this
reason whether they are familiar with the technology needs to be investigated. The integration of a new
technology directly affects the instructional event between teachers and students. The productive use of these
technology enhanced classrooms depends on the teachers’ behaviors toward IBs. Even though Ministry of
National Education (MoNE) provides teacher training program to its teachers (FATIH Project, 2013), the same
infrastructures and training programs are not provided in teacher education institutions, thus some institutions try
to provide such training program by their own efforts – if they have enough budget and vision – or some of them
do not. The lack of national institutional planning brings the problems about unparalleled structures between the
Higher Education Council (HEC) and MoNE.
This study aimed to investigate the utilization of IBs by teacher educators in teacher training institutions.
Examining the possible solutions or suggestions of teacher educators for IB utilization in these institutions was
the other aim of the study.
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The main point for the term “usage” of LCD-IBs refers to integrating the affordances of LCD-IBs to instruction.
As Greiffenhagen (2000) highlights, when the interactive whiteboards took place in educational settings,
teachers tend to use it as a replacement of traditional board. As the “chalk and talk” paradigm remains without
proper integration of interactive tolls of the new technology, talking about an improvement would be
meaningless.
METHOD OF THE STUDY
In order to investigate the utilization of IBs in teacher training institutions, current situation of IB utilization,
semi-structured interviews were conducted with the participants. The questions of the interview were adapted
from Mosley’s (2012) study which focused on several educational technology tools. Due to the focus and the
nature of this study; the questions are re-edited accordingly. For the reliability concern, the questions were
checked by an expert who was also an instructor ate ODTU-CEIT. Because of explorative nature of the study,
additional questions were also added to interviews in case of necessity. The questionnaire consisted of two parts,
which were including demographic and LCD IBs utilization related questions. Due to ethical considerations, the
personal information were not collected, interviews were recorded only if the interviewees’ approve recordings.
At the beginning of each interview, the participants were informed about the confidentiality of the content of the
interviews.
In the demographic part, the participants were asked about their subject area, year of teaching in their subject
area, their familiarity on LCD-IBs and whether they use LCD-IBs or not. The second part of the interview was
designed according to the answer of utilization question.
In the case of utilization, the participants were asked their belief about usability, effectivity of LCD-IBs and their
beliefs about the effect of LCD-IBs on students’ participation and course activities. The availability of technical
support was also questioned. In case of non-utilization, the participants were asked reasons for not using LCDIBs. The users’ external and internal barriers were questioned. The preservice teachers’ preparedness for Fatih
Project was also another concern and this was also asked to all participants.
RESULTS
11 teacher educators accepted to participate in the study. Their distribution in terms of their departments is as 5
Computer Education and Instructional Technology (CEIT), 1 Educational Sciences (ES), 1 Secondary School
Mathematics Education (SSME), 1 Psychological Guidance and Counselling (PGC), 1 Educational Management
(EM), 1 Foreign Languages Education (FLE), 1 Elementary Mathematics Education (EME).
All the 11 participants stated that they were not using LCD-IBs actively in their courses. In this case, using LCDIBs as a traditional board was not considered as utilizations. The utilization, specifically, defined as integrating
the affordances to instruction. Only 3 participants stated that they used in only one session for a specific reason.
Although all participants have heard about LCD-IBs, only 5 of them stated that they knew LCD-LBs.
The participants stated several reasons for not using LCD-IBs. They are classified as user related and device
related reasons.
User related reasons are listed as follows:













Lack of information and practice about usage
Lack of information about integration to instruction
Prior negative experiences
Student destruction
Negative perception about ease of use
Lack of practice
Conversion problems of course material
Insistence on traditional methods
Concern about student perception
Method of Instruction does not require the use of IB’s
The Content of the course does not require the use of IB’s
Nonexistence of instructional materials

Device related reasons were grouped as constructional and technical reasons.
Constructional reasons were as follows:




IB screen was smaller than projection screen or traditional board
IB screen was proportionally smaller for the class
Inappropriate position of the class
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Inappropriate design of the class

Technical Problems were;









Nonexistence of LCD-IB
Difficulty in controlling touch sensitivity
Time limitation (Either for resolving the failure, or for trying to use the IB)
Lack of technical support
Inappropriate alteration in device cables
Frequent failure of the device
Version discordance
Calibration problems (Position of pen, transition between computer screen and the board)

Participants were also asked their beliefs about preservice teachers’ preparedness for the Fatih Project.
Participants responded this question as that the curriculum includes technology related courses. But they also
claimed that there was no appropriate course, specifically for training LCD-IB usage. It was suggested that
curriculum needs to be reviewed accordingly.
Instructors’ also highlighted that the major characteristics of the prospective teachers was that they were digital
natives. For this reason it is believed that although they did not trained for LCD-IBs they would be able to use
the device properly. The major concern in this situation was the integration.
3 of the participants concerned that being able to use LCD-IBs was not enough. If proper interactive tools are not
integrated to instruction being able to use LCD-IBs would be meaningless. For this reason their training
curriculum should include information about how to develop proper course material and integrating IBs to
instruction.
DISCUSSION
Obtained data shows that, in faculty of education there is no efficient and effective utilization of IBs. However
rare and non-usage experiences provide some important results. The major result of the study was that the
teacher educators were not able to integrate LDC-IBs into their instruction. Moreover, their lecturing methods
was also not suitable for affective usage of IBs. It is supported in the several publications that IWBs positively
affect learning and instruction process in several ways. But the beneficial use depends on the proper construction
of the IWB system and efficient training of the teachers (Greiffenhagen, 2000). Similar to this statement, our
participants also express that the LCD-IB’s were not constructed properly. Thus it effects efficient use of the
media.
Armstrong and his colleagues (2005) state that “the introduction of IWBs into the classroom involves much
more than the installation of the board and software” (p. 468). Parallel to the literature; interviewees also
highlight that even the hardware and software are exist in the classroom, they did not prefer to use them due to
lack of information about how to use and unsuitable teaching methods.
Bilici (2011) and Karaca (2011) conclude, in their studies on teachers’ perspectives, that although the teachers
have positive attitude toward technological development, training on using these devices properly was required.
The results of this study also support this statement. According to the subjects of this study, the reason for not
being able to use the LCD-IBs was that they were nor received a training on using LCD-IBs or were not able to
attend these related briefings. At this point one of the participants suggested that such trainings should have been
available online with video streaming tools or the trainings should contain hands on practice sessions.
Kayaduman, Sarıkaya and Seferoğlu (2011) underlined the importance of the efficacy of the teachers who will
take leading role in FATİH project. They also added that the success of FATİH project depends on teachers’
attitude, self-efficacy and instructional program. For this aspect there was a great dominance on participants’
responses about preservice teachers’ competence of using LCD-IBs in the scope of Fatih Project was fair enough
even they did not receive any specific training. With the help of the technology related courses that they took,
and being digital natives it seems to be easy for them to overcome such usage problems. On the other hand
coping with problems is not enough for an effective use of LCD-IBs. For this reason, supplementary training
such as pedagogical aspects of technology use should be provided by MoNE.
LIMITATIONS
Because of time limitation and since the data collection period was on summer, the researchers could not reach
more instructors. For this reason in this study there were not a sample who used LCD-IBs in their lectures.
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ ÇALIŞMALAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN
KULLANIMI
NEW STUDIES TO TEACHER TRAINING AND USAGE OF INFORMATION
TECHNOLOGY
Haydar ATEŞ1, Gulbeniz MAMMADOVA2
Özet
Eğitim kurumları toplum ve çevreyle olan sıkı etkileşimleri nedeniyle açık sistemlerdir. Diğer sistemlerde olduğu gibi
eğitim sisteminin de “girdi”, “süreç”, “çıktı”, “geri besleme” ve etkileşim içinde olduğu “çevre” alt sistemleri vardır. Alt
sistemlerden “süreç” ele alındığında “yönetim”, “öğretim”, “kültürel” ve “politik” olmak üzere dört temel üzerine
oturtulmuş bir döngü karşımıza çıkmaktadır. Özellikle uluslar arası araştırmalar sonucunda hazırlanan raporlarda, eğitim
sürecinde yer alan öğretmenlerin, diğer etmenlerle birlikte, akademik başarıda önemli rol oynadığı ortaya konulmuştur. Bu
kapsamda; öğretmenlerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve eğitimin kalitesi ile akademik başarının artırılmasına yönelik
araştırma raporları, makaleler ve diğer alanyazında öneriler getirilmiştir. Eğitim; bir sistem, yapı ve süreç olarak
tanımlanırken, eğitim sisteminin bileşenleri de yapısal bir dönüşüm içine girmiştir. Eğitim kurumları, içinde bulunduğumuz
bilişim çağında temel değişim unsuru olarak merkezde tanımlanırken; öğrenciler stratejik insan kaynağı, öğretmenler ise
stratejik öğretim liderleri olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, problem olarak “süreç”in alt bölümlerinde yer alan
“öğretim” boyutundan “öğretmen”in yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ile bu
kapsamda, bilişim teknolojilerinin artan önemi ve öğretmen yeterliklerinde bilişim teknolojilerinin yeri ele alınmış ve
öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim süreci, eğitimin alt boyutları, öğretmen yetiştirme, bilişim teknolojisi.
Abstract
Due to their tight interaction with society and the environment, educational institutions are open systems. As in other
systems, educational system also has subsystems, such as "input", "process", "output", "feedback" and "environment". If we
consider “process” as subsystem, it can be seen as a cycle which is based on four core-emerges: “management”, “teaching”,
“cultural”, and “politics”. Especially, in the reports prepared as a result of international researches, the teachers, involved in
the training process, have been played an important role in academic success along with other factors. In this context; the
proposals have been made in research reports, articles and in the literature for teacher training, developing, and improving
the quality of education for academic success. While the education is defined as system, structure, and process, its
components also have entered into structural transformation. In information era which we live, the students have been
defined as strategic manpower and the teachers have been defined as strategic educational leaders while educational
institutions have been defined as core transformation elements in the center. In this research, the new approaches and
implementations of teacher’s training and improvement are handled as one of the dimensions of the “teaching” which is
subsystem of the “process”, in this context, the growing importance of information technology (IT) and discussed the place
of IT in teacher competencies and has tried to put forward recommendations.
Key words: Education process, sub-dimensions of education, raising teacher, information technology

YÖNTEM
Araştırma betimsel olup, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma alanını OECD ülkeleri oluşturmaktadır.
Verilerin toplanması için “alanyazın incelemesi” yapılmış, veri kaynakları olarak; ulusal ve uluslararası
araştırma ve çalışma raporları, başta OECD olmak üzere uluslar arası kuruluşların veri tabanları, öğretmen
yetiştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar ve araştırma raporları ile eğitim teknolojisine ilişkin değerlendirme
raporlarından, öğretmen yetiştirme ve bilişim teknolojisinin bu alanda kullanılmasına ilişkin strateji
belgelerinden yararlanılmıştır.
Toplanan verilerin analizinde, betimsel analiz teknikleri esas alınmıştır. Elde edilen verilerle; betimsel analiz için
bir çerçeve oluşturulmuş, tematik çerçeveye göre işlenmiş, bulgular tanımlanarak ve yorumlanarak sonuca
gidilmeye çalışılmıştır.
İNCELEME
Özellikle 1990’lı yılların sonunda başlayan okul reformlarında çalışmalar öğretmenler ve eğitim programları
üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitim bilimciler tarafından yapılan araştırmalarda, diğer bileşenler de
değerlendirildiğinde, öğrencinin genetik özellikleri dışında, akademik başarıda en büyük payın öğretmenlere ait
olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların bulguları, öğrenci akademik başarısının % 50 genetik donanımına, % 30
ise öğretmen niteliğine bağlı olduğunu göstermektedir (Hattie, 2009, Akt: MEB, 2010). Akademik başarıya etki
eden diğer etmenlerin toplamda payı % 20’ler dolayındadır. Bu araştırmalar, eğitimde başarı elde etmek ve
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kalkınma için gerekli insan gücünün istenen nitelik ve nicelikte yetiştirilebilmesi için yatırım yapılması gereken
esas alanın öğretmenler olduğunu işaret etmektedir.
Eğitim sistemlerine ilişkin olarak ulaşılan temel sonuç, eğitim sisteminin başarı ve kalitesinin, o sistemdeki
öğretmenlerin başarı düzeyi ve kalitesini aşamayacağıdır. Bu başarının temel taşları olan öğretmenler, sistemli
bir yaklaşımla seçilmeli, bilgi çağı gereklerine uygun olarak yetiştirilmeli, geliştirilmeli, devamlılıkları
sağlanmalı, çağımızda kaçınılmaz olan değişim ve gelişimi takip etmenin yanında, değişim ve gelişimi
gerçekleştirecek nesilleri yetiştirecek niteliğe ulaştırılmalıdırlar.
Öğretmenin, eğitim sisteminin gelişiminde öncü etmen olduğunun farkında olmak bir başlangıç olmakla birlikte,
konuya ilişkin uygulamalar bunu hissettirmelidir. Nitekim kalkınmasını iyi yetişmiş insan gücü vasıtasıyla
gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bunun için de eğitimde gelişmeyi hedefleyen ülkelerde öğretmen adayı
seçiminden itibaren, öğretmen eğitiminde kalitenin ve mesleğin saygınlığının artırılmasına çalışılmaktadır.
Araştırmada önce öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar, sonrasında bilişim teknolojisinin bu alanda
kullanılması ele alınmıştır.
Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımları ele alırken, öncelikle, öğretmenin eğitim sistemindeki rolünü ortaya
koymak ve bu konudaki araştırmalardan elde edilen bulguları ortaya koymak uygun olacaktır. PISA sınavında
başarılı olan öğrenciler arasında yapılan incelemede, bu öğrenciler öğretmenleriyle çok iyi ilişki içinde
olduklarını belirtmektedir. Öğretmenleriyle iyi ilişki içinde olduklarını söyleyen öğrencilerin oranı % 85,
öğretmenin ek yardımına ihtiyaç duyduklarında buna hemen ulaştıklarını söyleyen öğrencilerin oranı % 79’dur
(OECD, 2010). Öğretmen-öğrenci ilişkisinin daha sağlıklı olması ve sürekliliğinin sağlanmasında, bilgi çağının
sağladığı olanaklardan yararlanılması, bu teknolojiyi küçük yaşlardan itibaren iyi kullanabilen öğrencilerle
istenen düzeyde iletişim kurabilmesi için öğretmenlerin de bu teknolojiyi, eğitim esnasında iyi derecede
kullanmasının yanında, teknolojiden azami yararı elde ederek yetiştirilmesi de önemlidir.
Öğretmen yetiştirilmesine yönelik olarak ülke yaklaşımları, çoğunlukla; ülkenin ekonomik, sosyal ve politik
konulardaki yaklaşımları ile şekillenmektedir (UNESCO IIEP, 2006, s: 12). Bu kapsamda öğretmen yetiştirme
programlarını etkileyen dört ana etmen olarak; aday seçimindeki yüksek standartlar, güçlü içeriğe sahip hazırlık
programı, iyi bir pedagojik eğitim ve kapsamlı bir öğretmen eğitim programı ele alınmaktadır (UNESCO IIEP,
2006, s: 14).
PISA sınavlarında tartışılmaz liderliğini sürdüren Finlandiya’nın öğretmen seçim ve yetiştirme sistemi ile
öğretmenlik mesleğine ilgiyi artıran ve öğretmenin toplumdaki saygınlığını sağlamada örnek alınabilecek
uygulamalar vardır. Finlandiya’nın elde ettiği başarının temelinde öğretmen yetiştirme programı gelmektedir
(Simola, 2005, Akt: Çobanoğlu & Kasapoğlu, 2008). Bu programın en önemli özelliği, başlangıçta motivasyonu
yüksek ve yetenekli öğrencileri programa kabul ederek öğretmen eğitiminin kalitesini sürekli yüksek tutmayı
başarmaktır (Malaty, 2006, Akt: Çobanoğlu & Kasapoğlu, 2008). Öğretmen adaylarının yalnızca üniversiteden
mezun olması yeterli görülmeyip, öğretmen olabilmek için yüksek lisans yapma koşulu da vardır. Öğretmen
yetiştirmede istenen kalitenin elde edilmesinde, özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereklerine uygun
hareket edildiği, teknolojiden azami yararlanıldığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Finlandiya’nın öğretmen yetiştirmeye yaklaşımında dikkati çeken ana esaslar şunlardır;
a. Öğretmenlik mesleğinin statüsü oldukça yüksektir,
b. Popüler bir çalışma alanı olarak yüksek yeterlikler gerektirmektedir,
c. Bütün kademe öğretmenlikleri için yüksek lisans düzeyinde öğrenim zorunludur.
d. Teori ve pratik bütünlüğü sağlanmıştır,
e. Pedagojik ve alan bilgisi bütünlüğü vardır,
f. Öğretmenler yaşam boyu öğrenenler olarak görülür,
g. Öğretmenlik mesleği için;
- Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma ve geliştirebilme,
- Okullarda ve diğer eğitim ortamlarında başka öğretmenlerle işbirliği yapabilme,
- Ebeveyn, yetkililer ve iş kollarıyla birlikte çalışma ve onları teşvik edebilme,
- Programı öğrenme ortamları ve materyallerini hazırlama ve geliştirme,
- Okul hayatındaki problemleri çözebilme,
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- Kendi mesleki gelişimini sağlama ve mesleki kimliğini yansıtabilme genel yeterlikleri belirlenmiştir
(Ekinci & Öter, 2010, s: 4).
Eğitimde kalite ve başarıyı artırmak üzere, PISA sınavlarında ilk 23’e giren ülkelerin katılımıyla 14-15 Mart
2012 tarihlerinde ABD’de bir çalışma yapılmıştır. OECD’nin düzenlediği çalışmada, başarıya etki eden en
önemli unsurların öğretmenler ve okul yöneticileri olduğu belirlenmiş, 21. yüzyılda öğretmenlerin daha iyi
yetiştirilebilmesi için yapılması gerekenler bir rapor haline getirilmiştir (OECD, 2012).
Çalışmada; öğretmen yetiştirmeye yönelik olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
a. Öğrenci performansını geliştirmenin en önemli yöntemi, öğretmen kalitesini artırmaktır.
b. Genelde öğretmenin kalitesini belirlemede, öğrenci performansına sağladığı katkı esas alınmalıdır.
c. Öğretmenin okula sağlayacağı katkılar belirlenmeli, sınıfta optimum öğretmen – öğrenci bileşimi
sağlanmalıdır.
d. Araştırmalar, ebeveynlerin, öğrenci performansını artıracak okul seçiminde öğretmen kalitesine önem
verdiğini göstermektedir.
e. Kaliteli öğretmenlerin, öğrenci performansını yıllık bazda en az % 4 artırdığı belirlenmiştir.
f. Kaliteli öğretmen, okulun diğer eksikliklerini de belli ölçüde kapatan bir etken olarak görülmektedir.
g. Öğretmen kalitesini artırmaya yönelik reformlarda, hedeflerin çok açık ve ulaşılabilir şekilde gerçekçi
olması esas olmalıdır.
h. Mevcut yasalar, kurallar ve politikalar öğretmen kalitesini geliştirmeyi doğrudan etkiler.
i. Sabit süreli öğretmen sözleşmeleri, öğrenci performansını geliştirmede etkili olmamaktadır.
j. Başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi de olumlu katkı sağlamaktadır.
k. Birçok okul, yüksek kaliteyi sağlamak için düzenli bir modeli takip ederler. Bu modelde, kaliteli
öğretmenlerin nitelikleri ve okulun işlevlerini düzenlerler.
Çalışmada, 21. yüzyılda eğitimin boyutları da ele alınmış ve bilişim çağında öğretmen eğitiminin boyutları 4
başlıkta toplanmıştır. Bunlar; Bilgi, Yetenek, Karakter ve Öğrenmeyi Öğrenme’dir. Öğretmenlerin yaratacağı
yenilikçi öğrenme çevresinde, bilişim sistem ve teknolojilerine hakim olma yeterliği ile bu sistemleri eğitimde
kullanma becerisi, önemli bir etmen olarak ön plana çıkmıştır. Bu çevre oluşturulurken öğretmenin göz önünde
bulunduracağı temel etkenler olarak;
a. Öğrenmeyi merkeze almak, katılımcığı teşvik, öğrencileri öğrenmeye istekli hale getirmek,
b. Öğrenmeyi sosyal ve işbirliği faaliyeti olarak benimsetmek,
c. Öğrenciye yüksek motivasyon verebilmek,
d. Bireysel farklılıklara karşı duyarlı olmak,
e. Her öğrenciyle doğrudan ilgilenmek,
f. Değerlendirme için geri beslemeyi kullanmak,
g. Okul içi ve dışı projeler ve aktiviteler arasında bağlantı kurmak,
h. Değişik öğretme yöntemleri kullanmak, belirli konular için özel stratejiler geliştirmek,
i. Öğretme stratejileri geliştirmek,
j. Öğretme stratejilerinin; direkt, tüm gruba yönelik, rehberci, grup çalışması, bireysel buluşlar için kişisel
yöntemleri kapsamasını esas almak,
k. Yüksek işbirliği standardına, diğer öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmaya hazır olmak,
l. Yüksek teknolojiyi kullanacak yeteneklere sahip olmak,
m. Yardımlaşmayı, liderlik yapmayı, yönetmeyi, öğrenim çevresini planlamayı, diğerleriyle işbirliğini
geliştirmek,
n. Deneyimlerini geliştirmek için pratik yapmaktır.
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Çalışma raporunda, yukarıda belirtilen öğretmen yetiştirmeye ilişkin düzenlemeler doğrultusunda öğretmenlerin
eğitilmesinde bazı ana ölçütler belirlenmiştir. Söz konusu rapora göre öğretmenler yetiştirilirken, bilgi çağının
gereklerine uygun şekilde;
a. Düşünme Yöntemleri (Yaratıcılık, Kritik Durumlarda Düşünme, Problem Çözme, Karar Verme,
Öğrenme),
b. Çalışma Yöntemleri (İletişim ve İşbirliği),
c. Çalışma Araçları (Bilgi Teknolojisi, İletişim Teknolojisi, Bilgi Okur-yazarlığı).
d. Dünyada Yaşamak İçin Yetenekler (Vatandaşlık, Yaşam ve Kariyer, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk)
konularında yetiştirilerek eğitime ve başarıya azami katkı sağlayacak düzeye ulaştırılmalıdırlar.
Öğretmen eğitiminde, yukarıda özetlenen hedeflere ulaşmaya yönelik olarak, bilgisayar ve iletişim teknolojisinin
(BİT) kullanılmasında gelişmiş ülkelerde farklı uygulamalar görülmektedir. Japonya’da, bilişim teknolojisi
alanındaki çalışmalarla birlikte “eğitim mühendisliği” olarak isimlendirilen bir meslek gelişmiştir. Bu personelin
çalışma alanı; öğretim planlarının geliştirilmesi, eğitsel bilgi ve tekniklerin aktarılması ve özellikle bilgi
teknolojileri kullanarak yüksek kalitede eğitim materyalleri geliştirilmesidir (Sakamato&Gardner, 1995, Akt:
Demirel, 2010).
İngiltere eğitim sisteminde bilgisayar ve iletişim teknolojisi (BİT) özel öneme sahiptir. BİT’in görevi; öğrencileri
ve bu kapsamda öğretmen adaylarını başarı için güdülemek, eğitimi daha eğlenceli hale getirmeye katkı
sağlamak, onların yaratıcılıklarını, girişkenliklerini, bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek, sorgulama ve
sorun çözmelerine yardımcı olmaktır (Demirel, 2010, s: 161).
Sınıfta teknolojinin kullanılmasında temel düşünce; öğretmenin bilgiyi öğrenciye ulaştırmasının daha da
geliştirilmesi ve uzaktaki öğrencilere erişiminin kolaylaştırılmasıdır (Chapman&Mahick, 2004). Bu temel
düşünce, öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde de geçerli olduğu gibi, öğretmen adaylarının bu amaçlara
yönelik teknoloji kullanımını da etkin şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Teknoloji iletişimi kolaylaştırdığı gibi,
kaynaklara erişimi de hızlandırmakta ve ucuzlatmaktadır. İlk teknolojiler öğretmenlerin sınıfta kullandıkları
eğitim yöntemini değiştirmeden daha etkin hale getirirken, yeni teknolojiler, öğretmenleri yeni yöntemler
geliştirme konusunda zorlamakta ve teşvik etmektedir.
2012 yılında imzalanan Paris Açık Eğitim Kaynakları Deklerasyonu (Paris Open Educational Resources
Declaration-OER) bu alanda önemli bir adım olarak görülebilir. Gerek öğretmenler ve gerekse öğrencileri eğitim
materyallerine ulaşım için daha fazla teknoloji kullanımı konusunda cesaretlendirecek bir proje olarak dikkat
çekmektedir. TALIS sınavı sonucu OECD tarafından hazırlanan raporda ise; öğretmenlerin % 25’i, eğitimde
teknoloji esaslı yöntemlerin kullanımına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır (OECD, 2009, s:
61).
Eğitimde teknoloji, yedi ana alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Öğretmen adayları da yetiştirilirken BİT’i bu
alanlarda etkin olarak kullanacak şekilde eğitilmelidir. Bu alanlar;
a. Farklı yerlerde bulunan öğrencilere internet esaslı sistemlerle doğrudan erişebilmek,
b. Öğretmenlerin ders kaynak materyallerini bulma ve erişimini süratlendirmek,
c. Öğretmenlerin ders programlarına ve eğitim rehberlerine erişimini kolaylaştırmak,
d. Öğrencilerin sınıf araştırma projeleri için gerekli kaynaklara ulaşımını kolaylaştırmak,
e. Öğretmenlerin dünyanın herhangi bir yerindeki iki veya daha fazla sınıfa aynı anda ulaşarak ders
vermesini sağlamak ve iletişimini kolaylaştırmak,
f. Öğretmenlerin derslerini “on-line” olarak birden fazla sınıfa eşzamanlı olarak vermesini sağlamak,
g. Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin verilmesini sağlamaktır (Chapman&Mahick, 2004).
BİT, yukarıda belirtilen olanakları sağlamanın yanında; öğretmen adaylarının mantıklı düşünme, araştırma
becerilerini artırma, elde ettikleri bilgileri sunma ve paylaşmalarını kolaylaştırmaktadır. BİT, bazı deneyleri daha
güvenli ortamlarda yapma, matematiksel hesapları hatasız ve süratli bir şekilde gerçekleştirme konusunda
öğretmen adaylarına yardımcı olarak onların daha iyi yetişmesine katkı sağlamaktadır. Eğitim programlarının
oluşturulmasında ve takibinde, çok sayıda ders ve eğiticinin bulunduğu sistemlerde dahi, BİT’i kullanarak en az
hatayla işlem yaparak, insanın doğasında bulunan hata yapma riskini asgariye indirmek olasıdır. BİT, sağladığı
olanaklarla; yalnız sınıf yönetimi değil, özelden genele doğru okul yönetimi ve eğitim sisteminin tüm yönleriyle
yönetiminde başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitimcilere önemli katkı sağlayacak düzeye gelmiştir ve
başdöndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir.
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BİT; yalnız aday öğretmenlere değil, tüm ülke çapında faaliyet gösteren görevdeki öğretmenlere yeni bilgi ve
tekniklerin süratli bir şekilde aktarılması, uzaktan eğitim verilmesi, hizmet içi eğitimi kolaylaştırması, ve tüm
bunları yaparken asgari yer değiştirme, bilgiyi ilk elden alma ve kaynak tasarrufu sağlaması nedeniyle eğitim
sistemleri için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Eğitim denetçileri de BİT’i kullanarak sınıftaki faaliyetleri uzaktan
denetleyebilme ve böylece zaman tasarrufu ile daha fazla sayıda öğretmene rehberlik edebilme olanağına
erişmiştir.
BİT’in sağladığı bu olanaklara karşın, Almanya’da yapılan bir araştırmada, teknolojiyi etkin olarak kullanan
öğretmenlerin oranının % 10 dolayında olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş bir ülkede görülen bu oran oldukça
dikkat çekicidir. Bunun nedenleri araştırıldığında; öncelikle öğretmenlerde bu konuya ilişkin güdüleme
yetersizliği olduğu ve öğretmenlerin bilgisayarı eğitim yöntemini değiştirecek bir etmen olarak görmemesi
olarak belirlenmiştir (Chapman&Mahick, 2004, s: 34). Bu bulgu, öğretmen eğitiminde teknolojiye verilen
önemin yanında, öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda güdülenmesinin ve konunun öneminin iyi
anlatılabilmesi için strateji geliştirilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Açık sistem olarak örgün eğitim sisteminin esasını oluşturan okullar, toplumsal yaşamın başladığı zamanlardan
itibaren değişik adlar altında faaliyet göstermektedir. Okul sisteminin çıktılarından birisi olan öğrenci başarısının
artırılması kaliteli eğitimle olasıdır. Uluslar arası sınavlar sonucu hazırlanan raporlar ve eğitime ilişkin diğer
araştırmalarda, diğer etkenlerle kıyaslandığında başarıya en fazla katkı sağlayan unsurun öğretmenler olduğunu
göstermiştir. Eğitim yöneticileri ile eğitime ilişkin stratejik planları, bu planlara uygun hedef ve projeleri
hazırlayanların, başarıyı artırmak ve eğitim sisteminden azami verimi elde edebilmek için göz önünde
bulundurmaları gereken husus öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi ve bu sayede eğitimin kalitesinin artırılması
olmalıdır.
Eğitim sistemi bir toplumsal sistem olmasının yanında, diğer toplumsal sistemlere (Hukuk, Ekonomi, Politika,
Güvenlik v.b.) insan gücünü hazırlayan, kültürün gelecek nesillere aktarılmasını ve toplumun devamlılığını
sağlayan temel bir sistemdir. Bu sistemin başarısı, toplumun başarısıdır. Bu başarının temel taşları olan
öğretmenler, sistemli bir yaklaşımla seçilmeli, yetiştirilmeli, geliştirilmeli, devamlılıkları sağlanmalı, çağımızda
kaçınılmaz olan değişim ve gelişimi takip etmenin yanında, değişim ve gelişimi gerçekleştirecek nesilleri
yetiştirecek kaliteye ulaştırılmalıdırlar.
Öğretmenler yetiştirilirken, bilgi çağının gereklerine uygun şekilde; Düşünme Yöntemleri (Yaratıcılık, Kritik
Durumlarda Düşünme, Problem Çözme, Karar Verme, Öğrenme), Çalışma Yöntemleri (İletişim ve İşbirliği),
Çalışma Araçları (Bilgi Teknolojisi, İletişim Teknolojisi, Bilgi Okur-yazarlığı) ve Dünyada Yaşamak İçin
Yetenekler (Vatandaşlık, Yaşam ve Kariyer, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk) konularında yetiştirilerek eğitime ve
başarıya azami katkı sağlayacak düzeye ulaştırılmalıdırlar.
Bu sonucun elde edilmesinde, teknolojinin etkin kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Öğretmenler
teknoloji dostu olarak ve teknolojiyi iyi kullanacak şekilde yetiştirilmelidir. Teknolojinin; eğitimin kalitesini
artıracağı, öğrencilerin güdülenmesine olumlu katkı sağlayacağı ve erişimi zor olan öğrencilerin eğitimine katkı
sağlayacağı, etkin teknoloji kullanımının eğitim maliyetlerini düşüreceği, teknolojiye hakim öğretmenlerin,
kalkınma planlarının gereksinme duyduğu ve teknolojiyi iyi kullanabilen nitelik ve nicelikte işgücü
yaratılmasında önemli rol oynayacağı bilinci öğretmen adaylarına aşılanmalıdır. Önemli kaynaklar harcanarak
eğitim sistemine kazandırılan teknolojinin, öğretmenlerin teknoloji konusundaki yetersizliği nedeniyle etkin
kullanılamamasının yaratacağı atıl kapasite ve olumsuz etkiler hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.
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EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) MODÜLLERİNİN İNCELENMESİ VE KULLANIM
İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ
INSPECTION OF EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA) MODULES AND USER
STATISTICS ANALYSIS
Neşe Sevim1, Mehtap Tufan1, Alper Efe1
Özet
Teknolojik gelişmelerin insan hayatına hızlı girmesiyle birlikte, teknolojinin eğitimde kullanılması kaçınılmaz bir hale
gelmektedir. Bu düşünceyle yola çıkılarak ülkemizde teknolojiyi her öğrenci için erişilebilir bir hale getirmek ve
teknolojiyi eğitim ile birleştirerek öğrenci başarısını arttırmak için Kasım 2010 yılında FATİH (Fırsatları Artırma
Teknolojiyi iyileştirme Hareketi) projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın işbirliği ile ortaya çıkmıştır.
FATİH projesi her bir bileşeni ayrı birer proje olarak kabul edilebilecek 5 ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 1Donanım ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması, 2- E-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi, 3- Öğretim Programlarında
Etkin BT Kullanımı, 4- Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi, 5- BT’nin Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir
Kullanımının sağlanmasıdır. Bu bileşenler arasında öğretmenler ve öğrenciler için önemli olanlardan bir tanesi e-içeriğin
sağlanması ve yönetilmesidir. Bu amaçla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) oluşturulmuştur. EBA; öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitimin tüm paydaşlarının ihtiyaç duydukları eğitim
materyallerine ve her türlü desteğe ulaşmalarını sağlayan çevrim içi bir sosyal eğitim platformudur. Test aşamasında olan
EBA’da doğru, güvenilir, her sınıf düzeyine ve ders kategorilerine uygun içeriklerin yayınlanması amaçlanmaktadır. Bu
amaçla EBA platform üzerinde dokuz farklı modülde çeşitli içerikler yayınlanmaktadır. Bu modüller; haber, e-içerik, edoküman, e-dergi, e-kitap, video, ses, görsel ve tartışalım olarak sıralanmaktadır. EBA’da bu modüllerin yanında öğretmen
ve öğrencilere yardımcı olacak uygulama ve platformlarda yer almaktadır. Bunlar, İçerik Geliştirme Araçları, EBA Blog,
EBA Dosya, EBA Kaynak ve EBA Ders platformudur. Bu çalışmada amaçlanan EBA platformunu ve bileşenlerini ayrıntılı
olarak tanıtmaktır. Ayrıca EBA platformunun kullanıcı sayısı, ziyaretçi sayısı, kullanımın en yoğun olduğu günler ve
saatler gibi EBA platformunun kullanımı hakkında çeşitli istatistiki bilgiler verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Fatih, eba, kullanıcı analizi

GİRİŞ
Teknolojik gelişmelerin insan hayatına hızlı girmesiyle birlikte, teknolojinin eğitimde kullanılması kaçınılmaz
bir hale gelmektedir. Bu düşünceyle yola çıkılarak ülkemizde teknolojiyi her öğrenci için erişilebilir bir hale
getirmek ve teknolojiyi eğitim ile birleştirerek öğrenci başarısını arttırmak için Kasım 2010 yılında FATİH
(Fırsatları Artırma Teknolojiyi iyileştirme Hareketi) projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın
işbirliği ile ortaya çıkmıştır. Fatih Projesi dersliklere bilişim teknolojilerini entegre ederek eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamayı amaçlamaktadır (FATİH Projesi, 2012). Bu projenin “sınıfta, öğrenci ve öğretmenin elinde
bilişim teknolojisi” hedefi doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerin bilgiye daha kolay ulaşması planlanmaktadır
(Fatih Projesi Proje Uygulama Planı, 2014).
FATİH projesi her bir bileşeni ayrı birer proje olarak kabul edilebilecek 5 ana bileşenden oluşmaktadır.
Bunlar; 1- Donanım ve Yazılım Altyapısının Tamamlanması, 2- e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi, 3Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı, 4- Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi, 5- BT’nin Bilinçli, Güvenli,
Yönetilebilir ve Ölçülebilir Kullanımının sağlanmasıdır. Bu bileşenler arasında öğretmenler ve öğrenciler için
önemli olanlardan bir tanesi e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesidir. Bu bileşen projenin sürdürülebilirliği
açısından diğer bileşenlerine göre daha önemli bir yer tutmaktadır. Kleiman’ ın (2000) belirttiği gibi sınıfların
sadece teknolojik donanımlarının sağlanması ile sınıflardaki eğitim ve öğretim süreci iyileştirilemez. Sınıfların
bilişim teknolojileriyle donatılması, bu teknolojilerin etkili bir şekilde derslerde kullanılacağını
göstermemektedir. Derslerde bu teknolojilerden en üst seviyede yararlanmak için eğitsel materyallerin
sağlanması projenin hedeflerine ulaşabilmesi için önemlidir. Bu amaç doğrultusunda Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından EBA projesi hayata geçirilmiştir.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak tasarlanmıştır. Bu platformun en
büyük amacı incelemeden geçmiş, sınıf seviyelerine uygun ve güvenilir e-içerikleri sunarak öğretmenlerin
derslerinde bilişim teknolojileri araçlarını daha etkili kullanmalarını sağlamaktır. EBA’ da öğrencilerin ve
öğretmenlerin platformdan en üst seviyede yararlanması için dokuz modül bulunmaktadır. Haber modülü,
öğretmen ve öğrencilerin kendi seslerini duyurmaları için hazırlanmış bir modüldür. Okullarda da yapılan ve
haber değeri taşıyan her türlü faaliyet ve etkinlik buraya eklenebilmektedir. E-içerik modülü öğretmenlerin ve
öğrencilerin öğretim ve öğrenim süreçlerinde yararlanabilecekleri çeşitli içeriklerin bulunduğu modüldür. EDergi modülü ise çeşitli özel kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından hazırlanan dergileri içermektedir. E-kitap
modülü Milli Eğitim Bakanlığı ve birçok yayınevi tarafından hazırlanan ders kitaplarını içermektedir. Video
1

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (TÜRKİYE)
nese.sevim@eba.gov.tr, mehtap.tuzlu@eba.gov.tr, alper.efe@eba.gov.tr
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modülü öğretmen ve öğrencilerin öğrenim ve öğretim süreçlerinde yararlanabilecekleri eğitsel amaçlı videoları
içermektedir. Bu modülde ders kazanım videoları, kişisel gelişim, rehberlik gibi birçok kategoride videolar
kullanıcılara sunulmuştur. Ses modülünde, kişisel gelişim, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinleri, ders
destek gibi kategorilerde birçok ses dosyası bulunmaktadır. Görsel modülü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü arşivlerinden derlenen fotoğrafları içermektedir. E-doküman modülü ise öğretmenlerin dersleri
için hazırladıkları sunu, belge, ya da dokümanlarını diğer öğretmen ve öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamak
için tasarlanmıştır. Son olarak, tartışalım modülü öğretmen ve öğrencilerin her türlü konuyu paylaşabilmeleri ve
birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır.
EBA’da yukarıda belirtilen modüller dışında destekleyici portaller de bulunmaktadır. EBA Blog, Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte ve Eğitim Bilişim Ağı hakkında bilgi
vermektedir. EBA Dosya öğretmenlerin ve öğrencilerin video, görsel, doküman gibi eğitsel materyallere
çevrimiçi olarak ulaşabilmelerini sağlayan bulut depolama alanıdır. EBA UZEM, öğretmenlere çeşitli konularda
eğitim vermek için tasarlanmış bir uzaktan eğitim sistemidir. EBA Kaynak, dünyada geliştirilen eğitim
materyalleri hakkında bilgi veren, kullanımlarını anlatan ve kaynak adresleri içeren bir platformdur. Ayrıca,
Fatih İçerik Geliştirme Araçları platformu ile öğretmenlere derslerinde kullanabilecekleri materyalleri
geliştirebilmeleri amacıyla İdeaLStudio, EBA Sunum, Etudyo ve Xerte gibi çeşitli çevrimiçi içerik geliştirme
editörleri kullanıma sunulmuştur. Son olarak EBA Ders ile öğretmenlerin ve öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı’nda
bulunan her türlü içeriğe sınıf ve ders seçerek veya anahtar sözcükler girerek kolaylıkla ulaşması için
tasarlanmıştır (Eğitim Bilişim Ağı İçerik Raporu, 2014).

BULGULAR
Yapılan incelemelerde EBA platformunun kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Aktif
kullanıcı sayısı 2013 yılında 260.000 iken, 2014 yılına yaklaşık dört katına çıkarak 1.134.103 kişiye
yükselmiştir. Aynı şekilde EBA modülleri incelendiğinde, haber, e-kitap ve video sayısında yüksek bir artışın
olduğu görülmektedir. 2013 yılında haber sayısı 1200, e-kitap sayısı 578 ve video sayısı 2200 iken 2014 yılında
haber sayısı 3305, e-kitap sayısı 1585 ve video sayısı 62442’ e yükselmiştir. Bu artış diğer modüllerde de
görülmektedir. EBA platformunda bulunan e-içerik sayısı 2013 yılında 50, 2014 yılında 71, e-dergi sayısı 2013
yılında 803, 2014 yılında 1.319, ses 2013 yılında 3.176, 2014 yılında 4.241, ve son olarak görsel sayısı 2013
yılında 44.000, 2014 yılında ise 54.999 olarak belirlenmiştir.
EBA platformu en çok ziyaret edildiği aylar, en çok ziyaret edildiği günler, en çok ziyaret edildiği iller
ve en çok ziyaret edilen içerik türlerine göre incelendiğinde 2013 ve 2014 yıllarında daha çok okulların birinci
dönemlerine denk gelen aylar arasında ziyaret edildiği görülmüştür. 2013-2014 eğitim öğretim yılı birinci dönem
aylık ziyaretçi sayısı (508.791) ikinci dönem aylık ziyaretçi sayısından (493.459) düşük olmasına rağmen,
ortalama haftalık ziyaretçi sayısı 2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde (113.875) aynı yılın birinci
dönemine göre (97.844) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yine günlük ziyaretçi sayısı da 2013-2014 eğitim
öğretim yılı ikinci döneminde (16.357) aynı yılın birinci dönemine göre (13.825) bir artış göstermektedir.
Ayrıca, EBA platformunun 2012 ve 2013 yıllarında genel olarak Aralık, Kasım ve Mart, Nisan aylarında daha
çok ziyaret edildiği bulunmuştur. Bu platformun daha çok kullanıcılar tarafından pazartesi ve salı günleri ziyaret
edildiği, genel olarak İstanbul’ da ikamet eden kullanıcılıların sistemi kullandıkları belirlenmiştir. Son olarak
içerik türlerinin ziyaret sayısı incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında en çok e-içerik, video ve e-kitap
modüllerinin ziyaret edildiği görülmüştür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı Fatih Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere sağlanacak olan bilişim
teknolojilerinin daha etkili kullanılabilmesi için gerekli olan e-içeriklerin sunulması amacıyla kurulan Eğitim
Bilişim Ağı’nı (EBA) tanıtmak ve kullanımı hakkında istatistiki bilgiler vermektir. Ülkemizde yapılan çeşitli
araştırmalara göre öğretmenler Fatih Projesine destek vermekte (Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz ve Ayas, 2013;
Kıranlı, Yıldırım, 2013; Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013; Aktaş, Gökoğlu, Turgut ve Karal, 2014; Gürol,
Donmuş ve Arslan, 2012) fakat genel olarak bu teknolojilerin derste kullanılabilmesi için gerekli olan e-içerikleri
bulamamaktan şikâyet etmektedirler (Kıranlı &Yıldırım, 2013; Karataş & Sözcü, 2013). Eğitsel kaynakların
teknolojinin derslerde kullanılmasında önemli bir rol üstlendiği çeşitli araştırmalarda bulunmuştur (Ertmer,
Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur & Sendurur, 2012; Hew & Brush, 2007). Pamuk, Çakır, Ergun, Yılmaz, ve
Ayaş’ın (2013) on bir pilot okulda düzenledikleri çalışma, dijital kitapların ve e-içeriklerin öğretmenlerin
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sınıflardaki mevcut teknolojileri kullanmasında önemli bir etken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yetersiz
miktardaki kaynaklar, öğretmenlerin sınıflarında bulunan bilişim teknolojilerini kullanma istekleri üzerinde
olumsuz bir etkiye sebep olmaktadır. Bu sebeple, Karataş ve Sözcü (2013) tarafından belirtildiği gibi eiçeriklerin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması projenin başarıya ulaşması için büyük bir önem arz
etmektedir. Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları içeriklere rahatça ulaşabilmesi amacıyla Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğü EBA platformu tasarlanmış ve uygulamaya geçirmiştir.
Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda EBA platformunun kullanıcı sayısının hızla
arttığı görülmüştür. Ayrıca, haber sayısındaki yoğun artış öğretmenlerin sadece EBA’yı e-içeriklere ulaşmak için
değil, yaptıkları çalışmaları ve faaliyetleri duyurmak için de EBA platformundan yararlandıklarını
göstermektedir. EBA kullanım istatistikleri incelendiğinde kullanıcıların sonbahar-kış döneminde bu platformu
daha çok ziyaret ettiği belirlenmiştir. Bu değişimin sebepleri ileriki çalışmalarda detaylı bir şekilde incelenebilir.
Bu değişimin sebeplerini bulmak bu tarz eğitim sitelerinin geliştirilmesinde katkı sağlayabilir. Yine, yapılan
incelemeler sonucunda EBA platformunun pazartesi ve salı günleri ziyaret sayılarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu
yüzden, yeni eğitsel materyallerin bu zamanlarda sisteme konulması kullanıcıların bu içerikleri daha kolay fark
etmesini sağlayabilir. Son olarak bu çalışmada e-içerik modülünün EBA platformu içinde en çok ziyaret edilen
modüllerden biri olduğu bulunmuştur. Bu durum öğrencilerin ve öğretmenlerin e-içerik kullanmak istediklerini,
bu tarz içeriklere ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, video ve e-kitapların da EBA’nın en
çok ziyaret edilen modüllerinden olması öğrenci ve öğretmenlerin eğitsel materyaller kullanma arayışında
olduklarına işaret etmektedir.
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EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ

İsmail GÜLEÇ1, Süleyman SULAK2, Ahmet Naci ÇOKLAR3
Özet
İnsanoğlu teknolojik ürünlerin hızla geliştiği, buna bağlı olarak hayatın her yaşamını değiştirdiği bir yaşam sürmektedir.
Sağlıktan iletişime her alan bu değişimi yaşamaktadır. Eğitim alanı da teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeniden
şekillenmekte, yatırımlar ile dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle çağın
teknolojisi olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaktadır. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi son yaşanan değişimlerin kendisini hissettirdiği önemli yatırım paketlerini
kapsamaktadır. Bu kapsamda etkileşimli tahtadan tablet bilgisayara kadar çok sayıda teknoloji sınıf ortamına entegrasyon
sürecine başlamıştır.
Bu bağlamda eğitimin bir yansıması, ürünü olarak kabul edilen öğrenciler bu yatırımların doğrudan hedefidir.
Eğitimin daha etkili olması için yapılan bu yatırımların, öğrenci gözünden değerlendirilmesi de önemlidir. Araştırma
kapsamında son yıllarda hızlı bir ivme kazanan eğitsel amaçlı teknolojilerin öğrenci görüşleri ile değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2013-2014 öğretim yılı Yozgat ili Saraykent İlçesinde yer alan üç ortaokulun tüm sınıflarında
yer alan öğrencilere eğitimde yeni teknoloji kullanımı konusundaki görüşleri geliştirilen anket aracılığı ile sorulmuştur.
Toplam 21 maddenin yer aldığı anket uzman görüşüne sunularak, pilot uygulama yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel
istatistiğe ek olarak parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi ve parametrik olmayan testlerden Mann Witney U
uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS analiz programı ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konusuna katılım gösterdikleri, daha az
kitap taşıma, bilgiye kolay ve hızlı erişim, ödev yapmanın daha kolay hale gelmesi gibi BİT odaklı maddeler en çok
katılınan maddeler olmuştur. Ayrıca öğrenciler yeni teknolojilerin kullanımında ergonominin sağlanmasını destekledikleri,
sağlık sorunlarının ise önemli olmadığı gibi görüşleri de desteklediği görülmüştür. Buna karşın öğrenciler teknik sorunları
daha çok önemsemişlerdir. Yeni teknolojilerin dersi kalıcı ve etkili hale getirdiği görüşü de yine önemli ölçüde
desteklenmiştir. Teknolojilerin çabuk bozulacağı endişesi, teknoloji kullanımı konusunda okul yönetiminin ve ailenin
desteğinin önemli görülmesi, sınıfta bizzat öğrenci tarafından teknolojinin kullanılmasının gerekliliği daha az oranda kabul
gören maddeler olmuştur. Cinsiyet eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konusunda önemli bir parametre olup, kız
öğrenciler anlamlı düzeyde yeni teknolojileri erkeklere oranla daha çok desteklemektedir. İnternete düzenli bağlanma ise
öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik görüşlerinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde yeni teknolojiler, teknoloji kullanımı, FATİH projesi, ortaokul öğrencileri

1. GİRİŞ
Bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte 21.yüzyıl bilgi çağı olarak da adlandırılmaktadır. Bu
çağda, bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, ilgiye erişimde yeni kanallar ortaya
çıkmaktadır. Bütün bu gelişmelerin ışığında günümüz okullarından beklenen de bilgiye ulaşma ve onu etkili bir
şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleridir (Akkoyunlu, B. ve
Kurbanoğlu, S. 2003).
Eğitimde üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi teknolojinin eğitimde kullanımıdır.
Bilgisayarların işlevi her geçen gün artmakta ve bu bir taraftan öğrenme-öğretme süreçlerini diğer taraftan
eğitimin ekonomik ve toplumsal işlevlerini etkilemektedir. Teknolojideki gelişmelerin hayatın her alanını olduğu
gibi, öğrenme-öğretme süreçlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Günümüz okullarından beklenen de bilgiye
ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler
yetiştirmeleridir. Okullarda teknoloji kullanımının olası yararlarının üst düzeyde gerçekleştirilebilmesinde
ortamın paydaşları olan öğretmenler, okul yöneticileri ve deneticiler anahtar konumda bulunmaktadırlar.
(Seferoğlu S. 2009).
Yenilik, bir birey, grup ya da toplum tarafından yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama ya da objedir.
Bir şey evrensel olarak yeni olabileceği gibi, hedef kitle için de yeni olabilir. Örneğin, geçmişe ait olan bir buluş,
yeni kullanıcılar için bir yeniliktir. Yenilik kavramı çoğu kez, teknoloji ile aynı anlamda kullanılmaktadır.
(Karasar Ş. 2004).
1
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Yeni teknolojilerin benimsenerek uygulamaya konmasında birincil rol oynayacak yönetici ve
öğretmenlerin yetiştirilmesi, eğitim kurumlarını teknolojik olanaklarla donatmak kadar önemlidir. Teknolojileri
uygulamaya geçirecek elemanların sadece teknolojiyle tanıştırılması yeterli değildir. Teknolojinin ve yeni
öğretim tekniklerinin kullanılarak öğrenme etkinlikleri düzenleme becerilerinin de öğretmenlere kazandırılması
gerekmektedir (Percival ve Ellington, 1988).
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik
görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
1.

Öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması konusundaki görüşleri nasıl bir dağılım
göstermektedir?

2.

Öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konusundaki görüşleri cinsiyete göre
farklılaşmakta mıdır?

3.

Öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konusundaki görüşleri düzenli internet kullanım
durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli
Araştırma nicel yöntemle desenlenmiş olup, tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2005;77). Araştırma alt amaçları doğrultusunda tekil ve ilişkisel tarama modellerinden her ikisi birlikte
kullanılmıştır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini 2013-2014 öğretim yılı Yozgat ili Saraykent İlçesinde yer alan ortaokul öğrencileri
oluşturmaktadır. Örneklemin büyüklüğü nedeniyle basit rastsal örnekleme ile ilçe genelindeki toplam 11 ortaokuldan üçü kura yöntemi ile seçilmiştir. Örnekleme sonucunda biri imam hatip ikisi ortaokul olmak üzere
toplam üç okulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine uygulanmıştır. Toplam 270 öğrenciye
ulaşılabilmiştir. Öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgileri

Cinsiyet
Düzenli İnternet Kullanımı*

Kız
Erkek
Evet
Hayır

Toplam
* Bazı öğrenciler bu soruyu yanıtlamamıştır.

n

%

164
106
86
155
270

60.7
39.3
31.9
57.4
100

Tablo 1’den görüleceği üzere kız öğrencilerin (%60.7) erkek öğrencilere (%39.3) oranla daha fazla
olduğu ve öğrencilerin yarısından fazlasının (%57.4) interneti düzenli kullanmadıkları görülebilir.
2.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Eğitimde yeni teknolojilerinin kullanımına yönelik öğrenci beklentilerini belirlemek, bu doğrultuda
görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiştir. Oratokul öğrencileri olmaları
nedeniyle 3’lü likert şeklinde yazılan maddelerin yer aldığı anket, dört farklı uzmana (öğretmenler ve eğitim
teknoloğu) gösterilerek öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Geliştirilen anket on öğrenciye
uygulanmış, yapılan öneriler doğrultusunda son şekli verilmiştir. Toplam 21 maddenin yer aldığı anket, yeterli
sayıda çoğaltılarak uygulanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Öğrencilerin yeni eğitim teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanımına yönelik maddelere verdikleri
yanıtların analizi için yüzde (%) ve frekans (n) değerleri kullanılmıştır. Ayrıca cinsiyete göre farklılığı
belirlemek için bağımsız örneklem t testi, internet kullanım durumuna göre farklılığı belirlemek içinse verilerin
normal dağılım göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan testlerden Mann Witney U testi kullanılmıştır.
Öğrenci görüşlerinin yer aldığı 3’lü likert tipi maddelerin yorumlanmasında (üst değer-alt değer) / ölçüt
sayısı (çok katılma, orta düzey katılma ve az katılma) formülü gereği (3-1)/3 = 0,66 değer aralığı belirlenmiştir.

105

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Buna göre 1-1.66 arası az katılma, 1.67-2.33 arası orta düzey katılma, 2.34 -3 arası çok katılma şeklinde
maddeler değerlendirilmiştir.
Verilerin analizinde SPSS 17 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programından
yararlanılmış, anlamlılık düzeyi olarak .05 alınmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLARI
Araştırma alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgular başlıklar şeklinde verilmiştir.
3.1. Öğrencilerin Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Görüşleri
Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek
için öğrencilerin ankete verdiği yanıtlar analiz edilmiştir (Tablo 3). Tablonun okunurluğunu sağlamak ters
maddeler (9, 10 ve 14) tersten puanlanmıştır.
Tablo 3. Öğrencilerin Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri
Madde No

Madde

ss
.875

1

Yeni teknolojik cihazların kullanımı zor olsa da rahatlıkla kullanırım.

2.29

2

Derslerin daha kalıcı olması için yeni eğitim teknolojileri daha fazla kullanılmalıdır.

2.36

.805

3

Öğretmenin tahtada anlattığı dersler yerine, yeni teknolojilerin daha çok kullanıldığı derslere ağırlık
verilmelidir.

2.48

.765

4

Derslerde doğrudan yeni eğitim teknolojileri veya doğrudan bildiğimiz ders işleyiş yöntemlerine göre iki
yöntemin bir arada kullanılmasını tercih ederim.

2.42

.808

5

Yeni teknolojiye dayalı eğitim ortamında sınıfın teknolojiye göre şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum.

2.16

.892

6

Sınıfta yeni teknolojileri bizzat kendim kullanmam benim için önemlidir.

2.10

.878

7

Yeni teknolojileri arkadaşlarımla paylaşarak/ortaklaşa kullanmak yerine kendi başıma kullandığım
zaman daha faydalı olacağını düşünüyorum.

2.57

.762

8

Öğretmenlerimin yeni teknolojileri kullanmalarının benden daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum.

2.38

.794

9

Sınavların yeni teknoloji ile gerçekleştirilmesini istemem.

2.23

.888

10

Yeni teknolojilerin kullanımını dersleri daha eğlenceli hale getireceğini düşünmüyorum.

2.21

.812

Yeni teknolojik eğitim araçlarının hasar görme arızalanma riski yaptırımı olmaksızın kullanılması beni
rahatlartır.
Okul yönetimini (idareciler) yeni eğitim teknolojilerinin derslerde kullanımında öğretmen ve öğrencileri
desteklemeliler.

2.38

.852

2.26

.878

13

Yeni eğitim teknolojik cihazların (göz, bel, boyun) sağlık sorunlarına neden olacağını düşünmüyorum.

2.64

.691

14

Yeni eğitim teknolojik araçların kullanımı konusunda ailemin çok fazla önemli olduğunu
düşünmüyorum.

1.99

.910

15

Ödevlerimi yeni teknolojik cihazları kullanarak yapmak benim için daha kolaydır.

2.75

.618

16

Tablet gibi yeni teknolojik cihazlar sayesinde daha az kitap taşıyacağımı düşünüyorum.

2.80

.567

17

Yeni teknolojik cihazlar ile bilgiye daha hızlı ulaşacağımı düşünüyorum.

2.75

.600

18

Yeni tekolojik cihazlar ile derse olan ilgimin artacağını düşünüyorum.

2.64

.651

19

Yeni teknolojik cihazların çabuk bozulacağını düşünmüyorum.

2.31

.775

20

Yeni teknolojik cihazların düzenli çalışması ve sorunların çözülmesi için danışabileceğim bir
öğretmenin görevlendirilmesini istiyorum.

2.63

.653

21

Sınıfımın ve masalarımızın yeni teknolojik cihazlara uygun dizayn edilmesini istiyorum.

2.73

.630

2.44

0.310

11
12

Anket Ortalaması

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin bazı anket maddelerine çok katıldıkları ( ≥2.34), bazı anket
maddelerine ise orta düzey katıldıkları (2.33≥ ≥1.67) görülebilir. Ancak hiçbir maddeye öğrenciler az katılım
( ≤1.66) göstermemişlerdir. Buna göre öğrencilerin çok katılım gösterdiği ve orta düzey katılım gösterdiği
maddeler ortalama değerleri üzerinden aşağıdaki şekilde verilebilir.
Öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı konusunda sırası ile en çok katıldığı maddeler daha
az kitap taşıma ( =2.80), ödev yapımının daha kolay hale gelmesi ( =2.75), bilgiye daha hızlı ulaşma
( =2.75), sınıfın yönetimi ve masaların tasarımı adına ergonominin sağlanması ( =2.73), sağlık sorunlarının
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çok fazla önemli olmayacağı ( =2.64), yeni teknolojiler ile derse olan ilginin artacağı ( =2.64), bu teknolojiler
konusunda yaşanan sorunları çözebilecek bir öğretmen isteği ( =2.63), bu teknolojilerin paylaşım yerine
bireysel kullanımının tercih edilmesi ( =2.57), teknolojik ders anlatımının klasik derslere ( =2.48) veya her iki
yöntemin harmanlandığı ders anlatımlarına ( =2.42) tercih edilmesi, öğretmenin teknolojiyi kulanım konusunda
kendilerinden daha yeterli olması ( =2.38), hasar görme endişesi olmaksızın bu teknolojilerin kullanılabilmesi
( =2.38) ve bu teknolojiler ile derslerin daha kalıcı hale geleceği ( =2.36) çok katılınan öğrenci görüşleri
olarak sıralanabilir.
Buna karşın, yeni teknolojik cihazların çabuk bozulacağı düşüncesi ( =2.31), kullanım konusunda
yaşanan tereddüt ( =2.29), oku yönetiminin kullanım konusunda destek sunması ( =2.26), sınavların
teknolojiler ile gerçekleştirilmesi ( =2.23), derslerin daha eğlenceli hale gelmesi ( =2.21),sınıfın teknolojiye
göre şekillenmesi gerektiği ( =2.16), sınıfta teknolojinin bizzat öğrenci tarafından kullanılması ( =2.10) ve bu
teknoloji kullanımı konusunda ailenin önemli görülmesi ( =1.99) en az ancak orta düzeyde katılınan maddeler
olmuştur.
Özellikle FATİH projesi ve tablet bilgisayarın sıkça duyulmaya başladığı günümüzde öğrencilerin yeni
teknolojileri genellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) odaklı düşündükleri söylenebilir. Özellikle internetin
de ağırlığını hissettirdiği bilgiye hızlı ulaşım, ödev yapmın kolay hale gelmesi bu konuda ön plana çıkmıştır.
Ayrıca tablet bilgisayar gibi mobil teknolojilerin etkisinin, daha az kitap taşınacağı düşüncesini ortaya çıkardığı
söylenebilir. Dijital yerli olan öğrenciler çağın teknolojisi olan dijital teknolojileri daha çok sınıfta görmeyi
istemektedirler ve bunun sağlık sorunu yerine daha çok arıza şeklinde başlarına sorun açacağını
düşünmektedirler. Bu teknolojiler ile derse olan ilginin artacağını ve derslerin daha kalıcı olacağını düşünen
öğrenciler, derslerin daha eğlenceli olacağını ise bu kadar üst düzeyde düşünmemektedirler.
Öğrencilerin teknolojik cihazların çabuk bozulacağı endişesi taşıdığı, kullanım konusunda aile ve okul
yönetimini çok fazla etkin görmediği, bizzat kullanmasa da sınıfta teknolojinin kullanımının katkı sağlayacağı
ancak sınavların teknoloji ile gerçekleştirme konusunda biraz tereddütün olduğu yine öğrenci görüşleri
doğrultusunda söylenebilir.
3.2. Cinsiyete Göre Öğrencilerin Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Görüşleri
Öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik görüşlerinin cinsiyete göre farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacı ile bağımsız örneklem t testi ile farklılık incelenmiş, analiz sonuçları Tablo
4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrenci Görüşlerinin Cinsiyete Göre t –Testi Sonuçları
N



Ss

sd

t

p

Kız

164

2.47

0.29

268

2.34

.020*

Erkek

106

2.38

0.34

Cinsiyet

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre eğitimde yeni teknolojilerin kullanımına yönelik görüşlerinin
farklılaştığı Tablo 4’ten görülmektedir [t(268)=2.34 p<.05]. Buna göre kız öğrencilerin (  =2.47) yeni
teknolojilerin kullanımı konusunda erkek öğrencilere (  =2.38) oranla daha fazla olumlu düşünceye sahip
oldukları, daha fazla katılım gösterdikleri söylenebilir. Aradaki fark istatistiki olarak .05 düzeyinde anlamlı
bulunmuştur.
Bu bulgu kız öğrencilerin eğitimde yeni teknoloji kullanımı ile daha az kitap taşınacağı, bilgiye daha
çabuk erişim, ödevlerin daha kolay yapılması, sağlık sorunlarının çok sorun olmayacağı, ancak çabuk arıza
beklentisi olacağı, sınıfta yeni teknolojilerin kullanımı ile derse olan ilginin ve kalıcılığın artacağı şeklinde tüm
ölçek maddelerine erkeklerden daha çok katıldığı şeklinde de yorumlanabilir.
3.3. Düzenli İnternet Kullanma Durumuna Göre Öğrencilerin Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına
Yönelik Görüşleri
İnternetin aktif olarak kullanım durumunun öğrencilerin yeni teknolojilerin kullanımını etkileyebileceği
düşüncesinden hareketle, bu değişkene göre öğrencilerin görüşleri kıyaslanmıştır. Düzenli internet kullanımı
sorusuna 270 öğrenciden 241’i yanıt vermiştir. Verilerin normalliğini test etmek için yapılan KolmogorovSmirnov Testi verilerin normal dağılım göstermediğini ortaya koymuştur (Z=.336, p<.05). Bu nedenle
parametrik olmayan ölçümler için istatistik yöntemi olan Mann Witney U testi ile yapılan analiz sonuçları Tablo
5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Öğrenci Görüşlerinin Düzenli İnternet Kullanımlarına
Göre t –Testi Sonuçları
Düzenli İnternet Kullanımı

N

Sıra Ortalaması

Kullananlar

86

122.34

Sıra
Toplamı
10521.50

155

120.25

18639.50

Kullanmayanlar

U

p

6549.500

.823

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin interneti düzenli kullanım durumlarına göre eğitimde yeni
teknolojilerin kullanımlarına yönelik görüşlerinde bir farklılık olmadığı bulunmuştur (U=6549.500, p>.05). Sıra
ortalamaları dikkate alındığında interneti kullanan öğrenciler ile kullanmayan öğrencilerin görüş ortalama
puanları istatistiki olarak .05 düzeyinde farklılaşmamaktadır.
Öğrenciler proje ve performans görevleri gereği çok sık internet bağlantısı kurmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu bağlantı sıklığı öğrencilerin interneti düzenli olarak kullanmasalar bile internete yönelik
algılarının oluşmuş olmasını sağlayabilir. Aradaki farklılık internetin popülaritesinden ve öğrencilerin bu
teknolojiye ödevleri gereği aşina kalmış olmasından kaynaklanmış olabilir.
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
İnternet yapılan yatırımlar ile her geçen gün daha çok yaygınlaşmakta, bilgi kaynağı olarak daha fazla
kullanılmaktadır (Odabaşı ve diğerleri, 2007). Yozgat ili Saraykent İlçesinde yer alan ortaokul öğrencileri
oluşturmaktadır. Örnekleme sonucunda biri imam hatip ikisi ortaokul olmak üzere toplam üç okulun 5, 6, 7 ve 8.
sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine uygulanmıştır. Toplam 270 öğrenciye ulaşılabilmiştir. Araştırma
sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.




Öğrenciler eğitimde yeni teknolojilerin kullanımında kitap taşımak ve bilgiye ulaşmada kolaylığa
çok önem vermektedirler. Bu teknolojilere hasar verme korkusu taşımaktadırlar.
Kitap taşımayı istememesi ders kitaplarının fazla ve kalın olması öğrenciyi yorması öğrencilerin
yeni teknolojilerden beklentilerini oluşturmaktadır.
Öğretmenler proje ve performans ödevleri verirken internetten hemen hazırlanabilecek konular
seçmektedir. Bu durum öğrencilerin yeni teknolojileri ödev hazırlama aracı olarak görmesene
neden olmuştur.



Düzenli internet kullanmayan öğrencilerin bu teknolojilere bakış açısının düzenli internet
kullananlarla yakın olmasının sebebi olarak interneti düzenli kullanmayan öğrencilerin merak ve
ilgilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.



Kız öğrencilerin eğitimde yeni teknolojilere erkek öğrencilere göre daha olumlu yaklaşıma sahip
olmalarının sebebi bulundukları çevrenin sosyo-kültürel yapısından erkeklerin internet kafe gibi
yerlere daha rahat giderek internete erişimlerinin kolay olmasıdır. Kızlar ise bu teknolojiye ulaşmak
için FATİH projesini beklemektedirler.

MEB (2013) tarafından e-öğrenmenin getirilerine ilişkin olarak şunlar belirtilmiştir: “e-öğrenme, klasik
eğitim ve öğretim anlayışını etkileyecek ve eğitim sürecinin niteliğini değiştirebilecek bir gelişme olarak
görülmektedir. E-öğrenme ile birlikte, sadece öğretimin şekli değil, öğretim materyalleri de değişime uğramıştır.
Günümüzde kitaplar, çantada taşınan ağır materyallerden çıkmış e-kitap olarak tabletlere girmiştir. Öğrenciler bu
durumda kitapların hepsini tabletlerinde kolayca taşıyıp istediği zaman ulaşacağı hale gelmiştir.
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AÇIK DERS MALZEMELERİ PLATFORMLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR
ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A SCALE DEVELOPMENT STUDY FOR EVALUATİNG OPEN COURSE WARE
PLATFORMS
Ahmet ARSLAN1, Harun AKSAYA2
Özet
Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte internet ortamının sahip olduğu yeterliliklerin önemli ölçüde artış
göstermesiyle eğitimden, sağlığa, iletişimden iş hayatına kadar birçok farklı alanda internet tabanlı uygulamalar
geliştirilmiştir. Günümüzde birçok eğitim kurumu okutulan dersleri ağ üzerinden ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Bu
sunum şekillerinin gelişmesiyle birlikte Açık Ders Malzemeleri olgusu, beraberinde de Açık Üniversite yaklaşımını ortaya
çıkarmıştır. Bu yaklaşım mekan ve zaman sınırlarını ortadan kaldırarak, isteyen herkesin dilediği konuda eğitim
alabilmesine olanak tanımaktadır. M.I.T’nin 2000 yılında başlatmış olduğu bu proje, şu an dünyada birçok üniversite
tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanan bu tür projelerin niteliklerinin ve verimliliklerinin incelenmesinin
gerekliliğini de ortaya çıkmıştır. Günümüzde birçok eğitim kurumunun verdiği bir hizmet olarak göze çarpan Açık Ders
Malzemeleri Platformlarını değerlendirecek nitelikli bir ölçeğin bulunmaması bu çalışmanın problemidir.
Bu çalışmanın amacı, açık ders malzemeleri platformlarını değerlendirmeye yönelik geçerli bir ölçek geliştirmektir. Bu
amaç doğrultusunda, (1)açık ders malzemeleri standartları ile ilgili literatür çalışması gerçekleştirilmiş, (2)literatürden elde
edilen ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir kısım form, ölçek ve klavuzlar incelenmiş, (3)elde edilen veriler
doğrultusunda araştırmacılar tarafından 172 maddelik iki bölümden oluşan bir taslak form geliştirilmiş, (4)alan uzman
grupları oluşturulmuş, (5)uzmanlara taslak form sunulmuş ve değerlendirmeleri istenmiş, (6)uzman görüşleri elde edilmiş,
(7)maddelere ilişkin kapsam geçerlilik oranları elde edilmiş, (8)ölçeğe ilişkin kapsam geçerlilik indeksleri elde edilmiş ve
(9)kapsam geçerlilik oranları/indeksi ölçütlerine göre nihai form oluşturulmuştur. Ölçeğin geliştirilmesinde bu alandan
çalışan 5 uzmanın görüşlerinden faydalanılmıştır. Geliştirilen ölçek ile ilgili uzman görüşlerinin alınması için Lawshe
(1975) tarafından geliştirilen kapsam geçerlilik çalışması yapılmıştır.
Kapsam geçerlilik oranları/indeksi ölçütlerine göre oluşturulan nihai ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Evet/hayır şeklinde
cevaplandırılabilecek birinci bölüm, (1)genel özellikler, (2)kullanım kolaylığı, (3)navigasyon/yönlendirme, (4)metin
dosyalarının özellikleri, (5)sunum dosyalarının özellikleri, (6)animasyon dosyalarının özellikleri, (7)video dosyalarının
özellikleri, (8)sertifikasyon sistemi ve (9)raporlama sistemi kısımlarından oluşan toplam 86 madde içermektedir.
“Kesinlikle Katılmıyorum”’dan “Tamamen Katılıyorum”’a 5’li likert şeklinde yapılandırılan 82 maddelik ikinci bölüm de
birinci bölüm gibi (1)genel özellikler, (2)kullanım kolaylığı, (3)navigasyon/yönlendirme, (4)metin dosyalarının özellikleri,
(5)sunum dosyalarının özellikleri, (6)animasyon dosyalarının özellikleri, (7)video dosyalarının özellikleri, (8)sertifikasyon
sistemi ve (9)raporlama sistemi kısımlarından oluşmaktadır. Ortaya çıkan toplam 168 maddelik “Açık Ders Malzemeleri
Platformları Değerlendirme Ölçeği”’nin ilgili alanda kullanılabilecek geçerli bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık Ders Malzemeleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Ölçek Geliştirme

1. ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ
Ölçek geliştirilirken yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla kurulan ve kullanılan platformların
oluşturdukları kendilerine özgü standart, geliştirme ve sunum ilkelerinden faydalanılmıştır. Bu tür standart,
geliştirme ve sunum ilkeleri ile ilgili var olan kılavuzlar ve ayrıca literatürde açık ders malzemeleri platformları
ile ilgili yer alan bilimsel görüş ve ilkeler toparlanarak bu görüş ve ilkeler doğrultusunda açık ders malzemeleri
platformlarını değerlendirecek bir taslak form oluşturulmuştur.
TÜBA’nın hazırlamış olduğu “Açık Ders Malzemesi Hazırlama Kılavuzu” ölçek geliştirilirken referans olarak
alınmıştır. Yine incelenen platformlardan MIT’e ait Açık Ders Malzemeleri Platformu geliştirme standartları da
ilgili forumu geliştirirken kullanılan ana kaynaktır.
2. AÇIK DERS MALZEMELERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ADMP’leri değerlendirmek amacı ile geliştirilen “Açık Ders Malzemeleri Platformları Değerlendirme Ölçeği” 2
bölüm ve 168 maddeden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Evet-Hayır” şeklinde cevaplanan 86 madde
bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 5’li likert tipinde 82 madde bulunmaktadır.
3. ADAY FORMUNUN OLUŞTURULMASI
Ölçeği geliştirmek için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu ön çalışma kapsamında, açık ders malzemeleri ile ilgili bir
standart çalışması veya akredite bir kurum olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda bu alanda
ulusal ve uluslararası kurumlara ait bir takım kural ve standartlar olduğu ancak bunların yeterli olmadığı tespit

Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
aarslan@marmara.edu.tr
2
Eğitim Teknolojileri Uzmanı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,
harunaksaya@marmara.edu.tr
1
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edilmiştir. Her platform kendine ait standartları belirleyerek platformlarını geliştirildiği görülmüştür. Ayrıca bu
alanda uluslararası bir akredite kurumunun olmadığı da gözlenmiştir.
Türkiye Bilimler Akademisi 25 Mayıs 2007 tarihinde hayata geçirdiği “Ulusal Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu” ile bu alan için bir kılavuz çalışması yapmıştır. Geliştirilen ölçekte bu hazırlama kılavuzundan
maddelere de yer verilmiştir. Ayrıca eğitsel multimedyaların kullanım ölçekleri, kullanışlılık ve eğitsel
yazılımlarım verimliliği kapsamında hazırlanan ölçekler incelenerek uygun olabilecek maddeler ölçeğe dahil
edilmiştir.
4. UZMAN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI
Geliştirilen ölçek ile ilgili uzman görüşlerinin alınması için Lawshe (referans) tarafından geliştirilen kapsam
geçerlilik çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 6 aşamadan oluşan bir yol izlenmiştir. Lawshe
(1975)’nin geliştirmiş olduğu model baz alınarak yapılan çalışmalar aşağıda detayları ile (1)Alan Uzman
Grubunun Oluşturulması, (2) Aday Ölçek Formlarının Hazırlanması, (3) Uzman Görüşlerinin Elde Edilmesi, (4)
Nihai Formun Oluşturulması başlıklarında irdelenmiştir.
Lawshe (1975)’in geliştirmiş olduğu model ise toplamda 6 aşamadan oluşmaktadır.
1. Alan uzmanları grubunun oluıturulması
2. Aday ölçek formlarının hazırlanması
3. Uzman görüşlerinin elde edilmesi
4. Maddelere ilişkin kapsam geçerlik oranlarının elde edilmesi
5. Ölçeğe ilişkin kapsam geçerlik indekslerinin elde edilmesi
6. Kapsam geçerlik oranları indeksi ölçütlerine göre nihai formun oluşturulması
5. ALAN UZMAN GRUBUNUN OLUŞTURULMASI
Ölçeği değerlendirecek uzman grubu seçiminde şunlara dikkat edilmiştir.
1. Açık Ders Malzemeleri Platformları hakkında bilgi sahibi olması
2. Akademisyen olarak eğitim teknolojileri alanında çalışıyor olması
3. Eğitim ve teknoloji ile alakalı lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerine sahip olması
Lawshe’nin (1975) modeline göre uzman görüşü çalışmalarının minimum 5 kişi tarafından yapılması gerekir. Bu
kapsamda yukarıda belirtilen ölçütler doğrultusunda 5 kişilik bir uzman grubu oluşturulmuştur.
6. ADAY ÖLÇEK FORMLARININ HAZIRLANMASI
Uzmanların değerlendirmesi için Aday Ölçek Formu oluşturulmuş, her bir madde için “Madde Ölçekte Kalsın”,
“Madde Ölçekten Çıksın”, “Madde Düzeltilerek Ölçekte Kalsın” şeklinde seçenekler eklenmiştir. Ayrıca bu
formda uzmanların maddeler için yorumlarını yazabileceği alanlarda mevcuttur.
7. UZMAN GÖRÜŞLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Uzmanlar görüşlerinin alınması için hazırlanan Aday Formu yardımı ile uzman görüşleri elde edilmiştir.
Uzmanlardan toplanan veriler Lawshe (1975) tarafından ortaya konulan kapsam geçerlilik çalışması ile anlamlı
hale getirilmiştir.
8. MADDELERE İLİŞKİN KAPSAM GEÇERLİLİK ORANLARININ ELDE EDİLMESİ
Kapsam geçerlik oranları (KGO), herhangi bir maddeye ilişkin “Gerekli” görüşünü belirten uzman sayılarının,
maddeye ilişkin görüş belirten toplam uzman sayısına oranının 1 eksiği ile elde edilir(Yurdagül,2005).

NG : Maddeye “Gerekli” diyen uzmanların sayısını
N: Maddeye görüş bildiren tüm uzman sayısı
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9. ÖLÇEĞE İLİŞKİN KAPSAM GEÇERLİLİK İNDEKSLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Lawshe’nin modeline göre KGO değerleri negatif ya da sıfır değer içeriyorsa bu maddeler ilk etapta elenmelidir.
KGO değerleri pozitif olan maddeler için istatistiksel ölçütler ile anlamlılıkları test edilmelidir. Bunun için,
hesaplama kolaylığı olması açısından α = 0,05 anlamlılık düzeyinde Veneziano ve Hooper (1997) tarafından
hazırlanan tablo kullanılır.
Tablo 1 - α = 0,05 Anlamlılık Düzeyinde KGO’ları İçin Minimum Değerler
Uzman Sayısı

Minimum Değer

5

0.99

6

0.99

7

0.99

8

0.78

9

0.75

10

0.62

11

0.59

12

0.56

13

0.54

14

0.51

15

0.49

20

0.42

25

0.37

30

0.33

35

0.31

40+

0.29

Tüm maddeler için KGO çalışması yapıldıktan sonra, bu maddelerin ortalama KGO’su formun kapsam geçerlilik
indeksini ortaya çıkarır (KGİ). İstatiksel olarak anlamlılığı ortaya koyabilmek için uzman sayımıza göre Tablo
1’den seçmiş olduğumuz değer ile, KGİ karşılaştırılır. Örneğin 5 uzmanın görüşünü almış isek, KGİ>0,99 olması
gerekir.
Not: Eğer ölçülmek istenen özellik birden fazla boyutta toplanmış ise her bir boyut için KGİ elde edilmeli,
istatistiksel olarak anlamlılıklara ayrı ayrı ortaya konulmalıdır (Yurdagül,2005).
10. KAPSAM GEÇERLİLİK ORANLARI/İNDEKSİ ÖLÇÜTLERİNE GÖRE NİHAİ FORMUN
OLUŞTURULMASI
KGO ve KGİ çalışmaları sonucunda çıkarılması gereken maddeler ölçekten çıkartılarak ölçeğe son hali
verilmiştir.
Ölçeğin ilk hali 188 maddeden oluşurken, yapılan çalışma ve uzman değerlendirmelerinin ardından ölçek 2
bölümden oluşan 168 maddelik bir forma dönüşmüştür. 20 madde uzmanlardan alınan geri bildirimler
doğrultusunda ölçekten çıkarılmıştır.
11. SONUÇ
Açık Ders Malzemeleri Platformlarına ait ulusal ve uluslararası akredite bir kurum olmadığı bundan dolayı da
her platformun kendine ait bir takım standartlar oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu standardizasyon
çalışmalarından bazıları çok yüzeysel iken bazıları ise tatmin edici derinliğe sahip olduğu gözlenmiştir. Ancak
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akredite bir kurumun olmaması platformların ortalama bir kaliteden yoksun olmasını sağlamaktadır. Bu da
beraberinde son kullanıcıların bu yapılara olan güvenini azaltmaktadır.
Açık Ders Malzemeleri’ni değerlendirmeye yönelik olarak geliştirdiğimiz ölçek ile, paltformları birden çok yönü
ile inceleyerek puanlama fırsatı oluşturmakla birlikte bundan sonraki akademik çalışamalarda kullanılarak
geliştirilebilecek bir yapı oluşturmaktadır.
KAYNAKLAR
Lawshe, C. H. (1975). “A quantitative approach to content validity.” Personnel Psychology, 28, 563–575.
Yurdakul,B. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (Editör: Demirel,Ö.). Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık
Veneziano L. ve Hooper J. (1997). “A method for quantifying content validity of health-related questionnaires”. American
Journal of Health Behavior, 21(1):67-70.
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Ek 1 Ölçek Maddeleri (Evet - Hayır)
MADDELER

EVET

Genel
1.

Dersin ana sayfası vardır.

2.

Ders hakkında bilgi veren bir özet sayfa vardır.

3.

Ders ile ilgili bir tanıtım videosu vardır.

4.

Ders ile ilgili duyuru sayfası vardır.

5.

Dersin wiki sayfası vardır.

6.

Ders ile ilgili ön gereksinimler belirtilmiştir.

7.

Dersin hedef kitlesini tanımlayan kimlere yönelik olduğunu belirten bir bilgi vardır.

8.

Ders ile ilgili teknik gereksinimler vardır (Minimum donanımsal sistem gereksinimleri).

9.

Ders ile ilgili yazılımsal gereksinimler vardır (Web tabanlı oynatıcı sürümleri, java, tarayıcı sürümleri).

10. Dersin izlencesi vardır.
11. İzlencede yapılacaklar haftalık, günlük gibi periyotlara bölünmüştür.
12. İzlencede yapılacaklar ile ilgili dosyalar ilişkilendirilmiştir.
13. Dersin amaçları vardır.
14. Dersin öğrenme çıktıları vardır.
15. Ders ile ilgili önkoşullar belirtilmiştir.
16. Ders ile ilgili referans kitaplar vardır.
17. Dersin okumaları vardır.
18. Dersin başvuru kaynakları vardır.
19. Dersin proje, quiz vb. ödevleri vardır.
20. Ödevlere ait örnek çözümler vardır.
21. Derse ait sınavlar vardır.
22. Sınavlara ait çözümler vardır.
23. Dersin hocası tarafından hazırlanmışders notları vardır.
24. Dersi hazırlayan kişinin kişisel bilgileri vardır.
25. Dersi hazırlayan kişinin iletişim bilgileri vardır.
26. Derse ait tartışma, bilgi ve fikir alışverişi yapılan bir forum vardır.
27. Dersin puanlandırma sistemi vardır.
28. Ders malzemeleri yeniden kullanıma açıktır.
29. Açık Ders Malzemeleri Platformundan yararlanmak için kayıt işlemi gerekiyor.
30. Platform şifre ile korunuyor.
31. Açık Ders Malzemeleri Platformu mobil cihazlar için uyumludur (Responsive Site Tasarımı).
32. Açık Ders Malzemeleri Platformunun akıllı telefon uygulaması vardır.
33. Açık Ders Malzemeleri Platformunun tablet uygulaması vardır.
34. Ders içeriği tek tip değil farklı tür medyalar kullanılarak hazırlanmıştır.
35. Ders malzemeleri bilgisayarımıza indirilebilir.
36. Platformun bir anket sistemi vardır.
37. Platforma ait bir duyuru ve haber sistemi vardır.
38. Dersler senkron ve asenkron şekilde yapılabiliyor.
39. Ders malzemeleri internet bağlantı hızına göre optimizasyon yapabiliyor.
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Kullanım Kolaylığı
40. Platformun kullanım kılavuzu vardır.
41. Sistemin platform ve ders bazında yardım menüleri vardır.
42. Kullanıcıya ait bir dashboard(kişisel sayfa) vardır.
Navigasyon / Yönlendirme
43. İstenilen konudan başlama özelliği vardır.
44. Önceki konuları tekrar etme olasılığı vardır.
45. İstenilen konuya geçme özelliği vardır.
46. Açık Ders Malzemeleri Platformunun kişiyi tanıyıp, yönlendirebilme özelliği vardır.
Metin Dosyalarında
Kullanılan punto okunabilirdir.
Kullanılan font okunabilirdir.
İçeriğin sayfalandırılması yapılmıştır.
Metin dosyalarının arkaplan rengi okumayı zorlaştırmamaktadır.
Metin dosyalarının formatı yaygın olarak kullanılan dosya tiplerindendir (Microsoft Word Dokümanı,
OpenOffice Dokümanı, Adobe Acrobat PDF ya da html).
52. İçeriklerin yazıcıdan çıkarılması ya da içinden kes/yapıştır işleminin yapılması konusunda herhangi bir
kısıtlama yoktur.
53. Dokümanlarda herhangi bir şifre kullanımı yoktur (Dokümanı açarken şifre isteniyor mu?).
54. Dokümanlarda açık lisans bilgisi vardır.
55. Dokümanlarda açık lisans logosu vardır.
56. Dokümanı hazırlayan kişinin adı, soyadı ve kurum bilgisi vardır.
57. Dokümanda son revizyon tarihi vardır.
58. Dokümanda revizyon yapan ya da ekleme yapan kişiler ile ilgili katkı bölümü vardır.
59. Dokümanda kullanılan görsel bileşenler vektörel çizimdir.
60. Doküman yeniden kullanıma uygundur.
Sunum Dosyalarında
47.
48.
49.
50.
51.

61. Yaygın sunum formatları kullanılmıştır (Microsoft PowerPoint Presentation,OpenOffice (ODP), Adobe
Acrobat).
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kullanılan arkaplan rengi okumayı zorlaştırmamaktadır.
Sunum dosyası içerisinde açık lisans bilgisi vardır.
Sunum dosyası içerisinde açık lisans logosu vardır.
Sunum dosyası içerisinde hazırlayan kişinin adı-soyadı ve kurum bilgisi vardır.
Sunum dosyasında son revizyon tarihi vardır.
Sunum dosyasında revizyon yapan ya da ekleme yapan kişiler ile ilgili katkı bölümü vardır.
Sunum içerisinde kullanılan görsel bileşenler vektörel çizimdir.

69. Sunum içerisinde kullanılan görseller sıkıştırılmış resimdir.
Animasyon Dosyalarında
70. Animasyonun geçerli bir ortamda geliştirilmiştir. (Adobe Flash, HTML5, Java Applet, Microfost
ActiveX nesneleri)
71. Animasyonda açık lisans bilgisi mevcuttur.
72. Animasyonda açık lisans logosu mevcuttur.
73. Animasyonda hazırlayan kişinin adı-soyadı ve kurum bilgisi vardır.
74. Animasyon dosyasında son revizyon tarihi vardır.
75. Animasyon içerisinde kullanılan görsel bileşenler vektörel çizimdir.
76. Animasyon içerisinde kullanılan görseller sıkıştırılmış resimdir.
77. Animasyon dosyasında revizyon yapan ya da ekleme yapan kişiler ile ilgili katkı bölümü vardır.
Video Dosyalarında
78.
79.
80.
81.
82.

Video içeriklerinin transkriptleri(konu, başlık,süre,küçük bir özet vb.) vardır.
Videolarda açık lisans bilgisi mevcuttur.
Videolarda hazırlayan kişinin adı-soyadı ve kurum bilgisi vardır.
Video dosyalarında son revizyon tarihi mevcuttur.
Video dosyalarında revizyon yapan ya da ekleme yapan kişiler ile ilgili katkı bölümü mevcuttur.
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83. Video dosyalarında alt yazı seçeneği vardır.
Sertifikasyon Sistemi
84. Platformun bir sertifikasyon sistemi vardır.
85. Verilen sertifikalar ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Raporlama Sistemi
86. Platformu kullanıcıların demografik özelliklerini saklıyor.
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Genel
1.

Dersin anasayfası yeterli içeriğe sahiptir.

2.

Dersin tanımı yeterlidir.

3.

Ders ile ilgili teknik gereksinimler yeterlidir.

4.

Ders ile ilgili yazılımsal gereksinimler yeterlidir.

5.

Dersin izlencesi açıkça belirtilmiştir.

6.

Dersin amaçları açıkça belirtilmiştir.

7.

Dersin öğrenme çıktıları açıkça belirtilmiştir.

8.

Dersin ön koşulları açıkça belirtilmiştir.

9.

Dersin referans kitapları yeterlidir.

10. Dersin takvimi yeterli içeriğe sahiptir.
11. Takvimde yapılacak aktiviteler hafta hafta ya da belirli bir sıra ile sunulmuştur.
12. Dersin okumaları yeterlidir.
13. Dersin başvuru kaynakları yeterlidir.
14. Dersin ödevleri yeterli düzeydedir.
15. Ödevlere ait çözümler yeterlidir.
16. Sınavlara ait çözümler yeterlidir.
17. Ders notları yeterlidir.
18. Dersi hazırlayan kişinin kişisel bilgileri yeterlidir.
19. Dersi hazırlayan kişinin iletişim bilgileri yeterlidir.
20. Forum aktif olarak kullanılmaktadır.
21. Dersin puanlama sistemi yeterlidir.
22. Ders malzemeleri yeniden kullanıma uygundur.
23. Ders malzemeleri yaygın kullanım özelliğine sahiptir.
24. Ders malzemeleri açık kaynak kodlu yazılımlar ile uyumludur.
25. Ders malzemeleri birden fazla platformda düzgün bir şekilde kullanılabilirdir (İlgili ders
malzemesi başka bir platforma da yüklendiğinde çalışabilirdir.).
26. Açık Ders Malzemeleri Platformunun akıllı telefon uygulaması yeterli özelliklere sahiptir.
27. Açık Ders Malzemeleri Platformunun tablet uygulaması yeterli özelliklere sahiptir.
28. Ders içeriklerinin büyük bir çoğunluğu videolardan oluşmaktadır.
29. Platforma ait duyuru ve haber sistemi yeterli niteliktedir.
Kullanım Kolaylığı
30. Platformun kullanım kılavuzu yeterli seviyededir.
31. Kullanım kılavuzu, platformun kullanımı konusunda yol göstericidir.
32. Ders malzemelerinin kullanım kılavuzu yeterli içeriğe sahiptir.
33. Ders malzemelerinin nasıl kullanılacağını anlama / keşfetme konusunda ciddi bir problem
yaşanmamıştır.
34. Kullanılan menü isimleri ile bunların işlevleri arasında bir tutarlılık vardır.
35. Ders notlarından istendiği zaman çıktı alabiliyor olmak kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
36. Konuya kalındığı yerden devam edebilmek kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
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Katılmıyoru
m
Kesinlikle
Katılmıyoru
m

Kararsızım

MADDELER

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Ek 2 Ölçek Maddeleri (5’li Likert)
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37. Yardım menüsü problemleri gidermede etkilidir.
Geri Bildirimler
38. Yapılan işlemlere ilişkin olarak verilen geribildirimler yeterlidir.
39. Materyallerde verilen yönergeler ve mesajlar bilgilendiricidir.
40. Ekrandaki mesajları okumak için yeterli süre verilmektedir.
Hata Bildirimleri
41. Ders materyalleri hatasız ve sorunsuz çalışmaktadır.
42. Verilen hata mesajları kolayca anlaşılmaktadır.
43. Ekrandaki mesajları okumak için yeterli süre verilmektedir.
44. Karşılaşılan hataların çözümü için yeterli sistemler mevcuttur.
İçerik
45. Ders malzemelerinde sunulan içerik dersin amaçlarına uygundur.
46. İçerikte yer alan konular birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
47. Sunulan bilgiler yeterlidir.
48. Materyal öğrenme isteği oluşturacak niteliktedir.
49. Testler ve alıştırmalar konunun pekiştirilmesine yardımcı olacak niteliktedir.
Renk Kullanımı
50. Bağlantıları açıkça ayırt etmeye olanak vermektedir.
51. Önemli bilgileri açıkça ayırt etmeye olanak vermektedir.
52. Tüm ekranlarda tutarlı bir şekilde kullanılmıştır.
Görsel Öğe Kullanımı
53. Görsel öğeler sunulmak istenen içerikle tutarlıdır.
54. Görsel öğeler açık ve kolay bir şekilde anlaşılmaktadır.
55. Görsel öğeler tüm ekranlarda tutarlı bir şekilde kullanılmıştır.
56. Görsel öğeler gereğinden fazla kullanılmamıştır.
Görüntü Düzeni
57. Kullanılan yazı karakterleri kolayca okunmaktadır.
58. Metinlerin yazı ve satır boşluğu uygun aralıktadır.
59. Ders materyallerinin farklı ekranları arasında düzen açısından bir uyum vardır.
60. Ekran tasarımı estetiktir.
61. Materyallerin görüntü düzeni karmaşadan uzaktır.
62. Materyallerin ekran düzeni, içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.
Sunum Dosyalarında
63. Slayt sayısı optimum değerlere yakındır. (Özel gereklilik olmadıkça 1 saatlik ders için 30-40 slayt
optimum kabul edilmektedir.)
64. Gereğinden fazla özel efekt ve animasyon kullanılmamıştır.
65. Sunum yeniden kullanıma uygundur.
Animasyon Dosyalarında
66. Animasyon tatmin edici ekran çözünürlüğüne sahiptir. (Tatmin edici ekran çözünürlüğü, özel
durumlar dışında en az 320x240 piksel olarak kabul edilir.)
67. Animasyon yeniden kullanıma uygundur.
Video Dosyalarında
68. Video içeriklerinin transkriptleri yeterli bilgiye sahiptir.
69. Video dosyaları minimum çözünürlük değerlerini karşılıyor. (640x480 piksel ve 15fps çözünürlük)
70. Video başlangıcında yazı ile konu başlığı ve anlatan kişi hakkında bilgi mevcuttur.
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71. Videoların süreleri yeterlidir (Bir ders için 40-60 dakikalık içerik (parça videolarda parçaların
toplamı hesap edilir).
72. Videolarda kullanılan sesler anlaşılırdır.
73. Videolar, öğretim üyesinin ders başından itibaren çekilmiş sınıf içi videolarıdır.
74. Videolar, sınıf içi anlatım içermeyen, belirli bir doğa olayını, mühendislik eserini, tıbbi vakayı vb.
anlatan belgesel tarzında çekilmiş video ders ya da video parçalarıdır.
75. Videolar, kısmen ders anlatımını, kısmen sahada çekilmiş videoları birlikte içeren post
prodüksiyon ile gerçekleştirilmiş videolardır.
76. Videolarda içerik (Kara/Beyaz tahta vb.) rahat okunuyor.
77. Videolar takip edilebilir.
78. Videolarda öğretim üyesi ve tahtanın sınıf içi yerleşimi verimli izleme imkânı sağlıyor.
79. Videolar internet hızını göre kendini optimize edebiliyor.
80. Akıcı bir şekilde izlenebiliyor.
Raporlama Sistemi
81. Platformun istatistikleri çok detaylıdır.
82. Platform, kullanıcılarının demografik verilerini ve sistem ile alakalı süreçleri detaylı bir şekilde
raporlayabiliyor.
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TEACHERS’ BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THE USE OF INTERACTIVE
WHITEBOARD IN EDUCATION
EĞİTİMDE AKILLI TAHTA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE
TUTUMLARI
Ceren ANATÜRK1, Armağan ATEŞKAN2
Abstract
Educational institutions combine education with latest technologies and try to provide better education opportunities to
students. In recent years, one of the most popular technological tools is interactive whiteboards (IWB) around the world.
This technology was increasingly replaced on traditional teaching techniques. In Turkey, Ministry of National Education
has already started a pilot study that is name FATİH Project (Movement of Enhancing Opportunities and Improving
Technology) and within the scope this project, they distribute interactive whiteboards with Internet capable for 17
provinces in Turkey. This study explores teacher’s beliefs and attitudes about IWB’s by looking six different FATİH
Project pilot schools in Ankara. According to the results, teachers agreed that IWBs are a good teaching tool, which
facilitates reaching different sources and displaying them to the whole class immediately. Although teachers have positive
attitudes towards the use of IWBs, it was seen that most of them do not feel comfortable while using IWBs in the
classrooms. The reason for that was explained with insufficient in-service trainings by considering interview results. In
addition to these, there are findings, which are related to, usage differences among different subject groups’ science
teachers (physics, chemistry and biology), common problems which is related to IWBs and contributions of IWBs to
particular teaching process of the high school science teachers’ teaching process.
Key Words: Secondary education, interactive, interactive whiteboard, belief, attitude.

INTRODUCTION
In current years, technology has increasingly been used in education field and mostly has been used to teach
students with different learning characteristics. In the lead of United Kingdom (UK) interactive whiteboards
have started to be used as a teaching tool and became the focus of interest among other countries in the world
(Liang, Huang & Tsai, 2012; McIntyre- Brown, 2011). In 2012, as part of a new project, Turkey started to pilot
the use of IWBs and tablets in 52 schools across the country. The project is known as FATİH and is being
carried out by the MoNE and is among the most significant educational investments of Turkey. The main goal of
the project has been declared as to make Information and Communication Technologies (ICT) one of the main
instruments of the education process. The project also makes the usage of these technologies effective for
teachers and students in classrooms (MoNE, 2012).
Since IWBs are already in use by teachers and students, the questions and studies focus on investigating their
beliefs and attitudes towards the effectiveness and integration of the IWBs in classroom. A considerable amount
of studies indicate positive findings about using IWB in classrooms and positive effects on learning. From a
pedagogical perspective it is thought that IWBs facilitate collaborative group working among students
(Kennewell & Morgan, 2003; Slay, Siebörger, & Hodgkinson-Williams, 2008; Smith, Higgins, Wall, & Miller,
2005). Another advantage of the IWB is that it is a teaching tool that has high interactivity. During lessons,
students especially become volunteers to answer questions due to colorful images, shapes and games, so IWBs
motivate students and increase teacher-student interaction (Glover, Miller, Averis, & Door, 2005; Murcia &
Sheffield, 2010; Smith et al., 2005).
Although most of the studies report advantages for the integration of this technology, there are some problems as
well. For example, it is thought that teachers’ trainings are not adequate to use IWBs to their full potential. Other
problems are stated by the teachers as related to the usage of the board and the long time needed for preparation
before the lesson. On sunny days, the teacher’s shadow falls on the screen during the writing process, so some of
the students cannot see the board clearly and also the sound that comes from the board marker disrupts students’
concentration during the lesson (Erduran & Tataroğlu, 2009).
Thus by considering all of these issues, it is apparent that the utilization of IWBs can vary in different countries
and according to educational technology background. Since this project is new in our country this study will be a
unique resource in terms of filling the gaps in the literature, which are related to the beliefs and attitudes of the
real users (teachers) towards IWB technology.
1 Ceren Anatürk TED Ankara College Foundation Schools, Ankara
e-mail: ceren.anaturk@bilkent.edu.tr
2 Armagan Ateskan, PhD
Graduate School of Education, Bilkent University, Ankara, Turkey
e-mail: ateskan@bilkent.edu.tr
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The purpose of the study
The main aim of this study is to explore high school science teachers’ beliefs and attitudes towards the use of
IWBs in science classes. In addition to this aim, this study enlightens the particular IWB usage differences
among three disciplines of science teachers (physics, chemistry and biology) and the contributions of IWBs to
particular teaching processes of the high school science teachers’ teaching processes.
METHOD
In order to implement the study, the specific context was chosen in which individuals hold detailed views about
the research questions. Hence, the study was implemented in the six FATİH Project pilot high schools in Ankara.
At the beginning of the study, the attitudes of the high school science teachers towards the use of IWBs were
explored quantitatively with a questionnaire. The total number of sample was 46 but only 36 teachers filled in
the questionnaire. This means 78. 2% of the teachers joined the study. Of these, three teachers from each school
were chosen by considering their questionnaire results with purposeful sampling method. Observations of each
lesson (physics, chemistry and biology) were used in order to explore IWBs usage processes and difference
among high school science teachers. Interviews with science teachers (physics, chemistry and biology) from
each department was conducted to understand the contribution of IWBs to particular teaching processes and the
main differences among subject area teachers towards the use of IWBs. Thus quantitative data was supplemented
by qualitative data which consisted of classroom observations and interviews with science teachers. And lastly
results were analyzed with descriptive statistic methods.
RESULTS and DISCUSSION
The results presented in six main parts by using analysis of questionnaire, interview and observation results.
Demographics of subject areas of teachers





The number of female teachers was higher than the number of male teachers in the study.
The ages of the participants of the study were mostly 40 and over.
The participants of the study were experienced teachers.
There were 15 biology, 11 chemistry and 8 physics teachers who participated in the study.

Attitudes of high school science teachers towards the use of interactive white boards
One of the aims of this research was to investigate science teachers’ beliefs and attitudes towards the use of
IWBs. Teachers’ general views which were related to IWBs as a teaching tool were explored with a
questionnaire and interview questions. According to teachers, using IWBs makes it easier for them to review, reexplain, and summarize a lecture. Most of the teachers agreed that they gave the explanations with utmost
effectiveness with the help of IWBs. Also majority of science teachers enjoy using the IWB technology and have
positive feelings about it.
In the literature, there are studies that found similar results (Glover & Miller, 2001; Mathews- Aydınlı & Elaziz,
2010). Another essential finding was the issue of time which was the time needed for the preparation of the
lecture. A majority of teachers agreed that IWBs save time when they write on the board. According to Glover
and Miller (2001), when teachers implement IWBs in their lectures, they need better preparations before the
class. But, contrary to the findings of Glover and Miller (2001), the current research indicated that for the
implementation of IWBs, teachers may not spend more time for the preparation of the lecture.
According to Gregory (2010), IWBs were significant for reducing behaviour problems in the classroom. Also,
Türel and Johnson (2012) and Mathews- Aydınlı and Elaziz (2010) found similar results. Contrary to the
findings in the literature, the current study indicated that IWBs may not facilitate classroom management, for the
reason that some of the teachers claimed that students’ attention can be distracted easily after long hours (see
Table 1).
Table 1. The common problems which is related to IWBs
Common Problems which is related to IWBs
Not being able to see the things displayed on the
IWB screen because of sunlight
Calibration settings and touch screen properties are damaged frequently
Students use the board out of intended so IWBs are frequently damaged
Web connection is not sufficient
Eğitim Bilişim Ağı (EBA ) does not update itself for new resources
Causing behaviour problems like the disruption of students’ attention
Teacher needs a lot of time to prepare the materials
Discomfort in the eyes of teachers and students after extended interactions with the IWB
and headaches
Teachers concern about the amount of radiation from IWBs
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f
1

%
6.2

6
6
5
5
3
1
2

37.5
37.5
31.2
31.2
18.7
6.2
12.5

4

25
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In-service training was unsatisfactory
Teachers need to become confident users but they think students are better about
technology

10
5

62.5
31.2

Note: f: Frequency
Demographic features of the participants bring another approach. Since the ages of the teachers who participated
in the study were mostly 40 and over, the attitudes of teachers towards using IWBs were expected to be negative
rather than positive. Waugh (2004) concluded that technology acceptance decreased as age increased (as cited in
Kotrlik & Redmann, 2009, p. 46). But in the current study, although teachers’ ages were 40 and over, their
acceptance of IWB technology is extremely high.
Additionally, although teachers have positive beliefs and attitudes towards IWBs, it was found that they were not
confident while they were using IWBs in classrooms.
Use of IWBs in high school science classes
Another finding of the current study was related to the actual use of IWBs in high school science classes.
Regarding the teachers’ responses which were collected with the questionnaire and interviews, teachers admitted
that IWBs are a good teaching supplement which makes it easier for a teacher to review, re-explain, and
summarize the subject. While they strongly agreed that with IWBs it is easier to access different sources and
display them to the whole class immediately, they also shared the same idea about IWBs that it makes it easier to
save and print the materials generated during the lesson.
In addition to the questionnaire findings, results of the interview questions indicated that teachers mostly use
IWBs to show visual experiments, materials, to show animations and to play videos in the science classes. Thus
it was found in the current study, the majority of the teachers prefer to use IWBs as a visual material for
increasing the students’ motivation and make learning permanent. Hodge and Anderson (2007) have reported
similar findings, since IWBs integrate visual materials with active learning activities; it is a kind of facilitator of
learning.
Sixteen hours of observations in the science classes revealed that most of the teachers were able to use the basic
functions of IWBs like: searching something on the internet, highlighting a text part, navigating the screen from
the board itself and not from the desktop computer, using functions of screen curtain and using specific software
programs (Table 2).
Table 2. Basic functions of IWBs as a teaching tool in science classrooms
Basic functions of IWBs
Teacher highlights a text or passage with different color.
Teacher uses her/his finger to draw or highlight something on the IWB screen.
Teacher searches for something on the Internet.
Teacher uses a specific software program during class.
Teacher uses the drag and drop function of IWB.
Teacher plays audio and video files.
Teacher writes on the board by using stylus pen.
Teacher navigates the texts and images from the board screen, not from the desktop or laptop
computer.
Teacher uses the function of screen curtain.

Total
1
8
6
10
10
3
2
11

%
6.25
50
37.50
62.50
62.50
18.75
12.50
68.75

11

68.75

During the classroom observations, one of the common uses of IWBs was searching for something on the
internet spontaneously in the case of necessity. It was seen that freedom of accessing knowledge during classes
reduces the pressure on teachers and promotes self-confidence. Hodge and Anderson (2007) also reported that;
with the help of IWBs, teachers can bring the outside world like art galleries, scientists or the microscopic world
into the classrooms.
Another important function which was used in observed classrooms was the drag and drop function of the IWBs.
It was observed that teachers could make some changes on the lesson material immediately, could move figures
and have implemented activities which are specific to IWBs. Bannister (2010) also reported in her study, by
using the drag and drop function, many interactive activities can be arranged based on this simple idea.
Although the majority of teachers stated that they used IWBs for showing animations or playing videos in the
interview, the findings in the observation phase were surprising in that only 18.75% (N=3) of the teachers played
audio or video files. The reason for that may be originated the time limitation because of condensed curriculum
in the lesson.
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Teachers’ common problems which are related to IWBs
In this section, the study focused on the common problems which were structured according to responses of
science teachers who participated in the interview. The results of the interview questions showed that 62.5% of
teachers think that their in-service training was un-satisfactory. Therefore, teachers think that students are better
at using IWBs rather than them. According to Smerdon et al. (2000), teachers’ use of technology is related to
their feelings of preparedness, and the feeling of preparedness can be strengthened with in-service trainings.
Thus the results of both that study and the current one indicate that a majority of the teachers may become more
motivated to use IWBs if they get proper in-service training.
Another problem is although teachers have StarBoard software program and tools which has included in IWB,
most of them tend use the similar functions which are available in the proxy. Teachers do not use specific
features of IWBs and most of them think that there is no basic difference between proxy and IWBs. Hence some
of teachers think that there was no need such kind of costly innovation. From a different perspective, minority of
teachers who use the specific features of the IWBs cannot describe the functions of IWBs which they use in the
classroom. So according to result, it might be stated that most of the teachers’ Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK) may be different from each other and need to be improved.
One of the common reported problems which were related to the use of IWBs was the frequency of damage to
the boards or calibration settings. Teachers reflected that this problem may originate from the students’ use of
the board outside of intended.
Another common problem which was stated by the teachers is the insufficiency of the internet connection. In
classroom observations, most of the teachers suffered from the lack of Internet connection, and stated this
problem in their interviews.
As a final point, teachers wish to have relevant sources which can incorporate students to the lesson actively.
They expect innovation from EBA for providing specific resources and activities that are available for IWBs. All
of these findings reveal that if these problems can be solved, the expected results of the IWBs in education field
may be as targeted.
Differences among high school science teachers’ (physics, chemistry, biology) attitudes towards the use of
IWBs
To evaluate the attitude differences among high school science teachers towards using IWBs, their acceptance
towards keeping up with the educational technology was investigated. According to study, 68.75% of the
teachers keep up with the educational technology regularly. Since the frequencies are approximately equal, there
was no significant difference between different subject areas of teachers in terms of keeping up with technology
(see Table 3). This finding may be a reason for high acceptance ratios of IWB technology by high school science
teachers.
Table 4. Distribution of different subject area teachers' responses to the question of “Do you keep up with
educational technology?"
Responses
Yes
Partially
No

B
4
1
1

%
25
6.25
6.25

P
3
1
1

%
18.75
6.25
6.25

C
4
1

%
25
6.25

Total
11
3
2

%
68.75
18.75
12.5

B: Number of biology teachers
P: Number of physics teachers
C: Number of chemistry teachers
Another important issue was frequency of using IWBs in the classrooms. Although most of the teachers had
positive attitudes towards using IWBs, the number of hours which teachers use IWB technology was surprising.
One third (33.33%) of the teachers stated that they use IWBs 1-2 hours in a week, and 30.55% of the teachers
stated that they use IWBs 6-10 hours in a week. When it comes to differences among subject areas (physics,
chemistry and biology), it can be stated that biology and chemistry teachers’ use of IWB is more than physics
teachers (Table 4).
Table 4. The responses of different subject group teachers in terms of frequency of using IWBs
Responses
Rarely
Sometimes
Often

B
1
4

%
6.25
25

C
2
4

%
12.5
25

B: Number of biology teachers
P: Number of physics teachers
C: Number of chemistry teachers
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P
3
2

%
18.75
12.5

Total
1
5
10

%
6.25
31.25
62.5
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When the reasons for that were asked to physics teachers, most of them indicated that it might be originated from
time limitation because of the needs of solving problem and practicing in especially physic lessons. Also they
emphasis that since students find the physics lesson hard to understand, they prefer to solve problem and find
IWBs activities are waste of time.
IWB’s contributions to particular teaching processes of the high school science teachers
The final aim of this study was to investigate IWBs’ contributions to particular teaching processes of the high
school science teachers. 87.50% of the teachers stated that when they use IWBs in their lessons, they attain the
outcomes easily. According to Smith (2000), IWBs provide the focal point and large images which motivate
students. Thus students remember lectures easily and objectives of teachers are fulfilled.
In the current study, 43.75% of the teachers stated that IWBs showing of the visual materials support learning.
While, they think that IWBs improve students’ motivation and help avoid monotonous lectures, they also
indicate that IWBs have the possibility to show experiments in optimum conditions. Consequently, according
their views, IWBs have important contributions to science classes.
Table 5. Teachers' views about IWB's contributions to the science education
Teachers' views about IWB's
There is no benefit of IWBs to the science education
Showing the experiment in optimum conditions
Sharing the visual materials support the learning
Raising students’ motivation and avoiding monotonous
lesson
Saving of time

P

%

C

%

B

%

Total

%

3
2
-

18.75
12.50

1
3
2
2

6.25
18.75
12.50
12.50

1
1
3
2

6.25
6.25
18.75
12.50

2
7
7
4

12.50
43.75
43.75
25.0

1

6.25

1

6.25

1

6.25

3

18.75

P: Number of physics teachers
C: Number of chemistry teachers
B: Number of biology teachers
CONCLUSION
The findings of this study are summarized as follows:
 High school science teachers have positive attitudes towards the use of IWBs in their classes.
 A majority of the teachers prefer to use IWBs as a visual material for improving the students’
motivation and making learning permanent.
 Most of the teachers stated that IWB technology in classrooms should become more common all around
Turkey.
 A majority of the teachers stated that when they use IWBs in their lectures, they attain the outcomes
easily.
 The findings of the study reveal that biology and chemistry teachers tend to use IWBs more than
physics teachers.
 On the contrary to the findings in the literature, the current study indicated that IWBs may not facilitate
classroom management, as most of the teachers claim that students’ attention can be distracted easily
after long hours.
 Although teachers have the potential to use of IWBs in their classrooms, they hesitate to use it because
of their feelings of need to improve their technological skills.
 The results of the current study indicate that a majority of the teachers may become more motivated to
use IWBs, if they get proper in-service training.
 Technical problems of IWBs may originate from using of the boards out of intended.
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ÖRGÜN EĞİTİMDEKİ TEKNOLOJİ KULLANIMI DENEYİMLERİNİN UZAKTAN
EĞİTİME AKTARILMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
A QUALITATIVE STUDY ON TRANSFERRING THE EXPERINCE OF USING
TECHNOLOGY FROM FORMAL EDUCATION TO DISTANCE EDUCATION
Merve Yıldız1

Yavuz Selim2

Özet
Bilişim teknolojilerindeki gelişmenin bir sonucu olarak, uzaktan eğitim veren kurum ve bu kurumların sunduğu
programların sayısı hızla artmaktadır. Bunun sonucunda, yüz yüze ders veren öğretim elemanları uzaktan eğitim
platformlarında da ders vermeye başlamışlardır. Bu süreçte uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanları farklı
deneyimler edinmiş, örgün eğitimde kullanmış oldukları teknolojilerden ve yönetmiş oldukları öğretim sürecinden farklı
teknolojilerle ve öğretim süreçleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Örgün eğitim ile uzaktan eğitim, öğretim süreci açısından
farklı dinamiklere sahiptir. Bu nedenle örgün eğitimden uzaktan eğitime geçiş sürecinde, yüz yüze eğitimde edinilen
deneyimlerin uzaktan eğitime transferinin incelenmesinin, uzaktan eğitim programlarının daha etkili bir şekilde
sürdürülebilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, iki farklı uzaktan eğitim programında hem
örgün hem uzaktan eğitimde ders veren toplam 12 öğretim elemanıyla görüşme yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, öğretimin sunulduğu ortamlar farklı olsa da öğretim elemanlarının örgün
eğitimde kullandıkları sunum materyallerini uzaktan eğitimde de aynen kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, örgün eğitim, teknoloji kullanımı, deneyim, transfer, inanç

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenme-öğretme ortamlarını
zenginleştirmiştir. İnternet teknolojisiyle beraber de farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda eğitim kavramı
ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan biri de "zaman ve mekan sınırlaması olmadan, eğitimsel sürecin
desteklenmesi için teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının kullanımı ile gerçekleşen, iki yönlü iletişimin
sağlandığı, sistematik ve etkileşimi özel olarak hazırlanmış eğitim süreci" olarak tanımlanabilecek uzaktan
eğitim kavramıdır (Gülbahar, 2009; Kaya, 2002; Simonson, 2001; Keegan,1986).
Uzaktan eğitimin en önemli özelliklerinden biri olan zaman ve mekandan bağımsızlık göz önüne alındığında,
uzaktan eğitim programlarına olan talebin her geçen gün arttığı söylenebilir. Bu bağlamda, yüksek öğretim
kurumları bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde sistemlerine entegre ederek uzaktan eğitime olan
ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadırlar.
Tüm öğrenme ortamlarında olduğu gibi uzaktan eğitimle verilen derslerin de başarıya ulaşabilmesi için iyi bir
şekilde planlanması, tasarlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Ancak iyi yapılandırılmış
bir uzaktan eğitim uygulaması her zaman başarıya ulaşmayabilir. Çünkü eğitime yönelik inanç pedogojik
inançları, pedogojik inançlar da teknoloji inancını ve dolayısıyla uygulamaları etkilemektedir (Pajares, 1992).
Diğer bir ifadeyle inanç ile uygulama arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bundan dolayı bir çok öğretici eğitime
bakış açısını yani pedogojik anlayışını değiştirmeden teknolojiyi kullanmaktadır (Zhao ve Cziko, 2001).
Niederhauser & Stoddart (2001), bu durumu şu şekilde açıklamıştır: Öğretmen merkezli anlayışa sahip olan bir
öğreticinin, örgün eğitimde teknoloji kullanma olasılığı daha azdır ve teknolojiyi geleneksel sınıf etkinliklerini
daha rahat uygulayabilmek için kullanır. Bu nedenle bu öğreticiler teknolojiyi yenilik olarak görmediklerinden,
uzaktan eğitim gibi farklı bir öğretim şekli ile karşılaştıklarında sistemi en basit şekilde kullanırlar. Oysa öğrenci
merkezli anlayışa sahip olan bir öğretici, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, öğretimi daha nitelikli hale
getirebilmek için bir yenilik olarak görmektedir. Bu nedenle bu öğreticiler uzaktan eğitim gibi farklı bir öğretim
şekli ile karşılaştıklarında sistemin olanak tanıdığı teknolojileri en etkili bir şekilde kullanmaya çalışırlar.
Aynı zamanda öğreticiler deneyim ve gözlemlerinin aksine etkili öğrenmeler gerçekleştirmek için teknoloji
kullanımı konusunda önyargılıdırlar. Öğreticilerin önceki yaşantıları, algıları, deneyimleri ve inançları yeni bir
duruma yönelik bakış açılarını etkiler. Bu nedenle öğreticiler yeni bir teknoloji ile karşılaştıklarında, bu
teknolojiyi genellikle önceki deneyimlerine ve inançlarına paralel olarak kullanma eğilimindedirler
(Kagan,1992).
Bu çalışma ile uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı
deneyimlerini uzaktan eğitime transfer sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu transfer süreci ile öğretim
elemanlarının teknoloji kullanımına yönelik inançları ile uygulamaları arasındaki ilişki ortaya konarak, uzaktan
eğitim uygulamalarının daha etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.
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2.

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitimde ders veren öğretim elemanlarının örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı
deneyimlerini uzaktan eğitime nasıl aktardıklarını incelenmek olduğu için çalışma nitel araştırma yöntemi ile
desenlenmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışmaya, Erzincan Üniversitesi’ne bağlı iki farklı meslek yüksek okulunda görev yapan, hem örgün hem
uzaktan eğitimde ders veren toplam 12 öğretim elemanı katılmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler
Tablo-1'de yer almaktadır.
Tablo-1.Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim Düzeyi
Uzmanlık Alanı

Akademik Deneyim

Uzaktan Eğitim Deneyimi

Erkek
Kadın
26-30
31-35
36-40
50+
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sözel
Sayısal
1-5 yıl
6-10 yıl
10-15 yıl
25-30
4 dönem
2 dönem
1 dönem

f
10
2
7
2
1
2
2
6
4
8
4
9
1
1
1
6
3
3

%
83,33
16,67
58,33
16,67
8,33
16,67
16,67
50,00
33,33
66,67
33,33
75,00
8,33
8,33
8,33
50,00
25,00
25,00

Veri Toplama Aracı
Araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde görüşme soruları yer almaktadır.







Görüşme Soruları
Örgün eğitimde hangi teknolojileri kullanıyorsunuz?
Örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı deneyimlerinizi uzaktan eğitime nasıl aktarıyorsunuz?
Uzaktan eğitimde ders vermeye başlamadan önce herhangi bir kurs, seminer ya da etkinliğe katıldınız
mı?
Daha önce örgün eğitimde hiç teknoloji kullanmamış olsaydınız, uzaktan eğitimde ders vermeye
başladığınız da zorlanır mıydınız?
Örgün ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
Örgün ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili karşılaştığınız sorunlara yönelik çözüm
önerileriniz nelerdir?

Verilerin Analizi
Gönüllülük esasına bağlı olarak araştırmaya katılan 12 öğretim elemanıyla görüşme yapılmış ve görüşmeler
esnasında ses kaydı alınmıştır. Toplanan verileri yüzeysel değil derinlemesine analiz edebilmek ve önceden
belirgin olmayan temaları ve boyutları ortaya çıkarmak için verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bu süreçte verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi,
bulguların tanımlanması ve yorumlanması olmak üzere dört basamak takip edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Veriler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmış, bulunan tema ve kodlar karşılaştırılarak tutarlılık
sağlanmıştır.
3.

BULGULAR

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular ve belirlenen temalar, frekans ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Ayrıca
her bir soru için elde edilen sayısal verileri desteklemek amacıyla görüşmelerde yer alan ilgili verilerle
örneklendirme yapılmıştır.
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Örgün eğitimde kullanılan teknolojiler

Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının hemen hemen hepsi (%91,67) örgün eğitimde en çok kullandıkları
teknolojinin projeksiyon olduğunu ifade etmiştir. Öğretim materyali olarak da en çok (%58,33) Powerpoint
sunularının kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo-2.Örgün Eğitimde Kullanılan Teknolojiler
Projeksiyon
Powerpoint sunusu
Kara tahta
Bilgisayar
İnternet
Ders birikimi
Akıllı tahta
Görsel kaynaklar (resim,karikatür vb.)
Mesleki alet/araç

f
11
7
7
5
2
2
1
1
1

%
91,67
58,33
58,33
41,67
16,67
16,67
8,33
8,33
8,33

"Örgün eğitimde normalde ben kendi branşım için söylüyorum Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Daha çok
sözel konular anlattığım için öğrenci bazen dersten kopabiliyor. Biraz bu çalışmaları görsel kaynaklarla
desteklemem gerekiyor. Bir slayt olabilir, işte hazırlanmış kartlar olabilir. Maalesef bu, üniversitede çok fazla
hani çok şey görülebiliyor. Biz lise talebesi miyiz lise öğrencisi miyiz diye. Bu nedenle daha çok projeksiyon
kullanıyorum slayt yapıyorum." [Katılımcı 2]
 Örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı deneyimlerinin uzaktan eğitime aktarılması
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu (%83,33) "Örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı
deneyimlerinizi uzaktan eğitime nasıl aktarıyorsunuz?" sorusuna "Örgün eğitimde hazırlamış olduğumuz
sunuları sisteme yükleyerek uzaktan eğitimde de kullanıyoruz." yanıtını vermiştir.
Tablo-3.Örgün Eğitimdeki Teknoloji Kullanımı Deneyimlerinin Uzaktan Eğitime Transferi
Örgün eğitimde hazırlamış olduğumuz sunuları sisteme yükleyerek uzaktan eğitimde de aynen kullanıyoruz.

f
10

%
83,33

"Uzaktan eğitimde zaten genelde anlatımlarımızı slayt üzerinden yaptığımız için örgün eğitimde eski hazırlamış
olduğumuz slaytları o tarafa aktardık. Onun dışında zaten benim derslerimin geneli.. hani çok kullanmadım yani
işin açıkçası. Sadece slayt sunumunu kullandık." [Katılımcı 10]
"Sadece sunum olarak aktarıyoruz, onu söyleyeyim. Çünkü orda çok yoğun hani sizin anladığınız anlamda çok
yoğun bir teknoloji kullanmadığımız için mevcut sistemin bize sunduğu imkanları kullanıyoruz ki onları da aktif
olarak kullanamıyoruz. Bazı teknik sorunlar olduğu için kullanamıyoruz aslında. Mesela şimdi sunum
hazırlıyoruz, sunuyu hazırladıktan sonra konu anlaşılmamışsa farklı bir örnek sunmamız hani konunun
pekişmesi açısından gerektiği zaman onu aktif olarak kullanabileceğimiz bir ortamımız yok. Ha ekran paylaşımı
kullanabilinir tabi bunlarda süre alan uygulamalar." [Katılımcı 5]


Uzaktan eğitimde ders vermeye başlamadan önce herhangi bir kurs, seminer ya da etkinliğe
katılım durumu
Çalışmaya katılanlardan 10’u uzaktan eğitim merkezinin düzenlemiş olduğu tanıtım ve bilgi paylaşımı
toplantılarına katıldığını belirtirken, 2 kişi daha önce uzaktan eğitimle ilgili hiçbir eğitime katılmadığını ve
doğrudan uzaktan eğitimde ders vermeye başladığını ifade etmiştir.
Tablo-4.Uzaktan Eğitimle İlgili Bir Etkinliğe
Katılım Durumu
f
%
Evet, katıldım.
10
83,33
Hayır, katılmadım.
2
16,67

"Hizmet içi eğitim tabi oldu. Üniversitemizin uzaktan eğitim merkezinde. Ben ve kurumumuzdaki derse girecek
diğer hocalara, programa giriş çıkışlarımız dersi başlatmamız ara vermemiz öğrenci katılımı gibi yani kısacası
programı nasıl kullanacağımız konusunda birkaç kısa eğitimimiz olmuştu ve yeterliydi bunlar." [Katılımcı 9]
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Daha önce örgün eğitimde hiç teknoloji kullanılmamış olmasının, uzaktan eğitim ile ders vermede
zorlanma durumu
Çalışmaya katılan 9 kişiden 3’ü teknolojiye çok fazla vakıf olmadıklarını, teknoloji konusunda donanımlı
olmadıklarını ve zorlanabileceklerini söylerken, 6 kişi sistemin kullanımının basit olduğunu ve hiç bilmeseler
bile kısa sürede rahatlıkla kullanabileceklerini ifade etmiştir.
Tablo-5.Teknoloji Kullanımının Uzaktan
Eğitimle Ders Vermeye Etkisi
f
%
Hayır, zorlanmazdım.
6
50,00
Evet, zorlanabilirdim.
3
25,00
Yanıt yok
3
25,00

"Bir öğretim elemanında dersi vermekle ilgili yeteri kadar ve fazlasıyla bilgi birikimi varsa bu teknoloji bizi
ürkütmüyor. Çünkü gerek kullanılması gerek çok modern bir seviyeye ulaşmış olması nedeniyle herhangi bir
zorluk çıkmıyor. Hiçbir deneyimim daha önce olmasa bile çok zorluk çekeceğimi tahmin etmiyorum." [Katılımcı
8]
 Örgün ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımında karşılaşılan sorunlar
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının yüz yüze eğitimde ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımında
karşılaştıkları sorunlar Tablo-6'da yer almaktadır.
Tablo-6.Örgün ve Uzaktan Eğitimde Teknoloji Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar
f
Teknik Altyapı ve
Donanım
Derse hazırlık Süreci

Etkileşim

Kullanılan
Yöntemler

Sınıf Yönetimi

Örgün eğitimde karşılaşılan teknik sorunlara çoğu zaman anında çözüm bulunabilirken, uzaktan eğitimde
karşılaşılan teknik sorunlar tümleşik bir sisteme bağlı olması sebebiyle kısa sürede çözülemiyor
Örgün ve uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler çok kısıtlı olduğu için herhangi bir sorun yaşanmıyor
Uzaktan eğitimde derse hazırlık süreci çok fazla ön hazırlık ve zaman gerektiriyor
Öğrencilerin ön bilgileri bilmediğinden dersi planlamada zorluk yaşanıyor
Örgün eğitime göre uzaktan eğitimde etkileşim çok kısıtlı
Uzaktan eğitimde öğrencilerin derse katılımı çok az
Uzaktan eğitimde birden fazla teknolojiyi kontrol etmek zorunda kalındığı için sınıf ortamındaki gibi
öğrencilerle iletişim kurulamıyor
Örgün eğitimde hazırlanan sunular sisteme yüklenerek uzaktan eğitimde de kullanılıyor
Uzaktan eğitimde teknik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi çok zor
Öğrencilerin seviyesi düşük olduğu için farklı öğretim yöntemleri kullanmak mümkün değil
Öğretim elemanlarının ders yükü ve çeşitliliği fazla olduğu için farklı teknolojilerle değişik uygulamalar
yapılamıyor
Örgün eğitimde öğrenciden anında dönüt alabilirken, uzaktan eğitimde öğrencilerden anında dönüt
alınamıyor
Uzaktan eğitimdeki mevcut mesajlaşma sistemi öğrenciler tarafından farklı amaçlarla kullanılabiliyor ve
bu dersin ilerleyişini olumsuz yönde etkiliyor ve motivasyonunu düşürüyor
Örgün eğitimde iki-üç haftada işlenen ders, uzaktan eğitimde iki saatte bitebiliyor

5
4
5
2
5
5
2
10
3
2
1
6
5
2

"Öğrenciden dönüt gelmiyor gözlerinin içine bakamıyorsunuz. Anlamışlar mı anlamamışlar mı. Ön bilgilerini
bilmiyorsunuz konuyu sadece müfredata göre orta seviye de kabul edip orta seviyede anlatmaya çalışıyorum.
[Katılımcı 2]
"Uzaktan eğitim biraz daha soyut geliyor bana biraz daha uzak kalıyor. Bire bir etkileşim olmuyor. Bundan
dolayı da hani ben şuna da çok önem veriyorum sınıf içi iletişim yani birebir iletişim olduğu zaman derslerin
daha aktif olduğunu düşünüyorum." [Katılımcı 11]
"Şimdi ben ifade ettim 79 da başladım öğretmenliğe. Dolayısıyla birikimlerle mevcut. Örgünde daha rahat
verebiliyoruz ama uzaktan eğitime geldiğimiz de daha fazla hazırlanmak gerekiyor. İnanın 6 aydır hazırlandığım
dersi herhalde daha önceki yıllarda o kadar yoğun bir hazırlık yapmadım." [Katılımcı 7]
"Uzaktan eğitim biraz daha ciddiye alınması gereken bir süreç. Çünkü hazırlığımız daha fazla. Çünkü biz bir
derste 60 dakika anlatırken öğrenciyle ikili temas sayesinde biraz zaman geçirebiliyoruz. Uzaktan eğitimde aynı
ders süresi 10-15 dakika da bitebiliyor. Çünkü karşıda muhatap olmadığı için dersi anlatıp geçebiliyorsunuz."
[Katılımcı 10]
"Şimdi normalde 3 saat veya 6 saat 2 haftada anlattığınız bir konuyu bazen 60 dakika içerisinde
anlatabiliyorsunuz. Çünkü sınıftaki o etkileşim sanal ortamda olmadığı için dolayısıyla hocanın çok ciddi bir
hazırlıkla kamera karşısına geçmesi gerekiyor. Bu hoca açısından çok zorlayıcı bir durum." [Katılımcı 5]
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"Açıkçası bilmiyorum bize bağlı olmayabilir ama uzaktan eğitim öğrencilerimizin ders takibini derse katılımını
sağlayamazsak bu iş pek gitmiyor gibi geliyor bana. Açıkçası o konuda biraz rahatsızlık duyuyorum. Yani nasıl
diyeyim öğrenci derse gelemeyince, biz aktaramadığımızı hissediyoruz." [Katılımcı 10]
"Ama şimdi hocam diyelim ki sürekli derse girerken sesiniz geliyor mu? Görüntümüzü alabiliyor musunuz? En
büyük dezavantajı da şu bazen öğrenci dersi hani vakit kaybetmek için öğrenci mantığı kaynatmak için hocam
ben almıyorum sesinizi hocam bende hatalı geliyor gibi söylemler oluyor. Bunun sağlamasını yapamıyorsunuz
ve orda cebelleşiyorsunuz kabloların arasında." [Katılımcı 2]
 Örgün ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının yüz yüze eğitimde ve uzaktan eğitimde teknoloji kullanımında
karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri Tablo-7'de yer almaktadır.
Tablo-7.Örgün ve Uzaktan Eğitimde Teknoloji Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar
f
Teknik Altyapı ve Donanım

Derse hazırlık Süreci
Etkileşim
Kullanılan Yöntemler
Sınıf Yönetimi

Dersler bir stüdyo ortamında hazırlanmalı ve uzaktan eğitimdeki mevcut ders saatleri
soru-cevap şeklinde kullanılmalı.
Altyapı iyileştirilmeli ve kullanılan teknolojiler sürekli güncellenmeli
Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunları minimuma indirmek için sürekli bir teknik destek
hizmetinin verilmeli
Öğretim elemanlarının ders yoğunluğu azaltılmalı.
Öğrencilerin aktif olarak sisteme katılmaları sağlanmalı.
Akıllı tahta gibi bir sistem entegre edilse dersler daha akıcı olabilir
Öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sisteminin kullanımı ile ilgili hizmet içi eğitim
verilmeli

4
3
1
2
2
2
2

"Bazen teknik problemlerde çıkabiliyor bağlantıyla ilgili vs. Dolayısıyla benim onunla ilgili önerim şu: Uzaktan
eğitimin daha aktif olabilmesi için derslerin önce stüdyo ortamında kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Mutlaka gerekli olduğunu düşünüyorum ve biz normal ders saatini yani uzaktan eğitimde mevcut şu an
anlattığımız ders saatini de karşılıklı soru cevap şeklinde yeniden konuyu karşılıklı ele almak için kullanmalıyız."
[Katılımcı 5]
"Bir de şu var bu uzaktan eğitimin yapıldığı okullarda ders yükünün az olmasında fayda var. Yani bizim okulda
da 30 saatin üzerinde ders yükümüz var. Uzaktan eğitim biraz daha vakit alan bir süreç." [Katılımcı 10]
"Olursa mümkün mü bilemiyoruz ama zaman zaman bu seminer gibi küçük çapta işte nasıl kullanacak,ne
yapması lazım, teknoloji geliştikçe sizlerde çalışmaları bir takım değiştiriyorsunuz. O değişikliklerin aktarılması
konusunda yardımcı olunursa daha iyi olunur diye düşünüyorum." [Katılımcı 7]
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan analizler sonucunda öğretim elemanlarının örgün eğitimde en çok kullandıkları teknolojinin projeksiyon
olduğu, bunu Powerpoint sunusu ve kara tahtanın takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Hemen hemen bütün öğretim elemanları örgün eğitimde kullandıkları sunum materyallerini uzaktan eğitimde de
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Örgün eğitimde en çok kullanılan teknolojinin projeksiyon olduğu göz önüne
alındığında, uzaktan eğitimde bu teknolojinin yerini kamera ve mikrofonun aldığı söylenebilir. Bazı öğretim
elemanları, uzaktan eğitimde daha farklı öğretim teknolojisi kullanabilmek için mevcut sistemin altyapı ve
teknik olarak yeterli olmadığını ifade etseler de aslında bunun daha çok öğretim elemanlarının eğitime olan bakış
açılarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Çünkü çalışmaya katılan öğretim elemanları uzaktan eğitim
uygulamalarını gerçekleştirirken, yüz yüze öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklerden farklı bir süreç
izlemediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, Zhao ve Cziko (2001)'nun öğreticilerin pedogojik anlayışını
değiştirmeden teknolojiyi kullandıkları ifadesiyle örtüşmektedir.
Ayrıca özellikle teknik ve uygulamalı derslerin uzaktan öğretiminde teknoloji kullanımı konusunda kısıtlı
kaldıklarını dile getiren öğretim elemanları, bu derslerde etkileşim sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Bazı
öğretim elemanları kullandıkları sistemde etkileşimi sağlamak için ekran paylaşımı, forum gibi araçların mevcut
olduğunu, ancak bu araçların zaman alan uygulamalar olduğu için kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Buradan
hareketle Niederhauser & Stoddart (2001)'ın da vurguladığı gibi çalışmaya katılan öğretim elemanlarının
öğretmen merkezli bir anlayışla teknolojiyi en basit düzeyde kullandıkları söylenebilir.
Bazı katılımcılar uzaktan eğitimde ders anlatımı için daha fazla ön hazırlık yaptığını ifade etmiştir. Buna ek
olarak uzaktan eğitimde kamera karşısında ders anlatmanın ve öğrencilerle iletişim kurmanın, sınıf ortamına
göre daha zor olduğunu belirtmişlerdir. Ders anlatımı sırasında hem sunum materyallerini kullanıp hem de
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bilgisayar, kamera, mikrofon gibi teknolojileri kontrol etmenin kolay olmadığını vurgulayan öğretim elemanları,
öğrencilerle sınıf ortamında kurdukları iletişimi uzaktan öğretim ortamında kuramadıklarını ifade etmişlerdir.
Bunların yanı sıra örgün eğitimde de uzaktan eğitimde de teknoloji kullanımında karşılaşılan sorunların
donanımsal yetersizlikler ve teknik aksaklıklardan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanları
örgün eğitimde karşılaştıkları sorunların bazılarına kendileri müdahale ederek kısa sürede çözdüklerini, uzaktan
eğitimde karşılaştıkları sorunların ise tümleşik bir sisteme bağlı olduğu için kısa sürede çözülemediğini ifade
etmişlerdir. Öğretim elemanları teknik alt yapıdan kaynaklı sorunların çözümü için uzaktan eğitim derslerinin
canlı sınıf uygulaması olarak değil de stüdyo ortamında hazırlanan videoların asenkron olarak sunulabileceği,
canlı sınıf saatlerinin ise soru-cevap şeklinde değerlendirilebileceği önerisinde bulunmuşlardır.
5.

ÖNERİLER

Öğretim elemanlarının örgün ve uzaktan eğitimin farklı dinamiklere sahip olduğunu göz önüne almadan, örgün
eğitimde kullandıkları teknoloji kullanımı deneyimlerini aynen uzaktan eğitime de aktarmaları çalışmanın en
çarpıcı sonucudur.
Öğretim uygulamalarının başarıya ulaşmasında sistemin iyi bir şekilde yapılandırılması önemlidir. Ancak
sistemin iyi olması nitelikli bir eğitim-öğretim süreci gerçekleştirmek için tek başına yeterli değildir. Çünkü
sistemin etkiliğini belirleyen bir diğer faktör de sistemin kullanıcılarıdır. Bu nedenle başarıya ulaşılmaya
çalışılan bir eğitim sürecinde, öğretim uygulamalarını değiştirmeden önce öğreticilerin eğitime yönelik
inançlarının irdelenmesinin, eğitim sistemini daha nitelikli bir hale getirmede önemli olduğu düşünülmektedir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANMA ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT EDUCATIONAL INTERNET
USE OF VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION DEPARTMENT OF
COMPTUTER TECHNOLOGIES STUDENTS USE

Nezih ÖNAL1, Emin İBİLİ2
Özet
Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu (MYO) bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin eğitsel internet
kullanma öz-yeterlik inançlarını sınıf düzeyi, mezun olduğu lise türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelemektir.
Araştırma Ahi Evran Üniversitesi meslek yüksekokullarında öğrenim gören 393 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde bağımsız gruplar için T-testi ve öğrencilerin öz-yeterlik inanç düzeylerine ilişkin betimsel analiz
yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları sınıf düzeyine ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı bir farklılık gösterirken, cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık göstermemektir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin eğitsel internet kullanma durumları için özellikle mezun
oldukları lise türlerinin ve sınıf düzeylerinin etkili olduğu ancak cinsiyet faktörünün internet kullanımında önemli bir etken
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Öz-yeterlik, Meslek yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri

1. GİRİŞ
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, teknolojinin eğitim-öğretim süreci içerisinde hem amaç hem de
araç olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır (Tuti, 2005). Hızla gelişen bilişim teknolojileri içendeki bir ürün olarak
nitelendirilebilecek internet; insanlara çevrimiçi iletişim, haberleşme ve eğitim-öğretim gibi olanakları sunmada
bir araç rolü görmektedir. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmış ve
hızlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri bloglar, sosyal ağlar, youtube vb. araçlar ile
iletişim kurarak geliştirmelerine imkân sağlanmıştır (Wu ve vd., 2011). Yenilmez vd. (2007) ise internet
sayesinde elektronik posta, mikrofon ya da video konferans araçlarını kullanarak dünyanın bir ucundaki
insanlarla iletişim kurulabileceği, dünya çapındaki binlerce veri tabanına, kütüphaneye ve haber gruplarına
ulaşarak bilgiye erişilebileceği gibi hizmetleri örneklendirmiştir. Şahin (2009)’e göre son yıllarda sosyal
paylaşım sitelerinin kullanımın yaygınlaşması ile internet kullanımı hızla artmış ve bu sayede insanların
birbirleriyle buluşup iş yapabileceği, eğlence ve eğitim gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir platform
sağlanmıştır. Bu sayede internet, milyonlarca insanın haberleşmesine, bilgi alışverişinde bulunabilmesine ve
bilginin sınıf ortamından çıkarak dünyaya yayılmasına olanak tanımıştır. Çok hızlı ve baş döndürücü gelişmeler
ile birlikte bilginin hızla artması, öğretmenlerden beklenen işlevleri ve öğrenme ortamlarını da farklı açılardan
etkilemiştir. Artık öğretmenler bilgiyi aktaran kişiden daha çok, bilgiye ulaşmada öğrenciye rehberlik eden kişi
rolünü üstenmektedir. Larres vd. (2003) ise bilgisayar ve internet kullanma becerisi sayesinde toplumda ve
eğitimde; öğrenme, paylaşma ve performans geliştirme yeteneklerinin arttığını ortaya koymuşlardır. Ancak ilgili
alan yazın incelendiğinde internetin; olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönlerinin de ele alındığı ve tartışıldığı
görülmektedir. Örneğin Yalçınalp ve Aşkar (2003) tarafından internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte
kütüphaneler ve kitaplar aracılığıyla bilgi edinme eğiliminin zayıfladığı ifade edilmiştir. Hatta gerekli şartlar
sağlandığı takdirde öğrencilerin interneti kütüphaneye ve diğer kaynaklara tercih etmekte olduğu
gözlenmektedir. Bu durumda öğrenciler, ulaşmak istedikleri bilgilere hızlı ulaşsalar da edindikleri bilgilerin
kaynağının ve doğruluğunun güvenilir olmaması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabilmektedir.
Türkiye’de meslekî ve teknik eğitimin, nicelik ve nitelik olarak yeterli bir düzeyde olmadığı söylenebilir. Bunun
yanı sıra nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın oldukça fazla olduğu düşünülmektedir. Gelişen Türkiye
ekonomisinin rekâbet gücünün uluslararası pazarlarda yükseltilmesinin bir yolunun da gelişmiş meslek
yüksekokulları ve bunların yetiştirdiği nitelikli elemanların iş gücüne kazandırılmasıyla olacağı düşünülmektedir
(Binici ve Arı, 2004). Bu sebeple gelişen teknoloji ve artan bilgi miktarı bu elemanların kendilerini devamlı
yenilemelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda internet; yaşam boyu eğitim, teknoloji ile
eğitim, kendi kendine öğrenmeye ve öğrencilerin geri bildirimlerini kolayca yapabilmelerine olanak sağlama gibi
olumlu faktörleri sağlaması açısından oldukça önem arz etmektedir. Ancak internetin eğitim sürecinin tüm
aşamalarında ve tüm branşlarda eğitsel amaçlı kullanılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bunun içinde
öncelikle bireylerin eğitsel internet kullanma durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada
1
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hedeflenen kitle meslek yüksekokulu bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri olmuştur. Yapılan bu
araştırmada amaç; meslek yüksekokulu bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin eğitsel internet kullanma
öz-yeterlik inançlarını sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelemektir. Bu
sayede hangi değişkenlerin onların interneti eğitsel amaçlı kullanmalarında etki ettiğinin ortaya çıkarılması
sağlanacaktır.
2.YÖNTEM
2.1.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin MYO öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma evreninin
kolay ulaşılabilir olması nedeniyle örneklem alma yoluna gidilmemiş olup, bu araştırma çalışma grubu üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Kırşehir MYO, Mucur MYO, Kaman MYO ve Çiçekdağı MYO'da öğrenim
gören 393 öğrenci katılmıştır. Çalışma grubuna ait bazı demografik özelliklere ilişkin özellikler Tablo 1'de
verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Bazı Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Öğrenim görülen meslek
yüksekokulları
Sınıf düzeyi
Mezun olunan lise türü

Erkek
Kız
Meslek Yüksekokulu
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
Kaman Meslek Yüksekokulu
Mucur Meslek Yüksekokulu
1.Sınıf
2.Sınıf
Meslek Lisesi
Genel Lise
Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
Toplam

f
250
143
80
45
167
101
191
202
223
148
22
393

%
63,6
36,4
20,4
11,5
42,5
25,7
48,6
51,4
56,7
37,7
5,6
100

2.2.Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişteki ya da halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2009). Bu araştırmada ilişkisel
tarama modeli kullanılmıştır.
2.3.Verilerin Çözümlenmesi
Araştırma verilerinin analizinde öncelikle, meslek yüksekokulu öğrencilerinin “Eğitsel İnternet Kullanımı ÖzYeterlik (EİKÖY) inançları ölçeğine verdikleri yanıtların ortalama puan ve standart sapma değerleri
bulunmuştur. Bu ölçek; 5’li Likert tipde olup toplam 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları Şahin (2009) tarafından yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak ifade edilmiştir.
Bu araştırmada toplanan verilere yapılmış güvenirlik testinde de ölçeğin aslına yakın (.95) bir katsayı
bulunmuştur. Ölçekteki 28 maddenin tümü olumlu olup, bu maddeler öğrencilerin interneti eğitsel amaçlı
kullanabilme durumları ile ilgilidir. Araştırmada öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun oldukları lise
türlerine göre eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları incelenmiştir. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar
için T-testi ve öğrencilerin öz-yeterlik inanç düzeylerine ilişkin betimsel (ortalama, standart sapma) analiz
kullanılmıştır.
3.BULGULAR
3.1.MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik
(EİKÖY) İnançları
Bu araştırmada MYO bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik
inançlarının sınıf düzeyi, cinsiyet ve mezun oldukları lise türü değişkeni açısından karşılaştırması yapılmıştır. Bu
amaçla, öğrencilerden alınan veriler bağımsız gruplar T-testi yapılarak karşılaştırılmış olup test sonuçları tablolar
halinde sunulmuştur. Sınıf düzeyi değişkenine ilişkin test sonuçlarına Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 2. MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin EİKÖY İnançlarının Sınıf Düzeylerine
Göre T-testi Sonucu
Sınıf düzeyi

n

X

S

sd

t

p

1.Sınıf
2.Sınıf

191
202

3,25
3,09

,80
,78

391

2,004

,046*

p<.05 düzeyinde anlamlılık.
Gerçekleştirilen analiz bulgusunda, öğrencilerin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançlarına ilişkin algıları
sınıf düzeyi değişkenine göre [t[391]= 2,004, p<.05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bununla birlikte
1.sınıfların eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarına ilişkin ortalamaların ( X =3,25), 2.sınıflara göre ( X
=3,09) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 3. MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin EİKÖY İnançlarının Cinsiyet
Değişkenine Göre T-testi Sonucu
Cinsiyet

n

X

S

sd

t

p

Erkek
Kız

250
143

3,20
3,12

,78
,82

391

,961

,337

* p<.05 düzeyinde anlamlılık.
Gerçekleştirilen analiz bulgusunda, öğrencilerin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançlarına ilişkin algıları
cinsiyet değişkenine göre [t[391]= ,961, p>.05] anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak erkeklerin eğitsel
internet kullanma öz-yeterlik inançlarına ilişkin ortalamalarının ( X =3,20), kızlara göre ( X =3,12) daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 4. MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin EİKÖY İnançlarının Mezun Oldukları
Lise Türüne Göre T-testi Sonucu
Mezun olunan
lise türü

n

X

S

sd

T

P

Meslek Lisesi
Genel ve YDA Lise

223
170

3,31
2,98

,78
,78

391

4,204

,000*

* p<.05 düzeyinde anlamlılık.
Lise türleri karşılaştırılırken araştırmaya katılan yabancı dil ağırlıklı lise (YDA) mezunu öğrencilerin az olması
(22 kişi) nedeniyle genel lise mezunu öğrencilerinden alınan veriler ile birleştirilerek analiz yapılmıştır. Yapılan
analiz sonucunda, öğrencilerin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançlarına ilişkin algıları mezun oldukları
lise türü değişkenine göre [t[391]= 4,204, p<.05] anlamlı bir farklılık göstermektedir. Özellikle meslek lisesi
mezunlarının eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarına ilişkin ortalamalarının
( X =3,31), genel
X
ve YDA lise mezunlarına göre ( =2,98) daha yüksek olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmada öğrencilerin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançlarının sınıf düzeyi değişkenine göre
farklılaştığı görülmüştür. Bu sonuca göre sınıf seviyesinin, eğitsel internet kullanımına ilişkin öz-yeterlik
inancında bir etken olduğu söylenebilir. Ancak bunun hangi nedenlerden ötürü olduğuna yönelik farklı
çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu sonuç Yenilmez vd. (2011) ve Selwyn (2008)’in
bulgularının aksini destekler nitelikte çıkmıştır. Öğrencilerin eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançlarının
cinsiyete göre ise farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma bulgularının cinsiyet değişkeni açısından benzer
sonuçlar içerdiği çalışmalara alan yazında da rastlanmaktadır (Tuncer ve Özüt, 2012; Kılıç ve Coşkun, 2010;
Yusuf ve Balogun, 2011). Ancak alan yazına bakıldığında cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçların elde
edildiği de görülmektedir (Yenilmez vd., 2011, Akın ve Baştuğ, 2005; Sun, 2008). Öğrencilerin eğitsel internet
kullanma öz-yeterlik inançlarının mezun oldukları lise türlerine göre farklılaştığı varılan sonuçlar arasındadır.
Özellikle meslek lisesi mezunlarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının, genel ve yabancı dil
ağırlıklı lise mezunlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre meslek lisesi mezunu olan
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü MYO öğrencilerinin diğer lise mezunlarına göre internete eğitsel açıdan daha
yatkın olduklarını söyleyebiliriz. Bunun temel nedeni, yaptıkları uygulamalarda devamlı bilgisayar ve internet
kullanmak zorunda olan bu bölüm öğrencilerinin pratiklik kazanmalarından kaynaklı olabilir.
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Ön lisans bölümleri arasında bilgisayar ve interneti çok kullanmaları beklenen Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
öğrencilerinin gerek sınıf içinde, gerek sınıf dışında eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları yüksek
düzeyde olmalıdır. Çünkü mesleklerini daha iyi yapmak amacıyla her meslek dalında olduğu gibi bilgisayar
teknikerleri de farklı kaynaklara ulaşarak kendilerini yenilemek ve geliştirmek durumundadır. Bu bağlamda
MYO’larda seçmeli dersler açılarak öğrencilere eğitsel internet kullanımına yönelik güncel bilgilerin aktarılması
ve onların aktif bir şekilde araştırma yapmalarına olanak tanınması sağlanabilir. MYO’larda bilgi ihtiyacını
belirleme, bilgiye erişme, bilgiyi kullanma yasal ve etik değerleri dikkate alma konusunda uygun ortamlar ve
olanaklar sağlanabilir. Tüm bunların ardından gerçekleştirilecek bu ve benzeri araştırmalar; genelde ön lisans
öğrencilerinin özelde ise bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencilerinin eğitsel internet kullanımı yönünde olumlu
tutumlar geliştirmesi ve öğrenme ortamında interneti eğitsel açıdan kullanmalarını sağlaması yönünde yapılacak
başka çalışmalara ışık tutmasını sağlayabilir.
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BÜYÜK VERİ VE EĞİTİMSEL VERİ MADENCİLİĞİNİN EĞİTİM ALANINA
KATKILARININ İNCELENMESİ
ANALYZING THE BENEFITS OF BIG DATA AND EDUCATIONAL DATA MINING ON
EDUCATION
Aylin TUTGUN-ÜNAL*
Özet
Günlük hayatta bulunan pek çok cihaz (akıllı evler, akıllı telefonlar, her türlü alıcılar (sensor) vs.) sayesinde dünya üzerinde
algılanmayan, veri toplama işlemine maruz kalmayan insan neredeyse kalmamış durumdadır. Özellikle internet aracılığıyla
toplumun büyük çoğunluğu bilinçli veya bilmeyerek verilerini paylaşmakta ve bu paylaşımlarının kendileri için ayırt edici
sonuçlar ürettiğini çoğu zaman algılamamaktadır. Söz konusu devasal veriler, uygun teknikler ile analiz edilerek anlamlı
hale getirilmekte ve bu sayede kişiler hakkında bilgiler elde edilmektedir. Böylece “büyük veri” ile “eğitimsel veri
madenciliği” kavramları karşımıza çıkmaktadır.
Eğitimsel veri madenciliği, hesaba dayalı ve psikolojik metotlar ile öğrencinin nasıl öğrendiğini anlamak için kullanılan
araştırma yaklaşımlarını içeren, yeni bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Bu alan, çevrimiçi öğrenim sistemlerinde
olduğu gibi internet üzerinden yürütülmekte olan birçok alanı etkilemekte, pek çok alanda araştırılmakta ve modeller
(kullanıcı modelleme, domain modelleme vs.) geliştirilmektedir. Bu çalışmada, büyük veri ve eğitimsel veri madenciliğine
bir bakış açısı oluşturulmuş, yapılan çalışmalar ile eğitim alanına katkıları incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Büyük veri, eğitim, eğitimsel veri madenciliği
Abstract
Due to the large range of technological devices (such as smart homes, smart phones, all sorts of sensors etc.), there is
almost no people left who has not been sensed or exposed to data accumulation. Especially using internet tools; large
majority of the society shares their information willingly or unintentionally, and most of the time people do not realize that
this sharing is distinguishing on their behalf. This enormous data in question is analyzed and turned into meaningful
information by using proper techniques and through this process, information on people is gathered. Therefore, we come
across with the concepts of “big-data” and “educational data mining”.
Educational data mining is regarded as a new research area including research approaches that use calculation-based and
psychological methods to understand how students learn. This area affects many other fields performing on the internet
such as online education systems; it is also investigated in many fields and models (user modeling, domain modeling etc.)
are developed. In this study, a perspective to big-data and educational data mining is generated, contributions to the field of
education is examined.
Keywords: Big data, education, educational data mining

1. GİRİŞ
Günlük hayatta sıklıkla kişisel verilerimizin toplandığı gps aletleri, her türlü alıcılar (sensör), arabalar,
cep telefonları, tablet bilgisayarlar, kameralar, mikrofonlar gibi pek çok araca maruz kalmaktayız. Günümüz
teknolojisi sayesinde dünya üzerinde dijital olarak herhangi bir şekilde algılanmayan, herhangi bir veri toplama
formatına yakalanmayan insan nerede ise kalmamış durumdadır. İnternet üzerinden herkes bilerek veya
bilmeyerek verilerini paylaşmakta ve bahsi geçen verilerin kendileri için çok ayırt edici sonuçlar ürettiğini çoğu
zaman algılamamaktadırlar. Dünya üzerindeki veriler 1980 den beri her 40 ayda bir ikiye katlanmakta olup,
günümüzde günlük 2,5 kentilyon (2,5*1018) byte’lık veri üretimi gerçekleşmektedir (Wikipedia, 2012). Bu gün
sadece Twitter 7 Terabyte, Facebook 10 Terabyte veri üretmektedir. Hatta bu veri miktarının 2020 yılında 35
zetabyte (35*1021) a çıkması beklenmektedir (Zikopoulos ve diğ., 2012).
Veri miktarı oluşumundaki hızlı artışın temel nedeni sorgulandığında, sosyal ağ etkileşimlerinin
büyüyen hacmi, lokasyon duyarlı cihazların artması ve gerçek dünya hakkında bilgi yakalayan ve ileten "akıllı
sensörler"in sayısındaki artış sıralanabilir (Erkan, 2012). Söz konusu veriler tamamen işlenmemiş olduğu için
ham veri olarak da ifade edilmektedir ve içerik olarak blog kayıtları, videolar, yazılım logları, email gibi yapısal
olmayan veya günümüz tabiri ile herhangi bir ilişkisel veri tabanına aktarılamayan verilerdir (Dijcks, 2011).
Bu kadar büyük ve ciddi farklılıklar içeren verilerin işlenmesi için öne sürülen Büyük Veri (Big Data)
kavramı, Birleşmiş Milletler Global Pulse örgütü tarafından araştırılmış olup, Dünya Ekonomi Forumu
toplantılarında tartışılmıştır. Dünya ekonomi forumunun 2011 yılında gerçekleştirilen Davos zirvesinde büyük
verinin başlıca konu olarak ele alınması ve raporlarında “büyük veri büyük etki” açıklamasının yer alması da
büyük verinin gücünün keşfedilmeye başlandığını ortaya koymaktadır (World Economic Forum, 2012).
*
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Büyük verinin ortaya koyduğu gücü açıklayan araştırmacılar, ulaşılamayan herhangi bir bakir alanın
almayacağını belirtmektedir. Verilerin devasal boyutlara ulaşması sadece verilerin çok fazla aktığını
göstermemekte, aynı zamanda verilerin yenilendiğini göstermektedir. Örneğin, otomobiller, elektrik sayaçları ve
taşıma kasaları gibi dünya genelindeki sayısız araç, yer, hareket, vibrasyon, ısı, nem ve havadaki zehirli gazları
ölçebilmekte, yer bildirebilmektedir. Diğer taraftan, Silikon vadisi olarak anılan öncelikle google daha sonra
Facebook gibi mega zenginler web üzerinden arama motorları, ileti ve mesajlar vs. sayesinde topladıkları
devasal verileri internet reklamcığı ile çalışır hale getirmektedir.
Ekonomi, sağlık, eğitim vs. gibi pek çok alanda deneyim veya sezgilerden ziyade veriye ve analizlere
dayalı kararlar alınabilmekte, bu da çok daha bilimsel olmayı gerektirmektedir. Söz konusu veriye dayalı
kararlar alma işleminin günümüzdeki yansımaları sosyal medya ile oldukça net görülmektedir. Örneğin,
“Match.com” isimli arkadaşlık sitesinde yer alan üyelerin kişisel özellikleri, hareketleri ve iletişimleri kadınerkek eşleştirme algoritmasını etkilemektedir. Bir başka arkadaşlık sitesinde bunun bir örneği söz konusu
algoritmaları kullanarak birbirini bulan bir çiftin hikâyesinde görülmektedir (Wired, 2014).
Eğitim alanına baktığımızda, veri madenciliği teknikleri ile öğrenme analitiklerinin eğitim alanında
kullanılmasıyla gündeme gelen eğitimsel veri madenciliği kavramı oldukça dikkat çekmektedir. Eğitim alanında
yer alan öğelere (öğrenci, öğretmen, ders/kurs) yönelik yapılacak büyük veri analizleri ile eğitimde kalite artışı
sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, çevrimiçi ders yönetim sistemleriyle (Moodle gibi) birlikte
uygulandığında, öğrenciler için motivasyon sağlama, başarıyı arttırma ve ihtiyaç duyduğunda iletişim kurabilme
gibi pek çok işlevi yerine getirebilmektedir. Eğitimsel veri madenciliği tüm bu işlevleri yerine getirebilmek için
hesaba dayalı ve psikolojik metotları kullanarak, öğrencinin nasıl öğrendiğini anlamak için kullanılan araştırma
yaklaşımlarını da içermektedir. Bu yüzden, eğitimsel veri madenciliği yeni bir araştırma alanı olarak
görülmektedir (Bienkowski, Feng ve Means, 2012).
Eğitim alanında büyük veri anlayışıyla veriye yaklaşıldığında yapılacaklar oldukça müthiş
görünmektedir. Fakat bununla birlikte, yeni bir yönetim anlayışı, teknoloji uzmanları, donanımsal alt yapı vs.
gibi pek çok araştırmada da bildirilen birtakım zorluklar da gündeme gelmektedir (Brown, Chui ve Manyika,
2011; Marx, 2013; McAfee ve Brynjolfsson, 2012). Bu çalışmada, büyük veri ve eğitimsel veri madenciliğine
yönelik alanyazın incelenmiş olup, birtakım önbilgilerin oluşturulması ve eğitim alanına katkılarının incelenmesi
amaçlanmıştır.
2. BÜYÜK VERİ VE EĞİTİM ALANINA KATKILARI
“Ölçemediğini yönetemezsin” sloganıyla bomba etkisi yaratan büyük veri, çağımızın yeni ve güçlü bir
fenomeni olarak ortaya çıkmış, pek çok alanda avantajları sayesinde oldukça dikkat çekmiş ve araştırmacıların
ve büyük firmaların yaptıkları çalışmalarla anlaşılmaya çalışılmakta olan yeni bir uzmanlık alanı olarak kendini
göstermiştir. Büyük veri’nin kapsamı da oldukça büyük olup, alanyazında çeşitli yönleriyle ele alınmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmada ise, büyük veri’nin anlaşılmasını sağlayacak alanyazın incelenmiş, eğitim alanına
katkıları ele alınmıştır. Buna göre, büyük verinin ne olduğu, özellikleri ve çeşitli alanlarda kullanımı ele
alındıktan sonra eğitimde sağlayabileceği avantajlardan bahsedilmiştir.
2.1. Büyük Veri Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Büyük veri diye tanımlanan veri, normal yazılım araçlarıyla makul zamanlarda işlenemeyecek ve
depolanamayacak kadar büyük olan verilerdir. Yani, geleneksel veritabanı araçları ve algoritmaları ile işlemesi
zor olan bu büyük verinin oluşturulması, saklanması, akışı, analiz edilmesi gibi pek çok konuyu içeren bir terim
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Büyük veriyi, mikroskobun modern eşdeğeri olarak tanımlayan Erik Brynjolfsson, büyük veriyi
anlamak için mikroskoba bakmayı önermiştir. Bundan dört asır önce icat edilen mikroskop ile insanlar bir şeyleri
hücre seviyesine kadar inerek gözlemleyebilmektedir. Ölçmede mikroskobun yarattığı devrimi ise şimdilerde
büyük verinin yarattığı görülmektedir. Google aramaları, Facebook iletileri, Twitter mesajları ile mümkün olan
davranışlar ölçülebilmekte, duyguların ayrıntılarına inilebilmektedir (The New York Times, 2012).
Çağımızı “büyük veri çağı” olarak tanımlayan boyd ve Crawford (2012)’a göre, bilgisayar bilimciler,
fizikçiler, ekonomistler, matematikçiler, siyaset bilimciler, biyo-enformatikçiler, sosyalist ve diğer bilimciler,
insanlar, şeyler ve her ikisinin etkileşimiyle üretilen büyük miktardaki verilere erişebilmek için kıyameti
koparmaktadır. Çeşitli gruplar, sosyal medya etkileşimleri, sağlık kayıtları, telefon kayıtları, hükümet kayıtları ve
insanlar tarafından bırakılan diğer dijital izlerden potansiyel olarak avantaj sağlanabileceğini savunmaktadır.
Aynı durumu oracle büyük veri için hazırlamış olduğu programı tanıtırken 3 ana başlık altında
toplamaktadır. Bunlardan birincisi; “Geleneksel Kurumsal Veri” olup CRM sistemlerindeki müşteri verileri,
ERP sistemlerindeki işlemsel veriler, internet sayfaları verileri, muhasebe verilerini kapsamaktadır. İkincisi;
“Makine üretimi/algılayıcı verileri” olarak adlandırılmıştır ve arama detay verileri (CDR), internet sayfası
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logları, akıllı ölçümleyici cihaz verileri, üretim algılayıcıları, finans sistemi verilerini içine almaktadır. Üçüncüsü
ise, “Sosyal Medya verileri” olup, forumlara yapılan yorumlar, twitter mesajları, facebook ve twitter paylaşımları
gibi verilerdir (Dijcks, 2011). Diğer taraftan büyük veri, kanser araştırmaları, terörizm, iklim değişimi gibi
alanlardaki çeşitli toplumsal sorunlara yeni anlayış potansiyeli sunan güçlü bir araç olarak görülmektedir (boyd
ve Crawford, 2012).
Büyük veri ile ilgili çalışmalar giderek yaygınlaştıkça, büyük verinin ne anlama geldiği konusu giderek
karmaşık bir hale gelebilmektedir. Bu noktadan hareketle, boyd ve Crawford (2012), birtakım sorular ortaya
atarak büyük veriyi sorgulamaya çalışmıştır. Buna göre; büyük veri, sadece geniş bir veri setini düzenlemek ve
analiz etmek için kullanılan araçlar ve prosedürleri kapsayan bir terim değildir, aynı zamanda düşünme ve
araştırmada hesaba dayalı dönüşümü ifade etmektedir.
Büyük veri, araştırmalarda da radikal kaymalar yaratmıştır. Hesaba dayalı sosyal bilimler
araştırmalarında yer alan açıklamalar incelendiğinde, Lazer ve diğerlerine (2009) göre, büyük veri, veri toplama
ve analiz kapasitesinde benzeri görülmemiş genişlik, derinlik ve ölçülebilirlik yaratmıştır. Buna göre, bilgiye
ulaşmada diğer bir ifade ile gerçek bilgiyi elde etmede bakış açısının dönüşüm gösterdiği görülmektedir. Buna
örnek olarak, sosyal medya üzerinden gerçek zamanlı edinilen verilerin anlamlandırılmasıyla kişilerin
davranışlarının, kişisel özelliklerinin ve hatta duygu durumlarının elde edilmesi verilebilir.
Manovich (2011), büyük veri âleminde 3 sınıf insandan söz eder: “veriyi yaratanlar” (her iki bilinçli
olanlar ve dijital iz bırakanlar), “veriyi toplayanlar” ve “veriyi analiz etmede uzmanlaşanlar”. Son grubun çok az
sayıda olduğu düşünüldüğünde ayrıcalıklı grup olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler büyük verinin nasıl
kullanılacağının ve kimlerin katılacağının kurallarını belirlemektedir.
Büyük verinin özelliklerine gelince; hız, hacim, çeşitlilik olarak ilk kez 2001 yılında Doug Laney ifade
etmiştir. Pek çok araştırmada 3V (Volume, Velocity, Variety) olarak ön plana çıkan özellikler, yine hacim, hız,
çeşitlilik anlamlarına gelmektedir. Russom (2011)’e göre, bahsi geçen 3V ile büyük verinin sadece verilerin
fazlalığından, diğer bir ifade ile veri hacminden oluşmadığı gözler önüne serilmektedir. Aksine, Şekil 1’de
görüldüğü gibi bir araya geldiklerinde kapsamlı bir tanımı ve analitiklerin ayrı bir bölümünü oluştururlar.
Volume (hacim)










Terabyte’lar
Kayıtlar
Hareketler
Tablolar, dosyalar

Şarj
Yakın zaman
Gerçek zaman
Akımlar

Velocity (hız)

 Yapılandırılmış
 Yapılandırılmamış
 Yarı yapılandırılmış
 Hepsi

Variety (çeşitlilik)

Şekil 1. Büyük Verinin 3 V’si
Hacim; kapsamı oldukça geniş olup, terabyte’ları, tüm kayıtları, tabloları, dosyaları vs. içine alır. Büyük
verinin faaliyet gösterdiği alana göre değişen miktarla ilgili nitelikleri ifade eder. Verinin büyüklüğü sadece
terabyte’lar ile sınırlı olmayıp tüm kayıtlar verinin hacmini etkiler. Çeşitlilik; geleneksel veri yapılarının aksine,
büyük veri ciddi bir kaynak çeşitliliği göstermektedir. Örnek olarak, kayıtları, tuş akışlarını ve sosyal medyayı
içeren web kaynakları verilebilir. Daha önceleri yapılandırılmış veriden söz edilirken şimdilerde
yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış veri setleri işe dâhil olarak bu çeşitliliği arttırmıştır. Hız; büyük verinin
veri üretme veya veri dağıtım sıklığı olarak düşünülebilmektedir. Herhangi bir aygıt veya sensörden gelen veri
akışı, robotik işleyen makineler, ısıyı algılayan termometreler, video kameraların anlık veri yakalama özellikleri
ile sağlanan büyük miktardaki veri akımlarıdır. McAfee ve Brynjolfsson (2012)’a göre hız veri hacminden daha
önemli bir kavramdır.
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Daha sonraları farklı V’lerin, diğer bir ifade ile farklı özelliklerin de eklendiği görülmekte olup
bunlardan bir tanesi değer’dir. Değer (value), geleneksel olmayan bu tarz verilerin pazarlama dünyası için yeni
pazarlar bulma yolunda çok değerli olmasıyla ifade edilebilir. Bir diğeri ise verification (doğrulama)’dır. Bilgi
yoğunluğu içinde verinin akışı sırasında “güvenli” olmasını ifade eden bu bileşen, akış sırasında verinin doğru
katmandan, olması gerektiği güvenlik seviyesinde izlenmesi, doğru kişiler tarafından görünebilir veya gizliliğini
sağlamaktadır.
2.3. Büyük Verinin Eğitim Alanına Katkıları
Büyük verinin sunacağı olanaklardan tam olarak yararlanabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç
olduğu kesindir. Bu konuda uzman yetiştirmek için eğitim kurumlarına da iş düşmektedir. Bu durumu ciddiye
alan bir yükseköğretim kurumu dışında uzman yetiştirme konusunda ülkemizde henüz bir girişim
bulunmamaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi “Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi” isimli tezsiz yüksek lisans
programı açarak, iş dünyasında "Büyük Veri", "İs Analitiği" isimleriyle de anılan, "Veri Analitiği" dalının son
yıllarda tüm dünyada, özellikle Amerika'da çok önem kazanan bir bilim dalı olduğunu vurgulamıştır.
Amerika’da ise, 2009 yılı öncesi bu konuda hiç yüksek lisans programı yokken, 2014 yılı itibari ile otuzu aşkın
program bulunmaktadır (BAU, 2014).
Üniversitelerde büyük veriye yönelik dersler ve programlar açıldığı taktirde, iş yapış şeklimizde ve
düşünce şeklimizde dönüşümlerin gerçekleşeceği açıktır. Bu dönüşümlerin açılan bir yüksek lisans programı ile
şuan başlangıç aşamasında olduğu görülmektedir. Bu aşamada, yetiştirilecek veri analitiği uzmanları ile ileride
işgücünün artacağı düşünülebilir.
Diğer taraftan, eğitimde büyük veri kullanımına yönelik başka bir ilgi alanı ise, sosyal medya
kullanıcısı öğrenciler hakkında kayıt toplayarak öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmaktır. 2006 yılında,
Harvard’daki bir araştırma grubu tarafından 1700 kolej öğrencisinin facebook profilleri toplanmış, ilgi alanları
ve arkadaşlık bilgilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini incelemişlerdir (Lewis ve diğ., 2008).
Büyük verinin üniversitelere güç kazandırarak zenginlik sağlayacağını fark eden üst sınıf, iyi-kaynağa
sahip üniversiteler, verilere erişebilecek ve üst sınıf üniversitelerdeki öğrenciler büyük olasılıkla büyük sosyal
medya şirketleri içinde çalışmaya davet edilecektir. Diğer çevredekiler ise, bu davetiyeleri alma olasılığı daha az
olacağından, becerilerini geliştiremeyeceklerdir. Sonuç olarak, bilim adamları arasında bölünmeler başlayacaktır
(boyd ve Crawford, 2012). Hal böyle olsa da, büyük veriden yararlanan üniversitelerin hem kendilerine zenginlik
kazandırdığı hem de öğrencilerine iyi firmalarda iş imkânları sağladıkları açıktır.
Büyük veriyi kullanan birtakım büyük şirketler, üyelerinin ilgi alanlarını tespit ederek sonraki
ziyaretlerinde onlara yönelik öneriler sunmaktadır. Örneğin, Amazon, kişilerin satın alma geçmişlerine ait
bilgiye dayalı olarak yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş öneriler oluşturan bir sisteme sahiptir. Yiu (2012)’ya göre,
devletler de bu tip sistemler kullanarak vatandaşları için kişileştirilmiş hizmetler sunabilir. Bu sistem eğitim
alanına entegre edildiği taktirde, bir çevrimiçi kurs sistemi ile kişiye özel eğitimin de gerçekleştirilebilmesi
mümkündür. Bu sayede, her bir öğrenciye özelliği dâhilinde eğitim sunulabilir, öğrencilere ait kayıtlar tutularak
sonraki öğrenmeleri tahmin edilebilir. Diğer bir açıdan bakıldığında, öğretmenler veya kurum yöneticileri de
öğrenciler hakkında veya yöneticiler öğretmenler hakkında kişisel olsun duygu durumsal olsun her türlü bilgiye
erişebilecektir.
3. EĞİTİMSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE EĞİTİM ALANINA KATKILARI
Veri madenciliği ve veri analitikleri, araç ve teknikleri daha önceleri araştırma laboratuarları ile sınırlı
iken, günümüzde ileri görüşlü endüstriler, karar verme mekanizmalarında ve bu bağlamda, işlerini geliştirmede
bu tekniklerden güç sağlamaktadırlar. Yüksek Eğitim Enstitüleri, sağladıkları servisleri geliştirmek ve
öğrencilerin mezuniyeti ile devamlılığını arttırmak için bu analitiklerden yararlanmaya başlamıştır. Amerika
Eğitim Departmanının Ulusal Eğitim Teknolojileri Planı, kendine özgü bir modele sahip olup, 21. Yüzyılın
teknolojiyle güçlendirilmiş öğreniminde, çevrimiçi öğrenim sistemlerinden öğretimi güçlendirecek verileri
kullanmanın yollarını göz önünde bulundurmaktadır (Bienkowski, Feng ve Means, 2012).
Eğitimsel veri madenciliği, hesaba dayalı ve psikolojik metotlar ile öğrencinin nasıl öğrendiğini
anlamak için kullanılan araştırma yaklaşımlarını içeren, yeni bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Bu alan,
çevrimiçi öğrenim sistemlerini de etkileyen birçok alanda araştırılmakta ve modeller geliştirilmektedir. Kullanıcı
modelleme, bu alanlardan bir tanesi olup, öğrencinin ne bildiğini, davranış ve motivasyonunu, deneyimlerini ve
çevrimiçi öğrenmede nasıl memnun olduğunu kapsamaktadır. Bu bağlamda, basit seviyedeki analitikler, öğrenci
çevrimiçi kurstayken, hata yaptığında ya da ilgisi dağıldığında onu tespit ederek derse döndürebilmektedir. Daha
karmaşığı, öğrencinin tuş tıklamalarından model oluşturarak sıkıldığını tespit ederek, öğrencinin dikkatini tekrar
derse döndürmektir. Tüm bunlar, verilerin gerçek zamanlı olarak toplanıp, işlenebilmesinden dolayı mümkün
olabilmekte, farklı zaman ölçeklerinde çalıştırılan çoklu geribildirim döngüleri ile devamlılığı sağlanmaktadır
(Bienkowski, Feng ve Means, 2012).
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Diğer taraftan, kullanıcı ya da öğrenci modellerine bildirilen benzer türdeki veriler kullanıcı profilleri
oluşturmada kullanılabilmektedir. Buradaki profil oluşturma, genel olarak benzer özellikteki kullanıcıları
belirgin özellikler kullanılarak kategorilere ayırma anlamındadır. Daha sonra bu kategoriler, gruptaki
kullanıcılara alıştırma sunarken, tavsiyelerde bulunurken ve sistemdeki performansının nasıl olduğu ile ilgili
bilgi verirken kullanılabilmektedir.
Kullanıcı modelleme ve profilleme, gerçek zamanlı adaptasyonlarda/sistemlerde anlamlı görülmektedir.
Aksine, bazı veri madenciliği ve analitiği uygulamaları daha deneysel amaçlıdır. Örneğin, etki alanı (domain)
modelleme, bir konunun nasıl sunulacağını ve detayların seviyesini anlama amaçlı kullanılmakta olup, büyük
ölçüde deneyseldir. Öğrenme bileşenleri ve öğretimsel prensiplere yönelik çalışmalar da, öğrenimi geliştirmede
neyin etkili olduğunu anlamak için deneyleri kullanmaktadır. Bu noktadan hareketle, veri madenciliğinde
kullanılan teknik ve metotların, genel öğrenme prensipleri ve yaklaşımlarını desteklediğini söyleyebiliriz.
İlk ve orta dereceli okullar ve okul bölgeleri, öğretimsel gelişim, güvenlik ve ölçme sonuçlarından yola
çıkarak alanları belirleyebilmek için birtakım enstitü seviyesinde analizleri kullanmaya başlamıştır. Öğrencilerin
öğrenimini ve değerlendirme aktivitelerini görünür yapmak, öğrencilerin kendi öğrenmelerini izlemelerini ve
doğrudan kendi çabalarının başarılarını nasıl arttırdığını görebilmelerini mümkün kılarak, onların seviyelerini
geliştirmektedir. Öğretmenler öğrencilerin performansı hakkında bilgi sahibi olabilmekte ve bu bağlamda,
öğretim içeriklerini ve değerlendirmelerini öğrencilere uygun hale getirebilmektedir.
Eğitimsel verinin bir önemli ve değerli özelliği hiyerarşik olmasıdır. Veriler, tuş vuruşu seviyesi, cevap
seviyesi, oturum seviyesi, öğrenci seviyesi, sınıf seviyesi, öğretmen seviyesi ve okul seviyesi şeklinde
katmanlardan oluşmakta olup, her biri birbiri içine geçmektedir (Baker, 2011; Romero ve Ventura, 2010). Diğer
önemli özelliği ise, zaman, dizi ve içeriktir. Zamanlama, öğrenme anında ya da pratik yapma oturumu süresince
veriyi yakalamak için önemlidir. Dizi, birbirini izleyen içeriklerin nasıl oluşturulacağını ve öğretim ve
alıştırmaların nasıl sıralanacağını yansıtmaktadır. İçerik, bir modelin nerede çalıp çalışmadığını bilmek ve
sonuçları açıklamak için önemlidir. Hiyerarşik veri madenciliği için metotlar ve boylamsal veri modelleme,
eğitimsel veri madenciliğinde önemli geliştiriciler olarak görülmektedir.
Eğitimsel veri madenciliği ile ilgilenen araştırmacıların (Baker, 2011; Baker ve Yacef, 2009)
araştırmalarında birtakım amaçlar ön planda olup, bu amaçlardan bazıları şu şekildedir: Öğrencilerin bilgi,
motivasyon, üst biliş ve tutumları hakkında detaylı bilgiler edinmek ve birleştirilmiş öğrenci modelleri
oluşturarak, öğrencilerin sonraki öğrenmelerini tahmin etmek; Öğrenilmiş içeriği ve optimal öğretimsel
sıralamaları betimleyen etki alanı (domain) modelleri keşfetmek veya geliştirmek; öğrenim yazılımı tarafından
sağlanan farklı çeşitteki pedagojik desteğin etkisini çalışmak; öğrenciyi, etki alanını ve yazılımsal pedagojiyi
birleştiren modeller olarak hesaba dayalı modeller oluşturarak öğrenim ve öğrenci hakkında bilimsel bilgiyi
geliştirmek.
Bahsi geçen amaçlara ulaşmak için eğitimsel veri madenciliği araştırmacıları 5 kategoriden oluşan
teknik metotları kullanmaktadırlar (Baker, 2011). Bunlar; Tahmin, kümeleme, ilişki madenciliği, insan
yargılarını süzgeçten geçirme, modellerle buluş/keşfetme. Bu teknikleri kullanan eğitimsel veri madenciliği
araştırmacıları, araştırmalarını yapmak için çeşitli modeller geliştirmektedirler.
Çevrimiçi öğrenim sistemleri, akıllı öğretim sistemlerini, sanal laboratuarları veya simülasyonları
kullanan etkileşimli öğrenim ortamları olarak ifade edilebilir (Bienkowski, Feng ve Means, 2012). Çevrimiçi
dersler, bir kurs yönetim sistemi (Moodle, Sakai vs.) veya bir öğrenim platformu ile sunulabilmektedir. Büyük
veri ile bahsi geçen öğrenim yönetim sistemlerindeki öğrencilerden bilgi toplanarak, bir sonraki ders ya da kurs,
onların özelliklerine göre hazırlanabilmektedir. Bienkowski, Feng ve Means (2012)’ye göre, öğrenci çevrimiçi
ortamda öğrenirken, teknolojinin gücünden yararlanarak bir ön değerlendirme yapmak için birçok avantaj vardır.
Buna göre, bir çevrimiçi sistem, manuel metotlara göre, öğrencinin nasıl öğrendiğine dair çok daha fazla detaylı
bilgiyi toplayabilmektedir. Öğrenci çalışırken, sistem onların girdilerini yakalayabilir ve onların problem çözme
adımlarından, bilgi ve strateji kullanımlarından kanıt toplayabilir (U.S. Department of Education, 2010, p.35).
Dahası, belirli bir öğrencinin bir sonraki ders içeriğinde, önemli değerlendirme sınavları da dâhil olmak üzere,
nasıl bir performans göstereceğini tahmin edebilir. Bu noktadan hareketle, veri-zengini sistemler, öğrencilere,
eğitimcilere ve yöneticilere, bilgilendirici ve işlenebilir geribildirimler sağlayabilmektedir.
Eğitimsel veri madenciliği ve öğrenme analitik teknikleri maliyet ve birtakım zorluklardan
etkilenmektedir. Algoritma geliştiricileri bu teknikleri gerektiren hesaba dayalı maliyetlerin farkına varmaya
çalışırken, Bilgi Teknolojileri Departmanları, yüklü verileri toplama ve depolamaya bağlı maliyetleri anlamaya
çalışmaktalar. Diğer teknik zorluk, eğitimsel veri sistemlerin, birlikte çalışabilir olmayışıdır. Bu bağlamda,
yönetilebilir verinin ve sınıf seviyesindeki verinin bir araya getirilmesi zorluğu artmaktadır. Diğer taraftan,
öğrenci ve öğretmen mahremiyetinin sağlanması ve öğrenci verilerinin bilinmesi ile işlenmesiyle bağlantılı etik
sorumluluklar büyük dikkat gerektirmektedir.
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4. SONUÇ
Büyük veri, özel sektör, kamu ve birey bazında düşünüldüğünde herkesin avantajlarından
yararlanabileceği bir alandır. Alanyazın incelendiğinde, bu alanın imkânlarından yararlanabilmek için, büyük
veri uzmanlarından yararlanılması gerekmektedir ve yetişmiş uzman sayısı oldukça azdır. Aynı şekilde,
eğitimsel veri madenciliği çalışmalarının da yapılabilmesi için gerekli donanımsal alt yapı ile uzmanların
yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle, uzman yetiştirmek üzere eğitimcilere birtakım görevler
düşmektedir. Ülkemizde bir üniversitede büyük veri uzmanı yetiştirmek üzere programın açılmış olması oldukça
kayda değer bulunmaktadır. Böylece, henüz başlangıç aşamasında olan pek çok alandaki çalışmaların
önümüzdeki yıllarda kayda değer bir şekilde yol alması ve çalışmaların yaygınlaşması beklenmektedir.
Bu çalışmada, büyük veri ve eğitimsel veri madenciliği çalışmaları ile eğitim alanına katkıları
incelenmiştir. Günümüz teknolojisinin getirilerinden olan büyük veri ve eğitimsel veri madenciliği
çalışmalarının pek çok alana önemli katkılar sağlayacağı açıkça görülmektedir. Şuan büyük veri ve özellikle
eğitimsel veri madenciliği alanlarının oldukça yeni olması, öncelikle bu alanların tanımlanması ve kavranması
ile ilgili çalışmaları gerekli kılmaktadır ki; yeterli anlayış kazanıldığında yapılacakların önüne geçilmesi
imkânsız olacaktır.
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EĞİTİMSEL VERİ MADENCİLİĞİNDE KULLANICI MODELLEME: BİR EĞİTSEL
YAZILIMIN NESNE YÖNELİMLİ MODELLEME YAŞAM DÖNGÜSÜNE GÖRE
MODELLENMESİ
USER MODELING IN THE EDUCATIONAL DATA MINING: AN EDUCATIONAL
SOFTWARE MODELING IN THE PERSPECTIVE OF OBJECT ORIENTED MODELING
LIFE CYCLE
Aylin TUTGUN ÜNAL*
Özet
Eğitimsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri öğrenme-öğretme süreçlerine yeni bir teknik ve bakış açısı sağlayacak
yeni bir araştırma alanıdır. Eğitimsel veri madenciliği öğrencilerin nasıl öğrendiği hakkında daha çok bilmemizi sağlamakla
kalmayıp, öğrencilerin öğrenimini de görünür kılacak teknik ve metotlara sahiptir. Kullanıcı modelleme, eğitimsel veri
madenciliğinde kullanılan tekniklerden biri olup, öğrencinin ne bildiğini, davranış ve motivasyonunu, deneyimlerini ve
hatta çevrimiçi öğrenmeden memnun olup olmadığını kapsamaktadır. Bu teknik ve analitiklerle öğrencilerin sonraki
öğrenmelerini dahi tahmin etmek mümkün olmaktadır. Nesne yönelimli modelleme çalışmalarında genellikle sistematik
süreçlerden faydalanılmaktadır. Söz konusu sistematik süreçler model kullanımını gerekli kılmaktadır. Yaşam döngüsünde
sistematik işleyen süreçler şu şekildedir: (1) Analiz, (2) Tasarım, (3) Yapılandırma, (4) Test etme, (5) Bakım. Basamaklar
sistemin işleyişinde birbiriyle bağlantılı olmaktadır. Bu araştırmada, nesne yönelimli modelleme yaşam döngüsüne
değinilmiş olup, bir eğitim yazılımının yaşam döngüsüne göre modellemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmada,
eğitimsel veri madenciliğinin öğrenme-öğretme süreçlerine ne şekilde katkı sağlayacağına değinilmiş, kullanıcı modelleme
tekniğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: Veri madenciliği, eğitimsel veri madenciliği, modelleme
Abstract
Educational data mining and analytics of learning are new research fields that will provide a new technique and a new
perspective to the learning-teaching processes. Educational data mining not only provides us more information about how
students learn, but also acquires methods and techniques that makes learning process of students apparent. User modeling,
one of the methods used in educational data mining, includes information on how much the student knows, the student’s
behavior and motivation, experience and even whether the student is pleased with online-learning or not. With these
techniques and analytics, it is possible to predict even the future learning of students. Object-oriented modeling studies
usually make use of systematical processes. Systematical processes in question make model usage necessary.
Systematically functioning processes in life cycle are given as: (1) Analysis, (2) Design, (3) Configuration, (4) Testing, (5)
Maintenance. Steps should be connected to each other in the function of the system. In this research, life cycle of objectoriented modeling is mentioned, and the modeling of the life cycle of an education software is made. Additionally, how
data mining will contribute to learning-teaching processes is mentioned in this research, along with the emphasis on the
user-modeling technique.
Keywords: Data mining, educational data mining, modeling

1. GİRİŞ
Veri madenciliği ve veri analitikleri, araç ve teknikleri daha önceleri araştırma laboratuarları ile sınırlı
iken, günümüzde ileri görüşlü endüstriler, karar verme mekanizmalarında ve bu bağlamda, işlerini geliştirmede
bu teknikleri kullanarak, güç sağlamaktadırlar. Yüksek Eğitim Enstitüleri, sağladıkları servisleri geliştirmek ve
öğrencilerin mezuniyeti ile devamlılığını arttırmak için bu analitiklerden yararlanmaya başlamıştır. Amerika
Eğitim Departmanının Ulusal Eğitim Teknolojileri Planı, kendine özgü bir modele sahip olup, 21. Yüzyılın
teknolojiyle güçlendirilmiş öğreniminde, çevrimiçi öğrenim sistemlerinden öğretimi güçlendirecek verileri
kullanmanın yollarını göz önünde bulundurmaktadır (Bienkowski, Feng ve Means, 2012). Eğitimsel veri
madenciliği, hesaba dayalı ve psikolojik metotlar ile öğrencinin nasıl öğrendiğini anlamak için kullanılan
araştırma yaklaşımlarını içeren, yeni bir araştırma alanı olarak görülmektedir (Barker, 2011). Bu alan, çevrimiçi
öğrenim sistemlerini de etkileyen birçok alanda araştırılmakta ve modeller geliştirilmektedir. Kullanıcı
modelleme, bu alanlardan bir tanesi olup, öğrencinin ne bildiğini, davranış ve motivasyonunu, deneyimlerini ve
çevrimiçi öğrenmede nasıl memnun olduğunu kapsamaktadır. Bu bağlamda, basit seviyedeki analitikler, öğrenci
çevrimiçi kurstayken, hata yaptığında ya da ilgisi dağıldığında onu tespit ederek derse döndürebilmektedir. Daha
karmaşığı, öğrencinin tuş tıklamalarından model oluşturarak sıkıldığını tespit ederek, öğrencinin dikkatini tekrar
derse döndürmektir. Tüm bunlar, verilerin gerçek zamanlı olarak toplanıp, işlenebilmesinden dolayı mümkün
olabilmekte, farklı zaman ölçeklerinde çalıştırılan çoklu geribildirim döngüleri ile devamlılığı sağlanmaktadır
(Bienkowski, Feng ve Means, 2012).
Diğer taraftan, kullanıcı ya da öğrenci modellerine bildirilen benzer türdeki veriler kullanıcı profilleri
oluşturmada kullanılabilmektedir. Buradaki profil oluşturma, genel olarak benzer özellikteki kullanıcıları
belirgin özellikler kullanılarak kategorilere ayırma anlamındadır. Daha sonra bu kategoriler, gruptaki
kullanıcılara alıştırma sunarken, tavsiyelerde bulunurken ve sistemdeki performansının nasıl olduğu ile ilgili
*
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bilgi verirken kullanılabilmektedir. Bu çalışmada daha çok kullanıcı modelleme üzerinde durularak bir örnek
modelleme sunulacaktır. Bu araştırmada, eğitimsel veri madenciliğine yönelik model geliştirme çabalarından
birisi olan kullanıcı modelleme, nesne yönelimli modelleme yaşam döngüsü kapsamında ele alınacak ve bir
örnek kullanıcı modellemesi oluşturulacaktır. Bu bağlamda yapılacak kullanıcı modelleme çalışmasında,
öğrencinin ne bildiği, program içinde nasıl davranışlarda bulunacağı, programın hangi işlevlere sahip olacağı ve
kullanıcı-program ilişkileri modellenecektir.
2. NESNE YÖNELİMLİ MODELLEMEDE YAŞAM DÖNGÜSÜ
Tipik bir nesne yönelimli modelleme yaşam döngüsü Analiz, Tasarım, Yapılandırma, Test Etme ve
Bakım aşamalarından oluşmakta (Brown, 2002) olup, Şekil 1’de gösterilmektedir.
Aşama
Analiz

Aktivite
OOA –Nesne Yönelimli Analiz

Üretilen Model
Model Gereksinimleri

Nesne Modelleme

Tasarım
Yapılandırma
Test Etme
Bakım

OOD-Nesne Yönelimli Tasarım
OOP- Nesne Yönelimli
Programlama
O-O Test Etme
Aşamaların Tamamı

Bileşenler
Projenin Kapsamı
Yapılabilirlik Çalışmaları
Kontekst Diyagramı
Kullanıcı Rolleri Diyagramı
Ara yüzü Betimleme
Öğe Sınıfları (Veri
Modelleme):
1. Aday Sınıflar
2. Sınıfların Tanımı
3. İlişkilerin Kurulması
4. Çoklu İlişkilerin
Genişletilmesi
5. Öz Nitelikler
6. Normalizasyon
7. Operasyonlar (Davranışlar)
Ara yüz Sınıfları
Kontrol sınıfları

Durum-Çizelge Diyagram
Etkileşim Diyagramları
Nesne Yönelimli Modellerin
Versiyonları
Eylemsel Sistem
Çalışan Sistem
Aşamaların Tamamı

Şekil 1. Nesne Yönelimli Modellemede Yaşam Döngüsü
Analiz Aşaması. Nesne yönelimli modelleme yaşam döngüsündeki ilk basamaktır. Bu aşamada
yapılacak işlemler modellenecek yazılım için oldukça önemlidir. Çünkü diğer basamaklar bu basamaktaki
işlemlerin üzerine inşa edilecektir. Bu anlamda hayati önem taşıyan bir basamaktır. Bu aşama kendi içinde üç
aşamaya ayrılır. Bunlar: (1) Model gereksinimleri, (2) Nesne modelleme ve (3) Durum-Çizelge Diyagram ve
Etkileşim Diyagramlarıdır.
Model Gereksinimleri aşamasında, oluşturulacak projenin kapsamı, yapılabilirlik çalışmaları belirlenir.
Uygunluğu belirlenen projenin kontekst diyagramı oluşturulur ve kullanıcı rolleri diyagramı çizilir. Kontekst
diyagramında, projede yer alacak kullanıcılar belirlenir. Belirlenen kullanıcıların her birine ait roller ise kullanıcı
rolleri diyagramında detaylandırılır. Daha sonra ise tasarlanacak yazılımın arayüzü betimlenir. Söz konusu
çalışmalar oldukça detaylı olarak ele alınır.
Nesne Modelleme aşamasında, sınıf ve aday sınıflar belirlenir. Sınıflar arası ilişkiler kurulur ve
öznitelikler belirlenir. Sınıflar, sınıf diyagramı ile çizilir ve sınıflara ait davranışlar belirlenir. Söz konusu
davranışlar durum-çizelge diyagramı ve etkileşim diyagramları aşamasında da verilebilir.
Durum-Çizelge Diyagramı ve Etkileşim Diyagramları aşamasında, kullanıcı modellemenin bir haritası
sunulabilir. Bu bağlamda, sınıflar ve davranışlarının etkileşimde bulunulacak öğelerle birlikte bir diyagramı
sunulur.
Tasarım Aşaması. Analiz aşamasında gerçekleştirilen ön-prototip yazılımın tasarımı gerçekleştirilir.
Tasarımın tekrar kontrol yöntemiyle denetlenerek ve düzeltmeler yapılarak versiyonları oluşturulur.
Yapılandırma Aşaması. Bu aşama yazılımın işlev kazandırılması ile ilgilidir. Tasarımı yapılan
yazılımın programlanarak eyleme geçirilmesi sağlanır. Bu aşamada nesne yönelimli programlama dilleri devreye
girer.
Test Etme Aşaması. Programlanan yazılım tekrar tekrar denenir ve hataları tespit edilir. Bu aşamada
yazılımın hatasız çalışması sağlanır.
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Bakım Aşaması. Son kullanıcıya dağıtılan yazılım hakkında gelen öneriler veya düzenlemeler dikkate
alınır ve yazılım iyileştirilir. Yazılıma belirli aralıklarla yapılan iyileştirme çalışmalarının yapıldığı aşamadır.
Nesne yönelimli modelleme çalışmalarında yaşam döngüsü kullanımı projelerin daha sistematik
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Buna örnek olarak araştırmada, bir yazılım modelleme çalışmasına yer
verilmiştir. Örnek modelleme çalışması oldukça kapsamlı olduğundan, bu araştırmada analiz aşaması detaylı
olarak sunulmuştur.
3. BİR MODELLEME ÖRNEĞİ: ORYANTASYON YAZILIMININ MODELLEMESİ
Gerçekleştirilecek yazılımın analiz aşamasında, kullanıcı ihtiyaçları detaylı olarak belirlenir ve hem
kullanıcıların hem de yazılım geliştiricilerin anlayabileceği şekilde dokümantasyonu oluşturulur. Analiz aşaması
söz konusu üç başlık altında uygulanacaktır. Bunlardan ilki model gereksinimleridir. Daha sonra ise, nesne
modelleme ve durum-çizelge diyagram ve etkileşim diyagramları gelmektedir.
a) Model Gereksinimleri
Bu bölümde, yazılım projesine dair, proje kapsamı, kontekst diyagramı, kullanıcı rollerinin
tanımlanması görevleri yerine getirilmiştir.
Projenin Kapsamı: Projenin kapsamı şekil 2’de görüldüğü gibi tanımlanmıştır.
MOS- Marmara Oryantasyon Sistemi
PROJE KAPSAMI
Okul hayatına yeni başlayan çocukların okul içi ve dışında hangi davranışları göstermeleri gerektiğine yönelik çevrimiçi bir eğitim yazılımı
geliştirilecektir.
Geliştirilecek oryantasyon yazılımı ile öğrencilerin okula adaptasyon sürecini en verimli ve en kısa sürede gerçekleşmesi sağlanacaktır.
Oryantasyon yazılımı öğrencilere okul içi ve dışı davranışları öğretecek, alıştırma/uygulama yapmalarını sağlayacak, öğretmen ve ailelerin
onların yazılım içindeki devam ve başarılarını kontrol etmelerini sağlayacak bileşenleri içinde bulunduracaktır.

Şekil 2. Proje Kapsamı
Kontekst Diyagramı: Bu kısımda kullanıcılar belirlenmiş olup, her bir kullanıcının yazılım ile ne şekilde
etkileşime geçeceği de Şekil 3’te görüldüğü gibi gösterilmiştir.
Öğretmen

MOS
Öğrenci

Marmara Oryantasyon Sistemi
Yazılım Geliştirme
ve Kontrol Ekibi

Aile

Şekil 3. Kontekst diyagramı
Kullanıcı Rolleri Diyagramı: Kontekst diyagramında belirlenen kullanıcıların yazılımın hangi bölümleriyle ne
şekilde etkileşime geçeceği kullanıcı rolleri diyagramında gösterilir. Her bir kullanıcı için öncelikle ayrı ayrı
çizilen diyagram, daha sonra tek bir diyagramda birleştirilmiştir (Bkz. Şekil 4).
Şekil 4. Kullanıcı Rolleri Diyagramı

Marmara Oryantasyon Sistemi

Öğren
ci

Öğretme
n

Kullanı
cı Girişi
Başarı
Durumu
Dersler

Yazılım Geliştirme
ve Kontrol Ekibi

İletişim
Alıştırma
/
Uygulam
a

Aile
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Şekil 4’te de görüldüğü gibi, oryantasyon yazılım sisteminin 3 kullanıcısı vardır ve her bir kullanıcı
kendisine tanımlanan bölümler ile belirli rollerle etkileşime geçebilecektir. Öğrenci kullanıcısı, “kullanıcı girişi”,
“dersler” ve “alıştırma/uygulama” bölümleri ile etkileşime geçebilecek, öğretmen kullanıcısı, “kullanıcı girişi”,
“başarı durumu” ve “iletişim” bölümleri ile ilgili olacak, aile ise, “kullanıcı girişi”, “başarı durumu” ve “iletişim”
ile etkileşebilecektir. İletişim bölümünden yazılım ile ilgili bir konu varsa, “Yazılım Geliştirme ve Kontrol
Ekibi” de cevap döndürebilecektir. Tüm kullanıcılar için “kullanıcı girişi” ortak rol olarak belirlenmiştir.
Kullanıcılar için tanımlanan roller ayrıca detaylandırılmıştır (Bkz. Şekil 5,6,7,8,9).
Kullanıcı Rolü #1 Kullanıcı Girişi
1. Ana Menüden “Kullanıcı Girişi” seçilir.
2. Kullanıcı bilgileri, “Yazılım Geliştirme ve Kontrol Ekibi” tarafından önceden sisteme kaydedilmiştir.
3. Eğer kullanıcı öğrenci ise, bu bölümü kullanarak öğrenci numarası ile giriş yapacaktır.
4. Eğer kullanıcı aile ise, bu bölümü kullanarak çocuğuna ait öğrenci numarası ile kendi adını soyadını yazarak giriş yapacaktır.
5. Eğer kullanıcı öğretmen ise, bu bölümü kullanarak kurum sicil numarası ile giriş yapacaktır.

Şekil 5. Kullanıcı Rolü #1: Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Rolü #2 Dersler
1. Ana menüden “Dersler” seçilir.
2. Açılan sayfada ders videoları görüntülenir.
3. Aile veya öğretmen girişi yapıldıysa Ana Menüdeki bu seçenek pasiftir.

Şekil 6. Kullanıcı Rolü #2: Dersler
Kullanıcı Rolü #3 Alıştırma / Uygulama
1. Ana menüden “Alıştırma/Uygulama” seçilir
2. Açılan sayfada Alıştırma soruları görüntülenir.
3. Öğrenci, ekrana gelen doğru/yanlış türünden sorulara cevap vermek için iki seçenekten birini seçer.
4. Eğer “doğru” seçildiyse ve sorunun cevabıyla eşleşiyorsa, bir sonraki soru ekranı gelir.
5. Eğer “yanlış” seçildiyse ve sorunun cevabıyla eşleşiyorsa, bir sonraki soru ekranı gelir.
6. Eğer “doğru” seçildiyse ve sorunun cevabıyla eşleşmiyorsa, “tekrar dene” butonu gelir ve aynı soruyu tekrar cevaplaması sağlanır.
7. Eğer “yanlış” seçildiyse ve sorunun cevabıyla eşleşmiyorsa, “tekrar dene” butonu gelir ve aynı soruyu tekrar cevaplaması sağlanır.
8. Aile veya öğretmen girişi yapıldıysa Ana Menüdeki bu seçenek pasiftir.

Şekil 7. Kullanıcı Rolü #3: Alıştırma / Uygulama
Kullanıcı Rolü #4 Başarı durumu
1. Ana menüden “Başarı Durumu” seçilir
2. Eğer aile girişi yapıldıysa, açılan ilgili öğrencinin Alıştırma/Uygulama bölümünden kazandığı skor ve tamamladığı dersler
görüntülenir.
3. Eğer öğretmen girişi yapıldıysa, öğrenci numarası istenir.
4. Girilen öğrenci numarasına göre ilgili öğrencinin Alıştırma/Uygulama bölümünden kazandığı skor görüntülenir.
5. Öğrenci girişi yapıldıysa Ana Menüdeki bu seçenek pasiftir.

Şekil 8. Kullanıcı Rolü #4: Başarı Durumu
Kullanıcı Rolü #5 İletişim
1. Ana menüden “İletişim” seçilir
2. Ekrana bir “mesaj yazma alanı”, “kullanıcı mail adresi alanı” ve “gönder butonu” gelir.
3. Aile veya öğretmen sistemle ilgili sorularını yazar.
4. Aile veya öğretmen kullanıcı mail adresi alanına kendi mail adresini yazar.
5. Aile veya öğretmen ekrandaki “gönder” butonunu seçer.
6. İleti “Yazılım Geliştirme ve Kontrol Ekibine” gönderilir.
7. “Yazılım Geliştirme ve Kontrol Ekibi” mesaja cevap yazar, ilgili kullanıcı mail adresine postayı iletir.
5. Öğrenci girişi yapıldıysa Ana Menüdeki bu seçenek pasiftir.

Şekil 9. Kullanıcı Rolü #5: İletişim
Arayüz Betimleme: Bu kısımda yazılım için tasarım versiyonları oluşturulur. Örnek yazılım için ilk (Şekil 10)
ve son tasarım (Şekil 11) versiyonları oluşturulmuştur.
MOS-Marmara Oryantasyon
MOS-Marmara Oryantasyon Sistemi
Kullanıcı
Kaydı

Kullanıcı
Kaydı

Başarı
Durumu

Başarı
Durumu

Dersler

Dersler

İletişim

İletişim
Alıştırma/
Uygulama

Alıştırma/
Uygulama

Şekil 10.Arayüz Betimleme: ilk versiyon

Şekil 11.Arayüz Betimleme: Son versiyon
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b) Nesne Modelleme
Bu aşamada yazılımda yer alacak sınıf isimleri ve öz nitelikleri belirlenmiştir. Daha sonra, sınıf diyagramı
çizilmiştir (Şekil 12).
Aday Sınıf ve Sınıfların Tanımı: Yazılımda yer alacak sınıflar ve aday sınıflar şu şekildedir: Öğrenci,
Öğretmen, Aile, Kullanıcı Girişi, Dersler: Ders1—Ders2—Ders3—Ders4—Ders5, Alıştırmalar: Soru1—
Soru2—Soru3—Soru4—Soru5—Soru6—Soru7—Soru8—Soru9—Soru10, Başarı Durumu: Tamamlanan
Dersler—Not, İletişim.
Öznitelikler: Yazılımda yer alacak sınıflara ait öznitelikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Öğrenci: Öğrenci No, Adı Soyadı Öğretmen: Kurum Sicil No, Adı soyadı, e-mail adresi
Aile: Öğrenci No (çocuğuna ait), Adı Soyadı, e-mail adresi
Sınıf Diyagramı: Belirlenen her bir sınıfa ait sınıf diyagramı çizilir. Bu çalışmada öğrenci sınıfına ait sınıf
diyagramına yer verilmiştir. Öğrencinin hangi alt sınıflarla etkileşime geçeceğini gösteren diyagram Şekil 12’de
verilmiştir.
Şekil 12. Sınıf Diyagramı ve Alt Sınıflar
Şekil 13. Etkileşim (davranış) Diyagramı
Olay 1: üye
Öğrenci

h
a
s
0
.
Katılım
.
*
1
. i
. s
*
i
n

1

h
a
2s
.
.
*

girişi
0
.
.
1

Kullanıcı
Girişi

Olay 7:
çıkış

Olay 2: giriş

yapar

kabul
Giriş Kabul/
Durum Bildir

Kullanıcı Girişi

ilk

durum
(öğrenci)

(öğrenci
)

Olay
4:
tekrar

Olay 3:
giriş

hatalı

Ders 1

Olay 6:
alıştırmalar
a gider

Olay 5:
derslere

giriş

gider

Giriş Red/
Durum Bildir
giriş

Dersler

Alıştırmalar

Ders 2
Ders 1

1

Dersler

Ders 2

Ders 3

Ders

4

Ders

Ders1
tamamlandı /
Durum Bildir
giriş

Ders 4

Ders2
tamamlandı /
Durum Bildir
giriş

Ders3
tamamlandı /
Durum Bildir
giriş

Ders4
tamamlandı /
Durum Bildir
giriş

Ders5
tamamlandı /
Durum Bildir
giriş

Ders 5
Cevap yanlış

Soru 1

Cevap doğru/ ilerle

Soru 1

Soru 2
Cevap yanlış
Cevap doğru

Soru 2

Soru 3

Cevap yanlış

Soru 4

Soru 3

Cevap doğru
Cevap yanlış

Soru 5

Soru 4
Cevap doğru

Cevap yanlış

Soru 6

1

Alıştırma

5

Ders 3

Cevap doğru

Cevap yanlış

Soru 5

Cevap doğru

Soru 7

Cevap yanlış
Cevap doğru

Soru 6

Soru 8
Cevap yanlış

Soru 7

Soru 9

Soru 8

Soru
10

Soru 9
son
durum
Soru 10

Çıkış/ Durum
Bildir

Olay 8: üye
çıkışı

Cevap doğru
Cevap yanlış
Cevap doğru
Cevap yanlış
Cevap doğru

(öğrenci)
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c) Durum-Çizelge Diyagram: Etkileşim Diyagramları
Bu aşamada kullanıcıların yazılım süresince göstereceği davranışlar ortaya çıkartılır. Bu amaçla her bir
kullanıcı için davranış diyagramı çizilir. Öğrenci kullanıcısının yazılımda sergileyebileceği davranışlar Şekil
13’te görüldüğü gibidir. Bu diyagram her bir kullanıcı için çizilmelidir. Böylece yazılımın analiz evresi
tamamlanmış olur. Nesne yönelimli modellemede yaşam döngüsü analiz aşaması sonrasında diğer basamaklar
boyunca devam eder ve yazılım tamamlanır. Oluşturulan her bir proje yaşam döngüsü boyunca tekrar eder ve
çeşitli düzenlemelerle yaşatılabilir.
4. SONUÇ
Araştırmada,
eğitimsel veri madenciliğinin öğrenme-öğretme süreçlerine ne şekilde katkı
sağlayacağına ve önemine değinilmiş, kullanıcı modelleme tekniğine vurgu yapılmıştır. Bu noktadan hareketle,
kullanıcı modellemeye birörnek teşkil etmesi bakımından bir yazılımın nesne yönelimli modelleme yaşam
döngüsüne göre modellemesine yer verilmiştir.
Günümüzde teknoloji meraklısı öğrenciler hakkında bilgi edinmek ya da dersi yürütmek sadece okul
içersinde ya da ders esnasında çok etkili olmamaktadır. Ders dışında da gerek öğrenciler hakkında bilgi edinmek,
gerekse de öğrenme-öğretme etkinliklerini sınıf dışına daha etkili metotları kullanarak taşımak için internet ve
özellikle de web 2.0 teknolojilerinden faydalanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Öğrencilerin internette günlük
olarak sıklıkla vakit geçirdiğini belirten birçok araştırma vardır (Akyazı, Tutgun Ünal ve Akyazı, 2013; Tutgun
Ünal, 2013; Tutgun, Deniz ve Moon, 2011; Türkiye İstatistik Kurumu, 2011). Buna ek olarak, bazı
araştırmalarda da web 2.0 teknolojilerine dayalı geliştirilen sosyal ağlarda da öğrencilerin sıklıkla vakit geçirdiği
vurgulanmaktadır (Akyazı ve Tutgun Ünal, 2013; Kabilan, Ahmad ve Abidin, 2010; Lampe, Ellison ve
Steinfield, 2006). Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, çevrimiçi sistemler ile birlikte yürütülen eğitimsel
veri madenciliği ve öğrenme analitikleri uygulamalarını kullanmak hem öğrencilere hem de eğitimcilere büyük
fayda sağlayacaktır. Bununla da kalmayıp eğitim süreçlerine yeni bir bakış açısı sağlayacak, adeta eğitimi
dönüşüme uğratacaktır.
Araştırmada, bir örnek teşkil etmesi açısından nesne modelleme uygulamasına yer verilmiştir.
Uygulamada, kullanıcı modellemeye vurgu yapabilmek için nesne yönelimli modelleme yaşam döngüsü
basamaklarından sadece “analiz” evresi detaylandırılmıştır. Analiz evresinde, kullanıcı modelleme oldukça
önemlidir ve ayrıntılı planlamayı gerektirmektedir. Gerçekleştirilen modelleme çalışması, “nesne yönelimli
modelleme yaşam döngüsü” kullanıldığından sorunsuz olarak yürütülmüştür. Bu da, kullanıcı modelleme
çalışmalarında sistematik bir model kullanımının kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.
Son olarak, eğitimsel veri madenciliği çalışmaları, Amerika Eğitim Departmanının Ulusal Eğitim
Teknolojileri Planında oldukça detaylı ele alınırken, öğrenme-öğretme süreçlerinde söz konusu teknik ve
analitiklerden nasıl yararlanılacağı konusu üzerinde ciddi çalışmalar yapılmaktadır (Bienkowski, Feng ve Means,
2012). Türkiye’de buna benzer çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için eğitim departmanlarında ilgili sistemlerin
kurulabilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarının biran önce başlatılmasına, daha sonra ise eğitimde bu
tekniklerin nasıl kullanılacağına dair yapılacak planlamaların işe koşulmasına ihtiyaç vardır.
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UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK KULLANILAN DİNAMİK WEB
TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARISI İLE
BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DYNAMIC WEB TECHNOLOGIES USED AS A METHOD OF
DISTANCE EDUCATION TO THE TEACHER CANDIDATES’ ACADEMIC
ACHIEVEMENT AND INDIVIDUAL INNOVATION LEVELS
Agah Tuğrul KORUCU1,Ebru SOLMAZ2
Özet
Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler eğitim-öğretim alanındaki bilgi miktarlarını da, teknoloji kullanımını da
önemli ölçüde etkilemektedir. Oluşan bu olumlu etki ile beraber bireylerin bu duruma ayak uydurabilmeleri için öğrenmeye
açık olmaları ve ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmeleri gerekmektedir. Gereksinim duyulan bu bilgiye ulaşmada eğitim
alanında Web 2.0 araçlarının kullanımı konusunda çok büyük bir istek bulunmaktadır. Bu durum, bu yenilikçi
teknolojilerin eğitimsel deneyimlere pozitif bir şekilde katkıda bulunup bulunmayacağı sorusunu eğitim dünyasının
merkezi haline getirmiştir. Teknoloji kullanan öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırmak için kaynak olarak blogları, wikileri
ve web sayfaları gibi web 2.0 araçlarını kullanmaktadır. Bu araçlardan blogların eğitimde; öğrenciler ile eğitimciler ile ya
da profesyoneller ile belirli konu alanlarındaki bilgi paylaşımı konusundaki önemini kapsayan birçok kullanımları
bulunmaktadır. Bunun yanında teknolojik bilgisi az ya da olmayan birçok eğitimci bu araçların yaratıcı kullanımlarını
görememektedir. Bu durumda öğretmenlerin yeni bir teknolojiyi denemeye karşı olan istekliliği olan bireysel yenilikçilik
kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim yöntemi olarak kullanılan blogun ders içinde
kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve bireysel yenilikçilik düzeylerine etkisi incelenmektir. Araştırma yöntemi
olarak “Tarama modeli” kullanılan bu çalışma büyük bir devlet üniversitesinde bilgisayar ve öğretim teknolojileri
bölümünde eğitim ve öğretimine devam eden 130 bilgisayar öğretmeni adayının katılımı ile yapılmıştır. Veri toplama aracı
olarak araştırmacı tarafından geliştirilen akademik başarı testi, Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
bireysel yenilikçilik ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde ise; betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler için t-testi ve bağımsız örneklemler için tek faktörlü
varyans analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Sonuç olarak deney grubu öğrencilerinin (x =70,33) akademik başarıları
kontrol grubu öğrencilerinden (x = 43,0) yüksektir bulgusuna, deney grubu öğrencileri genel olarak “Öncü”; Kontrol
grubu öğrencileri genel “Sorgulayıcı” olarak sınıflandırıldığı bulgusuna, ayrıca bireysel yenilikçiliğin cinsiyetlere göre
değişmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dinamik web teknolojileri, blog kullanımı, bireysel yenilikçilik, akademik başarı.

GİRİŞ
Teknoloji kullanımının eğitimde, özellikle yükseköğretimde, öğretmeyi ve öğrenmeyi geliştirme üzerinde
etkileri vardır. Yeni teknolojiler yükseköğretimi değiştirme konusunda büyük bir etkiye sahiptir (Namwar ve
Rastgoo, 2014). Toplum, teknoloji ile bombardımana tutulduğu için yükseköğretimde öğretmen eğitimi
programlarının öğretmen adaylarını mümkün olduğunca çok teknolojiye maruz bırakması zorunluluk haline
gelmiştir (Venable, 2014). Buna bağlı olarak da son yüzyıl boyunca, yenilikçi teknolojilerin eğitimsel
deneyimlere pozitif bir şekilde katkıda bulunup bulunmayacağı sorusu eğitim dünyasının merkezi haline
gelmiştir (Colins, 2009).
Bu yenilikçi teknolojilerden biri de Web 2.0 araçlarıdır ve Web 2.0 araçlarının kullanımı konusunda çok büyük
bir istek bulunmaktadır. Web 2.0; çeşitli sosyal ağ türlerinin kullanımı, web tabanlı uygulamalar ile etkileşimin
yeni yolları, üretmek, farklı bir kullanım için yeniden tasarlamak ve içeriği kullanmak için bir platform olarak
web kullanımı gibi anlamları kapsamakta ve kullanıcı tarafından üretilmiş içerik, veri ve içerik paylaşımı ve
işbirlikli çaba kavramlarını da vurgulamaktadır (Franklin ve Harmelen, 2007). Web 2.0 kavramının esaslarını
taşıyan bir çok web tabanlı servis ve uygulama bulunmaktadır ve bunlar eğitimde belirli bir ölçüde zaten
kullanılmaktadır. Web 2.0 teknolojileri bloglar, wikiler, video paylaşımı, sosyal ağlar ve podcasting gibi daha
çok sosyallik içeren yaygın uygulamaları ya da servisleri içermektedir (Andersen, 2007). Bu araçlardan bloglar
kullanımı ve uygulaması kolay olduğu için çok popüler olmuş ve kullanımı her geçen gün artmıştır (Anderson,
2004; Namwar ve Rastgoo, 2014).
Blog kelimesi Web ve log kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. En basit seviyede blog kronolojik
olarak sıralanmış web sitesi güncellemelerinin bir serisidir (Lupold Bair ve Gardner, 2013). Bloglar genellikle
sahibi tarafından az ya da çok sıklıkta güncellenen kişisel günlük ya da bültenlerdir. Birçok blog, blog sahibinin
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ya da temsil ettiği topluluğun ilgilerinin bağlantılarını içeren mini portallar olarak hizmet vermektedir. Ayrıca
bloglar bağlantısını sürdürmek isteyen insanlar için etkili iletişim araçları olarak hizmet edebilmektedir
(Andersen, 2004). Bloglar geleneksel bir günlük gibi kişisel iletişimi tanımlayan resmi olmayan bir yazma
stilinde yazılmakta ve organize edilmektedir (Lupold Bair ve Gardner, 2013). Bloğu ziyaret edenler yorum ve
fikirlerini ekleyebilmektedir (Anderson, 2004).
Blogların bu sosyal ve teknik yapısı onların pedagojik olarak birçok yararlı şekilde kullanılmasını sağlamaktadır
(Namwar ve Rastgoo, 2014). Eğitimsel anlamda bloglar eğitimciler ve araştırmacılar arasında gittikçe artan bir
ilgi çekmektedir (Deng ve Yuen, 2013). Blogların eğitimde; öğrenciler ile, eğitimciler ile ya da profesyoneller ile
belirli konu alanlarındaki bilgi paylaşımı konusundaki önemini kapsayan birçok kullanımları bulunmaktadır
(Anderson, 2004) . Bloglar öğrenciler arasında, öğretmen ile öğrenciler arasında ve alandaki profesyoneller ile
iletişim kurma ve işbirlikli öğrenme fırsatları sağlayabilmektedir (Anderson, 2004; Namwar ve Rastgoo, 2014).
Ayrıca sınıf dışında ve grup olarak çalışma ve etkinlik yapma imkanı sağlayarak ve öğrenme sürecini
hızlandırarak öğrenenler için belirli bir yarar sağlamaktadır (Namwar ve Rastgoo, 2014). Bloglar öğretmenler
tarafından ödev vermek için ve öğrencilerin ödevlerini sunabilecekleri bir yer olarak kullanılabilmektedir.
Bununla birlikte ders duyuruları ve ders ile ilgili kaynakların bağlantı adresleri, öğrencilere çalışmaları ile ilgili
tavsiyeler bloglar kullanılarak dağıtılabilir. Bloglar yaratıcı ve eleştirel yazma derslerinde, günlük ya da eportfolyo gereken derslerde başarılı bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca bloglar öğrencilere bilgi paylaşımı, grupla
çalışma, gerçek dünyada dijital bilgi yönetimi hakkında deneyim kazandırmaktadır (Anderson, 2004). Zhang
(2013) yüksek öğretimde blogların kullanımının öğrencilere profesyonel bir profil oluşturmaları ve sınıf
arkadaşları ile iletişim kurmaları konusunda yardımcı olmanın yanında onları motive etmeyi ve ilgisini çekmeyi
sağladığını ifade etmektedir. Namwar ve Rastgoo (2014) ise yükseköğretimde blog kullanımının öğrencilerin
eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir.
Genel olarak blog gibi araçları kullanmak öğrencileri ve öğretmenleri sadece öğretmenlerin ve sınıf
arkadaşlarının geribildirimi ile sınırlamamakta, bütün dünyadan akranları ile etkileşim kurabilmesini
sağlamaktadır. Bugün öğrenciler onları hiçbir zaman unutmayacakları deneyimlerle etkileme becerisine sahip
yeni teknolojiler ile kuşatılmış durumdadır. Her yaştaki öğrenenler sınıf içinde bilginin nasıl sunulduğu hakkında
beklentilerini arttıran teknolojinin farklı formlarını sınıf dışında kullanmaktadırlar. Öğretmen yeterlilikleri de
bilgi toplumunun ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Bunun için yenilikçi olan, yeniliğe uyum sağlayabilen,
yeni teknolojileri ve pedagojik yaklaşımları kullanabilen öğretmen adayları yetiştirmek ihtiyacı bulunmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında aday öğretmenlerin yeterliliklerin ve teknoloji adaptasyonunda
oynadıkları rol için kullanılan yeteneğin öğrenme ve öğretme süreci boyunca ortaya çıkarılması gerektiği
belirtilmektedir (Colins, 2009; Çuhadar, Bülbül ve Ilgaz, 2013). Bununla birlikte binlerce öğretmen öğrencilerin
ilgisini çekmek amacıyla yeni ve yenilikçi teknolojileri öğrenme çevresi ile etkili olarak birleştirmenin zorluğu
ile yüzyüze gelmektedir. Teknolojik bilgisi az ya da olmayan birçok eğitimci bu sitelerin ve uygulamaların
yaratıcı kullanımlarını görememekteyken, teknoloji meraklısı öğretmenler ise her zaman müfredatlarına
teknolojiyi entegre etmekte ve donanım ve yazılım uygulamalarında yenilikleri aramaktadır (Collins, 2009).
Başka bir deyişle bazı kişiler doğaları gereği bir yeniliği deneme konusunda risk almaya daha çok istekli iken,
diğerleri yeni fikirlere karşı şüpheci ve günlük alışkanlıklarını değiştirme konusunda kararsızdır (Yi, Fiedler ve
Park, 2006). Kişinin yeni bir teknolojiyi denemeye karşı istekliliğine bireysel yenilikçilik denmektedir (Agarwal
ve Prasad, 1998). Sonuç olarak öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin önemi açık bir şekilde
görülmektedir.
Öğretmen adayları ve blog kullanımı ile ilgili araştırmalar incelendiğinde çalışmalarda blogların farklı
kullanımlarının etkilerinin incelendiği görülmektedir. Örneğin Yeşilbursa (2011) İngilizce öğretmen adaylarının,
öğretmenleri tarafından ders bloğunda yapılan paylaşımlara yorum yaptıkları bir uygulama yaparken, Kim ve
King (2011) tarafından yapılan çalışmada ise İngilizce öğretmeni adaylarının blog ve podcastlerin öğretimsel
kullanımına yönelik davranışları, tutumları ve algıları araştırılmıştır. Yang (2009) çalışmasında yabancı dil
öğretmeni adaylarının eğitim sürecinde blog kullanımının eleştirel düşünme üzerindeki etkisini araştırmıştır.
Çuhadar (2010) yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgisayar-II dersinde blog kullanımına ilişkin görüşlerini
ortaya koymuştur. Gibson ve Kelland (2009) öğretmen adayları ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak için
blog kullanmışlardır. Harland ve Wondra (2011) ise öğretmen adaylarının staj deneyimlerini blog veya kağıt
üzerinde değerlendirmelerini karşılaştırmıştır. Bununla birlikte konu ile ilgili yapılan araştırmalarda eleştirel
düşünme (Yang, 2009; Kun, Bado, Smith ve Moore, 2013), özyeterlilik (Yeo ve Lee, 2014), akademik başarı
(Yeşilbursa, 2011; Castaneda Vise, 2008), memnuniyet (Castaneda Vise, 2008) gibi değişkenlerin incelendiği
görülmektedir. Bu araştırmada ise Bilgisayar öğretmeni adaylarının blog kullanımı ele alınmakta, teknoloji
kullanımı ile ilgili önemli bir değişken olan bireysel yenilikçilik değişkeni akademik başarı değişkeni ile birlikte
ele alınarak, blogun ders içinde kullanımının bilgisayar öğretmeni adaylarının akademik başarısına ve bireysel
yenilikçilik düzeylerine etkisini incelenmektedir.
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Bu çerçevede bu araştırmayı yönlendiren araştırma soruları şunlardır;
1.
2.

3.

Dinamik Web Teknolojilerinden olan Blog ile desteklenerek geliştirilen öğrenme ortamını kullanan
öğrenciler ile kullanmayan öğrencilerin, “Akademik Başarı Puanları” arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Dinamik Web Teknolojilerinden olan Blog ile desteklenerek geliştirilen öğrenme ortamını kullanan
öğrenciler ile kullanmayan öğrencilerin, “Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri” arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
METOD

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak “Son test Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen Modeli” belirlenmiştir.
Çalışma grubuna ait betimsel verilerin toplanmasında tarama modelinden de yararlanılmıştır. Son test kontrol
gruplu yarı deneysel desene sahip çalışmalarda; deneklerin araştırma uygulamasının sonrasında, bağımlı
değişken ile ilgili ölçüme tabi tutulmaları ile akademik çalışmalarda uygulanmaktadır. Araştırmada katılımcılar
deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Karasar, 1999).
VERI TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmacı tarafından geliştirilen ve 2 uzmanın görüşü alınarak son hali verilen “akademik başarı testi” 20
çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Akademik başarı testi Madde analiz çalışmasında, Kuder-Richardson-20
(KR-20) tekniği ile testin güvenirliği belirlenmiştir. Madde analiz çalışmasında, Kuder-Richardson-20 (KR-20)
tekniği ile testin güvenirliği belirlenmiştir. KR-20 testi ile test maddelerinin her biri testin diğer tüm soruları ile
uyumluluk derecesi belirlenir. Kr-20 testi, çoktan seçmeli testlerin güvenirliğinin belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Belirlenen güvenirlik katsayısının (+1.00)’a yakın olması güvenirliğin yüksek olduğunu
göstermektedir. KR-20 testinin formülü;

KR-20: Güvenirlik katsayısı
n: Testteki madde sayısı
p: Maddeye doğru cevap verenler/maddeye cevap verenler
q: Maddeye yanlış cevap verenler/maddeye cevap verenler
p.q: Bir maddenin varyansı
Sx2:Test puanlarının standart sapmasının karesi ile hesaplanmaktadır.
Tablo 1. Akademik Başarı Testi Güvenilirlik Değeri

Akademik Başarı Testi

N

Kr-20 testi değeri

20

.89

Akademik başarı testi güvenirlik testi iç tutarlılığı için sonucu Tablo 1’den Kr-20 testi değeri = .89 olarak
belirlenmiştir. Bu sonuca göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir.
Ayrıca çalışma grubunun bireysel yenilikçilik özelliklerini belirlemek için Hurt, Joseph, ve Cook (1977)
tarafından geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bireysel yenilikçilik ölçeği
kullanılmıştır. Bireysel yenilikçilik ölçeğinde 12’si pozitif (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18. ve 19. maddeler) ve
8’i negatif (4, 6, 7, 10, 13, 15, 17. ve 20. maddeler) olmak üzere toplam 20 madde bulunmaktadır ve maddelerin
cevaplanmasında “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında beşli bir derecelendirme
kullanılmaktadır. Ölçek üzerinden hesaplanan puanlara göre bireyler yenilikçilik bağlamında kategorize
edilebilmektedir. 80 üstü puan alanlar Yenilikçi (Innovators) olarak sınıflandırılır. 69 ve 80 arası puan alanlar
Öncü (Early Adopters) olarak sınıflandırılır. 57 ve 68 arası puan alanlar Sorgulayıcı (Early Majority) olarak
sınıflandırılır. 46 ve 56 arası puan alanlar Kuşkucu (Late Majority) olarak sınıflandırılır. 46 altı puan alanlar
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Gelenekçi (Laggards) olarak sınıflandırılır. Genel olarak, 68 üstü puan alan kişiler oldukça yenilikçi olarak
değerlendirilirken, 64 altı puan alanlar yenilikçilikte düşük olarak görülmektedir. Ölçek yardımıyla yenilikçilik
puanı; pozitif maddelerden alınan toplam puandan negatif maddelerden alınan toplam puanın çıkarılmasıyla elde
edilen puana 42 puan eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Ölçekten en düşük 14, en yüksek ise 94 puan
alınabilmektedir. Ayrıca ölçek yardımıyla hesaplanan puana göre genel olarak bireylerin yenilikçilik düzeyleri
hakkında da değerlendirmede bulunulabilmektedir. Buna göre; 68 üstü puan alan bireyler oldukça yenilikçi
olarak değerlendirilirken, 64 altı puan alan bireyler yenilikçilikte düşük olarak yorumlanmaktadır. Kılıçer ve
Odabaşı (2010) tarafından yapılan uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlık katsayısının
0.82 olduğu, test-tekrar test güvenirliğinin ise 0.87 olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışma sürecinde araştırmacı
tarafından çalışma grubu öğrencilerin demografik verilerinin toplanmasını sağlayan kişisel bilgi formu
kullanılmıştır.
ÇALIŞMA GRUBU
Bu çalışma için seçilen çalışma grubu büyük bir devlet üniversitesinde olan eğitim fakültesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf’ında eğitim gören birinci öğretim (deney grubu) (N=60) ve
ikinci öğretimdeki (kontrol grubu) (N=70) olmak üzere iki şubede toplam N=130 kişilik bilgisayar öğretmeni
adayı grubudur.
UYGULAMA SÜRECI
Çalışma, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf’ında var olan “İşletim sistemleri ve
uygulamaları” dersinin 4 haftalık sürecinde gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine ders ile
ilgili gerekli haftalık gereksinimler ve bu gereksinimlere öğrencilerin verdiği cevaplar deney grubu öğrencilerine
dersin öğretim elemanı tarafından oluşturulan blog üzerinden etkileşim sağlanarak verilmiştir. Kontrol grubu
öğrencilerine ise sınıf ve laboratuvar ortamında sadece yüz yüze etkileşim sağlanarak verilmiştir. Her iki gruba
da 4 haftalık uygulama süreci sonunda akademik başarı testi, bireysel yenilikçilik ölçeği ve araştırmacı
tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır.
VERILERIN ANALIZLERI
Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS (The Statistical Package for The Social Sciences) paket programı
kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma grubunun demografik bilgilerinin ortaya konulmasında betimsel istatistik
kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarılarının ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin
karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t-test kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışma grubunun demografik bilgileri
Araştırmada çalışma grubunda yer alan öğrencilerin cinsiyetlerine ait sonuçlar Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Çalışma Grubunun Cinsiyet Durumları
Cinsiyet

N

%

Erkek
Kadın
Toplam

50
80
130

38,4
61,5
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 130 öğrenciden 50’si (% 38,4) erkek, 80’i kadın (% 61,5)
öğrencidir.
Araştırmada çalışma grubunda yer alan öğrencilerin öğrenim türlerine ait sonuçlar Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3. Çalışma Grubunun Öğrenim Türü Durumları
Öğrenim türü
Birinci öğretim (Deney grubu)
İkinci öğretim (Kontrol grubu)
Toplam

N
60
70
130

%
46,1
53,8
100,0

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 130 öğrenciden 60’ı (% 46,1) birinci öğretim (deney grubu), 70’i
ikinci öğretim (kontrol grubu) (% 53,8) öğrencisidir.
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarılarının derste blog kullanımına ilişkin anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular:
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik
karşılaştırmalarının t-testi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarılarının derste blog kullanımına ilişkin
karşılaştırmalarının t-testi sonuçları
Gruplar

N

Deney grubu
Kontrol grubu

Ss

X
60
70

70,3333
43,0000

Sd

18,13010
20,41951

t
128

p
8,009

,000

Tablo 4’de de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler t-test kullanılarak elde edilen bulgulara göre, Deney ve
kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarılarının derste blog kullanımına ilişkin anlamlı bir farklılık
göstermektedir (p < .05). Diğer bir ifadeyle, Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarıları derste
blog kullanımına göre değişmektedir ve deney grubu öğrencilerinin ( X =70,33) akademik başarıları kontrol
grubu öğrencilerinden ( X = 43,0) yüksektir.
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin derste blog kullanımına ilişkin
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular:
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin derste blog kullanımına ilişkin
karşılaştırmalarının t-testi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin derste blog kullanımına ilişkin
karşılaştırmalarının t-testi sonuçları
Gruplar

N

Deney grubu
Kontrol grubu

60
70

X

Ss

69,6667
57,9857

8,62921
7,73378

Sd

t
128

p
8,138

,000

Tablo 5’de de görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler t-test kullanılarak elde edilen bulgulara göre, Deney ve
kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin derste blog kullanımına ilişkin anlamlı bir
farklılık göstermektedir (p < .05). Diğer bir ifadeyle, Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel
yenilikçilik düzeylerinin derste blog kullanımına göre değişmektedir.
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular:
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerinin cinsiyetlerine ilişkin
karşılaştırmalarının t-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerinin cinsiyetlerine
ilişkin karşılaştırmalarının t-testi sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N

Ss

X
50
80

63,2600
63,4500

10,16960
9,97452

Sd

t
128

p
-,105

,917

Tablo 6’da da görüldüğü gibi, bağımsız örneklemler t-test kullanılarak elde edilen bulgulara göre, Deney ve
kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerinin cinsiyetlerine ilişkin
karşılaştırmaları anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p > .05). Diğer bir ifadeyle, Deney ve kontrol gurubu
öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre değişmemektedir.
SONUÇ
Bu araştırma sonucunda, çalışma grubundaki 130 öğrenciden 60’ı deney grubu 70’i kontrol grubundadır. Ayrıca
öğrencilerden 50’si Erkek; 80’i Kadın öğrencidir. Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarılarının
derste blog kullanımına ilişkin karşılaştırmalarının sonucuna göre Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin
akademik başarıları derste blog kullanımına göre değişmektedir ve deney grubu öğrencilerinin ( X =70,33)
akademik başarıları kontrol grubu öğrencilerinden ( X = 43,0) yüksektir bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin
bireysel yenilikçilik düzeylerine baktığımızda; Deney grubu öğrencilerinin 42’si yenilikçi; kontrol grubu
öğrencilerinden 16’sı yenilikçi çıkmıştır. Ayrıca deney grubu öğrencileri genel olarak ( X = 69,6667), 69 ve 80
arası puan alarak “Öncü” (Early Adopters) olarak sınıflandırmaktadır. Kontrol grubu öğrencileri genel olarak (
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X = 57,9857) 57 ve 68 arası puan alanlar “Sorgulayıcı” (Early Majority) olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca
Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin akademik başarıları derste blog kullanımına göre değişmektedir ve
deney grubu öğrencilerinin ( X =70,33) akademik başarıları kontrol grubu öğrencilerinden ( X = 43,0) yüksektir
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç öğrencilerin derste dinamik web teknolojilerinden olan blog gibi işbirlikli ve
ders dışı etkileşimi sağlayan araçların kullanmalarının akademik başarılarına olumlu etkisi olduğunu
göstermiştir. Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin, öğrencilerinin
cinsiyetlerine ilişkin karşılaştırmalarının sonucunda; erkek öğrencilerin ( X =63,2600) ve kadın öğrencilerin (

X =63,4500) bireysel yenilikçilik düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre değişmediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
ÖNERILER
Web 2.0 teknolojilerinin eğitim-öğretim alanında kullanımının öğrenci-öğretmen ve ortam etkileşimi açısından
geleneksel sınıf içi öğrenme ortamlarına alternatif öğrenme ortamları sunmaktadır. Web 2.0 uygulamalarının
derste kullanımlarının öğrencilerin; grup çalışması alışkanlığın kazanmasına, öğrenme sürecine etkin
katılımlarının artmasına, meta bilişsel düşünme becerilerinin gelişmesine, işbirlikli problem çözme
yeteneklerinin gelişmesine, bireysel gelişimlerine katkı sağlamsına, yenilikçi bakış açılarının genişlemesine,
grup içinde iş paylaşımı yapmak ve aldığı sorumlulukları yerine getirmesi gibi vurgulanan 21. Yüzyıl
yeterliklerinin kazanmasına yol açmaktadır. Buradan hareketle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, Web 2.0
uygulamaları, derslerde Web 2.0 uygulamalarının kullanımlarına yönelik öğretim çalışmalarının yapılması ve
farklı alanlarda bu tür çevrim içi işbirlikli teknolojiler kullanılarak örneklerin yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Ayrıca, bu araştırma bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümünde öğrenim gören bilgisayar
öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. Bu nedenle, araştırma bulgularının genellenebilmesi ve geliştirilmesi
için, farklı fakültelerde ve bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin de yer aldığı, daha geniş çaplı araştırmalar
yapılması önerilmektedir.
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BULUT ÖĞRENME YÖNETİM SİTEMLERİ
CLOUD-BASED LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS
Mehmet Kahraman1 , Erhan Ünal2

Özet
Eğitimde teknolojinin kullanımının artması ile e-öğrenme, m-öğrenme, çevrimiçi öğrenme gibi farklı öğrenme fırsatları
ortaya çıkmıştır. Öğrenenlerin yeni teknolojilerle öğrenmesinin yanında, öğrenme sürecinin yönetilmesi de önemlidir. Bu
noktada öğrenme yönetim sistemleri (Learning Management Systems) öne çıkmaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri,
eğitim içeriklerinin sunulması, eğitim etkinliklerin gerçekleştirilmesi, öğrenenlerin izlenmesi, öğrenme-öğretme
süreçlerinin bireyselleştirilmesi, etkinliklerin değerlendirilmesi gibi birçok görev yapılabilmesine olanak sağlayan
bütünleşik bir sistemdir.
Donanım ve yazılım hizmetlerinin bir merkez aracılığıyla internet üzerinden servis olarak kullanıcılara sunulması imkânını
veren bulut bilişim hizmetlerinin, eğitimde maliyetlerin düşmesini ve verimliliğin artmasını sağladığı düşünülmektedir. Bu
nedenle günümüzde öğrenme yönetim sistemleri bulut bilişim vasıtasıyla kurulum gerektirmeden kullanılabilmektedir.
Böylelikle öğrenme yönetim sistemleri için ayrılan kaynakların azaltılarak verimliliğin artması sağlanmış olacaktır.
Bu araştırmada öğrenme yönetim sistemlerinden bulut bilişim sistemi olarak hizmet veren ALMS, Canvas, Docebo,
Edmodo, itslearning, Litmos ve TalentLMS seçilmiştir. Bu öğrenme yönetim sistemleri; standartlara uygunluk, dil desteği,
kullanım yaygınlığı, sahip olduğu iletişim ve etkileşim araçları gibi özellikleri bakımından incelenmiştir. Bu özellikleri
çerçevesinde incelenen öğrenme yönetim sistemlerinin birbirlerine göre üstünlük ve sınırlılıkları irdelenmiştir. Sonuç
olarak incelenen öğrenme yönetim sistemlerinden her birinin farklı bir özelliği ile öne çıktığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Yönetim Sistemleri, Bulut Bilişim Sistemleri, Bulut Öğrenme Ortamları
Abstract
Different learning opportunities have emerged as the increased use of technology in education such as, e-learning, mlearning online learning. Besides learners learning with new technologies, it is important to manage the learning process. At
this point, learning management systems (Learning Management Systems) stands out. Learning management systems as an
integrated system allows to delivery of educational content, the realization of educational activities, monitoring learners,
the individualized learning-teaching process, the evaluation of the activity besides many tasks.
In cloud computing hardware and software services are available to users through a center as a service via the Internet that
gives the opportunity in education to reduce the costs and to increase productivity. Hence the learning management systems
can be used without requiring installation via cloud computing. Thus increasing efficiency by reducing the resources
allocated to learning management systems will be provided.
In this study, ALMS, Canvas, Docebo, Edmodo, itslearning, TalentLMS and Litmos cloud-based learning management
systems are selected. These learning management systems were examined in terms of features; such that compliance with
standards, language support, user penetration, communication and interaction tools. Advantages and limitations with
respect to each of the learning management system examined in the framework of these features are discussed. As a result,
the examined each learning management systems were found to come forward with a different feature.
Keywords: Learning Management Systems, Cloud Computing Systems, Cloud Learning Environments

GİRİŞ
Eğitimde teknoloji uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri kuramcıları ve
tasarımcıları yeni öğretim modelleri ve öğretim programları geliştirmeye zorlamaktadır. Örneğin e-öğrenme,
çevrimiçi öğrenme, m-öğrenme gibi farklı öğrenme yolları öğrenmeyi sağlamak için geliştirilmiştir. Genel olarak
uzaktan eğitim olarak bilinen bu öğrenme yollarında, farklı mekanlarda ve zamanda bulunan öğrenen ve öğreten,
öğrenme etkinliklerini bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Ancak uzaktan eğitimde
sınırlılık olarak görülen öğrenme sürecinin yönetilmesi ve kontrolü önem arz etmektedir.
Uzaktan eğitimde öğrenme sürecinin yönetimi için öğrenme yönetim sistemleri (Learning Management System)
olarak bilinen yazılımlar kullanılmaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri, eğitim içeriklerinin sunulması, eğitim
etkinliklerin gerçekleştirilmesi, öğrenenlerin izlenmesi, öğrenme-öğretme süreçlerinin bireyselleştirilmesi,
etkinliklerin değerlendirilmesi, öğrenen-öğretmen-içerik etkileşimlerini yönetme ve raporlama gibi birçok
görevin yapılabilmesine olanak sağlayan bütünleşik yazılımlardır (Özgür, 2014; Ozan, 2008;). Öğrenme yönetim
sistemleri, eğitsel içeriklerin ve kaynakların sunulması, tartışma, işbirliği gibi farklı araçların sağlanması,
öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim, derslerle ilgili raporlamalar gibi birçok görev
gerçekleştirilebilmektedir (Wright, Lopes, Montgomerie, Reju, ve Schmoller, 2014). Öğrenme yönetim
sistemleri, açık kaynak kodlu yazılımlar ve ticari yazılımlar şeklinde iki grupta incelenebilir. Açık kaynak kodlu
1

Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
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yazılımların özellikleri, ücretsiz olma, kaynak kodların paylaşılması ve geliştirme sürecine ilgi duyan herkesin
dahil olabilmesidir. Ticari yazılımlar ise ücretli ve bir firma tarafından geliştirilmektedir (Ayvaz-Reis ve vd.,
2012).
Öğrenme yönetim sistemleri genel olarak bir sunucu üzerine kurulmakta ve bazı durumlarda ek yazılımlar,
veritabanı gibi çeşitli gereksinimler de olmaktadır. Ancak günümüzde bulut bilişim sayesinde bu gereksinimler
ortadan kalkmış ve kurulum gerektirmeden öğrenme yönetim sistemini kullanmak mümkün hale gelmiştir.
Bulut Bilişim ve Eğitime Etkileri
Bulut bilişim, donanım ve yazılımların sunduğu uygulamaları bir merkez aracılığıyla internet üzerinden servis
olarak sunmayı ifade eder (Armbrust vd., 2009). Bulut bilişim, kaynak, yazılım ve verilerin kullanıcının isteği
doğrultusunda bilgisayar ve bilgisayar türevi diğer cihazlar vasıtasıyla erişilebildiği ve paylaşabildiği, internet
tabanlı bir yapıdır (Sevli, 2011). Bulut bilişim sayesinde altyapı, platform ve yazılımlar servis olarak
sunulabilmektedir (Sultan, 2010). Sanal makinalar, ağa bağlı depolama servisleri gibi altyapı ihtiyaçlarının
hizmet olarak sunulması, bulut bilişimde altyapı hizmetleridir (Infrastructure as a Service). Uygulama
geliştirmek için kullanıcıya gerekli veritabanı, ek yazılımlar, web sunucusu gibi servisleri sağlayan bulut bilişim
hizmeti platform hizmetleridir (Platform as a Service). İnternet bağlantısı ile kullanıcıların istediği uygulamaları
kullanmasını sağlayan bulut bilişim hizmeti yazılım hizmetleridir (Software as a service) (Sevli, 2011; Sultan,
2010).
Bulut bilişim çoğu alanda hizmet verdiği gibi eğitimde de kullanılabilmektedir. Bulut bilişimin eğitimde
kullanılmasının olumlu etkileri şöyle sıralanabilir (Rao ve Challa, 2013; Sarıtaş ve Üner, 2013):




Maliyet: Bulut bilişimin sağladığı gerek donanım, gerekse de yazılımlar sayesinde bu tür teknolojilere
ayrılan bütçe azalmaktadır. Örneğin bir öğrenme yönetim sistemi için sunucu, veritabanı, bir öğrenme
yönetim sistemi yazılımı ve ek yazılımı, kurulumu ve bakımı vb. için harcanan giderleri azaltacaktır.
Erişilebilirlik: Sistem kaynaklı sorunlar yaşamaksızın isteyen herkes bulut bilişimden aldığı hizmete her
zaman erişebilecektir.
İşbirliği: Aynı anda farklı kişiler bulut bilişim üzerindeki bir belge üzerinde çalışabilmesi işbirliğine
dayalı çalışmayı desteklemektedir.

Bulut bilişimin eğitimde kullanılabilirliği ile ilgili olarak öğrenme yönetim sistemlerinin bulut bilişim üzerinden
hizmet vermesi gösterilebilir. Artık günümüzde öğrenme yönetim sistemleri yazılım hizmeti olarak
sunulabilmektedir. Bulut öğrenme yönetim sistemi olarak adlandırılan bu sistemlerin avantajları şöyle
açıklanabilir (Wright, Lopes, Montgomerie, Reju, ve Schmoller, 2014) :






Maliyet: Kurumun sağladığı bulut öğrenme yönetim sistemi diğer öğrenme yönetim sistemlerine göre
donanım ve yazılım satın alma gibi ek maliyetler getirmemektedir.
Birçok araç imkanı: Öğrenenlere ve öğretmenlere herhangi bir görev için birçok araç sunmaktadır.
Benzerlik: Birçok kullanıcı Google uygulamaları, Facebook uygulamaları gibi bulut bilişim
uygulamalarına hakim olduğundan bulut öğrenme yönetim sistemlerini kolayca kullanabilir.
İçerikten etkinliğe doğru geçiş: Çevrimiçi araçların kullanımı öğrenme-öğretme sürecinin içerik
merkezliden etkinlik merkezliye yönelmesini sağlamaktadır. Çünkü öğrenenler farklı çevrimiçi araçları
kullanarak iletişim, etkileşim, işbirliği gibi farklı etkinliklere yönelecektir.
Sisteme artan erişim: Öğrenenler dersle ilgili her türlü etkinliğe (ödev, materyal, sınav vb.) internet
bağlantısı ile her zaman her yerde erişebilmektedir.
YÖNTEM

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, öğrenme yönetim sistemlerinden bulut bilişim sistemi olarak hizmet veren ALMS,
Canvas, Docebo, Edmodo, itslearning, Litmos ve TalentLMS’i incelemektir. Bu ÖYS’ler incelenirken aşağıdaki
kriterler literatürden uyarlanarak kullanılmıştır (Ozan, 2008; Ayvaz-Reis, vd., 2012).









Sistem Yönetimi (Kullanıcı kaydı, profil yönetimi, kimlik doğrulama, yetkilendirme, raporlama vb.)
Çevrimiçi İletişim ve Etkileşim (Forum, mesajlaşma, sosyal ağ entegrasyonu, sanal sınıf uygulamaları
vb.)
Tasarım İlkeleri (Sistem kullanım kolaylığı, metin ve görsel kullanımı, dil desteği vb.)
Verimlilik Araçları (Takvim aracı, etkinlik planlama, yardım vb.)
İçerik Yönetimi (Standartlara uygunluk, dersle ilgili yedekleme vb.)
Kurs Yönetimi (Kurs oluşturma, ders ekleme, dersler arası ilişki belirleme vb.)
Değerlendirme (Soru bankası, sınav yönetimi, soru türleri vb.)
Diğer (Kullanım yaygınlığı, maliyet, mobil uygulama vb.)
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BULGULAR
Seçilen bulut öğrenme yönetim sistemleri; sistem yönetimi, çevrimiçi iletişim ve etkileşim, tasarım
ilkeleri, verimlilik araçları, içerik yönetimi, kurs yönetimi, değerlendirme, bunların dışında kalan özellikleri
diğer adı altında belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1: Seçilen öğrenme yönetim sistemlerinin özellikleri
Sistem Yönetimi

ALMS
Kullanıcı kayıt ve
profil yönetimi
açısından yeterlidir.
Kimlik doğrulama,
yetkilendirme (admin,
öğretmen, öğrenci
gibi) özellikleri vardır.
Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem
raporları
alınabilmektedir.

Çevrimiçi İletişim
ve Etkileşim

Sistem üzerinde
forum, mesajlaşma,
sosyal ağ (Facebook,
Twitter) entegrasyonu
özellikleri vardır.
Perculus ile sanal sınıf
uygulaması var.
Eşzamanlı sohbet,
beyaz tahta
uygulaması çevrimiçi
not alma ve yardım
seçeneği var. Grup
oluşturma özelliği ile
işbirliğini ve etkileşimi
desteklemektedir.

Tasarım İlkeleri

Sistemin kullanımı
kolay ve kullanılan
metin ve görseller
kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği
vardır.

Verimlilik
Araçları

Sistemde arama,
takvim ve süreci

Canvas
Kullanıcı kayıt ve
profil yönetimi
açısından yeterlidir.
Kimlik doğrulama,
yetkilendirme
(admin, öğretmen,
öğrenci gibi)
özellikleri vardır.
Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem
raporları
alınabilmektedir.
Sistem üzerinde
tartışma, mesajlaşma,
sosyal ağ (Google
Docs, Facebook,
Twitter, Skype,
linkedln, Delicious,
Diigo) entegrasyonu
özellikleri vardır.
BigblueButton ile
sanal sınıf
uygulaması var.
Eşzamanlı sohbet,
beyaz tahta
uygulaması çevrimiçi
not alma ve yardım
seçeneği var. Ayrıca
sistem üzerinde
öğrenenlerin
eşzamanlı
çalışabileceği
işbirliğine dayalı bir
ortam vardır.
Sistemin kullanımı
kolay ve kullanılan
metin ve görseller
kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği ile
birlikte 19 dil desteği
vardır.

Docebo
Kullanıcı kayıt ve profil
yönetimi açısından
yeterlidir. Kimlik
doğrulama, yetkilendirme
(admin, öğretmen, öğrenci
gibi) özellikleri vardır.
Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem raporları
alınabilmektedir.

Edmodo
Kullanıcı kayıt ve
profil yönetimi
açısından yeterlidir.
Kimlik doğrulama,
yetkilendirme
(öğretmen, öğrenci,
yönetici) özellikleri
vardır. Öğrencilerin
ilerleme durumları
izlenebilmektedir.

itslearning
Kullanıcı kayıt ve profil
yönetimi açısından
yeterlidir. Kimlik
doğrulama, yetkilendirme
(öğretmen, öğrenci,
yönetici) özellikleri vardır.
Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem raporları
alınabilmektedir.

Litmos
Kullanıcı kayıt ve profil
yönetimi açısından
yeterlidir. Kimlik
doğrulama,
yetkilendirme (öğretmen,
öğrenci, yönetici)
özellikleri vardır.
Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem raporları
alınabilmektedir.

TalentLMS
Kullanıcı kayıt ve profil
yönetimi açısından yeterlidir.
Kimlik doğrulama,
yetkilendirme (öğretmen,
öğrenci, yönetici) özellikleri
vardır. Öğrenci, öğretmen,
yönetici, sistem raporları
alınabilmektedir.

Sistem üzerinde forum,
blog, mesajlaşma, sosyal
ağ (Facebook, Twitter,
Google) entegrasyonu
özellikleri vardır. Adobe
Connect, BigblueButton,
GoToMeeting, OnSync,
Teleskill, Webex ile sanal
sınıf uygulaması var.
Eşzamanlı sohbet, beyaz
tahta uygulaması
çevrimiçi not alma ve
yardım seçeneği var. Grup
oluşturma özelliği ile
işbirliğini ve etkileşimi
desteklemektedir.

Sistem sosyal ağa
benzediğinden
tartışma, mesajlaşma
özelliği vardır. Grup
oluşturma ve Google
Drive özelliği ile
işbirliğini ve etkileşimi
desteklemektedir.

Sistem üzerinde tartışma,
mesajlaşma, blog
özellikleri vardır. Kendi
sistemi üzerindeki basit bir
konferans sisteminde
sadece konuşma ve mesaj
bölümü vardır. Ayrıca
sistem üzerinde
öğrenenlerin eşzamanlı
çalışabileceği işbirliğine
dayalı bir ortam vardır.

Sistem üzerinde
mesajlaşma özelliği
vardır. Sanal sınıf
özelliği yoktur.

Sistem üzerinde tartışma,
mesajlaşma özellikleri vardır.
BigblueButton ile sanal sınıf
uygulaması var. Eşzamanlı
sohbet, beyaz tahta uygulaması
çevrimiçi not alma ve yardım
seçeneği var.

Sistemin kullanımı kolay
ve kullanılan metin ve
görseller kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği ile
birlikte 33 dil desteği
vardır.

Sistemin kullanımı kolay
ve kullanılan metin ve
görseller kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği ile
birlikte 17 dil desteği
vardır.

Sistemin kullanımı kolay
ve kullanılan metin ve
görseller kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği yoktur
ancak 22 dil desteği
vardır.

Sistemin kullanımı kolay ve
kullanılan metin ve görseller
kullanımı kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği yoktur
ancak 5 dil desteği vardır.

Sistemde arama,
takvim ve süreci

Sistemde arama, takvim
ve süreci görme,

Sistem sosyal ağa
benzediğinden
kullanımı kolay ve
kullanılan metin ve
görseller kullanımı
kolaylaştırmaktadır.
Türkçe dil desteği ile
birlikte 11 dil desteği
vardır.
Sistemde farklı
grupları, kaynakları

Sistemde arama, takvim ve
süreci görme, çevrimdışı

Sistemde arama, takvim
ve süreci görme,

Sistemde arama, takvim ve
süreci görme, çevrimdışı
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İçerik Yönetimi

Kurs Yönetimi

Değerlendirme

görme, çevrimdışı
çalışma ve yardım
özellikleri vardır.
SCORM ile uyumlu
ders paketleri
eklenebilir. Herhangi
bir dersle ilgili
yedekleme ve dışardan
farklı türde dosya
ekleme özelliği vardır.
Kurs oluşturma,
katalog oluşturma,
kurslar arası koşullu
ilişkiler belirleme
özelliği vardır.

görme, çevrimdışı
çalışma ve yardım
özellikleri vardır.
Herhangi bir dersle
ilgili yedekleme ve
dışardan farklı türde
dosya ekleme özelliği
vardır.

Soru bankası, soru
kategorisi sınav türü
ve süre belirleme,
tamamlama yüzdesi
gösterme, notlandırma,
soru zorluğu ayarlama
özelliği vardır. Soru
türü olarak boşluk
doldurma, açık uçlu
cevap, eşleştirme, şıklı
tek cevap, şıklı çok
cevap, doğru/yanlış,
sıralama tipi sorular
hazırlanabilmektedir.

Soru bankası, süre
belirleme,
tamamlama yüzdesi
gösterme, geri
bildirim verme,
notlandırma özelliği
vardır. Soru türü
olarak boşluk
doldurma, açık uçlu
cevap, eşleştirme,
çoktan seçmeli,
doğru/yanlış,
sıralama tipi sorular
hazırlanabilmektedir.
Ayrıca e-portfolyo ve
rubrik ile
değerlendirme
özelliği vardır.

Kurs oluşturma,
katalog oluşturma,
kurslar arası koşullu
ilişkiler belirleme
özelliği vardır.

çevrimdışı çalışma ve
yardım özellikleri vardır.
SCORM ve TinCan
uyumlu ders paketleri
eklenebilir. Herhangi bir
dersle ilgili yedekleme ve
dışardan farklı türde
dosya ekleme özelliği
vardır.
Kurs oluşturma, katalog
oluşturma, kurslar arası
koşullu ilişkiler belirleme
özelliği vardır.
Soru bankası, kategorisi,
süre belirleme,
tamamlama yüzdesi
gösterme, geri bildirim
verme, notlandırma, soru
zorluğu ayarlama özelliği
vardır. Soru türü olarak,
boşluk doldurma, açık
uçlu cevap, eşleştirme,
çoktan seçmeli,
doğru/yanlış, video veya
resim sorusu
hazırlanabilmektedir.

vb. arama, takvim ve
süreci görme, yardım
özellikleri vardır.
Dışardan ders
dosyaları kütüphaneye
eklenebilir. Derslerin
yedeği
alınamamaktadır.

çalışma ve yardım
özellikleri vardır.

çevrimdışı çalışma ve
yardım özellikleri vardır.

çalışma ve yardım özellikleri
vardır.

SCORM ile uyumlu ders
paketleri eklenebilir.
Herhangi bir dersle ilgili
yedekleme ve dışardan
farklı türde dosya ekleme
özelliği vardır.

SCORM ve TinCan ile uyumlu
ders paketleri eklenebilir.
Herhangi bir dersle ilgili
yedekleme ve dışardan farklı
türde dosya ekleme özelliği
vardır.

Kütüphane özelliği ile
farklı kataloglar
oluşturulabilir. Ayrıca
çeşitli eğitsel
uygulamalar entegre
edilebilmektedir.
Süre belirleme, geri
bildirim verme,
notlandırma özelliği
vardır. Soru türü
olarak, boşluk
doldurma, eşleştirme,
çoktan seçmeli,
doğru/yanlış, kısa
cevap sorusu
hazırlanabilmektedir.

Kurs oluşturma, katalog
oluşturma özelliği vardır.

SCORM ve TinCan ile
uyumlu ders paketleri
eklenebilir. Herhangi bir
dersle ilgili yedekleme
ve dışardan farklı türde
dosya ekleme özelliği
vardır.
Kurs oluşturma, katalog
oluşturma, kurslar arası
koşullu ilişkiler
belirleme özelliği vardır.
Soru bankası, geri
bildirim, notlandırma
özelliği vardır. Soru türü
olarak, çoktan seçmeli,
boşluk doldurma, açık
uçlu cevap, sorulara
resim ve video soru
tipleri mevcuttur.

Sınav süresi belirleme, geri
bildirim verme, notlandırma,
soru zorluğu ayarlama özelliği
vardır. Soru türü olarak,
boşluk doldurma, açık uçlu
cevap, eşleştirme, şıklı çoktan
seçmeli, sürükle bırak,
sıralama tipi sorular
hazırlanabilmektedir.
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İntihal kontrolü, soru
bankası, süre belirleme,
tamamlama yüzdesi
gösterme, geri bildirim
verme, notlandırma
özelliği vardır. Soru türü
olarak, boşluk doldurma,
açık uçlu cevap, eşleştirme,
çoktan seçmeli, resim
sorusu, çoklu seçim,
sıralama, kısa cevap,
sürükle bırak soruları
hazırlanabilmektedir.
Ayrıca e-portfolyo ile
değerlendirme özelliği
vardır.

Kurs oluşturma, katalog
oluşturma, kurslar arası koşullu
ilişkiler belirleme özelliği
vardır.
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Diğer

Kullanım yaygınlığı
olarak 17 üniversite, 9
özel kurum , 2 okul
kullanmaktadır.
Kiralama ve satın alma
seçenekleri mevcuttur.
Mobil uygulaması
vardır.

Kullanım yaygınlığı
olarak 800’den fazla
eğitim kurumunda
kullanılmaktadır.
Kullanıcı bazlı
fiyatlandırma
seçeneği vardır.
Mobil uygulaması
vardır.

Kullanım yaygınlığı
olarak, yaklaşık 28 bin
kurumda
kullanılmaktadır.
Kullanıcı bazlı
fiyatlandırma seçeneği
vardır. Mobil uygulaması
vardır.

Kullanım yaygınlığı
olarak yaklaşık 40
milyon kullanıcısı
vardır. Ücretsiz ve
mobil uygulaması
vardır.
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Kullanım yaygınlığı olarak
yaklaşık 4 milyon
kullanıcısı vardır. Kullanıcı
bazlı fiyatlandırma
seçeneği vardır. Mobil
uygulaması henüz yoktur.

Kullanım yaygınlığı
olarak yaklaşık 2500
kurum kullanmaktadır.
Kullanıcı bazlı
fiyatlandırma seçeneği
vardır. Mobil
uygulaması vardır.

Kullanım yaygınlığı olarak
yaklaşık 15 bin kurum
kullanmaktadır. Kullanıcı bazlı
fiyatlandırma seçeneği vardır.
Mobil uygulaması vardır.
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Tablo 1 incelendiğinde, bulut öğrenme yönetim sistemlerinin genel itibariyle benzer özelliklerinin olduğu
görülmektedir. Sistem yönetimi açısından tüm bulut öğrenme yönetim sistemleri yeterlidir ve bekleneni
karşılamaktadır.
Çevrimiçi iletişim ve etkileşim açısından Litmos harici diğerleri tartışma ortamı sunması açısından yeterlidir.
Edmodo ise, sosyal ağ tarzında bir yapıya sahip olduğundan çevrimiçi etkileşimi daha fazla ön plana
çıkmaktadır. ALMS, Canvas, Docebo, itslearning, TalentLMS sunduğu sanal sınıf uygulamaları ile çevrimiçi
etkileşimi desteklemektedir. Ayrıca Docebo diğerlerinden daha fazla sanal sınıf uygulama alternatifi
sunmaktadır. Diğer taraftan, Canvas ve itslearning kendi sistemleri üzerinde sağladığı eş zamanlı ortam ile
öğrenenlerin işbirliğine dayalı bir şekilde çalışmasını desteklemektedir. Diğer sistemler de grup oluşturma
özelliği ile işbirliğini ve etkileşimi desteklemektedir.
Tasarım ilkeleri açısından incelenen sistemler genel olarak kullanımı kolay sistemlerdir. Bu sistemler
anlaşılabilir arayüze sahiptirler. Dil desteği açısından, Docebo en fazla dil desteğine sahiptir. Ayrıca ALMS,
Canvas, Docebo, Edmodo, itslearning sistemlerinin Türkçe dil destekleri vardır.
Verimlilik araçları açısından, genel olarak tüm sistemlerde arama, takvim ve etkinlik planlama, çevrimdışı
çalışma ve yardım özellikleri vardır.
İçerik yönetimi açısından ALMS, Docebo, itslearning, Litmos ve TalentLMS SCORM standartlarına uygun ders
paketlerinin eklenmesini desteklemektedir. Docebo, Litmos ve TalentLMS ayrıca TinCan standartlarını da
desteklemektedir. Edmodo harici diğer sistemlerde derslerin yedeği alınıp tekrar kullanılabilmektedir. Ayrıca
tüm sistemlerde derslerle ilgili farklı türlerde dosya ekleme özelliği mevcuttur.
Kurs yönetimi açısından tüm sistemlerde katalog oluşturma, ders oluşturma mevcuttur. ALMS, Canvas, Docebo,
Litmos ve TalentLMS sistemlerinde dersler arası, etkinlikler arası koşullu ilişkiler belirlenebilmektedir. Edmodo
sisteminde ise, eğitsel uygulamaları entegre etme özelliği vardır.
Değerlendirme açısından tüm sistemlerde benzer özellikler vardır. Ancak göze çarpan özellik olarak Canvas ve
itslearning sistemlerinde e-portfolyo ile değerlendirme özelliğine sahiptir. Canvas sisteminde rubrik ile
değerlendirme özelliğine sahiptir. İtslearning sisteminde intihal kontrol özelliği göze çarpmaktadır. Docebo ve
Litmos sisteminde resim veya video soru tip ekleme özelliği vardır. TalentLMS sisteminde sürükle-bırak soru
tipi vardır.
Kullanım yaygınlığı açısından her sistem farklı kurumlarda, farklı ücretlendirmelerle hizmet vermektedir.
ALMS, Canvas, Docebo, Edmodo, Litmos ve TalentLMS mobil uygulama özelliğine sahiptir.
SONUÇ
Bu çalışmada, bulut bilişim üzerinde yazılım hizmeti olarak sunulan öğrenme yönetim sistemleri bazı
kriterlere göre incelenmiştir. İncelenen sistemlerin sunduğu özelliklere göre öğrenme yönetim sistemleri
seçilebilir. Öne çıkan özelliklerine bakıldığında,








Edmodo sisteminin sosyal ağ formunda olması kullanıcıların etkileşim ve iletişim kurması
açısından yararlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sisteme entegre edilen eğitsel uygulamaların da
yararlı olduğu düşünülmektedir.
Canvas ve itslearning sistemlerinin sağladığı eş zamanlı ortam ile öğrenenlerin işbirliği içinde
çalışması açısından yararlı olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda e-portfolyo değerlendirme
özelliği açısından da yararlı olduğu düşünülmektedir.
Docebo sisteminin daha fazla sanal sınıf uygulama sunması ve dil desteğinin fazla olması açısından
yararlı olduğu düşünülmektedir.
Docebo ve Litmos sisteminde resim veya video soru tipi ekleme özelliği açısından yararlı olduğu
düşünülmektedir.
ALMS Türkçe dil desteğinin diğerlerine göre daha iyi olduğu düşünülmektedir.
Docebo, Litmos ve TalentLMS sistemlerinin SCORM standardının yanında TinCan standardında
da ders paketlerini desteklemesi özelliği açısından yararlı olduğu düşünülmektedir.
TalentLMS sisteminin farklı türde soru türleri içermesi özelliği açısından yararlı olduğu
düşünülmektedir.
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EDMODO: EĞİTSEL SOSYAL AĞ SİTESİ
EDMODO: EDUCATIONAL SOCIAL NETWORK
Mustafa SIRAKAYA1
Özet
İnternet teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişim, Web 2.0 teknolojileri ile farklı bir boyut kazanmıştır. Web 2.0
teknolojileri insanların çevrimiçi olarak paylaşım ve işbirliği yapmalarına imkan sağlayan internet araç ve uygulamaları
olarak tanımlanabilir. Bu araçlar arasında en yaygın kullanılanları Facebook, Twitter, Google Plus ve Youtube şeklinde
sıralanabilir. Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinin çok yoğun biçimde kullanıldığı ve bazı bireyler için
internet kullanımının bu sosyal ağların kullanımından ibaret olduğu söylenebilir. Sosyal ağların günlük hayattaki yoğun
kullanımları eğitim hayatında kullanımlarını da beraberinde getirmiştir. Sosyal ağların eğitimde kullanımı sınıf dışında
öğrenci,-öğretmen arasındaki etkileşime imkân tanıması, işbirliğine dayalı eğitim olanağı sunması, ders notları ve diğer
kaynaklarının dijital olarak paylaşılması ve erişiminin kolay olması, öğrencilerin etkin biçimde öğrenme faaliyetlerine
katılması gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlarından dolayı sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı eğitimciler
tarafından ilgi gören bir alan haline gelmiş ve eğitim sürecinde kullanımının etkisi incelenmeye başlanmıştır. Bu konu ile
ilgili yapılan çalışmalarda, sosyal ağların ifade edilen avantajlarının yanı sıra uygunsuz içerik ve reklamlar içermesi, kötü
amaçlı kullanan kişilerin varlığı gibi tehlikeleri de barındırdığı fark edilmiştir. Bu tehlikelerin giderilmesi amacıyla sadece
eğitim amaçlı kişilere yönelik, sosyal ağ sitelerinin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, sosyal ağ
sitelerine Öğrenme Yönetim Sistemlerinde (ÖYS) ki ödev, sınav, öğrenci takibi gibi özelliklerin eklenmesi ile eğitsel
sosyal ağ siteleri ortaya çıkmıştır. Edmodo, Ning, Elgg gibi örnekleri olan eğitsel sosyal ağ sitelerinden günümüzde en
yaygın olarak kullanılanı Edmodo’dur. Bu çalışmanın amacı ise sadece eğitsel amaçlı kullanılan bir sosyal ağ sitesi olan
Edmodo’yu tanıtmak, Edmodo’nun eğitimdeki uygulamaları hakkında bilgiler vermek ve önerilerde bulunmaktır.
Edmodo, tasarım ve kullanım özellikleri bakımından Facebook ile büyük benzerlik gösteren ve yaygın olarak kullanılan
bir eğitsel sosyal ağ sitesidir. Facebook ile olan benzerlikleri sayesinde Facebook kullanan öğretmen ve öğrenciler
Edmodo’yu kolaylıkla benimsenmekte ve kullanımı konusunda sıkıntı yaşamamaktadırlar. Öğretmen ve öğrenciler
arasında güvenli olarak bilgi ve belge paylaşımına izin vermesi, işbirlikli uygulamalar ve grup çalışmaları için uygun
olması öne çıkan özellikleri arasında sayılabilir. Bunların yanı sıra not, uyarı, ödev, anket, quiz, tartışma, geribildirim,
dosya saklama ve paylaşma, rozetler, sosyal paylaşım vb. birçok özelliğe sahiptir. Ayrıca Edmodo öğretmenler için
meslektaşlarıyla iletişim, etkileşim ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ortam sağlar. Tüm bunlara ek olarak, veliler
kendileri için özel üretilen kodlar sayesinde Edmodo sitesi üzerinden, çocuklarının etkinliklerini ve gelişimlerini takip
edebilmektedirler. Öğretmen, öğrenci ve veliler için sağladığı imkan ve özellikler Edmodo’nun eğitim sürecinde alternatif
bir yöntem olarak kullanılabileceği göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: edmodo, eğitsel sosyal ağ sitesi

GİRİŞ
İçinde yaşadığımız yirmibirinci yüzyılda, bilgi ve iletişim teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişim
göstermektedir. Bu gelişim, birçok alanda olduğu gibi insanların günlük yaşamları ve kişilerarası
etkileşimlerinde de değişime neden olmuştur (Özmen, Aküzüm, Sünkür, & Baysal, 2011). Bu değişim Web 2.0
teknolojileri ile farklı bir boyut kazanmıştır. Web 2.0 teknolojileri insanların çevrimiçi olarak paylaşım ve
işbirliği yapmalarına imkan sağlayan internet araç ve uygulamaları olarak tanımlanabilir. Web 2.0
teknolojileriyle birlikte yaygınlaşan sosyal ağlar, her yaştan insan grubu tarafından çeşitli amaçlarla yoğun
olarak kullanılmakta ve kullanıcı sayıları her geçen gün artmaktadır (Gülbahar, Kalelioğlu, & Madran, 2010).
Özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinin çok yoğun biçimde kullanıldığı ve bazı bireyler için
internet kullanımının bu sosyal ağların kullanımından ibaret olduğu söylenebilir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2013 verilerine göre, Türkiye’de internet kullanan çocukların %53,5’i, yetişkinlerin ise %73,2’si
interneti sosyal ağ sitelerine erişim için kullanmıştır (TÜİK, 2013). Sosyal ağların bu denli yoğun ilgi görmesi,
eğitim amaçlı kullanımlarını gündeme getirmiştir. Sosyal ağ kullanıcılarının çoğunluğunun öğrencilerden
oluştuğunu belirten Çam (2012), bu nedenle sosyal ağ sitelerinin eğitim amaçlı kullanımının yaygınlaştığından
bahsetmektedir. Sosyal ağların eğitimde kullanımı, öğretmen ve öğrencinin sınıf dışında da iletişimde kalmasını
sağlaması (Kılıçkaya, 2012), dersler ve ödevlerle ilgili ortak gruplar kurulabilmesi, zengin içerik desteği (Çam,
2012), ders dokümanlarının dijital olarak paylaşılabilmesi ve erişiminin kolay olması, aktif, yaratıcı ve işbirlikli
öğrenmeyi desteklemeleri (Gülbahar vd., 2010) ve öğrencileri etkin hale getirerek öğrenme sürecini
kolaylaştırması (Toğay vd., 2013) gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlarını göz önüne alan
araştırmacılar, sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir (Alemdağ, 2013;
Gülbahar vd., 2010; Özmen vd., 2011; Toğay, Akdur, Yetişkin, & Bilici, 2013; Türkmen, 2012). Bu
avantajlarının yanı sıra, sosyal ağlar öğrenciler için pek çok tehlike de barındırmaktadır. Siber saldırılar, kişisel
bilgilerin çalınması (Çam, 2012), uygunsuz içerik ve reklamların bulunması ve sosyal ağları kötü amaçlı
kullanan kişiler bu tehlikeler arasında gösterilebilir. Bu durum, sadece eğitim amaçlı kişilerin kayıt olabileceği,
1
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daha az kişisel bilgi paylaşımı yapılan güvenilir öğrenme platformlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Alemdağ,
2013). Bu ihtiyaç doğrultusunda, sosyal ağ sitelerine ÖYS’de ki ödev, sınav, öğrenci takibi gibi özelliklerin
eklenmesi ile eğitsel sosyal ağ siteleri ortaya çıkmıştır. Edmodo, Ning, Elgg gibi örnekleri olan eğitsel sosyal ağ
sitelerinden günümüzde en yaygın olarak kullanılanı Edmodo’dur. Bu çalışmanın amacı ise sadece eğitsel amaçlı
kullanılan bir sosyal ağ sitesi olan Edmodo’yu tanıtmak, Edmodo’nun eğitimdeki uygulamaları hakkında bilgiler
vermek ve önerilerde bulunmaktır.
EDMODO
2008 yılında Nic Borg ve Jeff O’Hara tarafından kurulan Edmodo, 36 milyonu aşkın kullanıcıya sahip bir eğitsel
sosyal ağ sitesidir (Edmodo, 2014). Edmodo’nun bu denli popüler olmasında Facebook ile benzerlik göstermesi
(Holland ve Muilenburg, 2011; Kongchan, 2012), tüm türdeki dijital dokümanları kolayca paylaşma imkanı
vermesi (Gates, 2012) ve diğer sosyal ağ sitelerine göre daha az kişisel bilgi isteyen güvenli bir ortam olması
(Holland ve Muilenburg, 2011) gösterilebilir. Bu özellikleriyle Edmodo öğretmen ve öğrenciler arasındaki
iletişim ve işbirliğini okullarla birlikte artıran ücretsiz bir sosyal öğrenme platformu olarak tanımlanabilir
(Kılıçkaya, 2012).
Facebook ile olan benzerlikleri sayesinde Facebook kullanan öğretmen ve öğrenciler Edmodo’yu kolaylıkla
benimsenmekte ve kullanımı konusunda sıkıntı yaşamamaktadır (Holland ve Muilenburg, 2011). Öğretmen ve
öğrenciler arasında güvenli olarak bilgi ve belge paylaşımına izin vermesi, işbirlikli uygulamalar ve grup
çalışmaları için uygun olması öne çıkan özellikleri arasında sayılabilir. Bunların yanı sıra not, uyarı, ödev, anket,
quiz, tartışma, geribildirim, dosya saklama ve paylaşma, rozetler, sosyal paylaşım vb. birçok özelliğe sahiptir.
Ayrıca Edmodo öğretmenler için meslektaşlarıyla iletişim, etkileşim ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ortam
sağlar. Tüm bunlara ek olarak, veliler kendileri için özel üretilen kodlar sayesinde Edmodo sitesi üzerinden,
çocuklarının etkinliklerini ve gelişimlerini takip edebilmektedirler. Öğretmen, öğrenci ve veliler için sağladığı
imkan ve özellikler Edmodo’nun eğitim sürecinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
EDMODO’NUN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER VE ARAÇLAR
Edmodo’nun en büyük özelliği sosyal ağ siteleri ile ÖYS’nin özelliklerini birleştirmesidir. Bu nedenle
Edmodo’nun sahip olduğu araç ve özellikler bu iki başlık altında incelenecektir.
ÖYS Olarak Edmodo
Kayıt Olma: Edmodo web sitesini (www.edmodo.com) ziyaret ederek ücretsiz olarak üye
olunabilmektedir. Burada öğretmenler “Ben bir öğretmenim” düğmesini tıklayarak sisteme kayıt
olabilmektedirler.
Grup Oluşturma: Öğretmenler, 2 aşamadan oluşan grup oluşturma sürecinde, grubun adını, seviyesini,
alanını, tahmini büyüklüğünü ve açıklamasını girerek gruplarını oluştururlar. Bu esnada sistem
tarafından otomatik olarak oluşturulan grup kodu ya da url adresi kullanılarak, öğrencilerin oluşturulan
gruba kolaylıkla üye olması sağlanır. Ayrıca öğrenciler daha küçük gruplara ayrılarak işbirlikli çalışma
ortamı sağlanabilir.
Not: Öğretmen ve öğrenciler, grup üyeleriyle yapacakları metin, dosya ve bağlantı paylaşımlarını bu
kısımdan yapabilmektedirler. Bu araç öğretmenlerin istediği üyelerle paylaşım yapabilmesine imkan
tanırken, öğrencilerin ise sadece öğretmen ya da tüm grup üyeleriyle birden paylaşım yapmasına izin
vermektedir.
Uyarı: Öğretmenlerin önemli gördükleri uyarılarını 140 karakter sınırı içinde yapmalarını sağlar.
Yapılan uyarılar öğrencilerin sayfalarında kalın harflerle görünür.
Ödev: Öğretmenler belirledikleri tarihe kadar teslim edilmek üzere öğrencileri ödevlendirebilirler.
Teslim edilen ödevleri istenilen yüzde üzerinden notlandırabilir ve çeşitli yöntemlerle öğrencilere
geribildirim verebilirler.
Quiz: Öğretmenler çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap, boşluk doldurma ve eşleştirme soru
tiplerinden istediklerini seçerek öğrenciler için küçük sınavlar hazırlayabilirler. Ayrıca sınav süresi,
puanlama sistemi, soruların sırası ve sonuçların öğrencilere gösterilip gösterilmeyeceği gibi
ayarlamaları da yapabilirler.
Anket: Öğretmenlerin herhangi bir konu hakkında öğrenci görüşlerini almak için anket hazırlamalarını
sağlar. Öğrenciler oy kullandıktan sonra anket sonuçlarını görüntüleyebilmektedirler.
Kütüphane: Öğretmenlerin ders dokümanlarını bulut üzerinde depolama, düzenleme ve gruplarla
paylaşmasına imkan tanıyan özelliktir. Öğretmenler kütüphane üzerinden öğrencilerin paylaştıkları
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dosyalara da erişebilirler. Ayrıca Google Drive hesabı ile bağlanarak, dosyaların yönetilmesi de
mümkündür.
Sırt Çantası: Öğrencilerin ders dokümanlarını bulut üzerinde depolaması ve düzenleyebilmesi
özelliğidir. Böylelikle dosyalarına internet üzerinden erişebilirler ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşabilirler.
Uygulamalar: Edmodo çeşitli konu alanlarıyla ilgili eğitsel içerikli uygulamaları öğretmenlerin
kullanımına sunar. Bu uygulamalar özelliklerine göre ücretsiz ya da ücretli olabilir. Öğretmenler ihtiyaç
duydukları uygulamaları gruplarının kullanımına açabilirler.
Edmodo Planlayıcı: Takvim görünümlü bu özellik ile, ders süreci, ödevler, görevler vb. planlaması
yapılarak paylaşılabilir.
İlerleme (Not Defteri): Gruptaki tüm öğrencilerin verilen ödevlerden aldıkları notlar toplu halde
gösterilir. Yine bu bölümden öğrencilerin hangi rozetleri aldığı da görüntülenebilir.
Sosyal Ağ Olarak Edmodo
Bildirimler: Facebook’dakine benzer bu özellik ile kullanıcıların Edmodo üzerinde yaşanan etkinlikleri
takip etmesi kolaylaşır. Ödev, uyarı, paylaşıma reaksiyon verilmesi ya da yorum yapılması vb.
durumlarda kullanıcıya bildirim gönderilir.
Rozetler: Öğretmenler öğrencilerini başarılarından dolayı kendi düzenleyebildikleri rozetler ile
ödüllendirebilirler.
Reaksiyonlar: Edmodo üzerinde yapılan paylaşım hakkında geribildirim verilmesidir. 9 farklı
reaksiyondan biri seçilebilir. Öğretmenler paylaşımların dışında ödevlere de reaksiyon vererek
öğrenciye geribildirimde bulunabilirler.
Cevapla: Öğretmen ve öğrencilerin bir paylaşım hakkında yorum yazabilmesidir. Öğretmenler ödevler
hakkında da yorum yazarak geribildirimde bulunabilirler.
Paylaş: Facebook’daki paylaş özelliğiyle aynı işlevi görür. Başkalarının yaptığı paylaşımın tekrar
paylaşılmasını sağlar.
Topluluklar: Edmodo öğretmenlerin bilgi, tavsiye ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşabileceği 12
topluluk içerir. Öğretmenler ilgi alanlarına göre bu toplulukları takip ederek, diğer öğretmenlerle
paylaşımlarda bulunabilirler. Yaklaşık olarak 85.000 ile 475.000 arasında takipçisi bulunan topluluklar
şu konu alanlarından oluşmaktadır:













Matematik
Dil Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Fen Bilimleri
Dünya Dilleri
Bilgisayar Teknolojisi
Kariyer ve Teknoloji Eğitimi
Sağlık ve PE
Yaratıcı Sanatlar
Özel Eğitim
Koleje Hazırlık
Kişisel Gelişim
ÖRNEK EDMODO UYGULAMALARI

Kongchan (2012) çalışmasında dijital göçmen bir öğretmenin, kendi sınıfı için çevrimiçi bir öğrenme ortamını
Edmodo ile nasıl oluşturacağını ve öğretmen ve öğrencilerin Edmodo hakkındaki görüşlerini toplamayı
amaçlamıştır. Dijital göçmen öğretmenin günlüğünden elde edilenlere göre, öğretmen Edmodo’yu basit ve
işlevsel kullanımı ve öğretme ve öğrenmeye olan desteğinden ötürü çok beğenmiştir. Ayrıca Edmodo hakkında
görüşleri alınan 17 öğretmen, Edmodo’nun tüm özelliklerini beğendiklerini ve özellikle kullanıcı dostu
olmasından dolayı çevrimiçi sınıflarında kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerle yapılan anket
sonuçlarına göre ise, öğrenciler Edmodo’yu özellik ve teknik açıdan yeterli bulmuş ve beğenmişlerdir.
Yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlardan ve öğrencilerin internet ve sosyal ağlar üzerinden yabancı dil
öğrenmeleri durumundan bahseden Türkmen (2012), sosyal ağların kullanımının öğrenci motivasyonunu
artırırken, öğretmenin hazırlık için harcadığı zamanı azalttığını belirtmiştir. Üniversite yabancı dil hazırlık
sınıfındaki 50 öğrencisiyle yürüttüğü çalışmasında, öğrencilerin %62’si Edmodo’yu öğrenmeye karşı
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motivasyonu artıcı ve eğlenceli bir ortam olarak tanımlarken, %97’si, ödevlerini yapmak ve ileriki çalışmalarını
yürütmek için uygun bir ortam olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler Edmodo’nun Facebook ile benzerlik
göstermesinin ilgilerini çektiğini ve eğitsel amaçlar için kişisel bilgilerini paylaşmak istemediklerinden dolayı
Facebook yerine Edmodo kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Greco ve Gates (2012) ise bir lisede derslerinde Edmodo kullanan 2 öğretmenin görüşlerini almayı amaçlayan
çalışmalarında şu sonuçlara ulaşmıştır:





Çoğu öğrenci sınıf ortamında olduğundan daha fazla düşünme süreci göstermiş ve daha fazla soru
sormuşlardır,
Sınıf ortamında az katılım gösteren öğrencilerin Edmodo ortamında daha aktif oldukları gözlenmiştir,
Öğrencilerin Edmodo ortamında yaptıkları paylaşımları sadece öğretmenlerinin değil, sınıf
arkadaşlarının da göreceğini bilmeleri, onların daha iyi yazmalarına neden olmuştur,
Öğrenci mesajlarının öğretmenler tarafından görüntülenebilmesi, öğrencilerin gelişimlerinin takip
edilmesini kolaylaştırmıştır.

Çalışmalarında karşılıklı öğrenme stratejisini kullanarak öğrencilerin tartışma becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan Holland ve Muilenburg (2011), çevrimiçi tartışma ortamı olarak Edmodo’yu tercih etmişlerdir.
Araştırmacılar Edmodo’yu seçmelerinde görünüşünün ve kullanımının Facebook’u andırmasının etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Öğrencilerin sosyal ağ deneyimleri çevrimiçi tartışma ortamına kolayca adapte olmalarını
sağlamıştır. Böylece öğretmen merkezli tartışma ortamından, öğretmen müdahalesinin giderek azaldığı
öğrencilerin birbirlerinden öğrendikleri bir tartışma ortamına geçilmiştir. Araştırmacılar gelecek çalışmalarda
çevrimiçi ortamlarda karşılıklı öğrenme stratejisinin uygulanması için Edmodo’yu önermektedirler.
Edmodo’yu öğrencilerin bilgi paylaşımı ve tartışma yaparak öğrenebilecekleri çevrimiçi bir öğrenme ortamı
olarak tanımlayan Elizabeth (2010) çalışmasında, velilere verilen kod sayesinde çocuklarının öğrenimini
izleyebilmelerinin öneminden bahsetmektedir. Greco ve Gates (2012) gibi öğrencilerin Edmodo ortamında
birbirlerini izlediklerinden ve bununda öğrencileri daha üst düzey performans sergilemeye sevk ettiğini
belirtmektedir. Ayrıca Edmodo’nun sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de bir öğrenme ortamı
sunmaktadır. Öğretmenler topluluklara üye olarak, soru sorarak, yorum yazarak ya da sadece diğerlerinin
paylaşımlarını okuyarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.
EĞİTİMDE EDMODO KULLANIMININ YARARLARI
Eğitim ortamlarında Edmodo kullanmanın yararları şu şekilde sıralanabilir:











Edmodo ücretsizdir ve reklam içermez. Ayrıca eğitim amaçlı kurulduğu için rahatsız edici içerik
barındırmaz. Bu nedenlerle yetişkin kontrollü güvenli bir eğitim ortamı sağlar (Holland ve Muilenburg,
2011).
Edmodo Facebook ile benzerlik gösterdiğinden öğrencilerin derse karşı olan ilgi ve motivasyonlarını
artırır (Türkmen, 2012).
Eğlenceli bir ortam sunan Edmodo öğrencilerin sınıf ortamına göre derse katılımını artırır (Greco ve
Gates, 2012).
Öğrenciler paylaşımlarının diğer arkadaşları tarafından görüldüğünü bildiklerinden, daha yüksek
performans gösterirler (Greco ve Gates, 2012).
Veliler kendi hesaplarından öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip edebilirler.
Öğretmenler öğrencilerinin gelişim süreçlerini ve öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimlerini
kolaylıkla takip edebilirler (Greco ve Gates, 2012).
Sınıf ortamında derse katılmakta isteksiz olan öğrenciler, Facebook’a benzeyen bu ortamda
düşüncelerini daha rahat paylaşabilirler (Roger,2011; Akt.: Alemdağ, 2013).
Edmodo öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimin sınıf dışında da sürdürülmesini sağlar (Kılıçkaya,
2012). Ayrıca platform bağımsız çalışması, her türlü cihazdan erişim imkanı sunar.
Öğretmen ve öğrenciler her türlü dijital ders dokümanlarını bulut üzerinde depolayıp kullanabilirler.
Öğretmenler Edmodo topluluklarına üye olarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilirler
(Alemdağ, 2013).
SONUÇ

Web 2.0 teknolojileriyle yaygınlaşan sosyal ağlar her yaştan insanın gün geçtikçe artan katılımıyla yaygın olarak
kullanılan ortamlar haline gelmiştir. Esnek ve kullanıcı dostu olmaları (Özmen vd., 2011), aktif, yaratıcı ve
işbirlikli öğrenmeyi desteklemeleri (Gülbahar vd., 2010), öğrencileri etkin hale getirerek öğrenme sürecini
kolaylaştırmaları (Toğay vd., 2013) ve öğretmen ve öğrencinin sınıf dışında da iletişimde kalmasını sağlamaları
(Kılıçkaya, 2012) gibi avantajlarından dolayı sosyal ağların eğitimde kullanımı araştırmacılar tarafından ilgi
gösterilen bir çalışma alanı haline gelmiştir. Ancak sosyal ağlar sahip oldukları avantajların yanında pek çok

168

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

riski de barındırmaktadır. Bu risklerden korunmak isteyen eğitimci ve velilerin imdadına Edmodo gibi, sosyal
ağların avantajlarını ve çekiciliğini barındıran ve sadece eğitim amaçlı kullanıldığı için güvenli olan eğitsel
sosyal ağ siteleri yetişmiştir. Edmodo arayüz tasarımı bakımından Facebook ile büyük benzerlikler gösteren ve
dünyada yaygın olarak kullanılan bir eğitsel sosyal ağ sitesidir. Öğretmenler derslerinde Edmodo kullanarak,
dersle ilgili uyarı ve duyurularını yapabilir, ödevler vererek notlandırma ve geribildirim verebilir, küçük sınavlar
düzenleyebilir, ders dokümanlarını bulut üzerinde depolayıp öğrencileriyle paylaşabilir, öğrencilerinin öğrenme
süreçlerini takip edebilir, başarı gösteren öğrencileri rozetlerle ödüllendirebilir, anketlerle öğrencilerin fikirlerini
alabilir, sınıfı küçük gruplara ayırarak öğrencilerin işbirlikli çalışmasını sağlayabilirler. Ayrıca ilgi alanlarına
giren topluluklara üye olarak, diğer öğretmenlerle fikir ve görüş alışverişi yapabilirler. Tüm bunlara ek olarak,
veliler kendileri için özel üretilen kodla öğrencilerinin öğrenme süreçlerini takip edebilirler. Sahip olduğu bu
özellikler doğrultusunda Edmodo eğitimciler tarafından derslerde kullanılabilecek bir eğitsel sosyal ağ niteliği
taşımaktadır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON EDMODO
Mustafa SIRAKAYA1
Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bireyler arasındaki iletişim engellerini kaldırmakta, bireylerin çok
daha hızlı ve kolay biçimde iletişim kurmasına imkân sağlamaktadır. Özellikle Web 2.0 teknolojileriyle birlikte gelen
sosyal ağ sitelerinin, sosyal etkileşim, işbirliği ve paylaşım özellikleriyle yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Sosyal
ağ siteleri yoğun olarak kullanılmalarının yanı sıra, sınıf dışında da öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimi devam
ettirebilmesi, işbirlikli eğitim olanağı sunması, ders materyallerinin dijital olarak paylaşılması ve bu sayede bu
materyallere erişimin çok kolay olması gibi birçok avantajından dolayı, eğitimcilerin dikkatini çekmiş ve sosyal ağların
eğitim ortamlarında kullanılması, araştırmacılar için yeni bir araştırma alanı haline gelmiştir. Ancak yürütülen çalışmalar,
sosyal ağların bahsedilen avantajlarının yanı sıra, öğrenciler için pek çok tehlikeyi de barındırdığını göstermektedir.
Uygunsuz içerik ve reklam, sosyal ağları kötü niyetleri için kullanan kişiler bu tehlikeler arasında gösterilebilir. Bu
tehlikelerden dolayı, sosyal ağ sitelerinin sadece eğitim amaçlı kişilere yönelik, oluşturulması gündeme gelmiştir. Bu
doğrultuda sosyal ağ sitelerinin özeliklerini ve Öğrenme Yönetim Sistemleri’nin özelliklerinin birleştirildiği eğitsel sosyal
ağ siteleri ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve tanınan eğitsel sosyal ağ sitelerinden biri de
Edmodo’dur. Bu çalışma ile, öğretmen adaylarının eğitsel sosyal ağ sitelerinden olan Edmodo hakkındaki görüşlerinin ve
önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde, Ahi
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 43 tane 2.
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket, görüşme formu ve
Edmodo sitesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, öğretmen
adaylarının, Edmodo’yu kullanımı ve tasarımı bakımından Facebook’a benzettikleri görülmüştür. Katılımcıların
çoğunluğu Edmodo’yu grup çalışmaları için uygun işbirlikli bir ortam olarak değerlendirmişlerdir. Benzer şekilde
kullanımının kolay olduğunu ve Edmodo’nun dersin hocasına ve duyurulara erişimlerini kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir.
Edmodo kullanımının movitivasyonlarını artırdığını ve Edmodo üzerinden verilen ödevlerin konuların anlaşılmasını
kolaylaştırdığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Benzer şekilde yapılan görüşme sonuçları da öğretmen adaylarının
Edmodo ortamını genel olarak beğendiklerini göstermiştir. Özellikle, öğrenci öğretmen iletişimini sürekli hale getirmesi,
derse olan ilgiyi arttırması ve konuların anlaşılmasına yardımcı olduğu özelliklerinden bahsetmişlerdir. Ayrıca ortamda
sorulan soruların ve yazılan yorumların araştırmaya teşvik edici rol oynadığını belirtmişlerdir. Öğrenciler arası özel
mesajlaşmanın olmamasının ise bazı katılımcılar tarafından avantaj olarak ifade edilirken diğer katılımcılar tarafından
dezavantaj olarak ifade edilmiştir. Katılımcılar Edmodo kullanımı sürecinde yaşanan en önemli sorunun tamamen Türkçe
bir arayüze sahip olmamasından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Edmodo ortamında ise öğretmen adaylarının neredeyse
tamamının derse aktif katıldığı, verilen ödevleri zamanında teslim etmeye özen gösterdikleri, yaptıkları paylaşımlar ve
yazdıkları yorumlarla arkadaşlarının öğrenmelerine katkı sağladıkları gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
Edmodo’nun eğitim ortamları için bir alternatif olabileceği söylenebilir
Anahtar Kelimeler: edmodo, eğitsel sosyal ağ sitesi, öğretmen adayları

1.GİRİŞ
Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bireyler arasındaki iletişim engellerini kaldırmakta,
bireylerin çok daha hızlı ve kolay biçimde iletişim kurmasına imkân sağlamaktadır. Kullanıcıların içerik
oluşturulması sürecine aktif katılımına olanak sağlayan web 2.0 teknolojileri bu dönüşümün en önemli
bileşenlerindendir. Web 2.0 teknolojileriyle birlikte gelen sosyal ağ sitelerinin, sosyal etkileşim, işbirliği ve
paylaşım gibi özellikleriyle yoğun olarak kullanılmakta ve kullanıcı sayıları her geçen gün artmaktadır
(Gülbahar, Kalelioğlu, & Madran, 2010). Öyle ki bazı bireyler için internet kullanımının bu sosyal ağların
kullanımından ibaret olduğu söylenebilir. Bu yönde yapılan bir araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2013 verilerine göre, Türkiye’de internet kullanan çocukların %53,5’i, yetişkinlerin ise %73,2’si
interneti sosyal ağ sitelerine erişim için kullanmıştır (TÜİK, 2013). Yoğun olarak kullanılmalarının yanı sıra,
esnek ve kullanıcı dostu olmaları (Özmen vd., 2011), aktif, yaratıcı ve işbirlikli öğrenmeyi desteklemeleri
(Gülbahar vd., 2010), öğrencileri etkin hale getirerek öğrenme sürecini kolaylaştırmaları (Toğay vd., 2013) ve
öğretmen ve öğrencinin sınıf dışında da iletişimde kalmasını sağlamaları (Kılıçkaya, 2012) gibi avantajlarından
dolayı sosyal ağların eğitimde kullanımı araştırmacılar tarafından ilgi gösterilen bir çalışma alanı haline
gelmiştir. Ancak sosyal ağlar bahsedilen avantajlarının dışında öğrenciler için pek çok risk de barındırmaktadır.
Siber saldırılar, kişisel bilgilerin çalınması (Çam, 2012), uygunsuz içerik ve reklamların bulunması ve sosyal
ağları kötü amaçlı kullanan kişiler (Alemdağ, 2013) bu riskler arasında sayılabilir.
Bu tehlikelerden dolayı, sosyal ağ sitelerinin sadece eğitim amaçlı kişilere yönelik, oluşturulması gündeme
gelmiştir. Bu doğrultuda sosyal ağ sitelerinin özeliklerini ve Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS)’nin
özelliklerinin birleştirildiği eğitsel sosyal ağ siteleri ortaya çıkmıştır (Alemdağ, 2013). Dünya genelinde yaygın
olarak kullanılan ve tanınan eğitsel sosyal ağ sitelerinden biri de Edmodo’dur.
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2008 yılında Nic Borg ve Jeff O’Hara tarafından kurulan Edmodo, 36 milyonu aşkın kullanıcıya sahip bir eğitsel
sosyal ağ sitesidir (Edmodo, 2014). Edmodo’nun bu denli popüler olmasında Facebook ile benzerlik göstermesi
(Holland ve Muilenburg, 2011; Kongchan, 2012), tüm türdeki dijital dokümanları kolayca paylaşma imkanı
vermesi (Gates, 2012) ve diğer sosyal ağ sitelerine göre daha az kişisel bilgi isteyen güvenli bir ortam olması
(Holland ve Muilenburg, 2011) gösterilebilir. Bu özellikleriyle Edmodo öğretmen ve öğrenciler arasındaki
iletişim ve işbirliğini okullarla birlikte artıran ücretsiz bir sosyal öğrenme platformu olarak tanımlanabilir
(Kılıçkaya, 2012). Bu çalışma ile öğretmen adaylarının Edmodo hakkındaki görüşlerinin ve önerilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi hakkında bilgiler
verilecektir.
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 43 katılımcıdan oluşmaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından literatür ışığında geliştirilen Edmodo Görüş Anketi, Yapılandırılmış
Görüşme Formu ve Edmodo sitesi üzerinden toplanmıştır.
Edmodo Görüş Anketi: Araştırmacı tarafından yapılan literatür taramasıyla öğretmen adaylarının Edmodo
hakkındaki görüşlerini toplamaya yönelik maddeler yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur. 13 maddeden
oluşan madde havuzundan uzman görüşleri doğrultusunda, 4 madde çıkartılarak 9 maddeye indirilmiştir. 9
maddeden oluşan anketin son hali, 43 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Yapılandırılmış Görüşme Formu: Çalışma grubu içinden gönüllülük esasına dayanarak seçilen 11 öğretmen
adayı ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sorularının hazırlanmasında uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırma
etiği gereğince görüşmeye katılan öğretmen adaylarının isimleri kullanılmamıştır. Bu nedenle katılımcılar K1,
K2,... K11 kodlarıyla isimlendirilmiştir. Yapılandırılmış görüşme formunda “Edmodo sitesi hakkındaki olumlu
görüşleriniz nelerdir?”, “Edmodo sitesi hakkındaki olumsuz görüşleriniz nelerdir?” ve “Edmodo sitesinin
geliştirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir?” soruları ile veriler toplanmıştır. Öğretmen adaylarından sorulara
dijital ortamda yazılı olarak cevap vermeleri istenmiştir.
Edmodo Sitesi: Ayrıca Edmodo sitesi üzerinde öğretmen adaylarının yaptıkları paylaşım sayıları alınarak veriler
elde edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara
göre özetlenip yorumlandığı betimsel analizde, görüşülen ya da gözlemlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir
biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, s. 224). SPSS paket programı
yardımıyla, anketten elde edilen verilerin yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Görüşme ile elde edilen veriler ise
belirlenen temalara yerleştirilerek, her bir temayı temsil eden katılımcıları yüzdelik ve frekans dağılımları
hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Edmodo Görüş Anketinden Elde Edilen Bulgular
Edmodo görüş anketinden elde edilen verilerin analizine göre, öğretmen adaylarının %84’ü Edmodo sitesi
üzerinden verilen ödevlerin konuyu anlamalarına yardımcı olduğunu belirtirken, %72’si ise Edmodo sitesini
işbirlikli etkinlikler için uygun bir ortam olarak bulduklarını ifade etmişlerdir. Benzer bir bulgu olarak, öğretmen
adaylarının %79’u derste Edmodo sitesinin kullanımının başarıyı artırdığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Yine
öğretmen adaylarının %78’i öğretmen olduklarında Edmodo gibi eğitsel sosyal ağ sitelerini derslerinde
kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Erişim olanakları açısından incelendiğinde, öğretmen adaylarının %72’si derste Edmodo sitesinin kullanımının
ders içeriklerine erişimlerini, %88’i dersin hocasına ulaşmalarını ve tamamı da ders duyurularına erişimlerini
kolaylaştırdığını belirtmişlerdir.
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Elde edilen bir başka bulgu da, öğretmen adaylarının Edmodo sitesini Facebook’a benzettikleridir. Öğretmen
adaylarının %91’i Edmodo sitesinin tasarım olarak, %80’i ise kullanım açısından Facebook’a benzediğini
belirtmişlerdir.
3.2. Yapılandırılmış Görüşme Formundan Elde Edilen Bulgular
3.2.1. Öğretmen Adaylarının Edmodo’ya Yönelik Olumlu Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular
Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki olumlu görüşleri doğrultusunda üretilen temalar ortak
özellikleri bakımından 6 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar Tablo 1’de verilmiştir.
Ana Temalar

f

%

Kullanımının kolay ve anlaşılır olması.

4

23,5

Yapılan paylaşımların konunun anlaşılmasına katkı sağlaması.

4

23,5

Dersin duyuru ve dokümanlarına erişimi kolaylaştırması.

3

17,6

Öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi kesintisiz hale getirmesi.

3

17,6

Derse karşı olan ilgi ve motivasyonu artırması.

2

11,9

Diğer

1

5,9

Tablo 1. Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki olumlu görüşlerinin ana temalara göre dağılımı
Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının %23,5’i Edmodo hakkındaki olumlu görüş olarak kolay ve anlaşılır
kullanıma sahip olmasını, %23,5’i Edmodo üzerinde yapılan paylaşımların konunun anlaşılmasına katkı
sağlamasını, %17,6’sı dersin duyuru ve dokümanlarına erişimi kolaylaştırmasını, %17,6’sı öğretmen ve
öğrenciler arasındaki iletişimi kesintisiz hale getiriyor olmasını, %11,9’u derse karşı olan ilgi ve motivasyonu
artırmasını ve %5,9’u ise diğer sebepleri Edmodo’nun olumlu özellikleri olarak belirtmişlerdir.
K1: Arkadaşların derste konu anlattıktan sonra sunumlarını Edmodo ortamında paylaşması onlara
erişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca hocaya direk olarak mesaj gönderilmesi hoca ile iletişimimizi
sağlıyor bu gerçekten çok iyi. İçeriğinin Facebook’a benzemesi kullanımı hakkında biraz görüş sahibi
olmamızı sağladı Bu yönüyle kullanımının kolay olduğu söylenebilir…
K3: Edmodo sayesinde sürekli aktif haldeyiz derse olan ilgimizi artırıyor ödevler için sürekli
kullandığımızdan dolayı ders hakkında bilgimiz artıyor. Ödevleri yapmak için uğraştığımızdan, dersle
ilgili araştırma yapmamızı sağladığından konuları daha iyi kavrıyoruz…
K6: Diğer arkadaşların konular hakkında ki görüşlerini görmek değişik fikirler edinmemize neden
oluyor ve bu bizim için yararlı oluyor…
K8: Duyurulara çabuk erişebiliyoruz. Sorumuz olursa buradan hocayla irtibat kurmak kolay oluyor…
3.2.2. Öğretmen Adaylarının Edmodo’ya Yönelik Olumsuz Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular
Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki olumsuz görüşleri doğrultusunda üretilen temalar ortak
özellikleri bakımından 3 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar Tablo 2’de verilmiştir.
Ana Temalar

f

%

Arayüzün tamamen Türkçe olmaması.

5

38,5

Zaman zaman teknik sorunlar yaşanması (Mobil uygulama dahil).

5

38,5

Kişilerarası özel mesajlaşmanın olmaması.

3

23,0

Tablo 2. Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki olumsuz görüşlerinin ana temalara göre
dağılımı
Tablo 2’ye göre öğretmen adaylarının %38,5’i Edmodo hakkındaki olumsuz görüş olarak site arayüzünün
tamamen Türkçe olmamasını, %38,5’i zaman zaman teknik sorunların yaşanmasını ve %23’ü ise kişilerarası özel
mesajlaşma özelliğinin olmamasını Edmodo’nun olumsuz özellikleri olarak belirtmişlerdir.
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K1: Olumsuz olarak sadece şunu söylemek istiyorum, mobilden girdiğim için bazen yorum yapıyorum
ve yorumu düzenlemek istediğimde yorum birden siliniyor yorumu tekrar baştan yazmam gerekiyor bu
yüzden yorum yapamadığım bazı kısımlar olmuştur…
K6: Sınıf arkadaşlarımızla mesajlaşma olayı olması yararlı olabilirdi. Ödev teslimlerinde bazı
zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Türkçe desteği yetersiz…
K7: Mobil uygulamasında bildirimlerde sıkıntı meydana geliyor. Ayrıca sitenin neredeyse yarısı
İngilizce bu da olumsuz bir özellik…
K8: Ödev teslimi sırasında (eğer doğru farkettiysem) dosyayı yükledikten sonra ifade seçmemiz
isteniyor? ilginç yüz ifadesi mutlu, üzgün gibi. Eğer böyleyse çok gereksiz…
3.2.3. Öğretmen Adaylarının Edmodo’nun Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinden Elde Edilen
Bulgular
Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki önerileri doğrultusunda üretilen temalar ortak özellikleri
bakımından 4 ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar Tablo 3’de verilmiştir.
Ana Temalar

f

%

Kişilerarası özel mesajlaşma eklenebilir.

6

35,3

Arayüz tamamen Türkçe olarak desteklenebilir.

4

23,5

Ödev teslimiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir.

3

17,7

Diğer

4

23,5

Tablo 3. Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi hakkındaki önerilerinin ana temalara göre dağılımı
Tablo 3’e göre öğretmen adaylarının %35,3’ü Edmodo hakkında öneri olarak kişilerarası özel mesajlaşmanın
eklenebileceğini, %23,5’i site arayüzünün tamamen Türkçeye çevrilebileceğini, %23,5’i diğer önerilerini ve
%17,7’si ise ödev teslimiyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceğini öneri olarak ifade etmişlerdir.
K2: Arkadaş ile mesajlaşma bölümünün olması daha iyi olur. Mobil uygulamasında bildirimler olduğu
zaman telefona herhangi bir uyarının gelmemesi olumsuz bir durumu. O yapılabilirse daha iyi olur…
K4: Öncelikle Türkçe ara yüzün tamamıyla kullanılır olması. Bunun için çalışmaların yapılması
gerekmektedir…
K8: Ödev teslimi yada bu tür mesajlaşmalarda geri bildirim olabilir. Bizde görüldüğünü ya da başarılı
şekilde teslim edildiğini anlarız. Facebook'daki son görülme tarihi gibi mesela…
3.3. Edmodo Sitesi Üzerinden Elde Edilen Bulgular
Edmodo sitesi üzerinden elde edilen verilerde ise, öğretmen adaylarının tümünün verilen ödevlere yerine
getirmeye çalıştığı gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının %42’sinin (18 öğretmen adayı) site üzerinden verilen
tüm ödevleri eksiksiz olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının Edmodo sitesi
üzerinde, toplamda 479, kişi başı ortalama 11 paylaşım ile öğrenme ortamına katkı sağladıkları anlaşılmıştır.
Benzer olarak öğretmen adaylarının Edmodo sitesinde paylaşım yaparken kullandıkları dil ve içerik bakımından
yüksek performans göstermeye çalıştıkları görülmüştür.
4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Edmodo eğitsel sosyal ağ sitesi hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu
çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Öğretmen adayları Edmodo’yu işbirlikli öğrenme etkinlikleri için uygun, konuyu anlamalarına yardımcı bir
ortam olarak görmektedirler. Derslerde Edmodo sitesini kullanmanın başarıyı artıracağına inanmaktadırlar.
Ayrıca öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu meslek hayatlarında Edmodo gibi eğitsel sosyal ağ sitelerini
kullanmak istemektedirler. Bu sonuçlar, çalışmasında öğretmenlerin Edmodo sitesinin tüm özelliklerini
beğendiklerini belirten Kongchan (2012) ve lisans öğrencilerinin %97’sinin, Edmodo’yu ödevlerini yapmak ve
ileriki çalışmalarını yürütmek için uygun bir ortam olarak bulduğunu belirten Türkmen (2012) ile paralellik
göstermektedir.
Derste Edmodo kullanımının, öğretmen adaylarının ders içeriklerine, ders duyurularına ve dersin hocasına
erişimlerini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, sosyal ağların öğrenci ve öğretmenlerin sınıf dışında
da iletişimde kalmasını sağladığını söyleyen Kılıçkaya (2012) tarafından desteklenmektedir.
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Başka bir sonuç olarak, öğretmen adaylarının Edmodo sitesini tasarım ve kullanım özellikleri açısından
Facebook’a benzettikleri anlaşılmıştır. Benzer bir sonuca ulaşan Türkmen (2012) ve Holland ve Muilenburg
(2011), Edmodo’nun bu benzerliği sayesinde öğrencilerin ilgisini çektiğinden bahsetmektedirler.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu, kullanımının kolay olması, yapılan paylaşımların
konuların anlaşılmasına katkı sağlaması, dersin duyuru ve dokümanlarına erişimi kolaylaştırması ve öğretmen ve
öğrenciler arasındaki iletişimi sürekli hale getirmesi özelliklerini Edmodo hakkında olumlu görüş olarak ifade
etmişlerdir. Bu sonuçlar Edmodo hakkında benzer sonuçlara ulaşan Kongchan (2012) ve Türkmen (2012)
tarafından desteklenmektedir.
Öğretmen adayları tarafından Edmodo sitesi hakkında olumsuz olarak algılanan özelliklerin ise, tamamının
Türkçe olmaması, zaman zaman teknik sorunlarla karşılaşılması ve özel mesajlaşmanın olmaması şeklinde
sıralanmaktadır. Bu sonuç öğrencilerin Edmodo sitesini teknik açıdan yeterli bulduğunu belirten Kongchan
(2012) ile ters düşmektedir. Dil bakımından ise, yabancı literatürde yapılan çalışmaların (Kongchan, 2012;
Greco ve Gates, 2012 ve Elizabeth, 2010) kendi dillerinde herhangi bir sorunun olmamasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Edmodo sitesinin geliştirilmesine yönelik öneriler olarak, özel mesajlaşmanın eklenmesi, tamamen Türkçeye
çevrilmesi ve ödev tesliminde yaşanan sorunların giderilmesi ön plana çıkmaktadır. Önerilerin hissedilen
olumsuz özelliklerin giderilmesine yönelik olması dikkat çekicidir.
Öğretmen adaylarının Edmodo sitesi üzerinden verilen ödevleri yerine getirmeye çalıştıkları ve paylaşım
yaparak eğitim ortamına katkı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının paylaşım
yaparken dil ve içerik bakımından yüksek performans göstermeye çalıştıkları göze çarpmaktadır. Bunun nedeni
olarak paylaşımlarının sadece öğretmen tarafından değil tüm sınıf arkadaşları tarafından görülecek olması etkili
olmuş olabilir (Elizabeth, 2010 ve Greco ve Gates, 2012). Öğretmen adaylarının site üzerinden birbirlerini takip
etmeleri daha üst performans göstermelerini sağlamış olabilir.
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EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK YÜKSEKÖĞRETİM
DÜZEYİNDEKİ EĞİTMENLERİN ALGISI: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEKLEMİ
PERCEPTİON OF INSTRUCTORS ABOUT SOCİAL MEDİA USAGE İN HİGHER
EDUCATİON: THE CASES OF TURKEY AND GERMANY
Selcan Kilis1, Christian Rapp2, Yasemin Gülbahar3
Özet
Bu çalışmanın amacı, AB FP7 Era.Net Rusya işbirliği kapsamında TÜBİTAK desteği ile yürütülen Ülkeler Arası Öğrenme
için Katalizör olarak Sosyal Medya (SoMeCat) adlı araştırma projesi kapsamında, Türkiye ve Almanya’da yükseköğretim
düzeyindeki eğitmenlerin sosyal medyaya karşı algısını belirleyerek iki ülke arasındaki olası kültürel farklılıkları ortaya
çıkarmaktır. Bu nitel çalışmada katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Türkiye’den Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Almanya’dan Konstanz Gölü Üniversitesi (KGÜ) ve Berlin Teknik
Üniversitesi (BTÜ) katılımcı üniversitedir. Toplam 22 eğitmenle (Türkiye 12, Almanya 10) görüşme yapılmıştır.
Görüşmeler yüz yüze ya da Skype/Hangout kullanılarak çevrimiçi yapılmıştır. Görüşme formunda araştırmacılar tarafından
geliştirilen 11 soru bulunmaktadır. Görüşmeler, 20-60 dakika arasında değişiklik göstermiştir. Toplanan veriler,
katılımcıların demografik bilgileri, göç, güncel teknolojiler, günlük hayatta ve eğitsel ortamlarda sosyal medya kullanımı
ve algıların yanı sıra kültürel farklılıklar açısından analiz edilmiştir.
1

Anahtar Kelimeler: Eğitimde sosyal medya, yükseköğretim

Abstract
The purpose of this study is to investigate the perceptions of instructors in higher education and detect possible cultural
differences between Turkey and Germany within the scope of research project named as Social Media as a Catalyzer for
Cross National Learning, (SoMeCat) funded by EU FP7 Era.NET RUS2 and supported by TUBITAK. Participants have
been chosen based on purposive sampling in this qualitative study. Middle East Technical University (METU) and Ankara
University from Turkey, Lake Konstanz University and Berlin Technical University from Germany are participatory
institutions. In total, 22 instructors (12 from Turkey and 10 from Germany) were interviewed via face-to-face or online
such as Skype/Hangout. They were asked 11 questions prepared by researchers. Durations of interviews changed between
20-60 minutes. Data was analyzed in terms of demographic information, migration, up-to-date technologies, use of social
media in daily life and educational settings, perceptions of instructors toward social media and cultural differences.
Keywords: Social media in education, higher education

I. GİRİŞ
Sosyal medya, insanları bir araya getiren, topluluklar oluşturmasını sağlayan, kullanıcıların oluşturduğu,
üzerinde tartıştığı ve değiştirebileceği içerikler oluşturmasını ve birbirleriyle kolay bir şekilde paylaşmasını
sağlayan etkileşimli web aracı olarak tanımlanabilir (Kietzmann, vd. 2011). İşman ve Hamutoğlu’nun (2013)
dediği gibi kullanımı kolay, ucuz ve sadece İnternet bağlantısı ile her an her yerden erişilebilen sosyal medya
araçları, özellikle son yıllarda milyonlarca kullanıcıya sahip bir hale gelmiştir (Barış & Tosun, 2013).
Kullanıcıların çoğunluğunu öğretmen, öğrenci gibi genç neslin oluşturduğu düşünüldüğünde, sosyal medya
araçlarının eğitim-öğretim amacıyla kullanımına yönelik çalışmaların olması, ayrıca bilgi ve iletişim çağına ayak
uydurmak açısından da önemlidir (Özmen, Aküzüm, vd. 2011). Ancak değişik görüşler ve farklı sonuçlara
ulaşmış araştırmalar bulunmaktadır. Öte yandan birçok araştırma sosyal ağların yapısı ve özellikleri, kullanım
etiği ve gizlilik ilkesi üzerinde yoğunlaşmıştır (Lockyer & Patterson, 2008). Dolayısıyla sosyal ağların eğitsel
işlevinin daha iyi irdelenmesi, bu konudaki bilgi ve farkındalığın artırılması önemlidir.
Facebook, MySpace, Friendster, Youtube ve Flickr gibi araçlar, ilk olarak kişisel bilgi, video, içerik ve fotoğraf
paylaşımı için ortaya çıkmıştır. Eğlence, sosyalleşme ve kişisel amaçlar için kullanılan bu araçlar, bilgiye hızlı,
kolay ve ucuz yoldan erişim sağladığı için zamanla meslekî amaçlar doğrultusunda da kullanılmaya başlanmıştır.
Bu araçlar, sosyal öğrenme ortamlarının oluşması (Friesen & Lowe, 2011) ve profesyonel iş ağlarının
oluşmasında da etkili bir rol oynamaktadır (Tonta, 2009). Kullanımı kolay olan bu araçlar, anında bilgi
paylaşımı, anlık dönüt (Gülbahar, Kalelioğlu & Madran, 2010) ve kolay bilgi havuzu oluşumunu sağlar. Ayrıca
iletişim ve etkileşimi artırarak eğitim-öğretim ortamlarını destekler (Genç, 2010; Ajjan & Hartshorne, 2008).
Kişiselleştirmenin ön plana çıktığı sosyal ağlar, farklı bilişsel süreçlere, deneyimlere ve öğrenme şekline sahip
bireylerin öğrenmelerini destekler ve bu açıdan da eğitsel olarak büyük bir işleve sahiptir (Kışla & Karaoğlan,
2011). Öte yandan, Yuen ve Yuen yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin dijital medya paylaşımı, ortak bir görüş
1
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etrafında soru sorma ve tartışma, derse ilişkin kaynak paylaşımı, çalışma grupları oluşturma ve sınıf arkadaşları
ile iletişim kurmak için sosyal ağları kullandığını göstermiştir (Yuen & Yuen, 2008). Ajjan ve Harsthone (2008)
ise bir çalışmalarında sosyal ağların öğrencilerin öğrenmelerini artırdığını, okula ve derse karşı tutumlarını daha
ılımlı hale getirdiğini, derslerle daha kolay bütünleştiğini ve daha istekli hale geldiğini ortaya koymuştur.
Sosyal medyanın sunduğu birçok kolaylığın yanı sıra beraberinde getirdiği uygunsuz içerik, bilgi kirliliği,
şiddete meyil gibi bazı dezavantajları da vardır. Sosyal medyanın mevcut potansiyelinden etkili bir şekilde
yararlanabilmek için daha fazla sayıda araştırma yapılması ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu
çalışmada yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin sosyal medyaya karşı algısı belirlenerek olası kültürel
farklılıklar ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca ilgili araştırmacılara ve alan yazına katkı sağlayarak yeni çalışmalara yol
gösterici olması beklenmektedir.
II. YÖNTEM
Bu çalışma, AB FP7 Era.Net Rusya işbirliği kapsamında Türkiye, Almanya, İsviçre ve Rusya olmak üzere 4
ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen, ülkemizde ise TÜBİTAK desteği ile yürütülen Ülkeler Arası Katalizör
olarak Sosyal Medya (SoMeCat) adlı araştırma projesi kapsamında (www.somecat.org) yapılmıştır. Bu
çalışmada, yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin sosyal medyaya karşı algısı incelenmiştir. Çalışmanın asıl
amacı, SoMeCat adlı proje kapsamında Türkiye ve Almanya’da yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin,
günlük hayatta ve eğitim ortamlarında sosyal medya kullanımına yönelik algılarını belirlemek ve iki ülke
arasındaki kültürel farklılıkları incelemektir.
Bu nitel çalışma, durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiş,
genel olarak erişilebilirlik ve eğitim-öğretim sürecinde sosyal medya kullanımı durumuna göre belirlenmiştir.
Her ülkeden iki üniversite seçilmiştir. Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ, n=6) ve Ankara
Üniversitesi (AÜ, n=6), Almanya’dan Konstanz Gölü Üniversitesi (KGÜ, n=4) ve Berlin Teknik Üniversitesi
(BTÜ, n=6) katılımcı üniversitedir. Türkiye’den 12 ve Almanya’dan 10 eğitmen olmak üzere toplam 22
eğitmenle görüşme yapılmıştır. Görüşme formunda araştırmacılar tarafından geliştirilen toplam 11 soru
bulunmaktadır. Görüşme soruları, Ek-1 bölümünde verilmiştir.
Görüşmeler, zaman ve erişilebilirlik durumuna bağlı olarak yüz yüze ya da Skype/Hangout kullanılarak
çevrimiçi yapılmıştır. Görüşmeler, görüşülen kişiden önceden izin alınarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
Yapılan görüşmelerin uzunluğu 20 ile 60 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Toplanan betimsel veriler
çözümlenerek yorumlanmış ve katılımcıların demografik bilgileri, göç durumu, güncel teknolojileri kullanım
durumu, günlük hayatta sosyal medya kullanımı, eğitsel ortamlarda sosyal medya kullanımı ve kültürel
farklılıklar bakımından analiz edilmiştir.
III. BULGULAR
Görüşme formundaki her bir soruya ait elde edilen bulgular, Ek-2 bölümünde tablo halinde verilmiştir. Elde
edilen verilere göre, tüm katılımcılar sosyal medyanın mevcut potansiyelinin farkındadır. Eğitmenlerin hepsi
sosyal medyayı kişisel sebepler ya da mesleki amaçlarla sıklıkla kullanmaktadır. Benzer sonuç, daha önce
yapılan bazı çalışmalarda da bulunmuştur. (Moran, Seaman, Tinti-Kane, 2011). Türk eğitmenler sosyal medyayı
özellikle iletişim ve bilgi paylaşımı amacı ile tercih ederken, Almanlar genellikle iletişim ya da mesleki amaçlar
için kullanmaktadır. Türk eğitmenler sosyal medyaya bir bilgi ve sosyal paylaşım aracı olarak bakmaktadır.
Almanlar ise sosyal medyayı daha çok iletişim, tartışma ve paylaşım aracı olarak görmektedir.
Eğitim-öğretim ortamları ile sosyal medyanın bütünleştirilmesi konusunda ise, tüm eğitmenlerin olumlu görüşe
sahip olduğu görülmüştür. Katılımcılar sosyal medya araçlarını genellikle geleneksel sınıf ortamını teknolojiyle
bütünleştirmek, öğrencilerle 7/24 iletişim ve etkileşimi artırmak ve öğrencilerin daha aktif olmasını sağlamak
için kullandığını belirtmiştir. Ancak katılımcılar birçok farklı türde aracı kullandığını belirtmesine rağmen;
altyapı, mesleki gelişim fırsatları ve yol gösterici kılavuzların eksikliğinden dolayı teknolojiyle eğitimi
bütünleştirmede sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Öte yandan, teknik üniversiteler güncel teknolojileri daha
yakından takip ettiği için, bu üniversitelerde çalışan eğitmenler daha iyimser bir görüşe sahiptir. Ancak eğitimde
sosyal medyanın daha etkili ve yararlı hale getirilebilmesi için, Türk eğitmenler öğrencilerin zamana ihtiyacı
olduğu görüşündedir.
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Sosyal medyanın hızlıca yayılması ve hayatımızda büyük bir rol oynamasıyla birlikte, eğitim-öğretim
ortamlarında da sosyal medyanın potansiyelinden fayda sağlanması günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Bu
bağlamda eğitmenlerde bir farkındalık oluşturulması ve eğitilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada sosyal medyanın
neredeyse katılımcı üniversitelerdeki eğitmenler tarafından yaygın biçimde kullanıldığı görülmüştür. Ancak
sosyal medyanın eğitsel mevcut potansiyeli bakımından bireylerin farkındalıklarının yeterli seviyede olmadığı
anlaşılmıştır. Bu nedenle eğitmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Sosyal medyanın teknik ve
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pedagojik kullanımı hakkında eğitmenlere hizmet-içi eğitimler sağlamak da bu bağlamda etkili olabilir. Bundan
sonraki araştırma çalışmaları farkındalıkları arttırma ve iyi örnekleri yaygınlaştırma amaçları taşıyabilir.
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VI. EKLER
Ek-1: Görüşme Soruları
1. Günlük yaşantınızda sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi amaçlar doğrultusunda
kullanıyorsunuz?
2. Sosyal medya/Web 2.0 araçlarını derslerinizde nasıl kullanıyorsunuz?
3. Derslerinizde hangi Web 2.0 araçlarını kullanmayı tercih ediyorsunuz ve neden?
4. Araştırma yaparken hangi Web 2.0 araçlarını kullanıyorsunuz? Neden?
5. Eğitim ve araştırma yaparken teknolojideki değişiklikler ile nasıl başa çıkıyorsunuz?
6. Öğrencilerinizin sosyal medyayı nasıl algıladıklarını düşünüyorsunuz?
7. Size göre, öğrencileriniz sosyal medyayı ders destek aracı olarak nasıl algılamaktadırlar? Öğrenciler bu
ortamlara karşı /veya ortamlarda nasıl davranıyorlar?
8. Size göre, öğrencilerin bilgi dağarcığını genişletmeleri için potansiyel çevrimiçi kaynak ve araçlar nelerdir?
Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının ve davranışlarının değiştiğini düşünüyor musunuz?
9. Üniversitelerin en güncel teknolojileri tam olarak kullandığını düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız,
nasıl?
10. Size göre, eğer üniversiteler öğretim ve araştırma süreçlerinde en güncel teknolojileri kullanıyor olsaydı,
eğitmenlerin öğretim süreçlerinin ve becerilerinin değişmesi gerekir miydi?
11. Üniversitelerin göçmen akademisyen ve öğrenci potansiyellerini ülkelerine döndükten sonra kullandıklarını
düşünüyor musunuz?

Ek-2: Bulgular Tablosu
Görüşme Soruları

Türkiye (n=12)

Almanya (n=10)

Soru 1. Günlük hayatta
sosyal medya kullanımı

-İletişim
-Bilgi paylaşımı
-Güncel bilgiye erişme
-Bilgi kaynağı
-Sosyal ve akademik amaçlar
-Ders materyali paylaşma
-Bilgi ve konu özeti
-İletişim

-İletişim
-Mesleki amaçlar

-Facebook
-LMS (Moodle, METU Online)
-Blog
-Forum
-Youtube
-Dropbox
-Google
-Google Akademik
-Çevrim içi kütüphane ve veri tabanları
-Youtube
-Twitter
-Blog
-Acamidea.edu
-Facebook
-Wiki
-Dropbox
-Mendeley
-ResearchGate
-Dergileri takip etme
-Blog, haber ve duyuruları araştırma ve okuma
-Öğrenciler, genç araştırmacılar ve meslektaşlardan
destek alma
-Değişimle mücadele edebilmek için sürekli ve
düzenli olarak eylem halinde olma
-Deneme yanılma yöntemi
Derslere ve çevrimiçi seminer/derslere katılma
-Değişimle baş edilmek için özel zaman ayırma

-LMS

Soru 2. Eğitsel amaçlı sosyal
medya/Web 2.0 araçları
kullanımı
Soru 3. Tercih edilen Web 2.0
araçları

Soru 4. Araştırma amaçlı
kullanılan Web 2.0 araçları
ve tercih sebepleri

Soru 5. Değişimle mücadele
etme stratejileri

-Bilgi havuzu oluşturma
-Birden çoğa iletişim
-Öğrencilerle iletişimi destekleme
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-ResearchGate
-Blog
-Wiki
-Dropbox
-Facebook
-Skype

-Üniversite tarafından verilen sunum/eğitimlere
katılma
-Meslektaşlardan yeni bilgiler edinme
-Yeni araçları test etme (deneme-yanılma yöntemi)
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Soru 6. Öğrencilerin sosyal
medyaya karşı algısı

-İletişim
-Eğlence ve oyun
-Sosyalleşme
-Boş zamanları değerlendirme

-İletişim
-Öğrencilerin bilgi- beceri ve sahip olduğu teknolojik
bilgiyi kişisel ve çalışma amaçlı kullanma ve
uygulamada ne kadar başarılı oldukları konusunda
şüpheli görüşlere rastlanmıştır.

Soru 7. Eğitmenlerin
öğrencilerin eğitim sürecinde
sosyal medya kullanımına
dair algısı
Soru 8. Bilgi kazanımı ve
çalışma alışkanlıklarındaki
değişimler için potansiyel
çevrimiçi kaynaklar ve
araçlar

-Eğitmenler çoğunlukla pozitif görüşe sahip, ancak
öğrencilerin sosyal medyayı akademiye adapte
edebilmeleri için zamana ihtiyacı vardır.

Eğitmenlerin pozitif görüşe sahip olduğu
bulunmuştur.

-Forum ve Wiki
-Görsel medya
-Görsel-işitsel içerik
-Aslında birçok potansiyel kaynak olmasına
rağmen, etkili ve etik kullanıma halâ dikkat
edilmesi gerekmektedir.

-Vikipedi
-Google
-Blog ve Fora
-YouTube
-Pubmed ve MEDLİNE
-Facebook, Whatsapp
-Twitter
Öğrenciler;
-Daha az özerk ve daha fazla desteğe ihtiyacı var
-Üreticiden ziyade tüketici
-Sürekli çevrimiçi ve bilgiye erişmede beceri sahibi
olduklarından, ezbere öğrenme daha az

Soru 9. Güncel teknolojiyi
kullanım

-Farklı sonuçlara ulaşıldı ancak derslerde güncel
teknolojilerin kullanımını sağlamak amacıyla
hedeflere ulaşabilmek için üniversitelerin daha
fazla çalışması gerekmektedir.

-Farklı sonuçlara ulaşıldı ancak öğrenme sürecine
yeni bir medyayla bütünleştirilmesi için bütüncül bir
yaklaşım gerekir ancak bu gerçekten zordur.

Soru 10. Eğitim ve Araştırma
süreci ve becerileri için
değişim ihtiyacı

-Evet değişim gereklidir.
-Eğitmenler var olan teknolojilerin etkin kullanımı
için gerekenlerin farkında ancak yine de bu
değişime karşı bir direnç göstermektedir.

-Farklı sonuçlara ulaşıldı ve nedenleri olarak yaş,
tutum, farkındalık, vb. gibi faktörler üzerinde
duruldu.

Soru 11. Göçmen öğrenci ve
akademik çalışan potansiyeli

Eğitmenler sosyal medya kullanımının
potansiyelinin farkında ancak hedeflere ulaşma ve
eksikliklerin giderilmesi için daha fazla çabaya
ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortak projelerdeki etkileşimin ortak kazanımlar için
önemi üzerinde durulmuştur.
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BÖTE SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN ÇALIŞMALARDAKİ EĞİLİMLER: İÇERİK
ANALİZİ ÇALIŞMASI
TRENDS IN THE STUDIES PRESENTED AT ICITS: CONTENT ANALYSIS STUDY
Seyfullah Gökoğlu1, Turgay Erdemir2, Mücahit Öztürk3, Ünal Çakıroğlu4
Özet
Bu çalışmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Sempozyumlarında sunulan araştırmalardaki eğilimleri
ortaya koymaktır. Bu amaçla BÖTE sempozyumlarının düzenlenmeye başlandığı 2007 yılından 2012 yılına kadar olan
dönemde sunulan bildirilerin tam metinlerine ilgili sempozyumların web sayfaları taranarak ulaşılmıştır. Ulaşılan bildiriler
içerik analizi ile çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretim teknolojileri
alanındaki önemli sempozyumlardan birisi olan BÖTE sempozyumlarında bugüne kadar sunulan çalışmaların genel bir
bakış açısıyla değerlendirilebilmesi ve gelecekteki sempozyumlara ışık tutması açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: BÖTE sempozyumu, içerik analizi, eğilimler

Abstract
The purpose of this research is to identify trends in the studies presented at Computer and Instructional Technologies
Symposium (ICITS). The full text of the papers presented at ICITS from 2007 to 2012, were archieved by the symposium
web pages. The papers were analyzed in terms of various variables using by content analysis method. Data obtained from
the research is seemed to be important with regards to generally evaluating the studies presented at ICITS and to
illuminating following symposiums.
Keywords: ICITS, content analysis, trends

GİRİŞ
Öğretim teknolojilerindeki gelişmeler farklı dönemlerde farklı tanımlamaları da beraberinde getirmiştir.
Bu çerçevede ortaya konulan tanımlamalardan birisi de uygun teknolojik süreç ve kaynakların yönetilmesi,
kullanılması ve oluşturulması yoluyla öğrenmenin kolaylaştırılması ve performansın artırılması ile ilgili
araştırma ve etik uygulamalar şeklindedir (AECT, 2007).
Öğretim teknolojisi kavramı başlangıçtaki “eğitimde araç-gereç kullanma” tanımından zamanla
uzaklaşmış ve tarihsel süreç içerisinde gelişerek günümüzde insan-teknoloji etkileşiminden performans
teknolojilerine kadar birçok konuyu kapsayacak şekilde başlı başına bir disiplin haline gelmiştir (Şimsek ve diğ.,
2007). Öğretim teknolojileri alanının tarihsel gelişimi incelendiğinde alanın süreç içerisinde çeşitli değişikliklere
uğradığı görülmektedir. Şekil 1’de bu değişiklikler özetlenmiştir.
1920 ve 1930’lu yıllarda teknolojik ilerlemeler neticesinde görsel-işitsel materyallere ve araçlara yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Reiser, 1987). 1950’li yıllarda çeşitli model ve teorilerin öğretim ortamlarının
tasarımı uygulanmasındaki rolü ve medyadan öğrenme çalışmaları ağırlık kazanmıştır (Winn, 2002).1960’lı
yıllarda farklı ortamların öğrenme çıktıları üzerindeki etkileri incelenmiş; 1970’li yıllarda ise televizyon ve
videonun eğitim amaçlı kullanılmaya başlaması ile birlikte öğretim tasarımı modelleri, ihtiyaç analizi,
değerlendirme ve mesaj tasarımı alanları üzerine odaklanılmıştır (Saetler, 1990). 1980’li yıllarda bilgisayar
destekli eğitim, motivasyon ve etkileşim (Driscoll & Dick, 1990) konularında çalışmalar yürütülürken 1990’lı
yıllarda internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde medyadan öğrenme, web tabanlı öğretim,
uzaktan eğitim ve sosyal etkileşim konuları önem kazanmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise etkileşimli
öğrenme ortamları, işbirlikçi öğrenme, çoklu ortam, uzaktan eğitim sistemleri ve sanal dünyalar konularına
yönelik eğilimler görülmektedir.
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Şekil 1. Öğretim teknolojileri alanında yapılan çalışmaların tarihsel gelişimi (Küçük ve diğ., 2013).
Öğretim teknolojisi alanı süreç içerisinde gelişerek farklı çalışma alanları içerisinde yeni boyutlar
kazanmıştır. Öğretim teknolojisinin çalışma alanları farklı çalışmalarda farklı şekillerde değerlendirilmiş olup,
bu alanda öz bir gruplama Seels & Richey (1994) tarafından geliştirilmiştir. Sells & Richey (1994)’e göre
öğretim teknolojileri, öğrenme ile ilgili süreç ve kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi, kullanılması,
yönetilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin teori ve uygulamalar olarak ifade edilmektedir. Şekil 2’de öğretim
teknolojilerinin çalışma alanları gösterilmiştir.

Şekil 2. Öğretim teknolojisi alanının çalışma alanları (Seel & Richey, 1994).
Türkiye ve dünyada öğretim teknolojilerine yönelik büyük yatırımlar yapılarak gerek öğreticilerin ve
öğrenenlerin becerileri gerekse verilen eğitimin niteliği artırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda birçok
araştırmacı ve kurum tarafından çoklu ortam uygulamaları, teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğretim tasarımı,
uzaktan eğitim, sanal dünyalar ve öğrenme ortamları, sosyal ağlar, insan-bilgisayar etkileşimi, zeki öğrenme
sistemleri gibi öğretim teknolojileri alanına giren konularda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar
içerisinde ise sempozyumlar, kongreler vb toplantılar önemli bir yer tutmaktadır. Sempozyumlar ile alanda
yürütülen mevcut çalışmalar, eğilimler ve gereksinimler genel bir bakış açısıyla incelenebilmekte ve çeşitli
değerlendirmeler yapılabilmektedir. Türkiye’de öğretim teknolojileri alanında Uluslararası Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Sempozyumu ön plana çıkmaktadır. BÖTE sempozyumu ilk olarak 2007 yılında
Çanakkale’de öğretim teknolojisinin çalışma alanları çerçevesinde ortaya konulan/konulması beklenen
çalışmaları kapsama düşüncesiyle düzenlenmeye başlamış ve bugüne kadar üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi bölümleri tarafından organize edilmiştir. BÖTE sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen
sözlü ve poster bildiri sunumları, çalıştaylar, panel oturumları gibi etkinlikler ile öğretim teknolojileri alanında
ulusal ve uluslararası alanda farklı üniversite ve okullarda görev yapan bilim insanları, eğitimciler, öğretmenler
ve diğer tüm paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada BÖTE
sempozyumlarında sunulan bildirilerin genel bir analizi yapılarak bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların
genel bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi ve eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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YÖNTEM
Bu çalışmada BÖTE sempozyumlarında sunulan bildiriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma
evrenini 2007-2012 yılları arasında BÖTE sempozyumlarında sunulan bildirilerin tamamı oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda ilgili sempozyumlara ait web sayfaları taranarak 2007-2012 yılları arasında sunulan 1030 bildiriye ait
tam metine ulaşılmıştır. Ulaşılan bildiriler araştırma konusu, kullanılan araştırma yöntemi ve sık kullanılan
anahtar kelimeler bakımından incelenmiştir. Bildiriler araştırma konuları bakımından öğretim teknolojisinin
çalışma alanları (Seel & Richey, 1994) temele alınarak çözümlenmiştir. Nitekim bu alanlar Deryakulu (2011) ve
Bayram & Seels (1997) gibi araştırmacılar tarafından da eğitim teknolojilerinin temel alt alanları olarak
değerlendirilmiş ve çalışmalarında bu doğrultuda kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan
eğilimleri doğrulamak için anahtar kelime analizi kullanılmıştır. Mao, Wang ve Ho (2010)’ya göre anahtar
kelime analizi araştırmacılara araştırma eğilimleri hakkında bilgiler sağlamaktadır. Anahtar kelimelerin
analizinde geleneksel içerik analizi yöntemlerini desteklemek için ek bir araştırma aracı olarak kullanılan kelime
bulutları (http://www.wordle.net) kullanılmıştır (McNaught & Lam, 2010). Wordle kelime bulutu oluşturmak
için kullanılan web-tabanlı görsel bir uygulamadır. Ayrıca çalışma ile elde edilen veriler ışığında BÖTE
sempozyumlarında sunulan çalışmaların eğilimi, yönü ve geleceği the New Media Consortium (NMC)’nin ilgili
dönemlerde belirlemiş olduğu eğilimler ile karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgularda
öncelikle BÖTE sempozyumlarında sunulan bildiri sayılarının yıllara göre ve öğretim teknolojisinin çalışma
alanlarına göre dağılımları ve sık kullanılan anahtar kelime analizi sonuçları sunulmuştur.
Yıllara Göre Sunulan Bildiri Sayıları
İncelenen bildirilerin yıllara göre dağılımı Şekil3’te sunulmuştur.

Şekil 3. Yıllara Göre Sunulan Bildiri Sayısı
Şekil 3’e göre yayımlanan bildiri sayılarının BÖTE sempozyumlarının düzenlenmeye başladığı ilk yıl
olan 2007’den itibaren dikkate değer biçimde artarak 2009 yılında 240 bildiri ile en üst noktaya ulaştığı
görülmektedir. 2010 yılı ve sonrasında ise yayımlanan bildiri sayısında büyük oranda azalma yaşanmaktadır. Bu
durumun nedeni olarak sempozyuma özet metin ile katılıp sunum yapan araştırmacıların sempozyum
sonrasındaki tam metin basım sürecine katılmamaları ve aynı alanda düzenlenen sempozyum çeşitliliğindeki
artış gösterilebilir.
Konu Alanlarındaki Eğilimler
2007-2012 yılları arasında BÖTE sempozyumlarında sunulan bildirilerin öğretim teknolojisinin çalışma
alanlarına göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Yayımlanan Bildirilerin Öğretim Teknolojisinin Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı
Çalışma
Alanı
Tasarım
Geliştirme
Kullanma
Yönetim
Değerlendirme
Toplam

Yıllar
26
21
30
9
48
134

2008
30
29
29
15
46
149

2009
60
38
39
16
87
240

2010
44
31
34
14
94
217

182

2011
29
26
49
18
56
178

2012
23
13
30
12
34
112

Toplam
N
%
212
20,5
158
15,3
211
20,4
84
8,1
365
35,4
1030
100
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Tablo 1 incelendiğinde en fazla bildiri yayımlanan öğretim teknolojisi çalışma alanları Değerlendirme
(%35,4), Tasarım (%20,5) ve Kullanma (%20,4) olarak görülmektedir. En az bildiri ise Yönetim (%8,1) alanında
yayımlanmıştır.

Şekil 4. Yayımlanan Bildirilerin Öğretim Teknolojisinin Çalışma Alanlarına Göre Dağılımı
Şekil 4’te BÖTE sempozyumlarında yayımlanan bildirilerin öğretim teknolojisinin çalışma alanlarına
göre dağılımı grafiksel olarak gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde yıllara göre yayımlanan bildiri sayılarına göre
üzerinde düzenli bir şekilde çalışma yapılan alanlar olarak Kullanma ve Yönetim boyutları ön plana çıkmaktadır.
Diğer alanlarda yayımlanan bildiri sayılarında ise yıllara göre yayımlanan toplam bildiri sayıları ile orantılı
şekilde değişiklikler yaşandığı görülmektedir.
Araştırma Yöntemlerindeki Eğilimler
BÖTE sempozyumlarında yayımlanan bildirilerde kullanılan araştırma yöntemlerinin yıllara göre
dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Yıllara Göre Dağılımı
Araştırma
Yöntemi
Nicel
Nitel
Karma
Diğer*
Toplam

2007
61
22
6
45
134

2008
57
33
12
47
149

2009
95
76
20
49
240

Yıllar
2010
99
51
8
59
217

Toplam
2011
66
35
7
70
178

2012
41
26
9
36
112

N
419
243
62
306
1030

%
40,6
23,4
6
29,7
100

*Alanyazın derlemesi, uygulama geliştirme, model önerisi, materyal tasarımı, program değerlendirme, uygulama
tanıtımı vb. çalışmaları içermektedir.
Tablo 2 incelendiğinde yayımlanan bildirilerde en fazla Nicel (%40,6) ve Diğer (%29,7) yöntemlerin
kullanıldığı görülmektedir. Araştırmalarda en az kullanılan araştırma yöntemi ise Karma (%6) yöntemlerdir.
Bildirilerde kullanılan araştırma yöntemleri ile yıllara göre yayımlanan bildiri sayıları arasında paralellik
görülmektedir.
Sık Kullanılan Anahtar Kelimeler
Yayımlanan bildirilerde kullanılan anahtar kelimelerin analiz sonuçları Şekil 5’te gösterilmiştir.
Aşağıdaki kelime bulutları Wordle programı kullanılarak otomatik olarak oluşturulmuştur. Wordle kelime bulutu
oluşturmak için kullanılan web-tabanlı görsel bir uygulamadır.
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Şekil 5. 2007-2012 Yılları Arasında Yayımlanan Bildirilerin Anahtar Kelime Analizi
Anahtar kelimelerin analizi sonucunda ortaya çıkan kelime bulutları incelendiğinde 2007, 2008 ve 2009
yıllarında genellikle “bilgisayar, eğitim, öğretim, öğretmen” kelimelerinin daha belirgin bir şekilde görüldüğü,
2009 yılından itibaren ise “teknoloji, internet ve tutum” kavramlarının önem kazanmaya başladığı görülmektedir.
2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen BÖTE sempozyumlarında ise “sosyal, web, facebook” gibi konulara
yönelik daha fazla çalışma gerçekleştirilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde 2007-2012 yılları arasında BÖTE sempozyumlarında sunulan çalışmalar NMC’nin ilgili
yıllardaki ilerleme raporları ile karşılaştırılarak sunulmuştur. NMC; öğretim, öğrenme ve yaratıcı araştırmalar
için gelişen teknolojilere yönelik çeşitli göstergeler sunan bir organizasyondur ve 2002 yılından itibaren dünya
genelindeki eğitimcilere ve yöneticilere ileri düzey araştırma ve analizler sunarak kendi kurumlarında yeniliği
oluşturmalarını misyon olarak üstlenmiştir. BÖTE sempozyumlarında sunulan bildirilerin NMC tarafından 20072012 yılları arasında yayımlanan ilerleme raporlarında ortaya konulan göstergelere göre dağılımı Tablo 3’te
gösterilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde 2007-2012 yılları arasında NMC tarafından yayımlanan ilerleme
raporlarındaki göstergeler ile BÖTE sempozyumlarında sunulan çalışmalar karşılaştırıldığında sempozyumlarda
ilerleme raporundaki konu başlıklarına yönelik çalışmalar yürütüldüğü ancak bunların sayıca az olduğu
görülmektedir. NMC tarafından yapılan süre sınıflandırmasına göre BÖTE sempozyumlarında 1 yıl veya daha az
ve 2-3 yıl içerisinde önem kazanacağı öngörülen konulara yönelik daha fazla çalışma yapılmaktadır. Bu
bağlamda gelecekteki BÖTE sempozyumlarında ele alınabilecek konu başlıklarının belirlenmesinde NMC
tarafından yayımlanan göstergeler dikkate alınabilir.
Bu çerçevede BÖTE sempozyumlarındaki bildirilerin konu alanı dağılımlarına bakıldığında 2007 ve 2009
yıllarında “sosyal ağlar, sanal dünyalar, mobil telefonlar, bulut bilişim” alanlarının daha geriden takip edildiği,
2011 yılında ise “artırılmış gerçeklik, oyun-temelli öğrenme ve mobil cihazlar” alanlarında ülkemizde de belli
oranda çalışmaların yer aldığı görülmektedir.
BÖTE sempozyumlarının NMC, AECT gibi önemli
organizasyonların mevcut zaman ve geleceğe yönelik çizdiği perspektifleri değerlendirmesi ve sempozyumlara
davet edilecek bildirileri yoğunlaşacağı alanların bu çerçevede ele alınmasının eğitim teknolojisi alanının
gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Tablo 3. Yayımlanan Bildirilerin NMC İlerleme Raporlarındaki Eğilimlere Göre Dağılımı

1 yıl veya daha az
2007

2-3 yıl
4-5 yıl
1 yıl veya daha az

2008

2-3 yıl
4-5 yıl
1 yıl veya daha az

2009

2-3 yıl
4-5 yıl
1 yıl veya daha az

2010

2-3 yıl
4-5 yıl
1 yıl veya daha az

2011

2-3 yıl
4-5 yıl
1 yıl veya daha az

2012

2-3 yıl
4-5 yıl

Kullanıcı merkezli içerik oluşturma
Sosyal ağ
Mobil telefonlar
Sanal dünyalar
Yeni araştırma ve gelişen yayın biçimleri
Kitlesel çok kullanıcı eğitsel oyun
Grassroots Video
Collaboration Webs
Mobile Broadband
Data Mashups
Collective Intelligence
Social Operating Systems
Mobiles
Cloud Computing
Geo-Everything
The Personal Web
Semantic-Aware Applications
Smart Objects
Mobile Computing
Open Content
Electronic Books
Simple Augmented Reality
Gesture-Based Computing
Visual Data Analysis
Electronic Books
Mobiles
Augmented Reality
Game-Based Learning
Gesture-Based Computing
Learning Analytics
Mobile Apps
Tablet Computing
Game-Based Learning
Learning Analytics
Gesture-Based Computing
Internet of Things

Yayın
Sayısı
5
1

10
3
1
1
5
2
4
7
1
1
5
2
5
9
7
3
3
4
2
1
2
1
-

N

Toplam Bildiri
Sayısı

6 (%4,4)

134

15 (%10)

149

7 (%2,9)

240

18 (%8,2)

217

29 (%16,2)

178

10 (%8,9)

112
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A COMPARATIVE CASE STUDY ON THE SUPPORTIVE ROLE OF MOBILE PHONE
SHORT MESSAGE SERVICE IN THE USE OF SOCIAL NETWORKING SERVICES IN
FORMAL EDUCATION
ÖRGÜN EĞİTİMDE SOSYAL AĞ SERVİSİ KULLANIMININ CEP TELEFONU KISA
MESAJLARI İLE DESTEKLENMESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DURUM
ÇALIŞMASI
Can Mıhcı1, Nesrin Özdener2
Abstract
The use of the popular social networking platform Facebook as a learning management system has been proposed in the
literature. In this context, there have been attempts to carry out formative assessment activities over Facebook for
undergraduate students. However, it has been noted that personalized notifications associated with Facebook page posts,
result in a high chance of the important post getting lost somewhere in the news feed of the target audience. In order to
highlight and provide a possible solution to this problem, this paper aims to compare two cases that use Facebook groups
formed for a mobile-learning based formative assessment system, in terms of voluntary participation rates and resulting
academic success. In the first case, only Facebook wall posts and comments have been used for delivering questions to
students, getting their responses and providing feedback. In the second case, the questions have been delivered and
responses were received over SMS, while the Facebook wall was used solely for announcing correct answers and providing
feedback.
Keywords: SMS, Facebook, LMS, Formative Assessment, Mobile Learning
Özet
Literatürde popüler sosyal ağ platformu Facebook’un bir öğrenme yönetim sistemi olarak kullanım potansiyeline dair
çalışmalara rastlanmıştır. Bu bağlamda, üniversite öğrencileri için Facebook’un süreç değerlendirme aktivitelerinde
kullanımını test eden çalışmalar mevcuttur. Ancak bunların sonucunda görülmüştür ki Facebook sayfa gönderilerine ilişkin
uyarı mesajları, hedef kitlenin haber kaynağı sekmesinde hiç fark edilmeden geçip gidebilmekte, mesajlar öğrenciye
ulaşmayabilmektedir. Bu sorunu vurgulamak ve olası bir çözüm sunabilmek için bu çalışmada, mobil-öğrenme bağlamında
oluşturulmuş Facebook grupları üzerinde işleyen bir süreç değerlendirme uygulamasını kullanmış olan iki çalışma grubu,
uygulamaya gönüllü katılım ve uygulama sonu akademik başarı açısından kıyaslanmıştır. İlk grupta, sorular öğrencilere
Facebook grup duvarı üzerinden sorulmuş, öğrenci cevapları da buradan elde edilmiş ve nihayet cevaplara dönütler de
buradan sağlanmıştır. İkinci grupta ise sorular öğrencilere cep telefonu kısa mesajları (SMS) ile gönderilmiş ve cevaplar
yine kısa mesaj olarak toplanmışken, Facebook grup duvarı yalnızca doğru cevapların ilanı ve geribildirim sağlanması
amacıyla kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: SMS, Facebook, LMS, Süreç Değerlendirme, Mobil Öğrenme

1.

INTRODUCTION

1.1. Introduction
The past two decades have introduced such rapid advancements in information technology that, many concepts
in our daily lives have been redefined. The field of Educational Sciences is no exception and the recent
advancements in IT have currently brought around an age of Learning Environments in Instructional Design
(Warren, Lee, & Najmi, 2014). Numerous systems have been developed in the past decade to offer students
appropriate and dynamic learning environments, including Learning Management Systems (LMS). However, as
far as education is concerned, the learners of today fall into the category of the Millenium Generation who are
considered to be digital natives only in their zones of comfort (Oh & Reeves, 2014) which happen to almost
always include Social Networking Sites. This fact has urged educational researchers to the question as to
whether Social Networking Sites, where today’s learners seem to use so frequently and efficiently, could be used
as Learning Management Systems (Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu, 2012). As displayed by DiVall and Kirwin,
who have compared statistics on the use of the popular social networking service named Facebook and a
traditional LMS named Blackboard, it was found that students were more likely to generate and be exposed to
educational content on Facebook than on the traditional LMS (DiVall & Kirwin, 2012). Indeed, given the
Facebook platform’s technical capabilities and its current popularity, implications for its use as an LMS in not
just e-learning but also m-learning and blended learning scenarios can be noted.
Typical usage purposes of Learning Management Systems have been reported to be Class Management
(Registering, Enrolling, Displaying schedules, etc.), Communication (E-mail, Chat, Forums, etc.), Content
1
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Delivery (Learning Resources, Learning Object Repositories, Links) and last but not least; Assessment, both
summative and formative (Coates, James, & Baldwin, 2005). Whereas, summative assesment has been described
as assessment that is specifically intended to generate feedback on performance to improve and accelerate
learning (Sadler, 1998).
In his paper, Kibble notes that voluntary participation in online formative quizzes is a sensitive predictor of
student success (Kibble, 2011). This has led the authors to design and implement a mobile formative assessment
system over the popular Facebook Web platform, which can be accessed via PCs and Smartphones, for
delivering drill and practice questions and providing feedback to undergraduate students in the IT subject of SQL
queries.
There have already been attempts to carry out formative assessment activities over Facebook at undergraduate
level, but it turns out that although educational activities over the platform is welcomed by students, academics
are advised to rethink its deployment in ways that foster student engagement, interaction and collaboration in a
more constructivist and effective learning environment (Shraim, 2013). It has also been reported that various
factors influence students’ participation and interaction with Facebook as a learning management system.
Among concerning factors are, the lack of personalized notifications associated with Facebook page posts,
resulting in a high chance of the important post getting lost somewhere in the news feed of the target audience
(Shridhar, Gupta, & Shridhar, 2014), and the students’ feelings of having their area of privacy -invaded. These
clearly indicate problems in message delivery and/or communications design, implying that although Facebook
is popular among today’s learners, course content may get lost among notifications of a more personal nature
and/or simply fail to go above the attention threshold of the recipient. Moreover, the mobile aspect of the
designed formative assessment system is capable of including only the students who can successfully connect to
the Web with their Smartphones, leaving out students who do not have such expensive devices with Web
connectivity.
In order to address these problems, the authors have thought to re-design the mobile aspect of the formative
assessment system to operate over the SMS functionality found in all contemporary cellular phones, with the
rationale that SMS messages may create a greater sense of urgency and importance compared to Facebook
notifications and that participation rates may increase with the inclusion of students who do not have
Smartphones. It has been shown by previous research that SMS is a viable tool for delivering learning content to
students in a mobile learning context (Gasaymeh & Aldalalah, 2013). The strong points of SMS are as follows:


Rather personal. Complete privacy between instructor and student



Addressing students individually and directly, rather than leaving questions out in the open (possibly
even urging them)



Does not require internet connectivity



Recent drop in SMS charges, increase in the popularity of bulk SMS packages by mobile providers

It is thought that the use of SMS messages to support a formative assessment system on the Facebook Web
platform could increase student participation, which could therefore translate into higher academic success.
1.2. Purpose
This paper compares two cases where a formative assessment system on the Facebook Web platform is used for
delivering drill-and-practice questions on the IT subject of SQL queries to undergraduate students. In the first
case, the entire system, including the mobile aspect, is handled over the Facebook Web platform; whereas in the
second case, the mobile aspect is handled through SMS messages and Facebook Web plaform is used for
displaying results and providing feedback. The aim is to determine whether the strong points of directed personal
messages in general (such as SMS) be used as a message delivery method as opposed to the Facebook wall posts
for increasing student response rates in a drill-and-practice based Formative Assessment of programming
subjects. The research questions are as follows:
1.

Which group of students will submit a greater number of responses to the drill and practice questions?

2.

Which group of students will show greater academic success in terms of subjects covered by the drill
and practice program?
2.

METHODOLOGY

2.1. Research Design and Study Group
The study follows a posttest only quasi-experimental design. Pre-tests have been used, however, to control for
groups equivalency. The study group is comprised of 104 first year undergraduate students at Marmara
University Ataturk Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology;
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which are actually two classes of students (N1 = 49, N2 = 54) taught by the same instructor that are considered
separate cases with different interventions on each.
2.2. Data Collection Instruments
Data have been collected as part of the course of “Information Technologies in Education”, during Spring
semester of 2013. The subject matter has been SQL queries. The following instruments have been used for
collecting data:


Pre-Test on SQL Queries: This test has been used to determine equivalency between cases in terms of
academic pre-knowledge. It is comprised of 32 multiple choice questions, which were scored over 100
points. The test has an Internal consistency Cronbach’s Alpha value of .917.



Post-Test on SQL Queries: This test has been used for comparing academic success between cases
after the interventions. It is comprised of 15 Multiple Choice and 10 open ended coding questions,
which were scored over 100 points. The test has an Internal consistency Cronbach’s Alpha value of
.835.



Survey on Mobile Phone and SNS Usage: The survey has been used to find out about the mobile
phone, mobile internet and social network usage habits of students. Comprised of Likert-type and
open-ended questions.



Drill and Practice Questions: 16 drill and practice questions, delivered via Facebook group wall in
Case 1 and via SMS messages to each student in Case 2, using a bulk text messaging software on a
desktop PC connected over USB cable to a GSM mobile phone. The responses to these questions have
been collected over the same Facebook wall as post comments in Case 1, and as SMS replies in Case 2.
In each case, the students had a 3-hour time frame to respond the questions, at the end of which, correct
answers were revealed to students as Facebook wall comments/posts in Case 1/Case 2, respectively.

Table 1. The Cases and their relevant interventions explained.
1)
2)

3)

4)

Case 1 – Facebook Only
Drill-and-practice questions are sent to the Facebook group
as wall posts.
A time window (i.e. three hours) is given to the students
for submitting their responses as comments to the wall
post.
Instructor is notified of student activitiy through Facebook
alerts and provides real-time monitoring and feedback for
student responses.
At the end of the time window, the instructor shares the
correct answer with the students.

1)
2)
3)

4)

Case 2 – Facebook + SMS
Drill-and-practice questions are sent to the students individually
as SMS messages to their phones.
Students respond the questions directly by replying with SMS
messages, within a given time window (i.e. three hours).
At the end of the time window, the instructor heads to Facebook
wall and creates a wall post, revealing the question several
hours ago, as well as the correct answer and the names of the
respondents, in the chronological order of their relevant
responses.
Feedback is provided for any wrong answers as comments to
the wall post.

2.3. The Intervention
Once after the Pre-test on SQL queries and Survey on Mobile Phone and SNS Usage have been administered,
16 short answer practice questions on the subject of “SQL Queries” have been sent to both cases, with Case 1
(“Facebook Only”)receiving the questions on the wall of their relevant Facebook Group and Case 2 (“Facebook
+ SMS”) receiving the same questions on their mobile phones over SMS, as explained in Table 1.
Following the intervention, the academic success regarding the subject matter has been measured in each group
with the Post-Test on SQL Queries.
3.

FINDINGS

3.1. Equivalency Between Cases
The equivalence between two cases in terms of subject matter (SQL Query) pre-knowledge and Facebook usage
habits have been controlled for by administering and comparing the results of one SQL Query Skills pre-test and
one question from the Survey on Mobile Phone and SNS usage, respectively. Independent sample comparisons
have been carried out for statistically comparing the average scores from each set of data. The cases have been
compared in terms of subject matter pre-knowledge by analysing their relevant SQL Query Skills pre-test scores.
The independent samples non-parametric comparison of non-normally distributed data obtained from each case
have shown that there is no significant difference between cases in terms of SQL Queries pre-knowledge (MannWhitney U = 1241.50, p = .46). The cases have also been compared in terms of their Facebook usage habits by
analysing the answers to the 7-point ranking question “How often do you use Facebook” displayed in the Survey
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on Mobile Phone and SNS Usage. The independent samples non-parametric comparison of non-normally
distributed data obtained from each case have shown that there is no significant difference between the answers
of the students to the question “How often do you use Facebook” (Mann-Whitney U = 1301.00, p = .73).
3.2. Number of Responses
The number of responses sent by students in each case have been compared. It was shown that throughout the
two week duration of the intervention, students in the Facebook + SMS case group (N = 55, # of responses =
92) have submitted a significantly larger number of responses over SMS, than the students in Facebook-only (N
= 49, # of responses = 13) group who were required to submit answers as comments to a Facebook wall post
(Mann-Whitney U = 925.50, p = .00). The results have been shown on Table 2.

Table 2 Mann-Whitney test results comparing the average number of responses in the Cases
Group
Facebook Only
Facebook + SMS

N
49
55

Mean Rank
43,89
60,17

Sum of Ranks
2150,50
3309,50

U
925,50

p
.00

3.3. Academic Success
At the end of their relevant two-week drill and practice programs, students at both case groups have taken a posttest that measures their academic success in the subject matter. The independent samples t-test comparison of
normally distributed data obtained from each case have shown that there is significant difference between cases
in terms of SQL Queries academic success following the drill-and-practice program (t(102) = -2.218, p = .03).
The results have been shown on Table 3.
Table 3 Student’s T-test results comparing the average academic success in the Cases at the end of intervention
Groups
Facebook Only
Facebook + SMS

N
49
55

S
45,18
53,50

20,43
17,75

4.

df
102

t-test
t
-2,218

p
.03

DISCUSSION

Although no initial significant differences were found between cases in terms of knowledge in SQL queries and
Facebook usage frequencies; it has been shown that students who received the drill-and-practice questions over
the Facebook wall have yielded poor response rates compared to group of students who received questions in
their mobile phones. This finding is highly consistent with results from a recent study by O’Bannon and her
colleagues where a treatment group of students who were asked to partake in educational activities over
Facebook groups, have shown poor levels of participation, and no difference in terms of academic success
compared to the control group (O'Bannon, Britt, & Beard, 2014). It is also notable that the student group who
have responded relatively well to the drill-and-practice questions over SMS has shown significantly larger
success, indicating that voluntary participation in formative assessment indeed is a predictor of success (Kibble,
2011) and that SMS is a viable tool for use in formative assessments in mobile-learning context (Cosğun &
Ozdener, 2014).
5.

CONCLUSION

It has been claimed that, as far as educational applications over Facebook with mobile learning context are
concerned, there can be problems regarding the delivery of message notifications to recipients. The significantly
higher response rate and the consequential academic success achieved in this study by substituting Facebook
wall post notifications with the more personally-directed SMS messages could be considered to reinforce this
claim. However, the reasons for this phenomenon should be investigated further, i.e. by asking the students
directly what has caused them to respond or not.
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SHOULD THERE BE A LIMITATION FOR SEGMENTING PRINCIPLE IN MULTIMEDIA
PRESENTATIONS?
ÇOKLU ORTAMSUNUMLARINDAPARÇALARA BÖLME İLKESİ İÇİNSINIRLAMA
OLMALI MI?
Sinem Emine Mete1, Kübra Merter2, Yavuz Samur3

Abstract
Segmenting principle claiming that students learn better when a multimedia presentation is divided into smaller segments
than as a continuous unit (Mayer, 2001) was investigated in this study. The purpose of this study was to investigate the
effects of having too many segments in a multimedia presentation on students’ learning. In this study, two different
multimedia presentations were used. One of the presentations was a segmented presentation (SP) of 10 slides in which the
subject was the climate types. The other one was an over-segmented presentation (OSP) of 19 slides. Both classes were
taken pretest about the subject and one week later same test was given as posttest. As a result of this, there was no
significant difference (t = -0.758, p = 0.454 > .05) on retention between SP and OSP groups. In other words,
oversegmenting the slides in a multimedia environment does not have a negative effect on students’ understanding.
Keywords: multimedia, presentation, segmenting principle, over-segmented multimedia presentation
Özet
Bu araştırmada bir çoklu ortam sunumu sürekli devam eden bir bütün şeklinde olmasından ziyade küçük bölümlere
ayrıldığındaöğrencilerin daha iyi öğrendiğini iddia eden parçalara bölme ilkesiaraştırılmıştır. Araştırmanın amacı,
sunumunçok fazla bölümlere ayrılmasının öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu araştırmada iki
farklı çoklu ortam sunumu kullanılmıştır. Sunumlardan biri 10 slayttan oluşan iklim tipleriyle ilgili parçalara bölünmüş bir
sunumdur(SP). Diğer sunum ise yine aynı konuyla ilgili olup 19 slayttan oluşan fazla parçaya bölünmüş bir
sunumdur(OSP). Her iki sınıfa da önce konuyla ilgili bir ön test uygulanmıştır, bir hafta sonrasında da sunumlar gösterilip
ardından gruplara aynı test son test olarak uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda SP ve OSP gruplarının kalıcılık
testleri sonuçları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır(t = -0.758, p = 0.454 > .05). Başka bir deyişle, bir sunumu
çok fazla parçaya bölmenin öğrencilerin anlamaları üzerinde olumsuz bir etkisi ortaya çıkmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Çoklu ortam, sunum, parçalara bölme ilkesi, fazla parçaya bölünmüş çoklu ortam sunumları.

1.

INTRODUCTION

The role of multimedia is the integration of text, graphic, animation, picture, video and audio to give
information to the target group of people (Najjar, 1996). Multimedia tools give learners an opportunity to
comprehend subjects in an easy way and raise their attention toward lessons (Baoping& Yan, 2011). The
instructional materials with multimedia can supply different kinds of ways to design the content of lesson and
make instruction easier with the help of powerful visualization (Shephard, 2003; Teo& Chai, 2009).
Multimedia is used in many fields of education such as distance education. Multimedia in online
education may include any additional materials within a course and includes linked text documents, simulations,
linked video, games, and music (Genden, 2005).The reason why multimedia should be used in distance
education could be explained with a common theory. Learners perceive the given message invariable ways; a
multisensory system may be more effective in making information accessible to many learners (Genden,
2005).Multimedia applications have been widely used in education in recent years but there is no explicit
evidence for their quality used in education. Multimedia design principles provide instructional designers to
standardize multimedia learning environments in education. In this respect, whether instructional designers
consider these principles sufficiently or not is a question that must be answered.
Designing instructional multimedia materials require considering multimedia design principles as
mentioned above and the segmenting principle is one of them (Mayer, 2001).Working memory has limited
capacity to process information at the same time therefore Miller (1956) suggested that information should be
divided into chunks by using magical number 7 +/- 2. Intrinsic cognitive load is known as several elements that
must be processed at the same time in a working memory (Artino, 2008). Segmenting principle gives time to
learners to manage essential processing of information and prevent high intrinsic cognitive load (Mayer, 2001).
The segmenting principle supports that student or receiver learns better when a multimedia message is presented
1
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into smaller segments instead of continuous flow of information for students to have a chance to reach and
control information easily (Mayer, 2001).Studies have claimed that when learner manages the flow of
information that is presented, verbal and visual stimuli have a chance to make connections between each other
easily (Aly, Elen, &Williems, 2005; Dalton, 1990).
Some research studies have been conducted concerning segmenting principle. In the research of Mayer
and Chandler (2001), learners received multimedia presentation about lightning formation. In the experiment,
there were two groups of learners and WW group received a whole-whole presentation, in which learners
received a whole presentation and then received it again. PP group received a part-part presentation, in which
learners received a parts presentation and afterwards received the presentation again. In the whole presentation,
the program was shown as a unit (WW group) or two part presentations where learners clicked a button to view
each of 16 successive segments. The result of the experiment showed that PP group performed a better result on
the transfer test than the WW group did (Mayer & Chandler, 2001).
In the research of Mayer, Dow and Mayer (2003), the working of an electric motor in segmented(S) and
non-segmented (NS) versions were shown to the learners in a 20-minute multimedia presentation. The
researchers investigated that students who saw the S version had better transfer of information than students who
experienced the NS version.
In the research of Lusk, Evans, Jeffrey, Palmer, Wikstrom and Doolittle (2008), the working memory
capacity (WMC) and segmenting principle were investigated by experiencing a segmented instruction (SI) or
non-segmented instruction (NSI) version of a multimedia tutorial on historical inquiry. The result of the
experiment showed that segmenting principle helped learners with lower WMC remember and apply closer to
the ones who have higher WMC.
Based on the former research studies, it is obvious to claim that multimedia information should be
presented as segmented chunks rather than a whole presentation as a continuous unit. However, there is no
explicit information about how many chunks to use in multimedia presentations. “Should there be a limitation
for this principle?” is a question that must be answered within the current study. The aim of this quasiexperimental study is to investigate the effects of having “too many” segments in a multimedia presentation on
high school students’ learning. By stating too many, the researchers try to refer to a presentation which has
double more slides as compared to the same presentation which has enough slides to make the point. Researchers
have tried to conduct a research on how many segments there should be in an instructional material with
multimedia and what will happen when over-segmented multimedia presentation is used. According to the
researchers’ expected results from this study is having too many segments in a multimedia presentation cause
cognitive load, distract the attention of learners and they do not easily hold over-segmented information in their
memory because of the cognitive load theory stating that learners may forget previous information in the slides
of multimedia presentation.
One of the main reasons for researching about segmenting principle in multimedia learning is that only
few researches have been conducted concerning this field and the other reason is the significance of this
principle concerning the effect of multimedia messages that have been gaining importance in recent years
especially with the rise of the distance education.
2.

METHOD

Participants and Design
In this quasi-experimental study, 34 ninth grade high school students (16 female and 18 male) were
selected from the private school in the north-west part of Turkey as participants. Their ages range from 15 to 17.
The socio-economic levels of participants are higher than many public school students.
In this quasi-experimental study, independent variable was segmented (SP) or over-segmented (OSP)
presentations and dependent variable was the retention of the students. The influence of independent variable on
student’s retention was analyzed in this study. Two different groups of students were given a pretest about the
learning subject before watching the presentations. After one week, two different multimedia presentations (SP
and OSP) were shown to both groups of students and the same test was applied as posttest. At the end, the
retention test results of both groups were analyzed and compared in this study.
Table 1: Research Design
Groups
Segmented
Over-Segmented

Before treatment

During treatment

After treatment

Pretest
Pretest

Segmented Presentation
Over-Segmented
Presentation

Posttest
Posttest
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Instruments and materials
A paper-and-pencil type multiple-choice test was selected as a data collection tool for this study. There
were 8 items in the both pretest and posttest and they were developed by the researchers and subject matter
experts. The pretest was held to identify the students’ level of knowledge about the experiment subject and one
week after, the same test was held as a posttest to assess their retention about the subject after the experiment. As
for the multimedia presentations, there were two multimedia presentations, one of them was SP and the other one
was OSP about the subject of climate types. Both of them were prepared by the researchers after expert reviewed
them. Researchers considered the magical number 7 +/- 2 (Miller, 1956) while they were designing their
instructional multimedia presentations used for their research experiment. In the SP, there were10 slides and
each slide had more than one item about the climate types. In the OSP, there were19 slides and each slide had
only one item about the same topic. Both of them took 3 minutes and 23 seconds. Researchers considered all
multimedia design principles such as modality, spatial contiguity, temporal contiguity, signaling, and
redundancy while designing multimedia presentations. However, only the application of segmenting principle is
different. SP was applied to 19 students in one class and OSP was applied to 15 students in another. Before
giving presentations about the subject, researcher gave general information about the presentation to the
students. While presenting the subject, researchers used Powtoon as an online multimedia presentation creation
tool with overhead projector in the class.
3.

RESULTS AND DISCUSSION

Two different t-tests were applied in this study. One of them was applied to see is there any significant
difference between two groups of students in terms of prior knowledge about the learning subject. The other ttest was applied to see is there any significant difference between the effects of two different designed
multimedia presentations on students’ learning.
Table 2 presents the mean scores and standard deviations for each group on each of the two tests.
Independent sample t-test analysis was conducted to compare the retention test scores in SP and OSP conditions.
Table 2: Independent Samples T-Test Results for Both Groups
Group
N
Pretest
Posttest

SP
OSP
SP
OSP

19
15
19
15

M

SD

t

p

1.790
1.867
6.368
6.533

0.535
0.640
0.895
1.060

-0.829
-0.758

0.413
0.454

The results showed that in Table 2, there is no significant difference between SP and OSP groups’
pretest total scores (t = -0.829, p = 0.413 > .05). According to the pretest scores, both groups of students had
almost equal prior knowledge. When we look at the group statistics on Table 2, there is no significant difference
between the students who received SP and OSP on the retention test (t= -0.758, p = 0.454 > .05). It means that
using SP or OSP multimedia presentation does not make a difference in terms of learning.
Overall, the results prove that using too many segments in multimedia presentation do not hurt learning
because both groups of students scored almost equal in the retention test. The reason for no significant difference
between groups in terms of learning may depend on the fact that all multimedia design principles were
accurately used while designing both multimedia presentations. In multimedia presentations, researchers
considered modality principle (using animation and narration) but if they had used animation, narration and text
together, this condition could have caused cognitive overload because of violating Mayer’s redundancy principle
(Mayer, 2001). 3 minutes 32 seconds short duration multimedia presentations were used in this study. If
researchers had designed 20 minutes multimedia presentations or had conducted research on different learner
groups, there could have been different experiment results. For instance in Mayer, Dow and Mayer’ s study,
working of an electric motor was shown to the learners with 20 minute segmented (S) and non-segmented (NS)
presentations. As a result, the researchers investigated that students who saw the S version had better transfer of
information than students who experienced the NS version.
The further study can be done on the effects of long-continued segmented multimedia presentations on
learning which can be done on different learner groups such as elementary school students and university
students or by disregarding one of the multimedia principles such as redundancy and modality principles.
In conclusion, while designing multimedia instruction, designers should consider decreasing cognitive
load of learners. Working memory has a limited capacity while processing several information simultaneously.
Processing several information at the same time cause high intrinsic cognitive load. Therefore, instructional
designers should consider preventing high intrinsic cognitive load of students to grasp information easily and
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effectively. The main idea of segmenting principle is to present multimedia instruction in smaller segments
instead of continuous flow of information for providing learners to catch and control the information easily.
Controlling information is a significant issue for students because they have a chance to categorize and organize
information in their minds easily. Since the posttest results of students receiving over-segmented presentation
was almost equal to segmented one, it was proved that using too many segments in multimedia presentation had
no negative effect on learning in this study.
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BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI OLAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE
SALDIRGANLIK DUYGUSUNUN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF AGGRESSIVE TENDENCIES IN MIDDLE SCHOOL STUDENTS
WITH VIDEO GAME ADDICTION
Belkıs Kaya1, Özge Gücün2
Özet
Teknolojik gelişmelerin hızlandığı günümüzde, çocukların teknolojiye ilgisi de artmıştır. İnsanların hayatını
kolaylaştırmak, onlara yarar sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojinin doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri bilgisayar
oyun bağımlılığıdır. Günümüzde bilgisayar oyun bağımlılığı her kesime yayılmıştır. Özellikle küçük yaştaki çocukların
oyun oynama süreleri artmıştır. Çalışmanın amacı ortaokul çağındaki çocukların, bilgisayar oyun bağımlılıklarının
saldırganlık duygusu üzerinde etkilerinin saptanmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Örnekleminde bulunan
İstanbul ili, Üsküdar ilçesindeki Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu’ndaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 300 öğrenci
katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Bireyi Tanıma Formu”, “Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, “Buss
ve Perry Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Bireyi Tanıma Formu’ndan elde edilen sonuçlar, frekans ve yüzdelik tablolar
halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Elde edilen bağımsız değişkenler ile oyun bağımlılığı ve saldırganlık puanları
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Bağımsız Grup T-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Anlamlı farklılıkların kaynağını
belirlemek amacıyla LSD testinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin oyun bağımlılıkları ile
saldırganlıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin saldırganlık eğilimleri cinsiyet
ve oyun türü değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Oyun bağımlılığı, ortaokul öğrencileri, saldırganlık
Abstract
The rapidly advancing technology of today’s world has captivated the hearts and minds of many, including children.
However; technology, which essentially serves to provide people with the means to accomplish tasks with ease and
efficiency, does not come without harmful aspects. Among these is video game addiction, which is prominent among all
parts of the modern society, most especially in children, whose time spent playing video games per day has dramatically
increased recently. The aim of this study is to find out whether video game addiction in children has an effect upon their
levels of aggression. Following a survey research model, the sample for the study has been 300 students studying at 5th and
6th grades of Hezarfen Ahmet Çelebi Elementary School in the Üsküdar District of Istanbul; whereas the following
instruments have been used to collect data: “Personal Information Form”, “Video Game Addiction Scale for Children”, and
“Buss and Perry Aggression Questionnaire”. Data from the Personal Information Form have been interpreted over
descriptives including frequencies and percentile charts. Relationships between the determined independent variables and
video game addiction and aggression scores have been analyzed through Independent samples T-tests and Univariate
Analyses of Variance. LSD post-hoc tests have been employed in order to precisely determine the source of significant
variance. Results have shown that there is a statistically meaningful positive correlation between video game addiction and
aggressive tendencies in children. On the other hand, the these tendencies are not meaningfully influenced by the variables
of gender and type of game played.
Keywords: video game addiction, middle school students, aggression

1.

GİRİŞ

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızda birçok değişiklik olmuş ve eski alışkanlıklarımız yerini yeni
alışkanlıklara bırakmıştır. Piyasaya ilk bilgisayar oyununun sürüldüğü zamandan bu yana çocukların ve
gençlerin boş zamanlarındaki oyun oynama alışkanlıkları da giderek artmıştır. Günümüzde tüm dünyada
çocukların ve gençlerin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve oynanma oranları hızla artmıştır.
Horzum (2011) araştırmasında, bağımlı düzeyinde bilgisayar oyunu oynamanın, öğrencilerin oyun oynamayı
bırakamaması, oyunu gerçek hayatıyla ilişkilendirmesi, oyunu oynamaktan dolayı görevlerini aksatması ve oyun
oynamayı başka etkinliklere tercih etmesi gibi sonuçların ortaya çıkardığını belirtmiştir. Bu durumların ise
çocuğun sosyalleşmesini ve akademik başarısını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
Bilgisayar oyunları çocukların el-göz koordinasyonuna katkı sağladığı gibi, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük
çeken çocukların da uzun süre odaklanabilmesine de katkı sağlamaktadır. Çocuklar günlük yaşamlarında ve
eğitimlerinde öğrendikleri pek çok kavramı bilgisayar oyunlarıyla pekiştirebilmektedir. Günümüzde yaygın
olarak kullanılan tablet, akıllı telefon ve bilgisayardaki eğitsel oyunlar çocukların bilişsel ve zihinsel
gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki bu olumlu yönlerine karşılık, son
yıllarda yapılan bazı araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini
göstermektedir.
1
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Araştırmanın genel amacı ortaokul çağındaki çocukların, bilgisayar oyun bağımlılıklarının saldırganlık duygusu
üzerinde etkilerinin saptanmasıdır.
2.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Araştırmada kullanılan model, tarama modelidir. Bilgisayar oyun bağımlılığı olan ortaokul öğrencilerinde
saldırganlık duygusunun incelenmesini araştıracağımız bu çalışmada bağımlı değişken: saldırganlık; bağımsız
değişken ise: Bilgisayar oyunudur.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın örneklemini; Üsküdar ilçesi Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu 5. Ve 6. Sınıftan toplam 300
öğrenci oluşturmaktadır.
Veriler ve Toplanması
Araştırmada veri toplamak amacıyla 1 anket, 2 ölçek sonucundan yararlanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgilerini
tespit etmek için Bireyi Tanıma Formu geliştirilmiştir. Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığını belirlemek
amacıyla 5’li likert tipinde, 21 soruluk “Çocuklar için Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Horzum M.B, Ayas T., Balta Ö.
)”, saldırganlık düzeylerini belirlemek için de 5’li likert tipinde, 29 soruluk “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği”
kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada kullanılan Bireyi Tanıma
Formu’ndan elde edilen sonuçlar, frekans ve yüzdelik tablolar halinde düzenlenerek yorumlanmıştır. Bireyi
Tanıma Formu’ndan elde edilen bağımsız değişkenler ile oyun bağımlılığı ve saldırganlık puanları arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla Bağımsız Grup T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Anlamlı
farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla da LSD testinden yararlanılmıştır.
3.

BULGULAR

3.1. Öğrencilerin Oyun Bağımlılık Puanlarıyla İlgili Bulgular
Öğrencilerin oyun bağımlılıkları, ailelerinin gelirlerine göre tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış ve
istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (F=0.806; p>0.05)
Evinde bilgisayarı olup olmayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t- testi sonucunda evinde
bilgisayarı olan öğrencilerin, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilere göre anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. (t=0.669, p>0.05)
Akıllı telefonun varlığına ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t- testi sonucunda akıllı telefonu olan öğrencilerin,
akıllı telefonu olmayan öğrencilere göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. (t=1.145, p>0.05)
Öğrencilerin oyun bağımlılık puanlarının akıllı telefonda oyun oynama değişkenine göre bağımsız grup t-testi ile
karşılaştırılmış ve istatistiksel bakımdan manidar farklılık bulunamamıştır (t=3.197, p>0.05)
Tablo 1: Öğrencilerin Oyun Bağımlılık Puanlarının
Cinsiyete Göre Bağımsız Grup T-Testi ile Karşılaştırılması
Cinsiyet

N

Ortalama

ss

Kız

138

39,7754

11,58215

Erkek

162

48,8951

15,75299

Oyun Bağımlılığı

sd

t

p

298

-5,627

,000

Çalışma grubundaki öğrencilerin oyun bağımlılığı puanları cinsiyetlerine göre bağımsız grup t testi ile
karşılaştırılmıştır. Buna göre erkek öğrencilerin oyun bağımlılığının kız öğrencilere göre .05 düzeyinde daha
yüksek olduğu ve anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. (t=-5.627, p<0.05)
Tablo 2: Öğrencilerin Oyun Bağımlılık Puanlarının
Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Göre Bağımsız Grup T-Testi ile Karşılaştırılması
Bilgisayar Oyunu Oynama

N

Ortalama

ss

Evet

271

45,9077

14,58826

Hayır

29

33,4138

10,31475

Oyun Bağımlılığı

196

sd

t

p

298

4,490

,000
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Bilgisayar oyunu oynayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t- testi sonucunda bilgisayar oyunu
oynayan öğrencilerin, bilgisayar oyunu oynamayan öğrencilere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
(t=4.490, p<0.05)
Tablo 3: Öğrencilerin Oyun Bağımlılık Puanlarının
Facebook’ta Oyun Oynamalarına Göre Bağımsız GrupT-Testi ile Karşılaştırılması
Facebook’ta Oyun
Oynama

N

Ortalama

ss

Evet

190

46,8579

15,16526

Hayır

110

40,9727

13,08018

Oyun Bağımlılığı

sd

t

p

298

3,402

,001

Facebookta oyun oynayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t- testi sonucunda facebookta oyun
oynayan öğrencilerin, facebookta oyun oynamayan öğrencilere göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
(t=3.402, p<0.05)
Tablo 4: Öğrencilerin Oyun Bağımlılık Puanlarının
Oyun Sitesi Üyeliklerine Göre Bağımsız Grup T-Testi ile Karşılaştırılması
Oyun Sitesi Üyeliklerine

N

Ortalama

ss

Evet

148

48,9392

15,32693

Hayır

152

40,5724

12,80190

Oyun Bağımlılığı

sd

t

p

298

5,137

,002

Oyun sitesine üye olan öğrencilerin oyun bağımlılık puanları ortalaması 48.93, oyun sitesine üye olmayan
öğrencilerin ortalaması ise 40.57’dir. Öğrencilerin oyun bağımlılık puanlarının oyun sitesine üye olan
değişkenine göre bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmış ve istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık bulunmuştur.
(t=5.137, p<0.05)
Aile bireyleri hiç oyun oynamayan öğrenciler ile aile bireyleri az, orta ve çok derecede oyun oynayan öğrenciler
arasında oyun bağımlılık puanları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre hiç oyun oynamayan
aile bireylerine sahip öğrenciler, az, orta ve çok oyun oynayan aile bireylerine sahip öğrencilere göre daha az
oyun bağımlılığı göstermektedir. (sırayla p=.000, p=.001, p=.015)
Evde oyun oynayan öğrenciler ile hem ev hem internet kafede oyun oynayan öğrenciler arasında oyun bağımlılık
puanları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre evde oyun oynayan öğrenciler ile hem ev hem
internet kafede oyun oynayan öğrencilere göre daha az oyun bağımlılığı göstermektedir. (p=.000)
Evde hiç oyun oynamayan öğrenciler ile evde 2-3 saat, 3-4 saat ve 4 saat ve üzeri oyun oynayan öğrenciler
arasında oyun bağımlılık puanları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre evde hiç oyun
oynamayan öğrenciler, 2-3, 3-4 ve 4 saat ve üzeri oyun oynayan öğrencilere göre daha az oyun bağımlılığı
göstermektedir. (sırayla p=.042, p=.046, p=.000)
İnternet kafede hiç oyun oynamayan öğrenciler ile 2-3, 4 saat ve üstü sürede oyun oynayan öğrenciler arasında
oyun bağımlılıkları bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. İnternet kafede hiç oyun oynamayan
öğrenciler, internet kafede 2-3 saat, 4 saat ve üstü süre oyun oynayan öğrencilere göre daha az oyun bağımlılığı
göstermektedir. (sırasıyla p=.008, p= .001)
Oyun türüne göre spor oyunlarını oynayan öğrenciler ile macera, beceri, Savaş ve zekâ oyunlarını oynayan
öğrenciler arasında oyun bağımlılıkları bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre spor oyunlarını
oynayan öğrenciler, macera, beceri ve zekâ oyunlarını oynayan öğrencilere göre daha fazla oyun bağımlılığı
gösterirken, (sırasıyla p=.013, p= .011, p=.000) Savaş oyunları oynayan göre daha az oyun bağımlılığı
göstermektedirler. (p= .034) Savaş oyunlarını oynayan öğrencilerin diğer oyun türlerini oynayan öğrencilere
göre oyun bağımlılık puanları daha yüksektir.
3.2. Öğrencilerin Saldırganlık Puanları İle İlgili Bulgular
Öğrencilerin saldırganlıkları, ailelerinin gelirlerine göre tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış ve
istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (F=0.162; p>0.05)
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Öğrencilerin saldırganlık puanları evde bilgisayarlarının varlığına göre bağımsız grup t-testi ile
karşılaştırılmıştır. Evinde bilgisayarı olan öğrencilerin ortalaması 73.77, evinde bilgisayar olmayanların
öğrencilerin ortalaması ise 78.08’dir. Evinde bilgisayarı olup olmayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan
bağımsız grup t- testi sonucunda evinde bilgisayarı olan öğrencilerin, evinde bilgisayarı olmayan öğrencilere
göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. (t=-0.758, p>0.05)
Çalışma grubundaki öğrencilerin saldırganlık puanları bilgisayar oyunu oynamalarına göre bağımsız grup t-testi
ile karşılaştırılmıştır. Bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin ortalaması 73.89, bilgisayar oyunu oynamayan
öğrencilerin ortalaması ise 74.41’dir. Bilgisayar oyunu oynayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan bağımsız grup
t- testi sonucunda bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin, bilgisayar oyunu oynamayan öğrencilere göre anlamlı
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. (t=-0.138, p>0.05)
Öğrencilerin saldırganlık puanları facebookta oyun oynamalarına göre bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır.
Facebookta oyun oynayan öğrencilerin ortalaması 75.09, facebookta oyun oynamayan öğrencilerin ortalaması
ise 71.95’dir. Facebookta oyun oynayan öğrencilere ilişkin olarak yapılan bağımsız grup t- testi sonucunda
facebookta oyun oynayan öğrencilerin, facebookta oyun oynamayan öğrencilere göre anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. (t=1.361, p>0.05)
Çalışma grubundaki öğrencilerin saldırganlık puanları akıllı telefonlarının varlığına göre bağımsız grup t-testi ile
karşılaştırılmıştır. Tablodaki verilere bakıldığında akıllı telefonu olan öğrencilerin ortalaması 76.21, akıllı
telefonu olmayan öğrencilerin ortalaması ise 70.85’dır. Akıllı telefonun varlığına ilişkin olarak yapılan bağımsız
grup t- testi sonucunda akıllı telefonu olan öğrencilerin, akıllı telefonu olmayan öğrencilere göre anlamlı farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. (t=1.145, p>0.05)
Öğrencilerin saldırganlıkları, evde oyun oynama sürelerine göre tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış ve
istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. (F=1.217; p>0.05)
Tablo 5: Öğrencilerin Saldırganlık Puanlarının
Cinsiyete Göre Bağımsız Grup T-Testi ile Karşılaştırılması
Cinsiyet

N

Ortalama

ss

Kız

138

69,7319

17,27178

Erkek

162

77,5309

20,22887

Saldırganlık

sd

t

p

298

-3,557

,000

Cinsiyet değişkenine ilişkin olarak yapılan incelemede öğrencilerin saldırganlık puanları anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Erkeklerin saldırganlık ortalaması %77.53 iken, kızların saldırganlık ortalaması %69.73’tür.
Tablo 6: Öğrencilerin Saldırganlık Puanlarının
Akıllı Telefonda Oyun Oynamalarına Göre Bağımsız Grup T-Testi ile Karşılaştırılması
Akıllı Telefonda Oyun

N

Ortalama

ss

sd

Evet

177

76,4576

19,28493

298

Hayır

123

70,3252

18,79549

266,814

Saldırganlık

t

p

2,737

,017

Akıllı telefonda oyun oynayan öğrencilerin saldırganlık puanları ortalaması 76.45, akıllı telefonda oyun
oynamayan öğrencilerin ortalaması ise 70.32’dir. Öğrencilerin saldırganlık puanlarının akıllı telefonda oyun
oynama değişkenine göre bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmış ve istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık
bulunmuştur (t=2.737, p<0.05)
Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri aile bireylerinin oyun oynama sıklığına göre incelendiğinde .05 düzeyinde
anlamlı farklılık göstermektedir. Buna göre hiç oyun oynamayan aile bireylerine sahip öğrenciler, az, orta ve çok
oyun oynayan aile bireylerine sahip öğrencilere göre daha az saldırganlık göstermektedir. (sırayla p=.029,
p=.022, p=.009)
Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri oyun oynadığı mekâna göre incelendiğinde .05 düzeyinde anlamlı farklılık
göstermektedir. Evde oyun oynayan öğrenciler ile hem ev hem internet kafede oyun oynayan öğrenciler arasında
saldırganlık puanları açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre evde oyun oynayan öğrenciler ile
hem ev hem internet kafede oyun oynayan öğrencilere göre daha az saldırganlık göstermektedir. (p=.006)
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Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri internet kafede oyun oynama sürelerine göre incelendiğinde .05 düzeyinde
anlamlı farklılık göstermektedir. İnternet kafede hiç oyun oynamayan öğrenciler, internet kafede 2-3 saat, 4 saat
ve üstü süre oyun oynayan öğrencilere göre daha az saldırganlık göstermektedir. (sırasıyla p=.007, p= .015)
Öğrencilerin saldırganlık düzeyleri oyun türüne göre incelendiğinde .05 düzeyinde anlamlı farklılık
göstermektedir. Spor oyunlarını oynayan öğrenciler beceri ve zekâ oyunlarını oynayan öğrencilere göre daha
fazla saldırganlık göstermiştir. (sırasıyla p=.034, p= .039) Savaş oyunlarını oynayan öğrencilerin diğer oyun
türlerini oynayan öğrencilere göre saldırganlık puanları daha yüksektir.
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Erkek öğrencilerin oyun bağımlılığı, kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Literatüre bakıldığında bunu
destekleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Kars (2010), Sağlam(2011), Bilgi (2005)) Bu araştırmalardaki
ortak sonuç; erkeklerin kızlardan daha fazla bilgisayar oyunu oynadıkları ve erkeklerin kızlardan daha fazla
şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynadıklarıdır.
Gelir değişkenine ilişkin olarak yapılan incelemede öğrencilerin oyun bağımlılığının anlamlı bir şekilde
farklılaşmadığı görülmüştür (p>0.05). Solak (2012) da aynı sonuca varmıştır.
Bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin oyun bağımlılığı, oynamayanlara göre (Facebook, akıllı telefon oyunları
oynayanlar) daha yüksek çıkmıştır. SOLAK(2012) da aynı sonucu bulmuştur.
Öğrencilerin oyun oynadığı mekâna göre oyun bağımlılığı incelendiğinde hem evde hem de internet kafede oyun
oynayan öğrencilerin evde oyun oynayan öğrencilere göre oyun bağımlılıklarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bunun nedeni; öğrencilerin evde oyun oynamasının yanında, internet kafede de oyun oynamasıdır.
Öğrenci birbirinden bağımsız bu iki ortamda uzun süre oyun oynayabilmekte, bu da oyuna olan bağımlılığını
artırmaktadır.
Öğrencilerin oynadıkları oyun türüne bakıldığında, savaş oyunu oynayan öğrencilerin oyun bağımlılığı, diğer
oyun türlerini oynayan öğrencilere göre daha yüksektir. Bunun nedeni; savaş oyunlarının genelinin online
olması, etkileşimin çocuklardaki oyun bağımlılığını artırması olabilir.
Cinsiyet değişkenine ilişkin olarak yapılan incelemede erkek öğrencilerin saldırganlığı, kız öğrencilere göre daha
yüksek bulunmuştur.(%77.53, %69.73). Solak(2012), erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek
fiziksel saldırganlık eğilimi gösterdiği sonucuna varmıştır. Günay(2011) ise cinsiyet değişkeninin saldırganlık
tepkisi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını belirtmiştir.
Bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin, bilgisayar oyunu oynamayan öğrencilere göre saldırganlık puanları
açısından manidar farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Bilgi(2005) , araştırmasında bilgisayar oyunu
oynamayan öğrencilerin saldırganlık düzeyi savaş, strateji ve macera oyunu oynayan öğrencilerden daha düşük
bulmuştur.
Yapılan araştırmada öğrencilerin oyun bağımlılıkları ile saldırganlıkları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Bilgi(2005) yaptığı araştırmada öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılıkları ile
saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı ilişki elde etmiştir. Aynı şekilde Solak (2012), ortaöğretim öğrencilerinin
bilgisayar oyun tutumları ile saldırganlık düzeylerini incelemiş ve öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlıkları ile
saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon görmüştür.
5.
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ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÖĞRENME ANALİTİKLERİ
ARAÇLARININ İNCELENMESİ
ANALYZİNG LEARNİNG ANALYTİCS TOOLS USED IN LEARNİNG MANAGEMENT
SYSTEMS
Esra YILDIZ1, Ferhat BAHÇECİ2
Özet
Sanal alemdeki her bir paylaşım, durum güncellemesi, gezinti geride dijital bir ayak izi bırakır. Öğrenme yönetim
sistemlerinin eğitimde kullanılması içerisindeki öğrenci etkileşimlerinin izlenebileceği sorusunu akla getirmiştir. Bu
ihtiyaçtan dolayı “öğrenme analitikleri” alanı doğmuştur. Öğrenme analitikleri öğrenci hakkında yararlı bilgi elde etmek,
kişinin önceki öğrenmelerini yansıtmak ve eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla kullanılabilir.
Bu çalışmada öğrenme yönetim sistemlerinde kullanılan öğrenme analitikleri araçlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Alanyazındaki öğrenme analitikleri hakkındaki tüm çalışmalar derlenmiş ve özellikle öğrenme yönetim sistemlerinde
kullanılan araçlar üzerinde durulmuştur. Yeni bir alan olması itibariyle 2006-2014 yılları arasında yayınlanan 15 makaleye
ulaşılabilmiş ve bu makalelerde toplamda 7 aracın geliştirildiği ve/veya uygulandığı görülmüştür. Bu çalışmada öğrenme
analitiklerinin tanımı, süreçleri ve bu araçlar kullanılarak şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmeye
çalışılmıştır. Bu araçları kullanan sistemlerin daha etkin olduğu ve öğrenci başarısını, etkileşim ve topluluk hissini
arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında ilgili konularda Türkçe herhangi bir akademik yayına
rastlanmaması dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme analitikleri, Moodle, ÖYS, LMS, Öğrenme Yönetim Sistemleri.
Abstract
In the virtual world each share, each post leaves a digital footprint behind. From this point on "learning analytics" term is
born. Learning analytics get useful information about students, reflecting their previous learning and improve instruction
using social interaction.
In this study we aimed to investigate learning analytics tools in which used in learning management systems. For this
purpose, all papers in literature compiled and especially focused on the learning analytics tools used in LMS. As a new
field we reached 15 articles published between the years 2006-2014. Seven tools are developed and / or applied in those
articles. In this paper we gave information about learning analytics’s definition, processes and we found that student
achievement, interaction and sense of community was higher in learning analytics tools used LMS systems and also
instruction was more effective. In the stage of data collection noticed that there was no Turkish papers.
Keywords: Learning analytics, Moodle LMS, LMS, Learning Management Systems.

1. GİRİŞ
ÖYS’ler özellikle kalabalık sınıflarda eğitimcilerin sıklıkla başvurdukları bir öğretim aracı halini
almışlardır. Farklı isimlerde olmalarına rağmen ortak kullanım amaçları öğretimi desteklemek; teknolojiyle
zenginleştirmek; öğrencinin bilgiyi kendisinin yapılandırmasına olanak sağlamak ve eğitim-öğretimin kalitesi,
etkililiği, kalıcılığını arttırmak olarak sıralanabilir. Lakin tüm bu yararları sadece sistemi uygulamayla elde
etmek mümkün değildir. Bunun için etkin bir öğretim tasarımına, kullanılacak içeriklere, etkileşimli derslere,
öğretim yaklaşımına uygun ödev ve sınavlara da ihtiyaç vardır. Bu kadar emek verip sistemi kendisi tasarlayan
eğitimci hem sistemin kullanılabilirliğini hem de öğrenci performansındaki değişikliği fark etmek adına birtakım
analizlere ihtiyaç duyacaktır. Teknoloji destekli öğrenmenin hayatımıza girmesiyle birlikte “öğrenme
analitikleri” adlı yeni bir araştırma alanı ortaya çıkmıştır(Elias, 2011). Eğitsel veri madenciliği, akademik
analitikler, sosyal ağ analizleri gibi farklı dallardan tekniklerin devşirilmesiyle ortaya çıkan bu kavram yararlı
bilgi elde etmek, kişinin önceki öğrenmelerini yansıtmak ve eğitim-öğretimi geliştirmek için kullanılır(Dyckhoff
ve diğerleri , 2012). Çünkü sanal alemdeki her bir paylaşım, her bir durum güncellemesi, gezilen her bir site
geride dijital bir ayak izi bırakır.
Bu noktadan hareketle ÖYS’lerde de forumdaki her bir paylaşım, her bir okunan sayfa, her bir kullanıcı
girişi, yüklenen her bir ödev, çözülen her bir soru, indirilen her bir dosyanın dijital olarak verisi mevcuttur
denilebilir. Öğrenme analitikleri tam bu noktada devreye girer ve yıllık bazda öğrencinin kalma geçme
yaklaşımı yerine riskte olan öğrencilerin durumu yahut geleceği hakkında eğitimciye geribildirim verir. Bu
yöntemi mobil öğrenmedeki “push” mantığına benzetmek mümkündür. Çünkü öğrencinin kontrol edildiğini,
çalışmalarının birileri tarafından düzenli olarak değerlendirildiğini bilmesi öğrenciyi sistemi daha etkin
kullanmaya iteceği düşünülmektedir. Sadece bu da değil; wiki, forum, chat gibi uygulamalarla gerek akranları
gerekse eğitimciyle olan paylaşımları da öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına yardımcı olacaktır.
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Öğrenme analitikleri kavramı ilk kez 2010’da Siemens tarafından “öğrenme üzerinde tahmin ve tavsiye
yapabilmek için akıllı veri, öğrenenin ürettiği veri, bilgi ve sosyal bağlantıları keşfetmek için analizlerin
kullanılması” olarak tanımlanmıştır. Daha sonra düzenlenen 1. Uluslararası Öğrenme Analitikleri ve Bilgi
Konferansı (2011)’nda yeniden tanımlanmıştır. Buna göre öğrenme analitikleri(ÖA); öğrenme ve öğrenmenin
gerçekleştiği ortamları anlamak ve optimize etmek amacıyla; bu bağlamda ve öğrenenler hakkında verilerin
toplanması, ölçümü, analiz ve raporlanmasıdır. Elias(2011) ise öğrenme analitiklerini eğitim ve öğretimi
iyileştirmek için gelişmiş analitik araçların kullanıldığı gelişmekte olan bir alan olarak tanımlamıştır. Johnson ve
arkadaşlarına (2011) göre ise öğrenciler tarafından üretilen ve onlar adına toplanan verilerin büyük kısmının
akademik ilerlemelerini, gelecekteki performanslarını ve potansiyel sorunlarını vaktinde tahmin etmek için
yorumlanmasıdır (Chatti ve diğerleri , 2012) .
Tüm bu tanımların ortak noktası öğrenci verilerinin eğitimciler tarafından değerlendirilmesine
dayanmaktadır. Bu değerlendirme işlemi eğitsel veri madenciliğindeki kadar komplike olmamaktadır. Bu sayede
eğitimciler tarafından kolayca uygulanabileceği düşünülmektedir. Öğrenme analitiklerinin yeni gelişen bir alan
olduğu düşünülürse pedagojik, etik gibi birçok açıdan sorgulanması gerektiği de yadsınamaz bir gerçektir.
2. ÖĞRENME ANALİTİKLERİ SÜREÇLERİ
Öğrenme analitiklerini en basit şekilde şemalandırmak gerekirse aşağıdaki gibi bir şekil çizilebilir.

Şekil 1. Öğrenme analitikleri süreçleri
Bu süreçlere tek tek değinmek hangi aşamada nelerin gerçekleştiğini bilmek öğrenme analitiklerini
anlamak için önem arz eder.
Veri toplama ve İşlem öncesi süreç: Öncelikle yapılması gereken eğitsel verileri toplamaktır. Bunun
için öğretim yönetim sistemleri ya da öğretim ortamlarını buna uygun olarak tasarlamak gerekir. Hangi
veritabanının kullanılacağı, verilerin nerede depolanacağı, hangi yöntemlerle verilerin toplanacağı iyi
tasarlanmalıdır. Çünkü işe yara bulgular elde etmek verilerin kaliteli yöntemle elde edilmesine bağlıdır.
Bazen veriler dağınık, düzensiz ya da çok büyük boyutlarda olabilir. Bunları kullanılabilir hale getirmek
için ön işleme tabi tutmak gerekir. Bu aşamada EVM teknikleri kullanılır.
Analizler ve Eylem: Öğretimin etkililiğini arttırmak adına yapılacak ÖA teknikleri varılmak istenen
hedefe ve kullanılan araca göre değişiklik gösterebilir. Sadece verilerin analizi ve görselleştirilmesiyle süreç
bitmez. Bu verilere dayanarak gerçekleştirilecek eylemler de bu aşamada yapılır. Bu eylemler; görüntüleme,
yordama, değerlendirme, kişiselleştirme, yansıtma ve öneriler olarak sayılabilir.
İşlem Sonrası: İşlem sonuçlarıyla ilgili geri bildirimlerin ve revizyonların yapıldığı basamaktır. Yeni
tekrarlar için yeni özellikleri belirleme, göstergeleri belirleme, ek veri kaynaklarından veri derleme, verileri
gereksiz kısımlardan arındırma, gerekirse yeni ÖA aracı seçimi aşamaları hep bu basamakta yer almaktadır.
3. ÖYS’LERDE KULLANILAN ÖA ARAÇLARI
Dünya üzerinde ÖYS’lerde halihazırda kullanılan çeşitli ölçme değerlendirme yaklaşımları mevcuttur.
Özellikle ülkemizde uygulanan sistemlerde her ne kadar eğitim karma yahut uzaktan öğretim olarak bile
tasarlanmış olsa güvenlik sorunları gereği sınavlar yüzyüze ortamlarda gerçekleşmektedir. ÖYS’lerde
gerçekleşen sınav yahut quizlerin sadece yüzde olarak gerçek notlarına etki ettiğini söylenebilir. Oysa eğitimöğretimin birçok aşamasının yapılandırıldığı, ödevlerin, sınavların gerçekleştirildiği sistem üzerinde not
değerlendirmenin de gerçekleşmesi sistemi tam anlamıyla kullanılabilir hale getirecektir.
Şu an en yaygın üzerinde araştırma yapılan konulardan olan mobil öğrenmede bile araştırmacılar
genellikle öğretmen yahut öğrenci görüş ve tutumlarındaki değişiklikleri değerlendirmişler; öğrencinin akademik
başarı boyutuna pek müdahil olmamışlardır. Oysaki eğitim-öğretimin gerçek anlamda etkililiğini belirlemek
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öğrenenlerin hedef ve kazanımları ne kadar gerçekleştirdiğini belirlemekten geçmektedir. Bu yaklaşım hem
sistemi hem de öğrenenin sistemden aldığı verimi değerlendirmek adına daha doğrudur denebilir.
Ülkemizde birçok büyük üniversite altyapılarında ÖYS sistemlerini kullanmalarına rağmen öğrenci
başarısını değerlendirmek için genellikle geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmaktadırlar. Bu
nedenle yapılan araştırma boyunca Türkçe kaynak elde edilememiştir. Öğrenme analitiklerini kullanarak yapılan
ölçme değerlendirme çalışmaların tamamının yurtdışında özellikle yükseköğretim seviyesinde gerçekleştiği
gözlenmiştir.
Öğrenme analitiklerini proje olarak gerçekleştirmeye çalışan Open University UK, NSW Üniversitesi,
New England Üniversitesi, Sydney Teknoloji Üniversitesi gibi daha birçok üniversitede pilot olarak
uygulanmıştır. Bu çalışmaların ilk aşama sonuçları olarak riskteki öğrenciler belirlenmiş ve bunlarla iletişim
gerçekleştirilmiştir. İletişime geçilen öğrenciler öğretim sonrası iletişime geçilmeyenlere oranla hayli yüksek
notlar almışlardır. Queensland Üniversitesi’nde disiplinlerarası bir çalışma alanı programı olarak Öğrenme
analitikleri kürsüsü açılması planlanmaktadır (Siemens ve diğerleri, 2013).
Bu sistemlerin çıkış noktası olarak dijital ayak izleri ve cookiesler gösterilebilir. Sisteme her girişte
sistem bir log dosyasıyla kullanıcının yaptıklarını takip eder ve kaydeder. Daha sonra bu bilgilere erişmek kolay
hale gelir. Araçlar başta bu mantıkla yapılandırılmalarına rağmen sonraları işleri kolaylaştırmak adına log
dosyaları görselleştirilmiştir. Bu işi gerçekleştiren araçlardan bazıları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
3.1. Excel Pivot Tables
Temel mantığı Moodle’dan elde edilen öğrenme istatistiklerini Excel’de bir elektronik tabloya
aktarılmasına dayanır. En önemli yararı olarak bilgisayar okuryazarlığı olan ama ileri düzeyde bilmeyen eğitici
ve kurs yöneticilerine hitap etmesidir (Dierenfeld ve Merceron, 2012).
Moodle’ın rapor ve not aktarma menüsünden Excel’e aktarılan veriler pivot tablolarıyla analiz
edilmekte ve ortaya Excel’in grafik gibi özellikleri kullanılarak görsel sonuçlar çıkarmaktadır.

Şekil 2. Excel Pivot tabloların ekran görüntüsü.
Yukarıdaki şekilde soldaki orijinal tabloyken sağdaki iki tablo olası pivot tabloları olarak belirtilmiştir
(Dierenfeld ve Merceron, 2012).
3.2. eLAT(Exploratory Learning Analytics Toolkit)
Almanya’daki RWTH Aachen Üniversitesi’nin çalışmalarıyla başlanan bu proje olaya farklı bir bakış
açısından yaklaşmıştır. Bu zamana kadar kullanılan araçların belli ÖYS’lerle belli işletim sistemleri üzerinde
çalışmasına odaklanmış, buradan yola çıkarak her işletim sisteminde ve her öğrenme sisteminde çalışır bir araç
tasarlamışlardır. Almanya’daki sıkı veri gizliliği kurallarına riayet ederek bu alanda bir ilk gerçekleştirmişlerdir.
eLAT’ın amacı olarak; öğreticilerin öğrenme nesnesi kullanımını, öğrenen özelliklerini, öğrenen
davranışlarını ve değerlendirme sonuçlarını grafik göstergelere dayalı olarak ilişkilendirmesi veya keşfetmesi
belirtilebilir.Projenin uygulaması 2010-2011 yıllarında aynı üniversitede L2P portalıyla sayıları 38-1370 arasında
değişen 4 farklı derste gerçekleştirilmiştir. Bu proje federal ve eyalet mükemmeliyet girişimleri tarafından
desteklenmiştir. Aracın ana amaçları arasında öğretim tasarımının, kaynak paylaşımının ve diğer değişkenlerin
öğrenenlerin öğrenmeleri üzerinde birer gösterge olup olmadıklarını anlamak vardır.
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Şekil 3. eLAT ekran görüntüsü
Uygulamanın gerçekleştiği programlama sınıfında en önemli gösterge olarak kod örneklerinin
indirilmesi bulunmuştur. Buradan öğrencilerin problem çözerek öğrenmeye daha yatkın oldukları söylenebilir
(Dyckhoff ve diğerleri. 2012).
3.3. SNAPP (TheSocialNetworksAdaptingPedagogicalPractice)
2010 yılında gerçek zamanlı bir ÖA görüntüleme çabasından ortaya SNAPP isimli araç çıkmıştır.
Blackboard, WebCT, Desire2Learn, Sakai ve Moodle’da çalışabilen uygulama için sitesinden indirip kurmak
yeterlidir. SNAPP öğrencilerle forumlarda kimin kiminle yazıştığını, ne kadar etkin olduğunu, büyük
tartışmaların hangi konu etrafında yoğunlaştığını şekildeki gibi ağ diyagramları yardımıyla bize verir.

Şekil 4.Öğrenme topluluğunu görme (Kaynak: Dawson, 2009).
Bu diyagramlardan;







notlandırma olmadan da öğrencilerin kendi performanslarını görüp değerlendirmelerini sağlamak;
dersten kopuk yani riskteki öğrencileri,
sınıf içindeki önemli bilgi aracı olan öğrencileri,
öğrencilerin notlarını vermeden önce yüksek ve düşük not alacak potansiyel öğrencileri,
sınıfta ne ölçüde bir öğrenme toplululğu geliştiğini,
öğrenme aktivitesi tasarımlarının değiştirildiğinde öncesi ve sonrası adına nasıl etkileri olduğunu
belirlemek ve göstermek mümkündür.

3.4. CosyLMSA
Ana amacı olarak öğrenenlerin öğrenme yollarıyla başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi edinmiştir.
Moodle ile birlikte çalışacak şekilde Visual Basic dilinde hazırlanmıştır (Akt: Retalis, 2006).

Şekil 5. CosyLMSA ekran görüntüsü.
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Aracın genel yaklaşımı iyi bulunmuştur ama sadece iki adımlı kümeleme algoritmasıyla çalışması bir
eksiklik olarak görülmüştür.
3.5. ViMoodle
Aguilar ve diğerleri Tarafından 2008’de geliştirilmiştir. Diğer sistemlerin yanında verileri sadece sosyal
ağ grafiği, salyangoz grafiği ve kelime bulutu olarak görselleştirdiği için fazla rağbet görmemiştir.

Şekil 6. ViMoodle diyagramları (Kaynak: Aguilar ve diğerleri, 2008)
Aracın tasrımında Java dili kullanılmıştır. Proje ülkenin eğitim bakanlığı tarafından desteklenmiştir
(Aguilar ve diğerleri, 2008).
3.6. LAe-R (Learning AnalyticsenrichedRubric)
Öğreticilerin en zorlu ve zaman alıcı işlerinden biri yapılan öğretimi değerlendirmektir. Moodle gibi
ÖYS’lerde bu işlemleri kolaylaştırmak için ödevler, quizler, ölçekler, sınavlar ve klasik rubrik mevcuttur.
ÖYS’leri daha etkin kullanmak ve öğrenenlerin performans değişkenlerini sistemi aktif ve etkin kullanmalarına
dayandırmak için bu LAe-R aracı geliştirilmiştir. Bu araç öğrenme analitikleri aracı olarak tanımlanacağı gibi
bulut tabanlı değerlendirme aracı olarak da tanımlanabilir.
Temel mantığını klasik rubrikten alan LAe-R, öğrenenin yetenek ve yeterliliklerinin yanısıra işbirliği,
ödev teslimleri, öğrenme kaynaklarına erişim gibi etkileşim ve öğrenme analitikleri göstergelerine göre de
değerlendirme yapmaya olanak sağlar (Petropoulou ve diğerleri, 2014).
4. ALANYAZINDA ÖĞRENME ANALİTİKLERİ ARAÇLARI VE UYGULAMALARI
Bu çalışma hazırlanırken alanyazındaki ilgili yayınlara ulaşılmak istenmiş ve literatür taraması
yapılmıştır. Bu tarama sonucunda tam metnine ulaşılabilen 15 yayın elde edilmiş ve bunlar çeşitli başlıklar
altında incelenmiştir. İncelenen yayınların tamamının dili İngilizcedir. Türkçe herhangi bir kaynağa
rastlanmamıştır.
YILLARA GÖRE YAYINLAR
5
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Şekil 7. Yıllara göre yayın sayıları grafiği
Grafik incelendiğinde 2010 yılından sonra yayınların daha sık hale geldiği görülmektedir. Bu gelişmede
öğrenme analitikleri kavramının 2010 yılında tanımının yapılması ve SOLAR (Society of Learning Analytics
Research) grubunun kurulmasının payı olduğu düşünülmektedir.
ARAÇLARA GÖRE SAYILAR
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ARAÇLARA GÖRE SAYILAR

Şekil 8. Araçlara göre yayın dağılımı grafiği
Kullanılan araç grafiğine bakıldığında en fazla LAeR ve SNAPP araçlarının kullanıldığı görülmektedir.
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ÜLKELERE GÖRE YAYINLAR
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Şekil 9. Ülkelere göre yayın sayıları grafiği
Öğrenme analitikleri uygulamalarının gerçekleştirildiği ülkelere bakılacak olursa başı Kanada’nın
çektiği görülecektir. Uluslararası proje ortaklıklarıyla ve bu işi destekleyen üniversiteleriyle Kanada ve
Almanya’nın bu işe ciddi yatırım yaptıkları da söylenebilir. Geleceğin yükselen trendi olarak görülen bu
projelere ciddi yatırım yapan ülkeler önümüzdeki yıllarda yeni ölçme değerlendirme yöntemleriyle eğitime yön
vereceklerdir.
YAYINLARA GÖRE VERİ TOPLAMA SÜRELERİ
10
5
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Şekil 10. Yayınlara göre veri toplama süreleri grafiği
Öğrenme analitiklerinde en uzun süren ve emek gerektiren aşama veri toplama safhasıdır. Bazı
kaynaklarda sürenin ne kadar olduğuna yer verilmezken diğerlerinde 5 haftadan başlayıp 3 yıla kadar uzayan
değişik sürelerde uygulamanın gerçekleştirildiği söylenebilir. Yayımlanan akademik yayınların azlığı veri
toplama sürelerinin uzun olmasıyla bağdaştırılabilir.
KATILIMCI SAYILARI
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Şekil 11. Yayınlara göre katılımcı sayıları grafiği
İncelenen yayınlarda birbirinden farklı katılımcı sayıları dikkati çekmiştir. En az katılımcıya 32 kişiyle
Dimopulos ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında rastlanırken en yüksek katılımcı sayısı 52917 ile Macfadyen
ve arkadaşlarının (2012) çalışmasında gözlenmiştir.
KULLANILAN LMS
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Şekil 12. Yayınlarda kullanılan LMS çeşitleri grafiği
Kullanılan LMS çeşidine göre yayınlar incelendiğinde başı Moodle’ın çektiği görülmüştür. Bunda
Moodle’ın çok sık kullanılan bir LMS olmasının yanında geliştirici araçlara verdiği desteğin de büyük payı
olduğu düşünülmektedir. Kullanımının kolay olması ve çabuk öğrenilmesi, açık kaynak kodlu olup maliyet
gerektirmemesi de tercih sebepleri arasında sayılabilir. Birçok araç sadece Moodle’da çalışabilirken bazı araçlar
birden fazla LMS yi desteklemektedir.
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5. SONUÇLARVE ÖNERİLER
Öğrenmenin ve öğretimin bu kadar yoğun olduğu özellikle MOOC tabir edilen büyük öğrenci kitleleri
karşısında klasik ölçme değerlendirme yaklaşımları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle büyük üniversitelerde
öğretimi ölçme değerlendirme yaklaşımı olarak “öğrenme analitikleri” kavramı sorgulanmaya başlamıştır. Hatta
birçok üniversitede bu konuyu araştırmak için özel ekipler kurulmuştur. ÖA kavramı üzerine çalışan
araştırmacılara gerek üniversite gerekse de devlet/eyalet fonlarından kaynak akışı sağlanmaktadır. İncelenenen
15 makalenin 6 sı gerek ulusal gerekse uluslararası kaynak desteği almaktadır. Bu da öğrenmenin geleceğinde
öğrenme analitiklerinin payının olacağı şeklinde yorumlanabilir. 2011 yılı TheHorizonReport’ta öğrenme
analitikleri; “önümüzdeki yıllarda yükseköğretimde önemli etki yapacak gelişmekte olan bir teknoloji” olarak
tanımlanmıştır (Retalis ve diğerleri, 2006).
ÖA’nın çoğunlukla öğrenenlerin analizi, öğretimi iyileştirme, öğretimde kaliteyi arttırma, öğrenenlerin
risk durumunu ve muhtemel geçme notlarını hesaplama gibi birçok amacı ve yararı vardır. Özellikle paralı
olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenci başarısını belli seviyenin altına düşürmemek adına bu yöntemler
tercih edilebilmektedir. Onun dışında öğrencinin derse, materyale, forumlara ve diğer arkadaşlarının
paylaşımlarına olan ilgisi de yine ÖA sayesinde gözlemlenebilmektedir.
Bu çalışmada bahsi geçen ÖA araçlarının ortak noktaları; işlenen verilerin görselleştirilmesi, amaca
uygun olarak dönüt vermesi, öğreticinin tasarladığı sistem ve materyallerin kendi öz değerlendirmesini
yapabilmesi, öğrenenlerin topluluk oluşturma, bilgiyi yapılandırma gibi özelliklerinin belirlenmesidir.
Bundan sonra yapılacak çalışmalar için ise tasarlanacak araçların her işletim sistemi ve öğrenme
ortamını desteklemesi, sadece analiz ve öneri değil değerlendirme yaklaşımı da bünyesinde barındırması, veri
gizliliğini dikkate alması, sosyal ağ etkileşimini(Facebook, Google Groups, Twittergb.) de değerlendirebilmesi
aranan özelliklerden olacaktır.
Henüz daha işin başında olan ÖA’nın etik ve pedagojik olarak incelenmesi gerekmektedir.
Kullanıcıların/öğrenenlerin sistemdeki her paylaşımına, sosyal ağ hesaplarına erişim hakkı öğrenenlerin farklı
tutumlar içerisinde bulunmasına sebebiyet verebilir. Bazıları için bu bir itici güç olurken bazıları izlenme
endişesiyle paylaşımlardan kaçınabilir. Özellikle bu konulara ilişkin çalışmalar yapılması önerilmektedir.
6. KAYNAKÇA
Aguilar, D. A. G., Therón, R., & Peñalvo, F. J. G. (2008, July). Understanding Educational
ViMoodle. In ICALT (pp. 954-956).

Relationships in Moodle with

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. International
Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5), 318-331.
Dawson, S., Bakharia, A., & Heathcote, E. (2010). SNAPP: Realising the affordances of real-time SNA within networked
learning environments. In Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning (pp. 125-133).
Dierenfeld, H., & Merceron, A. (2012). Learning analytics with excel pivot tables. In Moodle Research Conference (pp. 115121).
Dimopoulos, I., Petropoulou, O., & Retalis, S. (2013, April). Assessing students' performance using the learning analytics
enriched rubrics. In Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp.
195-199). ACM.
Dyckhoff, A. L., Zielke, D., Bültmann, M., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2012). Design and Implementation of a Learning
Analytics Toolkit for Teachers. Educational Technology & Society, 15 (3), 58–76.
Elias, T. (2011). Learning analytics: Definitions, processes and potential. Erişim Tarihi: 9 Haziran, 2014.
Fortenbacher, A., Beuster, L., Elkina, M., Kappe, L., Merceron, A., Pursian, A., ... & Wenzlaff, B. (2013). LeMo: a Learning
Analytics Application Focussing on User Path Analysis and Interactive Visualization. Tagungsband der IDAACS.
Fournier, H., Kop, R., & Sitlia, H. (2011). The value of learning analytics to networked learning on a personal learning
environment.
http://www.educause.edu/annual-conference/2013/oaai-deploying-open-ecosystem-learner-analytics-sponsored-furnitureprovided-steelcase-gold-partner
Kop, R. (2011). The challenges to connectivist learning on open online networks: Learning experiences during a massive
open online course. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 19-38.
Macfadyen, L. P., & Dawson, S. (2012). Numbers Are Not Enough.Why e-Learning Analytics Failed to Inform an
Institutional Strategic Plan. Educational Technology & Society, 15 (3), 149–163.
Mejia, C., Bull, S., Vatrapu, R., Florian, B., & Fabregat, R. (2012). PADA: a Dashboard of Learning Analytics for University
Students with Dyslexia. In Last ScandLE Seminar.

206

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne
Petropoulou, O., Kasimatis, K., Dimopoulos, I., & Retalis, S. (2014). LAe-R: A new learning analytics tool in Moodle for
assessing students’ performance. Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, 16(1), 1.
Phillips, R., Maor, D., Cumming-Potvin, W., Roberts, P., Herrington, J., Preston, G., ... &
Learning analytics and study behaviour: A pilot study.

Perry, L. (2011).

Retalis, S., Papasalouros, A., Psaromiligkos, Y., Siscos, S., & Kargidis, T. (2006). Towards Networked Learning Analytics–
A concept and a tool. In Proceedings of the fifth international conference on networked learning.
Riad, A. M., & El-Ghareeb, H. A. (2008). A Service Oriented Architecture to Integrate Mobile Assessment in Learning
Management Systems. Online Submission, 9(2), 200-219.
Siemens, G., Irvine, V., & Code, J. (2013). Guest Editors' Preface to the Special Issue on MOOCs. An Academic Perspective
on an Emerging Technological and Social Trend. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9(2).

207

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

PORTFOLYOYA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: M-PORTFOLYO
A NEW PERSPECTIVE ON PORTFOLIO ASSESSMENT: M-PORTFOLIO
Oğuzhan Özdemir1, Hüsamettin Erdemci2
Özet
Günümüzde birçok alanda hızlı ve önemli değişimler meydana gelmektedir. Teknolojinin kullanım alanın artması bu
değişimlerde oldukça önemli rol oynamaktadır. Tarih boyunca toplumların en önemli konularından biri olan eğitim bu
değişimlerden en fazla etkilenen başlıklardan biri olmaktadır. Eğitim alanında meydana gelen bu değişimler başarıyı ve
gelişimi değerlendirmek için alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımını zorunlu kılmıştır. Bunlardan biri de
portfolyodur. Portfolyo değerlendirme günümüzde en sık kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından biridir.
Portfolyonun birçok avantajı ve dezavantajı mevcuttur. En önemli dezavantajlarından biri ürünlerin toplanması ve
arşivlenmesidir. Özellikle kalabalık sınıflarda bu dezavantajlar bu yöntemin kullanımını sınırlandırmaktadır. Bunun önüne
geçmek amacıyla ürünlerin elektronik ortamda toplanmasını ve arşivlenmesini sağlayan e-portfolyo kavramı ortaya
çıkmıştır. Ancak e portfolyo ile mekândan bağımsızlık tam olarak sağlanamamıştır. Her zaman ve her yerde öğrenme,
öğrendiklerini kaydetme, paylaşma, yapılan çalışmaları değerlendirmeyi hedefleyen mobil portfolyonun kullanımı önem
arz etmektedir. Hızla gelişen ve kullanımı yaygınlaşan mobil cihazlarla portfolyonun eğitimde daha etkili kullanılacağı
düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: m-portfolyo, mobil, portfolyo, m-öğrenme
Abstract
Nowadays In many areas rapid and substantial changes occur. Increasing the use field of technology plays an important
role in these changes. Throughout history, education which is one of the most important issues of the communities is the
most affected by this change. Education is one of the most important issues of the communities throughout history.
Occured changes in the field of education require the use of alternative assessment methods to evaluate students’ success
and development. One of these methods is portfolio. Portfolio has many advantages and disadvantages. Collecting and
archiving of products are the most important disadvantages of portfolio. These disadvantages limit the use of this method
especially in crowded classrooms.To avoid this, e-portfolio concept has emerged for providing the collection and archiving
of products in electronic form. However, with e-portfolio could not be provided in full independence of location. It is
important to learn anytime and anywhere. So mobile techonologies are being used in education. With mobile techonologies
it is possible to create, save and share knowledge. So portfolio assessment can be used in mobile technologies. The use of
fast-growing and spreading in mobile devices portfolio is thought to be more effective to use on the education.
Keywords: m-portfolio, mobile, portfolio, m-learning

1.

GİRİŞ

Bilim alanında meydana gelen gelişmeler beraberinde kişisel ve toplumsal ihtiyaçları da değiştirmiştir. Bu
değişimler diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de kendini hissettirmiştir. Eğitimde meydana gelen bu
değişimler sayesinde daha donanımlı bireylerin yetişmesi beklenmektedir. Günümüzde öğrencilerden
sorgulayan, araştıran, duygusal ve sosyal yönden yeterli kişiler olmaları bu beklentilerden bazılarıdır. Aynı
şekilde öğretmenlerden de bilgiyi olduğu şekliyle öğrenciye aktaran değil öğrenciye bilgiyi elde etmede
rehberlik etmesi beklenmektedir (Güneş, 2010). Bunu eski eğitim anlayışıyla gerçekleştirmek oldukça zordur.
Bu sebeple yeni öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu yöntemlerden biri de yapılandırmacı yaklaşımdır.
1.1.

Yapılandırmacı yaklaşım

Yapılandırmacı yaklaşım; öğrencinin bilgiyi olduğu şekliyle alan değil, bilgiyi anlaması, özümsemesi,
yorumlaması ve yeniden yapılandırması ve gündelik yaşama aktarabilmesi görüşüne dayanmaktadır (Gültekin,
Karadağ, & Yılmaz, 2007). Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin insan zihninde oluşturulduğu düşüncesiyle
öğrenenin bu süreçte aktif olmasını öngörmektedir. Aydın’a (2000)göre de yapılandırmacı yaklaşımda bilgi
olduğu şekliyle öğretmenden öğrenciye değil, öğrenicinin aktif katılımıyla yeniden yapılandırıp düzenlemesiyle
öğretilmelidir.
Öğrencilerin öğrenmede ve yeni bilgileri yapılandırmada aktif oldukları bu kurama göre öğrencinin sahip olması
gereken özellikler ve roller Yaşar (1998) ‘a göre şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Öğrenci öğrenme sürecinde pasif olmamalı etkin katılım göstermelidir.
Alternatif öğrenme kaynaklarından faydalanmalıdır.
Öğrenciler yeni bilgileri yapılandırmada veya karşılaştığı durumlarda kullanabilmeli
Öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen diyaloğunu kurmalı
Öğrenmede kendi sorumluluğunu bilmeli ve üstlenmeli
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6.
7.
8.
9.

Grup çalışmalarına katılmalı ve grup içindeki görevini yerine getirmeli
Bilgilerini başkalarıyla paylaşmalı
İhtiyaçlarını öğrenmeli ve bunları gidermek için kararlar almalı
Kendi kendini objektif bir biçimde değerlendirebilmeli

Bunun için öğrencilerin öğrenmelerinde üst düzey zihinsel becerilerin devreye sokulması gerekmektedir. Bu
becerilerden olan sınıf içi performansları, algı biçimleri, problem çözme becerileri, öğrencilerini yaşama transfer
becerileri, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geleneksel yöntemlerle ölçmek mümkün olamamaktadır.
Bunun yerine gözlem, günlük yazdırma, portfolyo dosyası oluşturma, tartışma gibi çoklu değerlendirme
yöntemleri kullanılmalıdır. Şentürk ve Baş’a (2010) göre yapılandırmacı yaklaşımda, ölçme ve değerlendirme
eğitim öğretimin bir parçasıdır ve süreci de değerlendirirken veli, öğretmen ve öğrencileri de değerlendirme
sürecine katmaktadır. Yapılandırmacı görüşün aksine halen sıkça kullanılan geleneksel anlayışa göre öğrenci
sadece öğretmen tarafından değerlendirilmektedir.
1.2.

Portfolyo değerlendirme

Eğitim ve öğretimin en önemli unsurlarından olan ölçme ve değerlendirme uygulanan bir yöntemin başarısını
göstermektedir. Değişen öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme becerilerini eski sistemlerle ölçmek doğru
olmaz. Çünkü davranışçı kuramın etkisi altındaki bu ölçme ve değerlendirme biçimleri üst düzey becerileri
ölçmede yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan
biri de hem süreci hem de ürünü değerlendirmeye yönelik olan portfolyo değerlendirmedir.
Eğitimde giderek kullanımı artan portfolyo hem bir ölçme hem de değerlendirme aracıdır. Geleneksel
yöntemlerle ölçülemeyen veya ölçülmesi zor olan becerileri portfolyo ile ölçmek mümkün hale gelmektedir. Bu
becerilerden eleştirel ve yaratıcı düşünebilme, temel kavramları gündelik hayatla ilişkilendirme, bilimsel
kavramları doğru şekliyle bilme, mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler oluşturma, problem çözebilme gibi üst
düzey zihinsel beceri gerektirenler portfolyo ile ölçülebilecek becerilerden bazılarıdır (Bekiroğlu, 2004).
Portfolyonun avantajları şu şekilde sıralanabilir:
Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur. Öğrenci portfolyo sayesinde zayıf ve
güçlü yanlarını öğrenir.
2. Portfolyo sayesinde öğrencilerin üst düzey becerileri ölçülmesine ve kazanımların
değerlendirmesine olanak sağlar
3. Öğrencinin sorumluluk almasını sağlar.
4. Öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesine olanak sağlayarak öğrendiklerini bilmesini sağlar
5. Portfolyo öğrencinin ortaya koyduğu ürünleri ve süreci birlikte değerlendirme olanağı sağlar
6. Portfolyolarla öğrencilerin arkadaşlarıyla, öğretmeniyle ve ailesiyle işbirliği ve iletişim kurmaları
sağlanır
7. Velilerin çocuklarını daha iyi tanımalarına imkan verir
8. Öğretmenlerin eksik yanlarını görmelerini sağlar
9. Öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanımalarını sağlar
10. Öğretmen-veli işbirliği ve iletişimini artırmayı sağlar
11. Velilerin çocuklarını daha iyi tanımalarına imkan verir
12. Velinin okuldaki çalışmalardan haberdar olmasını sağlar
13. Arkadaşların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar
14. Akran değerlendirmesiyle öğrencilerin arkadaşlarını değerlendirmesine olanak sağlar (Kutlu,
Doğan, & Karakaya, 2014; Kan, 2007)
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrencilerin üst düzey becerilerini, başarısını ve gelişimini ölçmek için kullanılan
portfolyo değerlendirmenin bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Bunlar:
1. Güvenilirliği diğer testlere göre düşüktür
2. Değerlendirilmesi daha çok zaman almaktadır.
3. Arşivlenmesi özellikle kalabalık sınıflarda problemlidir.
4. Çalışmaların öğrenci tarafından yapıldığına dair şüpheler mevcuttur.
5. Puanlamasında standardı sağlamak zordur.
6. Üst düzey düşünme becerilerini ölçmek oldukça zordur.
7. Portfolyo oluşturma sürecinde öğretmenin rehberliği önemlidir. Kalabalık sınıflarda bunu
sağlamak oldukça zordur.
8. Çalışmaların öğrencinin gelişimi ve başarısını göstermesi bakımından yeterliliği, eğer amaçlar ve
kriterler tam olarak belirlenmemişse yetersiz olabilmektedir.
1.
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1.3. E-Portfolyo
Portfolyo kullanımının önünde engel olan durumlar yukarıda belirtilmiştir. Bu sınırlıklardan arşivlenme sorunu
ve istenilen zamanda ve yerde belgelere ulaşılamaması portfolyo değerlendirmenin kullanımını kısıtlamaktadır.
Bu problemin önüne geçmek için teknolojiden faydalanılmıştır. Böylece Elektronik Portfolyo veya E-portfolyo
kavramının ortaya çıkması sağlanmıştır.
E-portfolyo kullanımı 1990’lara dayanan ve öğrenci çalışmalarının bilgisayar ortamında toplanmasını öngören
bir yaklaşımdır. Bu önceleri disket ve CD ortamında öğrencilerin çalışmalarını teslim etmelerini karşılayan bir
kavramsa da internetin giderek yaygınlaştığı günümüzde öğrencilerin bir ortam veya internet üzerinde
çalışmalarını dersin sorumlusuna gönderdikleri, paylaştıkları ve değerlendirildikleri ortamdır (Kutlu, Doğan, &
Karakaya, 2014). E-portfolyo ile bilgisayarın olduğu yerde öğrencilerin çalışmalarına ulaşmak mümkündür ve
çalışmaların arşivlenmesi sorunu büyük ölçüde giderilmiştir.
1.4.

M-Portfolyo

Mobil cihazların ve internet erişiminin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağı ve ucuzlayacağı açıktır.
Mobil cihazların sahip oldukları özellik ve uydu teknolojilerindeki gelişmeler günlük hayatta mobil
teknolojilerin kullanım şekillerini de etkileyecektir. Eğitimde de bu teknolojilerin kullanılması, öğrenme
uygulamalarında ciddi farklılıkların oluşmasına sebep olacaktır. Mobil öğrenme sayesinde bireyselleşen öğrenme
uygulamaları ile her zaman ve her yerde bu uygulamalara ulaşma imkânı önem kazanacaktır. Eğitimde mobil
uygulamaların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, eğitimin tüm süreçlerini de etkileyecektir.
Alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan portfolyoların da mobil teknolojilerle kullanımının artacağı ve
hem öğrenci hem de öğretmene kolaylıklar sağlayacağı düşünülmektedir. Portfolyonun sınırlılıkları ve kullanımı
önünde engel olan arşivlenme, toplama, teslim etme, teslim alma gibi problemlerin birçoğunun e-portfolyoyla bir
nebze de olsa giderildiği görülmüştür. Mobil teknolojiler diğer teknolojilerden daha avantajlı kılan her zaman ve
her yerde kullanılabilme durumu bu problemleri ortadan kaldırmak için daha da büyük önem kazanmaktadır. Son
yıllarda geliştirilen mobil cihazların sahip oldukları multimedya destekleri, hafıza alanları ile sahip oldukları
işlem ve internet hızları bu teknolojilerin eğitimde kullanımını daha da gerekli kılmaktadır (Ağca & Bağcı,
2013). Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden olan ve günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
ülkemizde uygulanan yapılandırmacı eğitimde üst düzey becerileri de ölçmeye yarayan portfolyoların bu
cihazlarla daha etkin ve verimli kullanılabileceği düşüncesini doğurmuştur. Yürütülmekte olan FATİH projesiyle
öğrenci ve öğretmenlerin tablet bilgisayarlara sahip olmaları amaçlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla
ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenler mobil teknolojilere sahip olacaklardır. Bu da Mobil portfolyo önünde
bir engel gibi görünen herkesin mobil cihazlara sahip olmama durumunu ortadan kaldırmaktadır.
Mobil portfolyolar sayesinde öğrenci herhangi bir zamanda ve yerde portfolyo dosyasını oluşturabilecek, internet
erişiminin olduğu yerde bu dosyayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşabilecektir. Bu sayede anında geri
dönütler meydana gelecek ve öğrenci düzeltmeler yapabilecektir. Öğretmen de herhangi bir mekâna bağlı
kalmaksızın elektronik kontrol listeleriyle daha hızlı ve etkin bir değerlendirme imkânına sahip olabilecektir.
2.

YÖNTEM

Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması yöntemi; ilgilenilen konuyla ilgili
bilgileri bulmaya ve yapılan benzer çalışmaların sonuçlarını görmeye olanak sağlar (Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2014). Bu kapsamda kitap, dergi ve internet kaynaklarından
faydalanılmıştır. Ayrıca diğer ülkelerde geliştirilen uygulamalar incelenmiştir.
3.

BULGULAR

Eğitimim en önemli unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, eğitimde uygulanan yaklaşımı
göre farklılıkları göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığının ülkemiz eğitim öğretiminde uygulanmasını teşvik
ettiği yapılandırmacı yaklaşımda ölçme ve değerlendirme işlemi birçok şekilde yapılabilmektedir. Portfolyo da
bunlardan biridir ve birçok öğretmen tarafından uygulanmaktadır. Mobil portfolyo klasik anlamdaki portfolyo ile
benzerlik gösterse de birçok bakımdan daha avantajlıdır. Aynı şekilde mobil portfolyo elektronik portfolyoya
göre de avantajlıdır. Mobil portfolyonun en önemli avantajı kişinin mobil cihazın olduğu her yerde portfolyo
dosyasını oluşturabilmesidir. Günümüz mobil cihazlarının sahip oldukları özellikler hem portfolyo oluşturmayı
hem de oluşturulan portfolyonun paylaşılmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Portfolyo oluşturmak için özel
uygulamalar geliştirilebileceği gibi var olan birçok uygulama da portfolyo amaçlı kullanılabilmektedir. Mobil
cihazların kullanımının kolay olması da bu avantajlardan biridir. Mobil cihazlara sahip olma durumuna
baktığımızda geçmişi çok kısa olmasına rağmen ülkemizde ve dünya genelinde çok sayıda kişinin bu cihazlara
sahip olduğu görülmektedir. Özellikle fiyatların ucuzlaması ve cihazların sahip oldukları özelliklerin artması bu
cihazlara olan ilginin artmasında oldukça önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte ülkemizde yürütülen
FATİH projesiyle de öğrencilerin ve öğretmenlerin mobil cihazlara sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu da
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eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında oldukça önemlidir. Portfolyonun değerlendirilmesi de mobil ortamlarda
daha kolay hale gelmektedir. Çünkü mobil portfolyo ile öğretmen değerlendirme yapmak için belirli bir zamanda
belirli bir yerde olmak zorunda kalmamaktadır. Mobil cihazı kullanabildiği her yerde öğrenci çalışmalarını
değerlendirebilmektedir. Ayrıca klasik portfolyo dosyasında var olan arşivleme ve istenilen zaman ve yerden
dosyalara ulaşılmama durumu ortadan kalkmaktadır.
4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ancak eğitimde teknolojinin kullanılmasıyla mümkündür. Eğitimde
kullanılan teknolojinin ulaşılabilir olması gerekmektedir. Mobil cihazlar günümüzde bu bakımdan diğer
teknolojilerden önde gelmektedir. Mobil cihaz kullanımın artması mobil öğrenmeyi gündeme getirmiştir. Möğrenme günümüzde çokça kullanılmaktadır. E-öğrenmeye göre daha avantajlı olan mobil öğrenmenin
kullanılması ölçme ve değerlendirme için de mobil teknolojilerin kullanılabileceği düşüncesini doğurmuştur.
Birçok faydası araştırmalarca tespit edilmiş olan portfolyonun mobil ortamlarda uygulanması hem portfolyo
kullanımının önündeki engellerin kalkması hem de portfolyonun daha kolay uygulanabilmesi açısından oldukça
önemlidir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde mobil cihazların eğitimde kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir.
Bütün bu veriler bir araya getirildiğinde ölçme ve değerlendirmenin de mobil ortamlarda yapılabilmesi
gerekmektedir. Öğrencilerin gelişimini ve başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan
portfolyoların mobil cihazlar aracılığıyla uygulanmasının öğretmen ve öğrenci açısından birçok avantajı olduğu
görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde mobil portfolyo uygulamalarının geliştirilmesi önem
kazanmaktadır. Mobil teknolojilerde kullanılan donanınlar ve yazılımlar mobil portfolyo ortamları geliştirmek
için yeterli özelliklere sahiptirler. Mobil teknolojilerde kullanılan Android, IOS ve Windows platformlarında bu
tür uygulamalar kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Bu uygulamaların içerisine öğretmenin ve öğrencinin objektif
değerlendirme yapabilmelerini sağlayacak değerlendirme cetvellerinin yer alması başarının tespitinde objektifliği
sağlayacaktır.
5.
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GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ ÜZERİNDEN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN
SAĞLADIĞI YENİ OLANAKLAR, YENİ ÇALIŞMA ALANLARI VE
DİSİPLİNLERARASILIK KAVRAMI
NEW OPPORTUNİTİES PROVİDED BY DİGİTAL TECHNOLOGİES, NEW STUDY
FİELDS, AND THE CONCEPT OF INTERDİSCİPLİNARY İN GRAPHİC DESİGN
EDUCATİON
Ekrem Çetin BİGAT1
Özet
Günümüzde bilgisayara ve teknolojiye bağlı yeni sanat dalları, sanatsal çalışmaların çokluğu ve niteliği dikkat çekicidir.
Grafik tasarım kavramının tanımı önceki yıllara göre çok daha genişlemiş ve farklılaşmıştır. Günümüzde, tasarım süreci
gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar nedeni ile farklı bir biçim almaya başlamıştır.
Gelişen teknolojilerin grafik tasarımın etki alanlarını genişletmesi sonucunda grafik tasarım içersinde yeni alanlar oluşmuştur.
Ayrıca, bunun dışında farklı disiplinlerin birbiriyle etkileşiminden ortaya çıkacak yaratıcı ve eleştirel çalışmalara olanak
sağlayan, çeşitli sanat ve tasarım alanlarını tek çatı altında toplayan disiplinler arası alanlar oluşmaktadır.
Ülkemizde grafik tasarım ve grafik tasarım eğitiminde yeni alanlara, yeni tanımlamalara, yeni araçlara ve yeni modellere
ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda, eğitimde mevcut alanlara ek olarak; oyun tasarımı, multimedia tasarımı, yeni medya,
ilüstrasyon, animasyon, web tasarımı, yaratıcı ambalaj tasarımı ve özgün kitap tasarımı gibi derslere eğitim programlarında
yer verilmelidir. Sürdürülebilir tasarım, font tasarımı ve bilgilendirme tasarımı ülkemizde çok yeni, üzerinde uzmanlık
oluşturulması gereken çalışma alanlarıdır.
Bu yeni alanların tanıtılması, grafik tasarım eğitimi üzerinden Türkiye’de dijital teknolojilerin sağladığı yeni çalışma alanları
ve disiplinler arasılık kavramı üzerine bir çalışma bu bildirinin konusu olacaktır.
Konuyu anlatmak için, Türkiye ve yurt dışında ki örnekleri anlatmak, bunları destekleyecek literatür taramasının yanı sıra
internet üzerinden yurt içi ve yurt dışında yapılan taramalar sonucunda elde edilen bilgilere yer verilecektir. Bununla beraber
çeşitli örneklemeler yapılarak savunulan tez desteklenecektir.
Anahtar Sözcükler: Tasarım, sanat, grafik tasarım, teknoloji, disiplinlerarası çalışmalar, yeni alanlar, yeni yöntemler, yeni
araçlar.

GİRİŞ
Günümüzde bilgisayara, teknolojiye bağlı yeni sanat ve tasarım dalları, sanat ve tasarım çalışmaların çokluğu ve
niteliği dikkat çekicidir. Günümüzde, tasarım süreci gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar nedeni ile farklı bir
biçim almaya başlamıştır. Grafik tasarım kavramının tanımı önceki yıllara göre çok daha genişlemiş ve
farklılaşmıştır. Gelişen teknoloji, sanat ve tasarımcıların gözlem, us ve edinimlerini bilgisayar ortamına
aktarmalarına ve orada şekillendirmesine olanak sağlamıştır.
Sanat ve tasarım eğitimi; bireyin, bedensel, duygusal, algısal ve zihinsel gelişimi adına, sanat ve tasarım yoluyla
gerçekleştirdiği tüm eğitim çabasıdır. Yaşam ve evreni aynı kavrayıp, yansıtma, yaratma ve bir dünya kurma
sürecidir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, bilgisayar ve yeni teknolojilerin sanat, tasarım ve sanat-tasarım eğitimleri üzerindeki etkilerinin
nedenlerini içeren çeşitli teorik bilgilere örneklerle yer verilerek etkileri ortaya konacaktır. Bunları destekleyecek
literatür taramasının yanı sıra internet üzerinden yurt içi ve yurt dışında yapılan taramalar sonucunda elde edilen
bilgilere yer verilecektir. Ortaya konulacak çalışma ile Türkiye’deki sanat ve tasarım eğitimine yeni perspektifler
açılması planlanmaktadır.
BULGULAR
Genel anlamda üretilişinde bilgisayarın rol aldığı, fiziksel olmayan nesnelerin üretilmesiyle gerçekleşen sanat
biçimine dijital sanat denilir. Bu süreçte bilgisayar geleneksel anlamda yardımcı bir araçtır. Dijital tekniklerin
sağladığı imkanların çeşitliliği, sanatçılara bunları araç ortam veya konu olarak kullanabilme imkanını
1
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yaratmıştır. Bilgisayar teknolojisinin bu denli önem kazanması, bazı sanat ve tasarımcıların tekniklerine
yardımcı olması için bilgisayar programlarını tercih etmelerine, bazılarının ise sanat ve tasarım üsluplarını
teknoloji bağlamında ilerletmelerine neden olmuştur. Sanat ve tasarımcıların bilgisayar ortamında dışa vurup
gerçekleştirdiği öğeler, dijital sanat eserlerini oluşturmaktadır.
Yaşadığımız yüzyıl bilişim çağıdır ve bilişimdeki teknolojik yenilikler ve değişiklikler sanat ve tasarımı da
etkilemiş ve bunun sonucu olarak da dijital sanat dediğimiz sanat türü ortaya çıkmıştır. Bilgi çağının sanatı olan
dijital sanatın tüm alanlarının bilgi birikimini kendi estetik sürecine dahil ederek yaratıcı yorumlarını
sürdüreceğine ve sanatın sınırları ile ifade alanlarının daha genişleyeceğine inanılmaktadır. (Alphan, 2005, s.
34).
Sanayileşme, modern yaşama geçiş ve daha sonrasında fotoğraf alanındaki gelişmeler dijital sanatın zeminini
hazırlamıştır. . yüzyılın başlarında giderek gelişen iletişim teknolojileri, özellikle sanat gibi medyalar üzerinde
kaçınılmaz ve geriye dönüşü olmayan bir etkide bulunmaktadır. Bugünün sanatı video-artlar, ses enstalasyonları,
ışık enstalasyonları ile şekillenmektedir. Sanatçıların teknolojiye başvurması yeni bir uygulama değildir. .
yüzyılda fotoğraf makinesinin ortaya çıkışı, sanat camiasında tartışmalar meydana getirmiştir ve daha sonrasında
gelişen dijital sanat için bir zemin hazırlamıştır.
Çevreyi saran görüntüleri değerlendirme ve algılama, teknolojiye bağlı olarak sürekli değişim ve gelişim
içindedir. Yeni anlatım olanaklarıyla sanatta köklü değişikliklere neden olan görüntü üreten teknolojilerin
kullanımı çok büyük imkanlar sağlamıştır. Sanatçılar varolan fotoğrafları farklı müdahalelerle tekrar kullanmaya
başlamışlardır. Film, video, yerleştirme ve animasyon, internet, software art, gibi kullanılan bilgisayar teknolojisi
hem kolajlamayı kolaylaştırmakta, hem de sadece bilgisayar aracılığıyle elde edilebilecek görüntü, hareket ve
seslerin sanatsal amaçlı kullanımını sağlamaktadır. (Bigat, 0 , s. 3 ).
Bilgisayarlar yalnızca bulunmuş ya da taranmış resimlerle, metinlerle, ses ya da video kayıtlarıyla kolajlamayı
kolaylaştırmakla kalmazlar, aynı zamanda yalnızca bilgisayar aracılığıyla elde edilebilecek görüntü, hareketanimasyon ve seslerin de sanatsal amaçlı kullanılabilmesine imkan sağlarlar. Video Art sanatçılarının sıkça
kullandığı internet aracılığıyle kullandığı teknoloji ile yapıtla izleyici arasındaki mesafeyi kısaltmakta ve
etkileşimli özellikler içererek izleyiciyi gösterinin/serginin parçası kılan bir sunuş yöntemi getirmektedir. (Ulay,
2001, s. 47-49).
Özellikle Video-Art eserler sosyal paylaşım sitelerinde kolayca paylaşılmaktadır. Bu sayede pek çok sanatçı
ürettiği yapıtları kendi sosyal paylaşım siteleri üzerinden kamuya ulaştırabilmekte ve bu yapıtlara yönelik geri
bildirimler alabilmektedir. Ayrıca I-Pad ve I-Phone gibi görüntülü iletişim olanağı sağlayan cihazların bu sitelere
uyum sağlaması sayesinde sanat eseri istenilen zamanda istenilen mekanda izlenebilmektedir. (Dolunay, Boyraz,
2013, s. 112).
Yeni teknolojilerin sağlamış olduğu, bilgisayar, PhotoShop gibi görseller üzerinde değişiklikler yapılmasını
sağlayan programların kullanımı, video, sinema, animasyon, ilüstrasyon, projeksiyonların kullanımı ile sergileme
tekniklerin zenginleşmesi, dijital fotograf ve film makinaları ile film, kısa film çekimleri, internet, İpad, tablet ve
laptop bilgisayarların kullanımı. Bütün bunlara ses ve efektlerinde eklenebilmesi ile sanat ve tasarım olanakları
çok etkili ve çeşitli hale gelmiştir. Bu bağlamda bu tekniklerin öğretidiği sanat ve tasarım kurumlarında da sanat
ve tasarım eğitimini de olumlu bir şekilde etkilemiştir. Disiplinlerarası çalışmaların önü açılmıştır. (Bigat, 0 ,
s. 121).
Disiplinlerarasılık
Günümüzde modernleşme ve modernizmin uzantısı olarak toplumda yaşanan kültürel ve teknolojik gelişmeler,
toplumun her aşamasında yeni yapılandırmalara yol açmıştır. Bu yeni yapılanma sanat ve tasarımda olduğu gibi
sanat ve tasarım eğitiminde de köklü reformlara yol açmıştır. Sanat ve tasarım eğitiminde gelişen yeni
teknolojilerin etkisiyle meydana gelen olanaklar disiplinlerarası sanatı önemli bir hale getirmiş ve
yaygınlaştırmıştır.
Disiplinlerarasılık; kesişen bilgiler ağıdır (Foque,
6, s. 05). Diğer disiplin, bilgi, nesne, sorunsal ve
kavramların bir bölümünü içeren, onlarla iç içe-dış-dışa ilişkilerle gelişen melez olgulardır (Teymur, 00 , s.
7 ). Dolayısıyla, her disiplin kaçınılmaz olarak disiplinlerarasıdır. Melezleşme, farklılıkların biraraya gelerek
yeni bir ürün yaratmasından öte bir anlam taşımakta ve daha çok bir aradalık olarak ortaya çıkmaktadır.
Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım; resim, heykel, seramik, grafik, tasarım, mimarlık, müzik, tiyatro, video,
sinema... gibi disiplinlerin sanat ve tasarımın içinde gerçekleştirdiği bağ olarak tanımlanabilir. (Timuçin, 000, s.
197).
N. Teymur’a göre disiplinler kendi tarihleri olan ancak diğer disiplin, bilgi, nesne, sorunsal ve kavramların bir
bölümünü içeren, onlarla iç içe/dış dışa ilişkilerde gelişen melez olgulardır. Dolayısıyla, hiçbir disiplin mutlak
özgür, özgün ya da arı değil, kaçınılmaz olarak disiplinler arasıdır.
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Sanat eğitiminde, disiplinlerarası yaklaşım; bütünleştirici bir bilgi sistemi, düşünme yolu olarak önerilmektedir.
Sanat eğitiminde, disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcılık tanımları; problem çözme, eleştirel düşünce ve
duygu ifade etme sürecindeki bağlantıları vurgulamaktadır. Disiplinlerarası eğitimin kullanılması için bir neden
de, yaşamdaki en gerçek problemlerin birden fazla disiplinin kullanımı ile araştırılıp çözümlenebileceğidir.
Günümüzde sanat ve tasarım süreci gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçların etkisiyle farklı bir biçim almaya
başlamıştır. Sanat ve tasarım eğitimi bu farklılaşmaya ne türden cevaplar verebilmektedir? Sanat ve tasarım
eğitiminde yeni alanlara, yeni tanımlamalara, yeni araçlara ve yeni modellere ihtiyaç duyulduğu çok açıktır.
Sanat ve tasarım eğitimini disiplinlerarası bir anlayışla ele almak, irdelemek ve incelemek günümüz
problematiğidir. Disiplinlerarası çalışmaların hedefi sanat ve tasarım eğitiminde geçmişe ve bugüne dair
sorunları ve çözümlemeleri irdelemek, geleceğe ilişkin yeni bakış açıları ortaya koymak olmalıdır.
Disiplinlerarası - tematik yaklaşım, bir çok farklı konu alanının birbirleriyle ilişkilendirilerek önceden belirlenen
kapsamlı ve genel bir tema ile bütünleştirildiği bir programdır. Farklı ve nitelikli bir eğitim için değişik
alanlardan düşünce ve kavramların birbirine bağlandığı bir disiplinlerarası programın hazırlanması gereklidir.
Yeni Teknolojilerin Sanat ve Tasarım Eğitiminde Sağlamış Olduğu Olanakların Etkisiyle Ortaya Çıkan
Disiplinlerarasılık Kavramının Önemi
Son yıllarda “disiplinlerarasılık” olarak ifade edilmekte olan model gittikçe önem kazanmıştır. Sanat ve tasarım
eğitiminde gelişen yeni teknolojilerin etkisiyle meyadana gelen olanaklar disiplinlerarası sanatı önemli bir hale
getirmiş ve yaygınlaştırmıştır. Ortaya çıkan olanaklarla sanat içinde disiplinlerarası çalışmalar yaygınlaşmıştır.
Yeni anlayış ile modernitenin ayrıştırmış olduğu branşları yeniden ilişkilendirmiş ve bir tür bilimler arası geçiş
başlamıştır. Disiplinlerarasılık, resim, heykel, grafik, mimarlık, müzik, sinema, tiyatro ve edebiyata kadar tüm
disiplinlerin bir aradalığını savunur. Dolayısıyla saf ve arı bir disiplin yoktur ve her biri diğer disiplinlerle kesişip
gelişen melez olgulardır.
Yeni Teknolojilerin Grafik Tasarım Eğitimine Etkileri
Günümüz dünya şartlarında grafik tasarımın tanımı önceki yıllara göre çok daha genişlemiştir. Gelişen
teknolojilerin grafik tasarımın etki alanlarını genişletmesi sonucunda grafik tasarım içersinde yeni alanlar
oluşmuştur. Bu doğrultuda, eğitimde mevcut alanlara ek olarak tasarım, dijital tasarım, oyun tasarımı,
multimedia tasarımı, yeni medya, ilüstrasyon, görsel kültür, animasyon, web tasarımı, yaratıcı ambalaj tasarımı,
özgün kitap tasarımı konularıyla ilgili derslere yer verilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir tasarım, font tasarımı
ve bilgilendirme tasarımı gibi alanlar ülkemizde çok yeni, çalışma alanlarıdır.
SONUÇ
Yüksek lisans programlarında çeşitli disiplinlerden gelen adayların uygulama ve akademik formasyonlarını
geliştirmelerine yönelik disiplinlerarası uzmanlıkların edinilebileceği esnek bir eğitim programının oluşturulması
gerektiği görülmüştür. Bu doğrultuda, mevcut alanlara ek olarak tasarım, sürdürülebilir tasarım, estetik, yaratıcı
endüstriler, djital tasarım, yeni medya, ilüstrasyon ve benzeri konularda ki çalışmaların güçlendirilmesi gerektiği
düşülmektedir.
Eğitim programları toplum düzenini sağlayacak nitelikli insan gücünü yetiştirme sorumluluğu içerisindedir.
Dolayısıyla üniversitelerden beklenen yaratıcı, üretken, öğrenmekten zevk alan, eleştirel düşünebilen, olaylar
arasında ilişki kurabilen bireylerin yetiştirimesidir.
Bilginin hızla artması, bireyin kendisini sürekli geliştirmesini ve bunu yaşam boyu sürdürmesini zorunlu hale
getirdiği görülmüştür.
Günün grafik tasarımın dünyasının kullandığı teknolojiler, aletler, alanlar ve araçlar bellidir. Zamanın gereği, bu
araçlara hakim olabilmekte ve yaratıcı eğitim veren üniversite bölümlerini, programlarını ve derslerini
hazırlayarak branşlarında uzmanlaşmış tasarımcıların yetiştiirlmesi gerektiği düşünülmektedir.
Tekno çağın yarattığı yeni görme biçimlerine ilişkin kapsamlı bir sanat eğitimi uygulanma yolları
araştırılmalıdır. Bu bağlamda sanat ve sanat eğitimi, hedeflerin tekrar tanımlandığı ve alan çalışmasının gözden
geçirildiği, kapsamlı bir müfredat ihtiyacına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Disiplinlerin ötesinde çok dilli, çok temsilli, çok ortamlı ve bir tür diller arası söylem oluşturmak adına sanat ve
tasarım eğitimi programlarında yeni bir yapılanmaya gidilmelidir.
Disiplinlerarasılık, resim, heykel, grafik, mimarlık, müzik, sinema, tiyatro ve edebiyata kadar tüm disiplinlerin
bir aradalığını savunur. Dolayısıyla saf ve arı bir disiplin yoktur ve her biri diğer disiplinlerle kesişip gelişen
melez olgulardır.
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80’lerden itibaren kavramsal sanatın da etkileriyle biçimsel bir form anlayışının yerine fikrin, teorinin de sanat
olabileceği fikri gelişmiştir. Bu süreç sanat disiplinlerinin felsefeyle, literatürle, psikolojiyle, sosyolojiyle, tarihle
olan ilişkisini geliştirerek disiplinlerarası sanat anlayışı yaygınlaşmıştır.
Günümüzde ülkemizde verilmekte olan sanat ve tasarım lisansüstü eğitimleri farklı disiplinlerin birbiriyle
etkileşiminden ortaya çıkacak yaratıcı ve eleştirel çalışmalara olanak sağlayan, çeşitli sanat ve tasarım alanlarını
tek çatı altında toplayan, çağdaş eğilimlere açık bir biçimde oluşturulması düşünülmektedir.
Plastik sanatlar yerine görsel sanatlar, iletişim tasarımı, bileşik sanatlar gibi farklı sanat dallarının bir bütün
içersinde yer aldığı tasarım ve disiplinlerarası eğitime doğru yönelinmesi gerektiği düşünülmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ İLE PROBLEMLİ
İNTERNET KULLANIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS’ INTERNET SELFEFFICACY BELIEFS AND PROBLEMATIC INTERNET USING.
Uğur BAŞARMAK1, Alpaslan DURMUŞ2
Özet
Bu araştırma, öğretmen adaylarının internet kullanım öz-yeterlik İnanç düzeylerinin, problemli internet kullanım
durumlarının ve aralarında ki ilişkinin belirlenmesini amaçlanmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli
kullanılmıştır. Çalışma grubu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 343 eğitim fakültesi lisans
öğrencisinden oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, Miltiadou (1999) tarafından geliştirilen ve
Küçük (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan çevrimiçi teknolojiler öz yeterliliği (Online Technologies Self-efficacy)
ölçeğinin “Genel İnternet Kullanımı Öz Yeterliliği” boyutu kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının problemli internet
kullanım durumlarının belirlenmesi için Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007) tarafından geliştirilen Problemli İnternet
Kullanımı Ölçeğinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet öz-yeterlik düzeyi, problemli internet kullanımı, internet bağımlılığı
Abstract
This research aimed to investigate pre-service teachers’ use of internet self-efficacy beliefs and their problematic internet
using, and the relations between them. The research sample included the pre-service teachers studying at elementary
education, math, science, classroom, social studies, psychology and counseling, Turkish language arts, and Computer and
technology teaching departments at Ahi Evran University. A total of 343 pre-service teachers were enrolled in the study.
The instruments administered to the pre-service teachers included a personal information form and “online technologies
self-efficacy inventory”. In addition, for determining problematic circumstances in use of internet, “problematic
internetusing inventory”, which was developed by Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007), was used.
Keywords: Internet self-efficacy level, problematic use of internet, internet addiction

1. GİRİŞ
İnternetin baş döndürücü etkisiyle birlikte mevcut ortamların internete erişilebilecek ortamlara dönüştürülmesi
ve birçok işlemin internet üzerinden gerçekleştirilmesiyle bireylerde internete ilişkin bir öz yeterlik algısı
oluştuğu görülmektedir.
Sosyal öğrenme kuramıyla birlikte ortaya çıkan öz-yeterlik kavramı bireyin muhtemel durumları yönetmek ve
düzenlemek için sahip olduğu yetenekleri algılamaya yönelik inancıdır. Öz-yeterlik inancı bireylerin
düşüncelerini, hislerini ve motivasyonlarını etkiler (Bandura, 1999). Zimmerman (1995)'a göre öz-yeterlik
kavramı bireyin bir işi başarabilme konusundaki yargısı olarak tanımlanmaktadır. Öz yeterlik inancının
kaynakları incelendiğinde en etkili yolun deneyimlere sahip olmak olduğu görülmektedir. (Kösemen ve Uysal,
2013). Kişisel deneyimlerden elde edilenler başkalarının sahip olduğu deneyimlerden daha etkili olmaktadır
(Bandura, 1986). Araştırmalar, kişilerin kendilerini güvenli ve yeterli hissettikleri işleri yapma, kendilerini
yeterli hissetmedikleri işlerden kaçma eğilimi gösterdiklerini ifade etmektedir (Kurbanoğlu, 2004). Öğretmen
adaylarının teknolojik gelişmeleri takip etmeleri ve belirli düzeyde internet kullanımına yönelik yeterliklere
sahip olmaları (Akgün, 2013) ve teknolojiyi kullanırken kendilerini güvenli hissetmeleri gerekmektedir
(Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). İnternet kullanımının artmasıyla birlikte problemli internet kullanımında da
bir artış görülmekte (Spada, 2014) ve tüm teknolojilerde olduğu gibi, bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran
internet bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle, internetin sağlıksız ve uygunsuz kullanımı sosyal
hayatı olumsuz olarak etkilemektedir (Eşgi, 2014; Odacı, 2011; Günüç ve Kayri, 2010; Ceyhan ve Ceyhan,
2007). Bireylerin yakın çevresiyle iletişiminin azalmasına, sanal ortamlardaki ilişkilerin artmasına (Young,
2004) ve özellikle bireylerde depresyona neden olmaktadır (Teo and Lim, 2000).
1.1 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının internet öz-yeterlik düzeyleri ile problemli internet kullanım
durumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.
1.
2.

Öğretmen adaylarının algıladıkları Genel İnternet Kullanımı Öz-yeterlik düzeyleri nedir?
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları nedir?

1

Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırşehir,
ugurbasarmak@ahievran.edu.tr
2
Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Konya,
adurmus@mevlana.edu.tr
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3.

Öğretmen adaylarının Genel İnternet Kullanımı Öz-yeterlik düzeyleri ile problemli internet kullanım
durumları arasında ilişki var mıdır?
2. YÖNTEM

Bu araştırma, öğretmen adaylarının genel internet kullanımı öz-yeterlik düzeyleri, problemli internet kullanım
durumları ve aralarında ki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimiyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan birey ya da nesne kendi koşulları
içinde olduğu gibi tanımlamaya çalışılır (Karasar, 2005).
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma grubu, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümü, Matematik, Fen Bilgisi, Sınıf ve
Sosyal Bilgiler öğretmenliği anabilim dalı, Eğitim Bilimleri bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
anabilim dalı, Türkçe Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde
öğrenim gören 343 eğitim fakültesi lisans öğrencisinden oluşturulmuştur.
2.2. Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeleri
yapılan “Kişisel Bilgi Formu”, Miltiadou (1999) tarafından geliştirilen, Küçük (2002) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Genel İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Düzeyi Ölçeği ve Ceyhan, Ceyhan ve Gürcan (2007)
tarafından geliştirilen Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Verilerin analiz edilmesinde; Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, beşli likert türünde bir ölçek olduğundan,
verilen yanıtlar toplanarak ham puanlar hesaplanmıştır. Her bir faktörde ki madde sayısı farklı olduğundan, bu
puanlar her bir ham puan ilgili faktördeki madde sayısına bölünerek 20 ile çarpılmak suretiyle
standartlaştırılmıştır. Böylece her bir faktördeki en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100 olarak belirlenmiştir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
1.

Öğretmen adaylarının Genel İnternet Kullanımı Öz-yeterlik Düzeylerine İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının genel internet kullanımı öz yeterlik inanç düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Kullanımı Öz-yeterlik Düzeylerine İlişkin Bulgular
Düzeyler
N

S.S

Min

Max

Düşük

Yüksek

Orta

f

%

f

%

f

%

45

13,1

187

54,5

111

32,4

İnternet Özyeterlik

343

64,95

17,87

10

100

Düzeylerine

Tablo 1 incelendiğinde öğretmen adaylarının genel internet kullanımı öz-yeterlik düzey ortalamalarının 64.95
olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının % 32.4’ünün yüksek, % 54,5’inin orta ve % 13,1’inin ise düşük
düzeyde genel internet kullanımı öz yeterlik inanç düzeylerine sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre,
öğretmen adaylarının büyük bir kısmının orta düzeyde genel internet kullanımı öz-yeterlik düzeyine sahip
oldukları söylenebilir. Cheng ve Tsai (2011) öz-yeterlik düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin güçlü bir
güvene sahip olduklarını ve öğrencilerin araştırmalarını bilgi amaçlı yaptıklarını belirtmişlerdir. Diğer bir
çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin web temelli öğrenmeye ilişkin güçlü bir inanca ve yüksek internet öz
yeterliliğine sahip oldukları görülmüştür (Kao ve diğerleri, 2011).
2. Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarına İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de
sunulmuştur.
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Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarına İlişkin Bulgular
Düzeyler
Faktörler

N

1

İnternetin Olumsuz Sonuçları

2

Sosyal Fayda / Sosyal Rahatlık

3

Aşırı Kullanım

343

Toplam

S

Min

Düşük

Max

Yüksek

Orta

f

%

f

%

f

%

37,75

13,34

24,71

90,59

270

78,7

67

19,5

6

1,7

42,53

13,08

24,00

92,00

243

70,8

92

26,8

8

2,3

53,31

13,56

20,00

90,00

136

39,7

183

53,4

24

7,0

42,03

11,85

25,45

83,03

255

74,3

83

24,2

5

1,5

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının “İnternetin Olumsuz Sonuçları” puan ortalamaları =37.75,
“Sosyal Fayda/Sosyal Rahatlık” puan ortalamaları =42.53 ve “Aşırı Kullanım” puan ortalamaları ise
=53.31’dir. Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımı ölçeğinin İnternetin olumsuz sonuçları alt
faktöründen aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde, öğretmen adaylarının % 1.7’sinin yüksek, % 19.5’inin
orta ve % 78.7’sinin ise düşük internetin olumsuz sonuçlarından etkilendikleri görülmektedir. Elde edilen bu
bulgulara göre, öğretmen adaylarının internetin olumsuz sonuçlarından etkilenme düzeylerinin düşük düzeyde
olduğu ve öğretmen adaylarının internetin olumsuz sonuçlarından etkilenmedikleri söylenebilir. Sosyal
fayda/sosyal rahatlık puanları incelendiğinde, öğretmen adaylarının % 2.3’ünün yüksek, %26.8’sinin orta, %
70.8’sinin ise düşük sosyal fayda/sosyal rahatlık alt faktör puan ortalamasına sahip olduğu söylenebilir. Buna
göre, öğretmen adaylarının sosyal fayda/sosyal rahatlık amaçlı problemli internet kullanım durumlarının düşük
düzeyde kaldığı söylenebilir. Aşırı kullanım puanları incelendiğinde ise % 7.0’ının yüksek, % 53.4’ünün orta, %
39.7’sinin ise düşük aşırı kullanım düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bu bulguya göre, öğretmen
adaylarının aşırı kullanım düzeylerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Ceyhan (2010) üniversite öğrencilerine
yönelik yaptığı çalışmada en önemli bulgunun öğrencilerin interneti tanımadıkları kişilerle sosyal ilişkiler kurma
amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Zhao ve diğerleri (2010) öğrencilerin internet erişimin sağlandığı farklı
ortamlardaki kullanım çeşitliliği, sosyal destek ve internet öz-yeterlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen
bulgularda okul, ev ve internet kafe’den internete bağlanan öğrenciler arasında dijital eşitsizliğin olduğunu
belirlemişlerdir.
3. Öğretmen adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları
Arasındaki İlişki
Öğretmen adaylarının internet öz-yeterlik düzeyleri ile problemli internet kullanım durumları arasındaki ilişki
Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Genel İnternet Kullanımı Öz yeterlik Düzeyi

Problemli İnternet Kullanımı

1. Faktör
İnternetin Olumsuz Sonuçları

2. Faktör
Sosyal Fayda/Sosyal Rahatlık

3. Faktör
Aşırı Kullanım

Toplam

R

-,007

P

,899

N

343

R

,043

P

,427

N

343

R

,128*

P

,018

N

343

R

,037

P

,495

N

343
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PİK Üçüncü faktör (Aşırı Kullanım) ile İnternet öz yeterlik düzeyi arasında ilişki olduğu görülmektedir. Elde
edilen bulgulara göre bireylerin interneti aşırı kullanmaları sonucunda bazı sorunları da beraberinde getirdiği
görülmektedir. Caplan (2002) çalışmasında bireylerin sosyal ortamlarda aşırı internet kullanmaları sonucunda
sorunlar yaşadığını belirtmiştir. İnternetin kontrol edilemez bir biçimde aşırı kullanımı, bireyin yaşamının çeşitli
alanlarında psikososyal gelişim alanının bozulmasına neden olmaktadır (Ceyhan, 2010).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma, öğretmen adaylarının internet kullanımı öz yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu, bunun
yanında problemli internet kullanım düzeylerinin ise düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Üniversite
öğrencilerinin interneti daha sağlıklı bir şekilde kullanımını sağlamak için araştırma ödevleri verilmelidir. Aynı
zamanda öğrenciler internetin fayda ve zararları konusunda bilgilendirilmelidir.
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İNGİLİZCE KELİME ÖĞRETİMİ İÇİN BİR MOBİL UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A MOBIL APPLICATION FOR TEACHING ENGLISH WORDS
Öner AYTAŞ1, Ahmet TEKİN2
Özet
Bu çalışmada gerek günlük yaşantıda gerekse akademik hayatta, insanların birden fazla yabancı dil bilmesi zorunluluk
haline gelmesinin farkındalığıyla İngilizce kelimeler mobil ortamlara taşınarak öğretilmesi planlanmıştır. Geliştirilen bu
uygulama içeriğinde 400 adet kelime bulunmaktadır. Kelimelerin Türkçe anlamları İngilizce cümlede kullanılışı ve Türkçe
cümle karşılığı bulunmaktadır. Aynı zamanda İngilizce kelimeye ait resim ile birlikte telaffuz edilişide seslendirilmiştir.
Çalışması yapılan bu İngilizce kelimeleri pekiştirmek için çoktan seçmeli sorular hazırlanmış ve öğrenenlerin kendilerini
sınamasına olanak sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobil Öğrenme, İngilizce, Kelime, Öğrenme,Eğitim
Abstract
In this study, with the awareness of the necessity to know more than one language both in the daily life and academic life,
English words are scheduled to be taught by transporting to the mobile environment. In the context of this application there
are 400 words. There are Turkish meanings of words, their sentence usage in English and their Turkish equivalents. At the
same time along with photos of English words, their pronunciation was also vocalized. To reinforce these words, multiplechoice questions were designed and learners were given the opportunity to test themselves.
Keywords: Mobile Learning, English, Word, Learning, Practice

GİRİŞ
Teknolojinin hızla gelişimi, mobil ortamların da önemini giderek arttırmakta ve mobil öğrenmenin
önünün açmaktadır. Mobil öğrenme kişisel elektronik araçlar kullanarak, sosyal ve içerik etkileşimleri yoluyla
çoklu bağlamlar kanalıyla öğrenmedir (Crompton, 2013 ) . Wagner (2008)’e göre mobil öğrenme, sürekli okul
sıralarında ve bilgisayar başında oturan öğrencilerin zincirlerini kırarak, bilgiye ihtiyaç olduğu anda ve zamanda,
öğrenme ortamını istediği gibi kişiselleştirerek öğrenmesini gerçekleştirmesidir. Jacob ve Isaac (2008) tarafından
hazırlanmış olduğu “Mobil cihazlar ve mobil öğrenme kullanım analizi” isimli çalışmada, öğrencilerin mobil
öğrenmeye yatkınlıklarının olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Mobil öğrenmenin yaşam boyu öğrenme , farkında
olmadan öğrenme, ihtiyaç anında öğrenme, zaman ve mekan bağımsız öğrenme, yer ve şartlara göre ayarlanan
öğrenme avantajları vardır (Bulun ve Diğerleri, 2004). Bu avantajlar mobil öğrenmenin popülerliğini git gide
arttırmakta ve öğrenmeyi daha keyifli bir hale getirmektedir. Bu öğrenme platformunun yaygınlaşabilmesi için
gün geçtikte gerekli teknoloji altyapısı hızla ilerlemektedir.
2013 yılında akıllı telefon kullanım ölçümleri yapılmış ve Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranının %
19 olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırmanın sonucuna göre Türkiye’de akıllı telefonlar, en çok sosyal ağlara
bağlanmak ve oyun oynamak için kullanılmaktadır (Nielsen, 2013). 2014 yılında ise Türkiye de akıllı telefon
kullanım oranının %30 olarak bildirilmiştir. Bu oran her geçen gün giderek artmaktadır (Ourmobileplanet,
2014).
Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ülkemizde teknolojiyi benimseme ve kullanma oranları gün
geçtikçe artmaktadır. Demirci ve diğerleri (2014) tarafından Süleyman Demirel Üniversitesin’de akıllı
telefonlara olan bağımlılığı ölçmek için 301 öğrenciyle bir araştırma yapmışlardır.Bu araştırmanın sonucunda 4
saatten az kullanan %71.4, 16 saate kadar kullanan %26.9 ve 16 saatten fazla kullanlar %1.7 olarak bulunmuştur.
Akıllı telefonlarını %40.2 sesli aramalarda geri kalan kısımda ise internet erişimi, sosyal ağ, kısa mesaj, oyun ve
diğer kullanımlar olarak kullanıldığı vurgulanmıştır.
Mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanılmasında akademisyenlerden de görüş alınmıştır (Menzi ve
Diğerleri, 2012). 21 akademisyende yapılan araştırmada akademisyenlerin bir kısmı (%33) mobil teknolojileri
kullandıklarını ve geri kalan akademisyenler gelecekte kullanmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca
akademisyenler mobil öğrenmeyi gerek akademik gelişimleri açısından, gerekse öğrenme ve öğretme faaliyetleri
açısından oldukça faydalı bulmaktadırlar.
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Tam ve Huang (2011) tarafından hazırlanmış olan mobil Çince harf öğrenimi üzerine yenilikçi bir
uygulama gelişmiştirmişlerdir. Çin kültüründe doğru yazım çok önemlidir ve bu öneme dikkate çekmek için
hazırlanan bu uygulama gelişen mobilite ile Çince harf yazımını öğretmesi ve teşvik etmesi planlanmaktadır.
Fotouhi ve diğerleri (2011) tarafından hazırlanan eğitimde İran üniversitesinde okuyan 13 bilgisayar
mühendisi öğrencisine Dedektif Alavi adlı bir mobil uygulama ile 6 hafta boyunca eğitim vermişlerdir. Cpu
konusunu kelimelerin işbirlikli öğrenme yöntemini kullanarak öğrenmesi planlanmıştır. Öğrencilere hem oyun,
hem karekod, hemde basılı materyallerle eğitim verilmiştir.
Yıldırım (2012) tarafından hazırlanan “yabancı dil eğitiminde eğitsel oyunlar aracılığıyla mobil
öğrenme” adlı çalışmasında eğitsel bilgisayar oyunlarına kıyasla zaman ve mekândan bağımsız, öğrenme
açısından daha esnek olan eğitsel mobil oyunların, öğrencilerin başarı durumu üzerindeki etkilerini
değerlendirmek istemiştir. 5.Sınıf öğrencilerinden oluşan ve 29 kişiye uygulanan bu çalışma adobe flash
programında tasarlanmıştır.
Çevik ve Koçer (2012) tarafından geliştirilen “mobil cihaz tabanlı yabancı dilde kelime öğrenme
uygulaması” isimli çalışmada mobil uygulamaların öğrenmeye etkisini araştırmışlardır. Bu uygulamada yaklaşık
1500 adet üds-kpds sınavlarında sorulmuş kelimelerin, android platformunda öğrenilmesi planlanmıştır.
Uygulamaya kelime ekleyerek, karşınıza çoktan seçmeli veya boşluk doldurma şeklindeki sorular İngilizce
kelime öğrenmeyi desteklemektedir.
Mobil öğrenme ortamı farklı tasarımlarla etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Çelik (2012) tarafından
hazırlanan çalışmada karekod sistemi telefon kamerasından okutularak çevrimiçi bir sözlük yazılımı ile
öğrencilerin aktif İngilizce sözcük öğrenmeleri üzerinde etkilerini ve görüşlerini belirlemiştir. Bu çalışmada hem
yabancı dil eğitiminde mobil araçların hem de karekodun örnek bir kullanımı sunulmuş, tasarlanan öğrenme
ortamının öğrenenlerin aktif sözcük öğrenimlerine etkisi nicel ve nitel yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır.
Öğrencilerin derste İngilizce sözlük öğrenirken mobil araçları kullanmaları onlara çok yenilikçi ve eğlenceli bir
uygulama olarak görmelerini sağlamış olumlu yönde etkileyerek derse daha motive olmuşlardır (Ağca ve Bağcı,
2013).
MOBİL UYGULAMANIN GELİŞTİRİLMESİ
Bu çalışmada İngilizce kelime öğretimi için bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu mobil uygulamanın
kullanımı kolay ve esnek bir yapıya sahiptir.Çoklu ortamda öğrenmenin bilişsel modeli göz önünde
bulundurulmuştur. Mobil uygulamada konunun desteklenmesi ve öğrenme üzerinde pekiştirici olması için
gözüde yormayacak yapıda görseller kullanılmıştır. Aynı şekilde yine öğrenmeyi pekiştirmek için işitsel
öğelerde uygulamada kullanılmıştır. Kullanıcı kelimeler ile ilgili sesler yürütülürken, sesleri metin olarak da
ekrandan takip edebilmektedir. KPDS ve ÜDS’de çıkmış sorularda bulunan 400 adet İngilizce kelime
kullanılmıştır. Kullanıcılara kelime öğrenimine istediği zamanda ve mekanda çalışabilmesine olanak
sağlamıştır.

Şekil 1:Uygulamanın Ana Menüsü
Uygulamaya girildiğinde Şekil 1 deki gibi ana menü gelmektedir. Ana menüden çalışma veya egzersiz menüsüne
geçiş yapılabilmektedir. İKEP, İngilizce Kelime Eğitimi Programının kısaltılmış adı olarak kullanılmaktadır.

221

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Şekil 2: Dersler Menüsü

Şekil 3: Egzersiz Menüsü

Öğrenme bölümünde(Şekil 2) 20 adet farklı bölümden ve her bölümde 20 şer adet kelime bulunmaktadır.
Egzersiz bölümü de(Şekil 3) aynı şekilde 20 adet farklı bölümden ve her bölümde 20 adet çoktan seçmeli
sorulardan oluşmaktadır.

Şekil 4: Bir Kelimeye Ait Arayüz
Şekil 4 de görüldüğü üzere uygulamada kelime çalışması yapmak için karşınıza gelen ekran bulunmaktadır.
Çalışma alanında ünlem işareti butonuna basıldığında uygulama hakkında ipuçları vermektedir. En alt kısımda
kelimeler arası ileri ve geri geçiş sağlanabilmekte veya 1 den 20 ye kadar herhangibir kelimeye geçiş
yapılabilmektedir. Kelime kartında en üstte İngilizce kelime altında kelimeye ait görsel ve kelimenin Türkçe
anlamı hemen altında ise İngilizce kelimenin kullanıldığı cümle ve cümlenin Türkçe anlamı bulunmaktadır.
Cümlelerin altında bulunan oynatma butonuna basıldığı zaman kelimenin İngilizce telaffuzu dinlenebilmektedir.
En üst ortada bulunan sayı kaçıncı derste olduğunuzu göstermekte ve bastığınızda bir önceki dersler ekranına
geri dönülmektedir. Sol üst köşede bulunan çarpı işareti butonu uygulamadan çıkmak için konumlandırılmıştır.
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Şekil 5: Egzersiz Giriş
Arayüzü

Şekil 6: Yanlış Bildirim
Arayüzü

Şekil 7 : Doğru Bildirim
Arayüzü

Şekil 8: Dönüt Arayüzü

Egzersiz alanına girildiği zaman Şekil 5 deki gibi bir ekran sizi karşılayacaktır. Bu egzersizde belirli bir süre
içerisinde doğru veya yanlış cevap verilmesi beklenmektedir. Süre dolduğunda otomatik olarak yanlış cevap
algılanacaktır. Yanlış cevap verildiğinde şekil 6 daki gibi kelime kırmızı rengine bürünmektedir. Doğru cevap
verildiğinde ise şekil 7 deki gibi yeşil rengine bürünmektedir. Testi bitirdikten sonra Şekil 8 daki gibi bir ekran
sizi karşılayarak doğru ve yanlış cevaplarınızı anında göstermekte tekrar deneyip denemek istemediğinizi size
sormaktadır. Verilen cevapların sonucu anından dönüt olarak verilmekte ve testin en sonunda doğru ve yanlış
sonuç sayısı gösterilmektedir.
SONUÇ
Bu çalışma ile İngilizce kelime öğretimi için bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Geliştirilen mobil uygulama
esnek ve kullanımı kolaydır. İleriki çalışmalarda mobil uygulamanın çevrimiçi güncellemelerle desteklenmesi ve
kelime sayısının arttırılabilir olması planlanmaktadır. Yine ileriki çalışmalarda, geliştirilen mobil uygulamanın
bir eğitim – öğretim döneminde öğrencilere uygulanarak akademik başarıya etkisinin araştırılması
planlanmaktadır.
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EĞİTİMDE E-PORTFOLYO KULLANIMI İLE İLGİLİ ALAN YAZIN TARAMASI
LİTERATURE REVİEW ON THE USE OF E-PORTFOLİO İN EDUCATİON
Güleser MAYA1, İsmail ÇELİK2, İsmail ŞAHİN3
Özet
Yeni öğrenme öğretme kuramları gelişmesiyle eğitimde kullanılan değerlendirme yöntemleri de değişmektedir. Öğrencinin
kalıcı öğrenmeler edinmesi, olumlu tutum geliştirmesi, motivasyonunu yüksek tutabilmesi için farklı değerlendirme türleri
ortaya çıkmıştır. Zamanla çoktan seçmeli, yazılı sınav, sözlü sınav gibi değerlendirme yöntemlerine ek olarak farklı
değerlendirme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Alternatif değerlendirme veya otantik değerlendirme olarak
isimlendirilen bu değerlendirmelerin merkezinde öğrenci ve öğrenci ürünleri yer almaktadır. Alternatif değerlendirmelerde
öğrenci öğretmen işbirliği, adil değerlendirme ve öğrencinin kendisi hakkında yorum geliştirmesi söz konusudur. Alternatif
değerlendirmelere örnek olarak, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem kontrol listeleri ve ürün
dosyaları(portfolyo) sıralanabilir. Bu değerlendirme yöntemlerinden biri olan ürün dosyaları öğrencinin çabalarını,
ilerlemesini ve performansını ortaya koyduğu çalışmaların toplanmasıyla oluşmaktadır. Ürün dosyalarının kaybolma, her
an her yerde ulaşamama ve anında dönüt verilememesi gibi olumsuzlukları mevcuttur. Hem bu olumsuzluklar hem de
zamanla teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ürün dosyaları elektronik ortamda saklanmaya başlanmıştır. Bu şekilde eportfolyoların kaybolmaması, elektronik ortamda her an ulaşılması ve saklama kolaylığı sağlanmaktadır. Elektronik
ortamda saklanan elektronik portfolyolar (e-portfolyo) Gülbahar ve Köse (2006) tarafından öğrencilerin hazırlamış
oldukları ürünleri elektronik ortamda bir araya getirerek depoladıkları “Elektronik Ürün Dosyası” şeklinde tanımlanmıştır.
E-portfolyonun oluşturulması ile başlayan ve sunulması ile biten bir süreç olan e-portfolyo süreci öğrencinin bilgi toplama,
oluşturma, seçme, yansıtma ve sunma gibi beceriler geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Öğrenci e-portfolyo oluştururken
hem kendi ilerlemesini izleyebilmekte hem de kendi değerlendirmesinde söz hakkı olabilmektedir. Geleneksel yöntemlere
alternatif olarak görülen e-portfolyolar yaygın bir şekilde değerlendirme amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, eğitimde e-portfolyo ile ilgili yapılmış çalışmalar ile ilgili bir literatür çalışması gerçekleştirmek ve
yapılan araştırmalarda kullanılan yöntemleri, bulguları, alınan sonuçları ve önerileri özetleyerek sunmaktır. Bu araştırmada
yer alan çalışmalar “e-portfolyo, elektronik portfolyo, e-portfolio ve electronic portfolio” anahtar kelimeleri kullanılarak
seçilmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucu yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan e-portfolyo
çalışmaları sırasıyla özetlenmiştir. İncelenen çalışmalar sonucunda, ilgili çalışmaların birçoğunun ön test- son test deneme
modeli kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca e-portfolyo değerlendirme yönteminin öğrencilerin
motivasyonlarını yüksek tuttuğu, öğrencilerin olumlu tutum sergilediği ve kendi değerlendirmelerinde söz sahibi
olmalarının öğrencileri olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Yapılan incelemeler mevcut e-portfolyo sistemlerinin
gün geçtikçe daha da geliştirildiği ve geliştirilen bu sistemlerin deneme yanılma yöntemi ile kullanıldığını ortaya
çıkarmıştır. Öğrenci tarafından benimsenen bu yaklaşımın birçok faydası olmasına rağmen bazı olumsuzlukları da
beraberinde getirdiği belirtilmektedir. İlgili çalışmalara göre e-portfolyolar fazla zaman alması ve değerlendirme zorluğu
açısından birtakım güçlüklere neden olduğu öne sürülmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen değişen eğitim anlayışı ile
e-portfolyolar yaygın şekilde kullanılmakta ve yeni e-portfolyo sistemleri geliştirilmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: e-portfolyo, elektronik portfolyo

GİRİŞ
Eğitimde değerlendirme eğitim öğretimin en önemli süreçlerinden biridir. Öğretmenler eğitim öğretimin
çıktısını somut olarak görebildikleri bu süreci en iyi şekilde planlamaya çalışmaktadırlar. Eğitimde zamanla
meydana gelen değişmelerle, klasik değerlendirmeler yerine bireyi merkeze alan, bireyin aktif olduğu otantik
değerlendirmeler kullanılmaya başlamıştır. Otantik değerlendirmelerden biri olan portfolyo öğrencinin kendi
oluşturduğu özgün çalışmalarını içeren bir koleksiyondur (Gülbahar & Köse, 2006). Bilgisayar teknolojisinin de
gelişmesiyle birlikte elektronik hâl alan portfolyolar eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eportfolyolar göz önüne alındığında; zaman ve mekândan bağımsız olması, ulaşılabilir olması, kâğıt israfına sebep
olmaması ve paylaşımı kolay olması yönünden faydalarının olduğu görülmektedir.
E-Portfolyo Nedir?
Öğrencinin çalışmalarını topladığı büyük ödev dosyalarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde
kullanılmasının elektronik hâl alması e-portfolyo kavramı ortaya çıkarmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki
gelişmeler; internet hızı, depolama kapasitesinin artmasına paralel olarak öğrencisi olan her eve bilgi iletişim
teknoloji araçları girmiş ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde e-portfolyo
kullanımı gittikçe artmakta ve önem kazanmaktadır (Barış, 2011).
Portfolyo bireylerin bilgi ve becerileri aracılığıyla hazırladıkları özgün çalışmalarını topladıkları bir
kişisel gelişim dosyasıdır. Günümüzde sanal ortamda saklanmaya başlayan portfolyolar e-portfolyo ismini
almıştır (Barış & Tosun, 2013). Konu ve ölçme yöntemi çeşitliliği ile zenginleştirilen e-portfolyolarda yazılı
1
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dokümanlar, ses kayıtları, video, multimedya içerikler kullanılmaktadır (Sanalan & ark., 2002). E-portfolyo
öğrencilerin hazırlamış oldukları özgün ürünlerin dijital ortamda saklanmasına olanak tanıyan dosyalardır. Diğer
bir ifade ile bireysel gelişim dosyalarının dijital tabanlı koleksiyonudur (Gülbahar & Köse, 2006). Lorenzo ve
Ittelson (2005) e-portfolyoyu, bireylerin grup veya kurumsal olarak başarılarını gösteren eserlerin, gösterilerin ve
kaynaklarının toplandığı dijital koleksiyon olarak tanımlamıştır. Özyenginer (2006) ise e-portfolyoyu,
öğrencilere hazırladıkları ürünler ile yorumlama ve yansıtma imkânı sunan, belli hedefler doğrultusunda
hazırlanan ürünlerin toparlandığı, elektronik medya kaynakları ile saklanan bir koleksiyon olarak
tanımlamaktadır. Koç’a (2010) göre e-portfolyolar öğrencilerin öğrenme alanlarındaki yeteneklerini, güçlü ve
zayıf yönlerini ortaya koymakta ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini izleyip bireysel gelişimlerini kontrol
etmelerine olanak sağlamaktadır.
E-Portfolyo Oluşturma Süreci
Barrett (2004) portfolyo oluşturma sürecini toplama, seçme, yansıtma, yönelim ve sunum olmak üzere 5
madde ile ele almaktadır. E-portfolyo hazırlama süreci portfolyo hazırlama süreci ile benzer yapıda olmasıyla
birlikte birtakım üstün yanlara da sahiptir. Bunlardan ilki dosyaların elektronik ortamda saklandığı için sürecin
daha kolay şekilde ilerlemesi olarak görülmektedir (Özyenginer, 2006).
1. Toplama: Öğrenciler e-portfolyo hazırlama sürecinin ilk basamağında belirlenen amaçlara yönelik
bilgi ve kaynakları toplamaktadır. Öğrenciler bu basamakta yapmış oldukları çalışmaları biriktirmektedirler
(Koç, 2010). Toplama işlevi e-portfolyoda hızlı şekilde toparlanıp kaydedilebildiği için kolay hale gelmektedir
(Özyenginer, 2006).
2. Seçme: Bu basamakta öğrenciler bir rehber eşliğinde veya kendileri portfolyolarının son halini
oluşturmak için seçimlerde bulunurlar (Koç, 2010). Öğrenciler bu aşamada ön bilgileri ile yeni bilgileri
eşleştirme imkânı bulmaktadır (Gülbahar & Köse, 2006)
3. Yansıtma: Bu aşamada birey ne öğrendiğini, nasıl öğrendiğini ilişkilendirmeye çalışmaktadır.
Süreçte en önemli basamaklardan biri olan yansıtmada öğrenciler yeteneklerinin somut olarak farkına
varmaktadır (Gülbahar & Köse, 2006). Kutlu, Doğan ve Karakaya (2008:135) bu basamağı en önemli basamak
olarak ifade etmektedirler. Bu basamağın en önemli özelliği bireyin aktif olmasıdır. Ayrıca bu bölümde birey her
bir çalışmayı niçin seçtiğini, nasıl seçtiğini ve süreçte neler yaşadığını anlatmaktadır (akt. Koç, 2010). Son olarak
bu bölümde öğrencinin çevresinin ve kendisinin görüşleri, değerlendirme formları da yer almaktadır (Öncü,
2009).
Himpsl ve Baumgartner (2009)’ a göre bu ilk üç basamak prototip e-portfolyo hazırlama sürecini
göstermektedir. Araştırma sonucuna göre ürünlerin en önemlileri bu bölümde yer almaktadır.
4. Yönelim / Yönetim: Öğrencilerin yansıtmalarını gözden geçirip kendileri hakkında bilgi sahibi
oldukları bölümdür. Öğrenci geleceğe yönelik hedeflerini bu bölümde görebilmektedir (Kan, 2007). Bu bölümde
öz değerlendirme, akran değerlendirme gibi değerlendirmelerin karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu bölümü,
Gülbahar ve Köse (2006) öğrencilerin kriter ve başarılarını karşılaştırdıkları, gözden geçirdikleri bölüm olarak
tanımlamaktadır. Bu karşılaştırmalar e-portfolyonun canlı ve dinamik olmasını sağlamaktadır (Özyenginer,
2006).
5. Sunum: Bu aşamada öğrenci öğretmenin belirlediği değerlendirme kriterine göre içerikte sunacağı
görüntüye karar verir (Koç, 2010). Sunum öğrencinin çoklu ortam seçenekleriyle teknik bilgi birikimi edindiği
öğrenci merkezli bir etkinliktir (Mason, Pegler & Weller, 2004, s. 718-719, akt. Gülbahar & Köse, 2006).
Özyenginer’e (2006) göre sunum basamağı e-portfolyonun medya yüzünü oluşturmakta ve öğrenci bu basamakta
görsel, işitsel, renkli medyaları kullanarak e-portfolyosunu göstermektedir. Kan (2007) sunumu bağlantı
basamağında ele alırken, bağlantı basamağını öğrencin uygun kişilere sunduğu ve öğretme-öğrenme açısından
tartışıldığı bölüm olarak belirtmektedir.
Barış (2011) e-portfolyo hazırlama sürecine ilişkin bir diğer görüş ise e-portfolyo sürecini dört anahtar
kelime ile ilişkilendirmiştir:
1. Toplama: Dokümanları toplama
2. Seçme: Kullanılacak, sunulacak, saklanılacak dokümanları seçme
3. Bağlantı Kurma: Önceki öğrenmeleriyle yeni öğrenmeleri arasında bağ kurma
4. Yansıma Yapmak: Kendi öğrenmeleri üzerine düşünmek
Bilgisayar ve internetin gelişimi ile ortaya çıkan ve önemini gün geçtikçe artıran e-portfolyo ve
kullanımı ile ilgili Türkiye’de ve dünyada birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada eğitim alanında e-portfolyo
kullanımına yönelik çalışmalar incelenmiştir. Araştırma kapsamında yararlanılan çalışmalara “e-portfolyo, e-
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portfolio, elektronik portfolyo, electronic portfolio” anahtar kelimeleri kullanılarak, YÖK Ulusal Tez Merkezi,
Google Scholar, Taylor & Francis Online Journals, ELSEVIER veri tabanlarından ulaşılmıştır.
Eğitimde e- Portfolyo ile İlgili Yapılmış Çalışmalar
Koç tarafından 2010 yılında Fırat Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak geliştirilen çalışmada,
öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı kazanımında e-portfolyo sürecinin öğrenci performansına ve bu süreçteki
tutumlarına etkisi incelenmektedir. İlgili çalışma, 2008-2009 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Anabilim Dalı 1.sınıfta örgün öğrenim görmekte olan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 1.sınıfta
bulunan üç şubeden tesadüfi olarak 2 şube seçilmiştir. Seçilen 2 şubeden biri olan ve 35 öğrenciden oluşan şube
deney grubu, 34 öğrenciden oluşan şube ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel ve nicel
yöntemler birlikte kullanılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığı konusundaki performanslarını ölçebilmek
için teorik ve uygulama becerileri ölçülmüş, öğrencilerin öz değerlendirmelerine de başvurulmuştur.
Öğrencilerin e-portfolyo tutum ölçeği ve görüşme kayıtlarıyla da öğrencilerin tutumları belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucuna göre e-portfolyo sürecinin bilgisayar okuryazarlığına teorik anlamda etkisinin olmadığı
fakat öğrencilerin öz değerlendirmeleri incelendiğinde uygulama becerilerine olumlu katkı sağladığı
görülmektedir. Öğrencilerin e-portfolyo sürecine yönelik tutumları incelendiğinde ise sürecin öğrencilerin
araştırma, sorumluluk alma gibi becerilerine olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir.
Tonbul (2009) gerçekleştirmiş olduğu yüksek lisans tezinde, İngilizce Öğretmenliği Bölümünde
öğrenim gören öğrencilerin e-portfolyo ile ilgili algılarını, tutumlarını ve e-portfolyo geliştirme sürecine yönelik
tecrübelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü birinci
sınıfta bulunan 26 öğrenci katılmıştır. Çalışmada katılımcı öğrencilerden 2 aya yayılan bir e-portfolyo
geliştirmeleri istenmiştir. Çalışmada, e-portfolyo geliştirme süreci öncesinde katılımcılara değerlendirme türleri,
portfolyo ve e-portfolyo hakkındaki bilgilerini ölçmek amacıyla bir ön test uygulanmıştır. E-portfolyo geliştirme
süreci sonrasında öğrencilerin e-portfolyoya yönelik ilgi ve tutumlarını öğrenebilmek amacıyla son test
uygulanmıştır. Katılımcı öğrencilere e-portfolyo oluşturabilecekleri bir model olarak ‘spaces.msn’ yazılımını
önermişler ve bu yazılım aracılığıyla e-portfolyo oluşturmaları istenmiştir. Çalışma sonucunda öğrenciler
süreçten zevk duyduklarını ve motivasyonlarını arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca e-portfolyonun kendi
öğrenmelerini yansıtmakta onlara yardımcı olduğunu, öğrenci- öğrenci, öğretmen-öğrenci iletişimi için bir
kaynak teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Ancak araştırmanın sonucunda öğrencilerin internet bağlantısı bulunan
bilgisayarlara erişimlerinin zor olması ve e-portfolyo hazırlama sürecinin zaman alması gibi olumsuz yanlarının
da olduğu belirtilmektedir.
Özyenginer (2006) Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışmada
Bilgisayar dersinde e-portfolyo hazırlama, e-portfolyolarına yansıtma ifadeler yazma ve e-portfolyo sürecine
yönelik görüşlerini ve e-portfolyo sürecinin öğrenci başarısındaki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma
Buca Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan 28 öğrenci ile
gerçekleştirilmektedir. Donanım dersinde öğrenciler e-portfolyo hazırlamışlardır ve sürecin sonunda e-portfolyo
rubriği ile öğrenciler kendilerini değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmeyi ders öğretmeni de yapmış ve bu iki
değerlendirmenin ortalaması ders başarı notu olarak ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilere görüş anketi uygulanmış
ve araştırmacının gözlemleri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma hem nitel hem nicel yöntemlerle analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre öğrenciler e-portfolyo hazırlamanın başta onları korkuttuğunu fakat daha
sonra endişe edecekleri bir durumun olmadığını dile getirmektedirler. Öğrenciler e-portfolyo hazırlamanın onları
geliştirdiğini fakat e-portfolyo hazırlama sürecinde toplama basamağında sıkıntı yaşadıklarını, en azından bu
süreçte öğretmenlerden faydalanmaları gerektiğini belirtmektedirler. Öğrenci puanlarının analizi sonucunda
öğrencilerin ortalamanın üstünde başarı gösterdiği ortaya çıkmaktadır.
Bir diğer çalışma ise Döşlü (2009) tarafından Çukurova Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak
hazırlanan “Ortaöğretim 10.Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde E-Portfolyo Kullanımı- Adana İli
Örneği” isimli çalışmadır. Çalışma 2007-2008 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde bir lisenin 10.sınıfında
bulunan dört şubenin 77 öğrencisine uygulanmıştır. Nitel ve nicel yöntemler kullanılan bu çalışmanın sonucuna
göre öğrencilerin tamamı yapılan web tabanlı portfolyo çalışmasını olumlu bulmuşlardır. Öğrenciler e-portfolyo
çalışmasının sayısal derslerden çok sözel derslerde uygulanmasını istemişlerdir.
Literatürde ilgili bir diğer çalışma ise Barış(2011)’ın Trakya Üniversitesi doktora tezi olarak eportfolyoların bir sosyal ağ sitesine entegre edilmesine yönelik çalışmasıdır. Çalışmada e-portfolyonun sosyal
ağa entegre edilmesinin etkililiği ve e-portfolyonun öğrenci başarısına etkisi incelemeye alınmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2010-2011 yılı Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 10.Sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. 92 öğrenci e-portfolyo ile eğitim verilen deney grubunda, 110 öğrenci ise geleneksel
sınıf içi eğitim verilen kontrol grubunda yer almaktadır. Araştırmanın sonucunda e-portfolyo destekli eğitimin
öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkilediği ve e-portfolyo sürecinin öğrencilerin tutumlarında olumlu
değişikliklere neden olduğu gözlenmiştir. E-portfolyo destekli eğitimin öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci
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ilişkilerine de olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu sürecin öğrencilerin sosyal ağ kullanım
amaçlarını olumlu yönde etkilediği, öğrencilere öğrenme sorumluluğu kazandırdığı tespit edilmiştir.
Başka bir çalışma da Sanalan ve Altun (2002) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) bir
üniversitede akademik okuma yazma dersinde kullanılmak üzere bir e-portfolyo değerlendirme sisteminin
hazırlanması, kullanımı ve öğrencilerden gelen dönütlerin incelenmesi üzerine yapılmıştır. Akademik okuma
yazma dersine katılan öğrenci profilini farklı ülkelerden TOEFL seviye tespit sınavından belirli bir puanı alarak
üniversitede farklı bölümlerde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma 1998-1999 eğitim öğretim yılında 13
öğrenciye uygulanmıştır. Web tabanlı tasarlanan e-portfolyo sisteminde öğrenciler süreç boyunca yapmış
oldukları çalışmaları toparlamışlardır. Çalışma incelendiğinde çalışmaya katılan öğrenciler e-portfolyo sistemini
etkin ve elverişli olarak tanımlamışlar. Yazma becerisini geliştirmesi, iletişimi kuvvetlendirmesi ve ilgi çekici
olması yönünden e-portfolyo sistemini olumlu bulmuşlardır. Bunun yanında sisteme kaydedilen verilerin
kaybolma korkusu ve yazma becerisi eksik olan öğrencilerin zorlanması belirtilen olumsuzluklar olarak ifade
edilmektedir. Çalışma sonucunda öğrencilerden gelen önerilere göre web tabanlı uygulamaların etkileşimli
olarak geliştirilmesi ortaya çıkmıştır.
Bir diğer çalışma 2006 yılında Gülbahar ve Köse tarafından öğretmen adaylarının eğitiminde
değerlendirme amacıyla e-portfolyoların kullanılmasının etkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Lisans
düzeyinde proje tabanlı bir derste 14 öğrenciye değerlendirme amaçlı e-portfolyo değerlendirme yöntemi
uygulanmıştır. Öğrencilerin bu yönteme yönelik görüşleri alınmış, veriler nitel metotlarla analiz edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda bu değerlendirme yönteminin öğrenciler tarafından benimsendiği ve proje tabanlı olarak
verilen derslerin değerlendirmesinde etkin ve uygun şekilde kullanılabileceği belirtilmiştir.
İlgili alan yazın çalışmalarının biri de Karakaya ve ark.(2012) fen ve teknoloji öğretmen adaylarının
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında staj gördükleri ilköğretim okullarında organize edip sundukları eportfolyolarına ilişkin görüşlerindeki değişimi inceledikleri çalışmadır. 40 öğretmen adayının katıldığı bu
çalışmada ön test- son test tek grup deseni ve “Bireysel Gelişim Dosyasına İlişkin Görüş Anketi” çalışmanın
amacına uygun olarak değiştirilerek kullanılmıştır. Ayrıca likert tipli ankette açık uçlu sorular sorulmuş, yarı
yapılandırılmış mülakatlar uygulanarak nicel ve nitel veriler incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre öğretmen
adaylarının e-portfolyoya ilişkin görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu bir gelişme olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca derslerde e-portfolyo kullanmanın hem zaman kazandırdığı hem de e-portfolyoya istenilen
yerde ve zamanda ulaşma imkânı sunduğu sonucuna varılmıştır.
Korkmaz ve Kaptan (2005) fen eğitimine özgü bir e-portfolyo yöntemi geliştirmeye yönelik bir çalışma
yapmışlardır. Öğrenciler tarafından kullanılacak olan performans kriterleri, örnek formlar araştırmacılar
tarafından geliştirilmiştir. Çalışma 2002-2003 Güz Dönemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi
Eğitimi anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına yönelik uygulanmıştır. Öğretmen adayları
Ankara ilinde bulunan bir ilkokulda 5.sınıf öğrencilerin fen eğitimini e-portfolyo yoluyla gözlemlemiştir. Nitel
ve nicel yöntemler kullanılan bu çalışmanın sonucuna göre fen eğitiminde öğrencinin niteliklerini belirlemek,
fen eğitimini izlemek, öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek için e-portfolyo yöntemini kullanmanın faydalı
olduğu belirtilmiştir.
Gürol ve Demirli (2006) yaptıkları çalışmalarında e-portfolyo sürecinde öğrenci motivasyonunu
incelemişlerdir. E-portfolyo sürecine katılan 33 öğrencinin ARCS modeliyle online anket şeklinde olarak
görüşleri alınmıştır. Araştırmanın sonucunda e-portfolyo sürecinin öğrenci motivasyonunu sağlayıcı nitelikte
olduğu görülmüştür. Ayrıca e-portfolyo hazırlamanın öğrencileri eğitimsel açıdan güdülediği, öğrencilerin
dikkatini canlı tuttuğu sonucuna ulaşmışlardır.
Diğer bir çalışma Erice ve Ertaş (2011) tarafından yapılmıştır. Çalışmada e-portfolyo değerlendirmenin
yabancı dil öğrenen öğrencilerin yazma becerilerine etkileri incelenmektedir. Çalışmada deney ve kontrol grubu
olarak iki öğrenci grubu belirlenmiştir. Deney grubu çevrimiçi ortamda e-portfolyo hazırlarken kontrol grubu
dosya şeklinde yazılı portfolyo oluşturmuştur. Yapılan ön test- son testlere göre e-portfolyo yöntemini kullanan
öğrencilerin yazma becerisinin yazılı e-portfolyo yöntemini kullanan öğrencilere oranla daha iyi olduğu
sonucuna varılmıştır. Fakat motivasyon açısından deney ve kontrol grubu arasında uygulama öncesinde herhangi
bir fark gözlemlenmemiştir. Öte yandan e-portfolyo hazırlayan öğrencilerde bilgisayar kullanımına yönelik
kaygı düzeyinin yüksek olması olumsuz sonuç olarak tespit edilmiştir.
Chang ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada e portfolyolarda bilgi edinme işleminin etkilerini deneysel bir
şekilde araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma, çoklu ortam tasarımı bölümünde öğrenim gören ve “Dijital Oyun
Endüstrisi” dersini alan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Rastgele yöntemlerle seçilen 43 öğrenci deney grubunu
ve aynı şekilde seçilen 45 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmuştur. 9 hafta ve haftada 3 saat olarak
gerçekleştirilen uygulamada, deney grubundaki öğrenciler bloglar kullanarak kendi e portfolyolarını
oluştururken kontrol grubundaki öğrenciler bu işlemi yapmamışlardır. Çalışma sonuçları, e portfolyo
kullandıktan sonra deney grubunun eskiye oranla anlamlı derecede yüksek bilgi edinimine sahip olduğunu
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göstermiştir. Ayrıca deney grubunun kontrol grubuna oranla bilgi edinme noktasında daha iyi olduğu da
görülmüştür. Bu çalışma blog tabanlı portfolyoların bilgi ediniminde önemli ölçüde olumlu etkiye sahip
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Chang ve ark. (2013) gerçekleştirdikleri bir diğer çalışmada üniversite öğrencilerinin bilgi yönetimi
performansını artırmak için e-portfolyo kullanımını incelemişlerdir. Çalışmanın katılımcılarını bilgi teknolojisi
bölümünde eğitim gören 88 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, deney grubu ve kontrol grubu
arasındaki performans farklılıklarını incelemek amacıyla çok değişkenli kovaryans analizi yapılmıştır. Sonuçlar
deney grubunun genel bilgi yönetimi ve beş bilgi yönetimi açısından (bilgi paylaşımı, yenilik, satın alma,
uygulama ve birikimi) kontrol grubundan daha üstün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da e-portfolyo
kullanımının önemli ölçüde bilgi yönetimi performansını kolaylaştırdığını göstermektedir.
Bir diğer çalışma ise Montgomery (2003) tarafından yapılan, öğretmen eğitiminde dijital portfolyo
kullanımına yönelik çalışmadır. Bu çalışma dijital portfolyo kullanımının kullanıcıları yansıtıcı düşünmeye
teşvik ettiğini ve öğretmen eğitimcilere öğrenme, düşünme ve değerlendirme için yapılandırmacı araçların
faydalarını maksimize etme önerileri sunmaktadır.
Kahtani (1999) bir araştırmasında Word Wide Web kullanarak ELS yazmada e-portfolyo nasıl
kullanılabileceği konusundaki araştırmalarına yer vermiştir. Çalışmada e-portfolyo oluşturulurken kullanılacak
araçlardan, yöntemlerden ve e-portfolyonun dosya yöntemindeki portfolyodan üstün yönlerinin olduğu gibi eksik
yönlerinin olduğundan da bahsetmektedir. Bu çalışmanın sonucuna göre e-portfolyo genellikle teknoloji
okuryazarı öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılmaktadır. Fakat bilgisayar kullanma becerileri düşük olan
öğrenciler e-portfolyo hazırlama sürecinde zorlandıkları için motivasyonları düşmektedir.
Hawkins ve Black (2004)araştırmalarında Bringham Young Üniversitesinin Utah Eyalet Eğitim
Bürosu’nda yapılmış olan bir uygulamadan bahsetmektedirler. Bu çalışmada elektronik portfolyonun olası
faydalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanısıra araştırmacılar e-portfolyo için yeni stratejiler
geliştirmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler; idari, finansal ve teknolojik bütün grupların
e-portfolyolar hakkında daha ciddi düşünmeye başladığını, çalışma esnasında yapılan araştırma sürecinde kişisel
efor sarf etmelerine rağmen buluş kısmında bütün katılımcıların ortaklaşa çalışmayı ve güvenmeyi öğrendiğini
anlatır. Ayrıca uygulama fırsatlarının teklif edildiği ve iyi bir yol kat ettikleri anlatmaktadır.
Diğer bir çalışma ise Bannett ve ark. (2004) tarafından müzik ve yazma alanında e-portfolyoların birer
öğrenci kimliği olarak kullanılması üzerine hazırlanmış olan çalışmadır. Bu çalışma Avusturalya’da bulunan dört
üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma sonuçlarını rapor etmektedir. Araştırmada e-portfolyo kullanımı
arşivden çok bir otoportre şeklinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre öğrenciler e-portfolyo geliştirme
işlemi sayesinde gelecek yaşamaları ve kariyerlerine yönelik bilgileri yeniden tanımlamış, geleceğe dönük
düşüncelerini düzenlemişlerdir. Bulunan bulguların disiplin veya teknolojik platform farkı gözetmeksizin bütün
öğrencilerde aynı çıktığı belirtilmektedir.
Başka bir çalışma ise, Shepherd ve Bolliger (2011) tarafından yapılmış olan, e-portfolyoların öğrenci
algılarına desteğini ve bilişsel yükü nasıl etkilediğini inceleyen çalışmadır. Bu çalışma ayrıca gömülü öğreticiler,
örnekler ve akran değerlendirmeleri ile birleştirildiğinde öğretmen kadrosunun eğitime ihtiyacının azaltılmış
olup olmadığını da incelemektedir. Çalışmanın bulgularına göre e-portfolyo araçlarının bilişsel yükteki
minimum etkilerine rağmen bazı biçimlendirme ve paylaşımları yönünden öğrencileri zorladığı gözlenmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Türkiye’de ve dünyada eğitim alanında e-portfolyo kullanımına yönelik tez, makale ve
bildirilerden faydalanılmıştır. Yapılan çalışmalar, e-portfolyonun çok eski bir geçmişinin olmadığını, eportfolyonun gelişiminin bilgisayar ve internetin gelişimine paralel olarak ilerlediğini göstermiştir.
İncelenen çalışmalarda eğitimde e-portfolyo kullanımının öğrenci başarısını ve motivasyonunu
arttırdığı, öğrenciyi derse güdülediği görülmektedir. Ayrıca e-portfolyo hazırlama sürecinin öğrencinin dikkatini
canlı tuttuğu, öğrenci-öğrenci, öğretmen- öğrenci iletişimini sağladığı, öğrenciye sorumluluk bilinci ve araştırma
becerisi kazandırdığı için tercih edildiği de görülmüştür. Bunların yanı sıra e-portfolyo hazırlamanın öğrencileri
yansıtıcı düşünmeye yönlendirdiği gözlenen bir diğer olumlu özelliktir. İncelenen araştırmaların bir kısmında eportfolyo hazırlama sürecinin sayısal derslerden çok sözel derslerde uygun olduğu görülmüştür.
Çalışmalar incelendiğinde e-portfolyo hazırlama sürecinin sağladığı birçok yarar olmasına rağmen
birtakım sınırlılıklarının da olduğu görülmektedir. Özellikle e-portfolyo hazırlama sürecinde bilgisayar becerisi
az olan öğrencilerin bu sürece temkinli yaklaştıkları görülmüştür. Bunların yanı sıra incelenen araştırmaların bir
kısmında ise öğrencilerin hazırladıkları çalışmaların internette kaybolacağını düşünerek endişe etmesi dikkat
çeken sınırlılıklardan bir tanesidir.
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Yapılan çalışmalar e-portfolyo sürecindeki gelişimin hız kazandığı, e-portfolyo hazırlama yazılımlarının
da gün geçtikçe geliştirildiğini ortaya çıkarmıştır. E-portfolyo’yu eğitimde tercih etmelerinin nedenlerinin
arasında e-portfolyonun etkileşimli olması, kolay paylaşılması, istenilen yer ve zamanda ulaşılabilmesi, hafızada
çok fazla yer kaplamaması olarak görülmektedir. İncelenen çalışmalar sonucunda e-portfolyonun eğitimin her
alanında kolay şekilde kullanılabileceği görülmüştür. Günümüzde yaygın olarak kullanılan mobil teknolojiye
uygun e-portfolyolar geliştirilmesi eğitim-öğretim açısından faydalı olacağı ön görülmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ ENTEGRASYON DÜZEYLERİNE YÖNELİK
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
TEACHER CANDİDATES’ VİEWS ON TECHNOLOGY INTEGRATİON LEVELS
Bünyamin ATICI1, Süleyman Eren YÜRÜK2
Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ACOT projesi tarafından sınıflandırılan teknoloji entegrasyon düzeylerine
yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İlköğretim Fen Bilgisi, Okul Öncesi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf
Öğretmenliği branşları son sınıf öğrencileri ile Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
506 katılımcı üzerinde tarama modelinin kullanıldığı çalışmada öğrencilere ACOT projesinin ileri sürdüğü 5 aşamalı
entegrasyon modelinin özelliklerinden uyarlanan 35 soruluk bir görüş anketi uygulanmıştır. Veriler incelendiğinde
teknolojiyi sınıfa uyarlama noktasında BÖTE bölümü öğretmen adayları yüksek düzeyde görüş belirtirken, bu bölümü
sırası ile Pedagojik Formasyon, Okul Öncesi, İlköğretim Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Türkçe
Öğretmenliği bölümleri takip etmiştir. Çalışmada teknoloji entegrasyon düzeyi açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: ACOT, Teknoloji Entegrasyonu, Öğretmen Eğitimi
Abstract
The aim of this study is to examine the views of teacher candidates on the integration stages put forward by the ACOT
Project. This study based on survey method is applied in the 2013-2014 academic year to 506 Firat University Education
Faculty participants (CEIT, Elementary Science, Early Childhood, Primary School, Social Studies, Turkish Education and
Pedagogical Formation Departments). In the survey 35 questions adapted from the ACOT integration stages were asked.
The results showed that CEIT students reported the highest rating, Pedagogical Formation students followed CEIT in
higher stages. Early Childhood, Elementary Science, Primary School Education departments changed in middle positions,
Social Studies and Turkish Education teacher candidates took place in the last two positions. No significant difference was
found between genders.
Key Words: ACOT, Technology Integration, Teacher Education

GİRİŞ
Eğitsel etkinlikler öğrenci merkezliliğe doğru kayarken, teknoloji bu pedagojik değişimde hızlandırıcı bir rol
oynamıştır (Jonassen ve diğ., 1995’den akt. Neyland, 2011). Ünlü matematik ve bilgisayar bilimcisi Seymour
Papert, bir gün teknolojinin sınıflarda kâğıt kalem kadar popüler hale geleceği öngörüsünde bulunmuş ve birçok
eğitimci de teknolojinin, eğitimin yaralarına merhem olacağını düşünmüştür (Dwyer, 1994). Ülkemizde de
neredeyse tüm okullarımızda çeşitli teknolojik kaynaklar yer almakta ve bu alanda projeler
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu teknolojilerin etkin kullanımının ne düzeyde sağlandığı önemli bir soru olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Bu durumdan yola çıkarak öncelikle teknoloji entegrasyonunun ne olmadığının cevabını aramak gerekir.
Teknoloji entegrasyonu, öğretmenleri, teknolojiden nasıl yararlanacakları konusunda kapsamlı bir eğitime tabi
tutmadan sınıfları bilgisayarlar ve diğer teknolojik araçlar ile donatmak anlamına gelmemelidir (Dockstader,
1999; Jones, 2010).
Redman ve Kotrlik(2004)’e göre teknoloji entegrasyonu internet, bilgisayar, CD-DVD, etkileşimli medya,
yazılım, uydu, telekonferans ve öğretimi destekleyici, geliştirici, ilham verici diğer teknolojik araçları işe
koşmaktır (Aktaran Jones, 2010). Jacobsen (2001) ise entegrasyon ile ilgili yapılan her tanımın, öğrenmeyi
arttırması ve teşvik etmesi için teknolojinin tam anlamıyla kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Bu açıdan
entegrasyon basit anlamda teknolojiyi amaçsızca kullanmak değil, aktif olarak anlamlı bir amaç dahilinde
öğretim programlarına yerleştirmektir. Bilgisayar becerileri ancak eğitim programları ile bütünleştirilebildiği
ölçüde yeni boyutlar kazanacaktır.
Teknoloji Entegrasyon Modelleri
Teknoloji - öğrenci - öğretmen arasındaki mesafeyi belirlemek ve bu açığı gidermek üzere bazı model ve
proje çalışmaları yapılmıştır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki modeller belirtilebilir;
1
2

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ, batici@firat.edu.tr
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ, seyuruk@firat.edu.tr
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TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge),
SAMR (Substitution-Augmentation-Modification-Redefinition),
ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow),
ISTE NETS-T (ISTE National Educational Technology Standards for Teachers),
LOTI (Levels of Teaching Innovation),
H.E.A.T. (Higher order thinking – Engaged learning – Authentic connections – Technology use)
TIM (Technology Integration Matrix)

TPACK: TPACK, öğretmenlerin teknoloji kullanarak öğretimi daha etkili hale getirmek için ihtiyaç duyacakları
teknoloji (TK), pedagoji (PK) ve içerik (CK) bilgisi için bir çerçeve sunar. 1986 yılında Shulman tarafından
sadece pedagoji ve içerik bilgisi (PCK) olarak ortaya atılan bu model, 2006 yılında Mishra ve Koehler tarafından
teknoloji bilgisinin de eklenmesiyle TPACK adıyla günümüze uyarlanmıştır (Koehler ve Mishra, 2009).
SAMR: SAMR modelinin gelişme ve dönüşüm olmak üzere iki temel basamağı vardır. Gelişme aşaması
teknolojiyle buluşmanın ilk evresidir. Bu evrede substitution (yer değiştirme) ve augmentation (takviye etme)
basamakları bulunmaktadır. Dönüştürme ise teknolojinin daha içselleştirildiği evredir. Bu evrede de modification
(düzenleme) ve redefinition (yeniden tanımlama) basamakları bulunmaktadır (Puentedura, 2010, 2012).
Enhancement
(İyileştirme)

1.

Substitution (Yer Değiştirme) : Teknoloji eski yöntemlerin yerine aynı amaçla aynı işler için kullanılır.

2.

Augmentation (Takviye Etme) : Aynı işler için aynı işi yapan daha fonksiyonel ve farklı araçlar
öğretimle bütünleştirilir.
Modification (Düzenleme) : Teknoloji daha etkili kullanılır. Görevler yenilikçi bir biçimde tasarlanarak
öğrenmeye dönüştürülür. .

3.
Transformation
(Dönüştürme)

4.

Redefinition (Yeniden Tanımlama) : Teknolojiyi üst düzey düşünme becerilerini destekleyecek
şekilde kullanan bu aşamada, öğrenciler teknoloji ile tamamen yeni, amaçlı ve özgün görevler üretirler.

ISTE: ISTE, eğitim teknolojisi alanındaki öğretmen temelli en büyük organizasyondur. Misyonu öğrencilerin
öğrenmesini ilerletmek için ilk ve orta öğretim öğretmenleri ile yöneticilerine, yeni eğitim teknolojilerinin
kullanımıyla alakalı etkili yöntemler sunmaktır. ISTE bu çalışmalarının sonucu olarak çağın gereksinimlerine
uygun öğrenci, öğretmen, yönetici standartları belirlemiştir. ISTE öğretmen standartlarına göre özetle,
öğretmenler:










Sanal ve gerçek ortamlarda yaratıcılık, yenilikçilik adına teknolojiye yönelmelidirler.
Gerçek sorunların çözülmesinde öğrenciye rehberlik sunmalıdırlar.
İşbirlikli yöntemlerle üst düzey düşünme becerilerini tetikleyecek etkinlikler düzenlemelidirler.
Farklı durumlar için farklı değerlendirme ortamları seçip geliştirebilmelidirler.
Dijital araçları farklı öğretim stratejileri oluşturmak için kullanmalıdırlar.
Teknolojiye ve dijital medyaya hâkim olmalıdırlar.
Derslerini sürekli dijital araçlar vasıtasıyla yürütmelidirler.
Dijital araştırma, analiz, değerlendirme konusunda model ve rehber olmalıdırlar.
Yerel ve küresel sorunların farkına varmalıdırlar (Iste.org, 2008).

LoTI (Levels of Teaching Innnovation): Dr. Chris Moersch tarafından 1994 yılında sınıfta otantik teknoloji
kullanımını değerlendirmek üzere ortaya atılmıştır. Birçok tekrar ve yenilemeden sonra NETS-T tarafından
açıklanan dijital okur-yazarlık ilkelerine göre öğretmenlerin entegrasyon düzeylerini ölçen bir modele
dönüşmüştür. 21.yy eğitim karakteristiklerine göre öğretim, değerlendirme ve etkili teknoloji kullanımı
arasındaki ince dengenin sağlanmasına özen gösterilmiştir. LoTI projesi öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu
seviyelerini 8 basamak ile açıklamıştır (LoTi® Framework, 2014).







Loti0 - Non-Use: Öğretmen teknolojiyi öğrenmeye ve kullanmaya zaman ayırmaz.
Loti1 - Awareness: Teknoloji ya hiç kullanılmaz ya da öğretmenin anlatımını desteklemek için kullanılır.
Loti2 - Exploration: Dijital ve çevresel kaynaklar, doğrudan öğretimi zenginleştiren etkinlikler olarak
görülür.
Loti3 - Infusion: Dijital kaynaklar öğrenciler tarafından öğretmenin yönlendirmesi ile kullanılır.
Loti4a - Integration (Mechanical): Gerçek dünya sorunları keşfedilir, dijital kaynaklar kullanılarak çözüm
aranır.
Loti4b – Integration (Routine): Gerçek dünya sorunları ve otantik problemleri dijital ve çevresel
kaynaklarla çözülmeye çalışılır. Öğrenilenler gerçek hayatta uygulanır.
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Loti5 - Expansion: Öğrenciler otantik problemlere işbirliği ile çözüm ararlar. Farklı okuldan, kültürden vb.
öğrencilerle çalışabilirler. Teknoloji kullanımı doğal bir davranış haline gelmiştir.
Loti6 - Refinement: Tüm eğitim programı teknolojiyle bütünleşmiştir.

LoTI projesi ayrıca H.E.A.T. (Higher order thinking – Engaged learning – Authentic connections –
Technology use) olarak tanımladıkları 21.yy öğrenme kazanımlarını da öğrenci rollerine göre gelenekselden
moderne doğru sıralamışlardır (H.E.A.T.® Framework, 2013).
Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT)
Apple Classrooms of Tomorrow, 1985 yılında çeşitli üniversiteler, araştırma merkezleri, Apple ve
birçok K-12 okulunun işbirliği ile başlamış bir projedir (Dwyer ve diğ., 1994). Projenin temel sorusu sınıflarda
yeterli miktarda teknoloji bulunması ve bilgisayarların eğitimi destekleyici önemli bir kaynak olarak
kullanılmasının, öğretmenin öğretimi ve öğrencinin öğrenmesini nasıl etkileyeceğidir (Dwyer,1995). Öğretmen
ve öğrencilerin zengin teknolojik imkânları günlük bir rutinde otantik olarak kullanabilmelerine yönelik bir
model oluşturmak amacıyla, proje kapsamında her öğrenci ve öğretmene biri ev biri de okulda kullanılmak üzere
iki bilgisayar verilmiştir (Bitter & Pierson, 2002’den akt. Barron ve diğ., 2003).
ACOT projesinin ilk dönemlerinde sınıflarda yeterince teknolojik kaynak bulunmasına rağmen
öğrencilerin öğrenme ve derse katılımlarında pek bir fark gözlenmemiştir. İlerleyen dönemlerde ise farklı
teknolojilerin entegrasyonu ile işbirliği, yaratıcılık, disiplinler arası çalışmalar, sınıf içerisinde öğretmen ve
öğrencilerin iletişiminde artış gözlenmiştir. Değerlendirme yöntemleri de geleneksel yöntemden, süreç
değerlendirilmesine doğru bir değişime uğramıştır. Böylece öğretmenler teknolojinin araç değil süreç olarak
görülmesi, onun iletişim, işbirliği ve üst düzey düşünmeyi destekleyen amaçlara yönelik kullanılması konusunda
teşvik edilmiştir (Sandholtz ve diğ., 1997).
ACOT ve Öğrenci
Öğrenci başarılarının devamlı ölçüldüğü merkezlerde 2 yıllık bir süreç sonunda ACOT projesi
dâhilindeki okullar diğer okullara nispeten kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve matematik uygulamalarında
daha başarılı olmuşlardır.
Bu esnada sınıftaki öğrenci merkezlilik bariz olarak gözlenmiştir. Öğrenciler birbirlerine akran öğretimi
yapıp, anlık işbirlikli çalışma grupları düzenlemişlerdir. Öyle ki kazandıkları motivasyon ile teneffüslerde
dışarıya zorla çıkarılmış, hatta bazıları arkadaşlarıyla ders dönemi bittikten sonra da çalışmaya devam
etmişlerdir. Kendi aralarındaki etkileşimler de değişmiş, birbirlerine kendiliğinden yardımcı olmaya
başlamışlardır. Diğerlerinin ne yaptıklarını merak ettikleri ve etkinlik boyunca çok heyecanlı oldukları
gözlenmiştir (Dwyer, 1994).
ACOT ve Öğretmen
Öğretmenler ACOT programına teknolojinin hayatlarını kolaylaştıracağı ümidiyle katılmış fakat
öğretim stillerini değiştireceğine ve müfredat perspektiflerini genişleteceğine inanmamışlardır. Buna karşın
müfredat temelli öğretimden öğrenci temelli öğretime, bağımsız pasif öğrenmeden, işbirlikli aktif öğrenmeye
doğru bir eksen kayması yaşamışlardır (Dwyer ve diğ., 1991).
ACOT projesine katılan öğretmenler öğretim türü ve etkinliklerini değiştirmede son derece güçlü iç
çatışmalar yaşamışlardır. Bu çatışmanın kaynağı ise yıllarca bilgisayarsız ortamlarda geleneksel eğitim alarak
yetişen eski öğrencilerin şu an öğretici pozisyona gelmiş olmalarıdır.
Proje boyunca öğretmenler, öğrenciyle etkileşimlerinin değiştiğini, bilgiyi aktaran rolünden danışman,
rehber rolüne dönüştüklerini raporlamışlar ve gözlemler de bunu desteklemiştir. Daha uzun ve daha çok
çalıştıklarını fakat buna rağmen işlerinden daha çok keyif aldıklarını ve öğrencilerinin daha başarılı olduklarını
hissettiklerini belirtmişlerdir. Proje sona erdiğinde, öğretmenler geleneksel okul alışkanlıklarını terk etmeye ve
kendi aralarında takım çalışmaları, disiplinler arası çalışmalar ve sınıf projeleri için müfredatlarını değiştirmeye
başlamışlardır (Dwyer, 1994).
Teknolojinin getirdiği bu dönüşümde karşılaşılan en ciddi engel ise öğrenci ve öğretmen
değerlendirmesi olacaktır. Öğrenciler yaratıcı problem çözme stratejileri ya da görevlerde yüksek işbirliği gibi
yeni öğrenme çıktıları sergilediklerinde öğretmen bu verilere sayılarla karşılık vermekte zorlanmaktadır (Dwyer,
1994).
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ACOT2
ACOT2 (Apple Classrooms of Tomorrow-Today), ACOT projesinin devamı olarak 21.yy öğretmenöğrenci-müfredat ilişkilerine yönelik tasarım prensiplerini açıklamak üzere çalışmıştır. Teknolojinin düzenli
kullanımının öğretme ve öğrenmeyi nasıl değiştirebileceğini araştırmaktadır. ACOT2‘ye (2008) göre eğitimciler
öğretim uzmanlarından çok yeni bilgiyi öğrencilerle beraber arayan, yeni zihinsel alışkanlıklar edinme ve yeni
düşünme ve öğrenme yolları aramada rol model olan, öğrencilerin potansiyel güçlerine kaldıraç vazifesi gören
bir öğrenme işbirlikçisidir.
ACOT2 daha çok liselerin öğrenci ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayacak öğrenme çevreleri
oluşturmasına yardımcı olmayı hedeflemiştir. Bunu 3 aşama ile açıklamışlardır (ACOT2, 2008).
-

İlk aşamada her okulda uygulanabilecek 21.yy için başlıca tasarım ilkelerini ortaya koymuşlardır.
İkinci aşamada bu ilkeleri çevrimiçi kaynak, tıklanabilir bilgi, araştırma, uzman yorumları, araçlar ve
zengin medyalar ile hayata geçirmişlerdir.
Üçüncü aşamada bu prensipleri “Yaşam Boyu Başarı için 200 gün” adlı bir proje ile uygulamışlardır.
Bu proje ile 21.yy öğrencilerinin iş ve okul başarısı için özel bir eğitim programı tasarlanmıştır.

ACOT projesinde birbiriyle ilişkili iki soruya dikkat çekilmiştir: Bu önemli öğretimsel eksen kayması
süreci içerisinde öğretmenler nasıl desteklenir? Ve eğitici personelin gelişimi nasıl ölçülür? (Dwyer,1994) Bu
amaçla “Öğretimsel evrim aşamaları” olarak bilinen 5 aşamalı bir entegrasyon modeli ileri sürmüşlerdir. Bu
seviyelere göre öğretmen davranışları şöyle açıklanabilir:
1.

Giriş (Entry):

Bu aşamada öğretmen temel teknoloji kullanımını araç gereçlerin kurulumu ve kullanımını yeni
öğrenmektedir (Dwyer,1995). Teknoloji kullanırken rahat değildir birçok kez yardıma ihtiyaç duyar. Ortamda
teknolojik araçlar vardır ama faydalanılmamaktadır (Richardson, 2003). Projenin bu aşamasında öğretmenler
birçok kez küçük teknik aksaklıklar yaşamış, bilgi eksikliği ve öğrencilerin karşısında yeterince rahat
olamamaları bu problemleri çözememelerine neden olmuştur (Rowe, 2014).
Bu aşama yüksek oranda geleneksel düz anlatım içerir ve öğrenci pasif alıcıdır (Rowe, 2014). Öğretim
geleneksel metin tabanlı basılı materyallerle, düzgün hizalı sıralarda oturarak gerçekleşir (Barak, 2012). Sınıfta
yeterli teknoloji bulunmasına rağmen bu aşamadaki öğretmen bunu düz anlatımı desteklemek için kullanır
(Rowe, 2014). Değişen sınıf ortamıyla baş etmeye ve sınıfta düzen sağlamaya çabalar (Jones, 2010).
Öğretmenler disiplin, davranış ve organizasyon yönetiminden sorumludur. Yeni teknolojinin getirilerinden
dolayı sınıf içinde kontrolü kaybetmekten, karşılaşabileceği belirsiz ve şüpheli durumlardan korkar
(Professionalpractice.wikispaces.com, 2014) ve bu açığı gidermek için zaman ayırmazlar (Richardson, 2003). Bu
öğretmenler yöntemsel ve didaktik öğretimde kendilerini çok daha rahat hissederler. Yapılandırmacı yaklaşıma
hazır değildirler ve eğer bu şekilde bir öğretim yapacak olurlarsa yüksek oranda kaygı duyarlar (Rowe, 2014).
2.

Benimseme (Adoption)

Öğretmen teknolojiyi geleneksel öğretimi desteklemek için kullanır (Dwyer, 1995). ACOT ve diğer
araştırmalar bu aşamadaki öğretmenlerin, öğrencilerin derse olan bağları üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye
sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır (Aktaran Rowe, 2014). Bu aşamadaki öğretmenler geleneksel öğretim
uygulamalarına itibar etmeye devam ederken teknolojiye ilişkin artan rahatlık düzeyleri, teknoloji kullanım
oranını da sıklaştıracaktır (Rowe, 2014). Öğretmen teknolojiyi kullanırken kendine güvenir. Teknoloji
kullanımının dersi üzerinde meydana getirdiği değişimi ve ihtiyaçları fark etmeye başlar (Barak, 2012).
Öğretmen daha çok bilgisayar destekli testler, çalışma materyalleri gibi temel araçları hazırlar ve uygular.
Sınıftaki teknolojik araçlar hep aynı monotonlukta kullanılır. Diğer yandan bu aşamada öğretim hala yazı tahtası
ve kitaplara bağlıdır. Öğretmen öğretimi desteklemek için kelime işlemci, sunu aracı ve kullanımı basit eğitsel
araçlardan faydalanır (Professionalpractice.wikispaces.com, 2014). Geleneksel algı üzere tüm sınıfa tek birey
muamelesi yapılır (Richardson, 2003).
3.

Uyumsama (Adaptation)

Öğretmen yeni teknolojiyi geleneksel sınıf ortamına entegre etmek için kullanır (Dwyer,
1995).Geleneksel sınıf ortamı hala yaygın olarak görülse de artık teknoloji ile desteklenmektedir. Öğretmen artık
öğretim ve değerlendirme yöntemlerinde değişiklikler yapması gerektiğinin farkına varır (Barak, 2012).
Bu aşamada hem öğrenci hem de öğretmenler teknolojinin öğretimdeki rolüne yönelik algının
değiştiğini ve öğrencinin kendi ihtiyaçlarını kendi hızıyla sağlayabilme gücünü fark etmeye başlar (Rowe, 2014).
Öyle ki bazı öğrenciler becerilerin kazanımı sürecinde çok zaman harcarken bazıları anında sonraki aşamalara
geçebilirler.
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Bu aşamada öğrenciler ve öğretmenler küçük teknik sorunlarla meşgul olmazlar ve teknolojiyle alakalı
problemleri çözmede daha rahat hissederler. Öğretmenlerin artan güveni ve öğrencilerin teknolojiyle artan
etkileşiminden ötürü beceri kazanma ve içeriği öğrenme için daha az vakit harcanır (Rowe, 2014). Öğretmen
öğretimi desteklemek için içerik-öğretim yönetim sistemi ve üretkenlik araçları kullanmaya başlar. Öğretmen
internet, kamera, video-konferans araçları, akıllı tahta gibi teknolojilere sahiptir fakat etkili kullanamamaktadır.
Öğrenciler ödevlerini kelime işlemciler ile yapmaya teşvik edilir. Veriler, grafikler bilgisayar ortamında işlenir.
Bu esnada üretkenlikleri ve teknolojik becerileri gelişir. Öğrencilere kendi hızlarında öğrenme fırsatı verilir
(Richardson, 2003). Bu aşamada teknoloji kullanımı %30-40 düzeylerindedir (Professionalpractice.
wikispaces.com, 2014).
4.

İçselleştirme (Appropriation)

Öğretmen teknolojiyi işbirlikli, proje temelli, disiplinler arası işler için gerektiği yerde sürece dâhil eder
(Dwyer, 1995). Teknoloji konusunda artan bilgi ve paralelindeki güven ile birlikte pedagojik yenilikler yapılır
(Jones,2010). Bu aşamada öğretmen uzaktan eğitimle öğretim yapmaya alışır ve kendini bu esnada rahat
hisseder. Uzaktan eğitimi destekleyecek ileri teknolojilere aşinadır ve öğretimi yeni yöntemlerle destekleyebilir
(Barak, 2012).
Bu aşamada büyük bir değişim söz konusudur. Önceki aşamalara kıyasla bu aşamada teknoloji artık bir
eklenti olarak görülmez, öğrenme verimini arttırıcı bir araç olarak kullanılır. Öğrenciler arasında daha çok
etkileşim vardır ve teknoloji üst düzey düşünme becerilerini teşvik etmek üzere kullanılır (Rowe, 2014).
Öğretmen teknoloji konusunda rahattır ve birçok sorununu kendisi çözer. Disiplinler arası yeni öğretim
stratejileri geliştirebilir. Öğrenci rekabet yerine iş birliğine teşvik edilir (Richardson, 2003). Bu değişiklikler
sınıfın fiziksel yapısında da gözlemlenebilir. Öğretmen sıraları daha işbirlikli etkinlikler için tekrar
düzenleyebilir ve öğrencilerin teknoloji kullanımını engelleyen eski sınıf yönetimi alışkanlıklarını tekrar gözden
geçirir. Bu aşamanın bir belirteci de farklı değerlendirme yöntemlerine giriş yapılmasıdır. Örneğin bu aşamadaki
öğretmen bazı öğrencilerden bilgilerini video ile bazılarından wiki, diğerlerinden de işbirlikli bloglar yoluyla
göstermelerini isteyebilir (Rowe, 2014).
5.

Keşfetme (Infusion)

Öğretmen bu aşamada yeni kullanım alanları için yeni teknolojik araçlar keşfeder (Dwyer,1995).
Öğrenci ve öğretmenlerin aktif katıldığı etkinlik ve uygulamalar ile yaratıcı düzeylere erişim sağlanmıştır
(Dwyer ve diğ., 1991). Bu aşamada öğretmen eski öğretim desenlerini sorgular, disiplinler arası proje tabanlı
öğretim, takımla öğrenme ve kendi hızında öğrenmeye imkân verir (Professionalpractice.wikispaces.com, 2014).
Uzaktan eğitimi destekleyecek farklı kullanımlar keşfeder ve teknoloji ile uyumlu projeler üretir (Barak, 2012).
Öğretmenler doğrudan öğretim yöntemlerini nadiren kullanırlar. Bunun yerine yapılandırmacı ideolojiyi
benimserler (Rowe, 2014). Sınıfta sosyal etkileşim arttırılıp, öğrencinin soru sorması ve kendi tecrübelerini
paylaşması teşvik edilir. Öğrenciyi değerlendirmek için yansıtma raporu, öz-değerlendirme, çevrimiçi anket ve
checklistler, bilgisayar destekli yahut yüz yüze0 öğrenci işbirliklerinin gözlemi gibi çok çeşitli etkinlikler
uygulanır (Richardson, 2003). Ders gerçek dünya problemlerini sorgulayan projeler ve sorgulamalardan oluşur.
Bu aşamanın temel inancı, sorgulama ve keşfetmenin teknoloji olmadan yeniden tanımlanamayacağıdır (Rowe,
2014).
Keşfetme basamağında bilgisayar ve diğer araçlar araştırma yapmak, web siteleri keşfetmek, farklı
sunumlar oluşturmak, yeni aygıtları kullanabilmek gibi işler için günlük düzenli olarak kullanılır. Bu aşamadaki
öğretmen ise bir konu hakkında öğrencilerin araştırma, tartışma, kompozisyon yazma, proje geliştirme gibi
aktiviteler yapabilecekleri zengin öğrenme ortamları geliştirebilir. Teknolojiyi yeni alanlarda, farklı şekillerde
kullanabilir. Proje esnasında aynı anda birden fazla teknoloji desteğini kullanabilir (Richardson, 2003).
Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen ACOT aşamaları açısından öğretmen adaylarının teknoloji
entegrasyon düzeylerinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışma grubu
Çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören,
öğretmenlik uygulaması dersini almış pedagojik formasyon ve mezun durumundaki son sınıf öğrencileri olmak
üzere 528 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Anketi eksik yanıtlayan 22 kişinin çıkarıldığı çalışma toplam 506
katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcıların bölüm ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’deki gibidir.
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Tablo 1. Cinsiyet ve Bölümlere Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı
BÖTE
n
%

Formasyon
n
%
41
20,2

Bölüm
Okul Oncesi
n
%
6
3,0

Toplam

Sınıf Öğr.
n
%
28
13,8

Sosyal Bil.
n
%
39
19,2

Türkçe
n
%
33 16,3

n
203

%
100

Erkek

36

17,7

Fen Bilgisi
n
%
20
9,9

Kadın

43

14,2

60

19,8

65

21,5

32

10,6

36

11,9

20

6,6

47

15,5

303

100

Toplam

79

15,6

80

15,8

106

20,9

38

7,5

64

12,6

59

11,7

80

15,8

506

100

Tablo 1’e göre çalışmaya 79 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 80 İlköğretim Fen Bilgisi, 38 Okul
Öncesi, 64 Sosyal Bilgiler, 59 Sınıf, 80 Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencisi ile 106 Pedagojik Formasyon
bölümlerinden 303 kadın ve 203 erkek olmak üzere toplam 506 kişi katılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Tarama modelinin uygulandığı çalışmada, öğrencilere yukarıda sıralanan teknoloji entegrasyonu
aşamalarından uyarlanan beşli likert tipinde 35 sorunun yöneltildiği bir görüş anketi uygulanmıştır. Veri toplama
aracında giriş düzeyine yönelik 7, benimseme düzeyine yönelik 3, uyumsama düzeyine yönelik 8, içselleştirme
düzeyine yönelik 6, keşfetme düzeyine yönelik 11 soru sorulmuştur.
Verilerin Analizi
Veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiş, verilerin normal dağılım göstermediği
durumlarda parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H-Testi ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
Anlamlılık düzeyi p .05 belirlenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2’de bölümlere göre
teknoloji entegrasyon düzeyi görüşlerine ilişkin Kruskal-Wallis H testi sonuçları görülmektedir.
Tablo 2. Bölümlere Göre Teknoloji Entegrasyon Düzeyi Görüşlerine İlişkin Kruskal-Wallis H Testi
Tek. Ent. Düzeyleri

Giris

Benimseme

Uyumsama

Bolum

n

Sıra Ort.

Bilg. Ve Öğr. Tek.

79

225,65

Fen Bilgisi

80

254,41

Pedagojik Formasyon

106

283,18

Okul Öncesi

38

253,17

Sınıf Öğr.

64

258,86

Sosyal Bilgiler Öğr.

59

235,77

Türkçe Öğr

80

249,70

Bilg. Ve Öğr. Tek.

79

310,46

Fen Bilgisi

80

262,16

Pedagojik Formasyon

106

260,50

Okul Öncesi

38

234,53

Sınıf Öğr.

64

249,91

Sosyal Bilgiler Öğr.

59

206,54

Türkçe Öğr

80

225,83

Bilg. Ve Öğr. Tek.

79

351,68

Fen Bilgisi

80

253,98

Pedagojik Formasyon

106

257,79

Okul Öncesi

38

220,83

Sınıf Öğr.

64

252,23

Sosyal Bilgiler Öğr.

59

204,92
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x2

p

6

8,284

.218

6

22,537

.001*

6

53,909

.000*
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İçselleştirme

Keşfetme

Türkçe Öğr

80

202,75

Bilg. Ve Öğr. Tek.

79

325,35

Fen Bilgisi

80

251,42

Pedagojik Formasyon

106

262,10

Okul Öncesi

38

262,83

Sınıf Öğr.

64

249,95

Sosyal Bilgiler Öğr.

59

230,26

Türkçe Öğr

80

188,78

Bilg. Ve Öğr. Tek.

79

323,70

Fen Bilgisi

80

245,29

Pedagojik Formasyon

106

265,25

Okul Öncesi

38

263,92

Sınıf Öğr.

64

248,73

Sosyal Bilgiler Öğr.

59

215,33

Türkçe Öğr

80

203,84

6

36,961

.000*

6

32,703

.000*

*p<.05 anlamlı
Tablo 2’ye göre öğrencilerin görüşleri, benimseme, uyumsama, içselleştirme ve keşfetme düzeylerinde
anlamlı farklılık göstermiştir. Bölümlere göre teknoloji entegrasyon düzeylerinin sıralanması Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Bölümlere Göre Teknoloji Entegrasyon Düzeylerinin Sıralaması
Giriş
Bölüm

Benimseme
Sıra.
Ort

Bölüm

İçselleştirme

Uyumsama
Sıra.
Ort

Bölüm

Sıra.
Ort

Bölüm

Keşfetme
Sıra.
Ort

Bölüm

Sıra.
Ort

1

Formasyon

283,18

BÖTE

310,46

BÖTE

351,68

BÖTE

325,35

BÖTE

323,70

2

Sınıf Öğr.

258,86

Fen Bil. Öğr.

262,16

Formasyon

257,79

Okul öncesi

262,83

Formasyon

265,25

3

Fen Bil. Öğr.

254,41

Formasyon

260,50

Fen Bil. Öğr.

253,98

Formasyon

262,10

Okul öncesi

263,92

4

Okul öncesi

253,17

Sınıf Öğr.

249,91

Sınıf Öğr.

252,23

Fen Bil. Öğr.

251,42

Sınıf Öğr.

248,73

5

Türkçe Öğr.

249,70

Okul öncesi

234,53

Okul öncesi

220,83

Sınıf Öğr.

249,95

Fen Bil. Öğr.

245,29

6

Sosyal Bil.
Öğr.

235,77

Türkçe Öğr.

225,83

Sosyal Bil.
Öğr.

204,92

Sosyal Bil.
Öğr.

230,26

Sosyal Bil.
Öğr.

215,33

7

BÖTE

225,65

Sosyal Bil.
Öğr.

206,54

Türkçe Öğr.

202,75

Türkçe Öğr.

188,78

Türkçe Öğr.

203,84

Giriş aşamasında anlamlı bir fark gözlenememekle beraber BÖTE bölümü öğrencileri bu aşamada en
düşük, teknolojiyi sınıfla buluşturmaya daha meyilli olan diğer aşamalarda ise beklendiği üzere en yüksek
oranda görüş bildirmişlerdir. Pedagojik Formasyon öğrencileri teknolojinin en alt düzeyde kullanıldığı giriş
aşaması dâhil olmak üzere hepsinde yüksek düzeylerde görüş bildirmişlerdir. İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği ise benimseme aşamasında diğer aşamalara göre daha güçlü görüş bildirmiş, ileri aşamalara doğru
düşüş göstermiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adayları tüm basamaklarda orta düzeylerde dağılım
göstermişlerdir. Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmeni adayları ise teknolojiyi sınıfla buluşturan aşamaların
hepsinde en zayıf oranda görüş belirterek, en alt düzeylerde yer almışlardır.
Teknoloji Entegrasyon Düzeyine ilişkin görüşlerin cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığına
ilişkin yapılan Mann Whitney – U Testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
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Tablo 4.Cinsiyete Göre Teknoloji Entegrasyon Düzeyi Görüşlerine İlişkin Mann Whitney – U Testi

Tek. Ent. Düzeyleri

Giris

Benimseme

Uyumsama

İçselleştirme

Keşfetme

cinsiyet

n

Sıra

Sıra

Ortalaması

Toplamı

Erkek

203

247,08

50157.00

Kadın

303

257,80

78114.00

Toplam

506

Erkek

203

242,17

49161.00

Kadın

303

261,09

79110.00

Toplam

506

Erkek

203

263,18

53426.00

Kadın

303

247,01

74845.00

Toplam

506

Erkek

203

261,82

53148.50

Kadın

303

247,93

75122.50

Toplam

506

Erkek

203

258,76

52528.00

Kadın

303

249,98

75743.00

Toplam

506

u

p

29451,00

.418

28455,00

.150

28789,00

.222

29066,50

.294

29687,00

.508

Tablo 4’e göre teknoloji entegrasyon düzeylerine yönelik bildirilen görüşlerde cinsiyet bazında anlamlı
bir farklılık görülmemiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
BÖTE bölümü öğretmen adayları teknoloji entegrasyon düzeylerine yönelik yüksek düzeyde görüş
belirtmişlerdir. Pedagojik Formasyon öğrencilerinin ise hem Giriş aşamasında ilk sırada olması hem de ileri
aşamalarda üst sıralarda yer alması büyük bir tezat olarak görülebilir. Bu tezatla birlikte Eğitim Fakültesi’nin
diğer öğrencilerine göre daha özgüvenli yanıtlar vermeleri öğretmenlik ve teknoloji öz yeterlik algılarının
sorgulanmasını gerektirmektedir. Okul öncesi, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliğinin ise tüm aşamalarda orta
düzeylerde değişen bir çizgiye sahip oldukları görülmektedir. Bu sonucun eğitim programlarında teknoloji
destekli derslerin yeterince yer almamasından kaynaklandığı söylenebilir. Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyon düzeyleri açısından sadece ilk basamakta yer
alması daha çok geleneksel araçları yoğun kullanmaları ile açıklanabilir. .
Elde edilen sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:
•

Özellikle Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri başta olmak üzere tüm bölümlerin teknoloji
entegrasyon düzeylerini arttıracak program ve öğretim tasarımları hazırlanıp, uygulanmalıdır. Alternatif
öğretim ve değerlendirme yöntemleri işe koşulmalıdır..

•

Temel eğitsel yazılım ve donanım bilgisi öğretmen adaylarına tam anlamıyla kazandırılmalıdır.

•

Öğretmen adaylarının projeler üretmesi ve aktif katılım sağlamalarına yönelik ortam ve materyaller
sağlanmalıdır.

•

Teknoloji içerikli derslere eğitim fakültelerinin programlarında daha fazla yer verilmelidir

•

Öğretmen ve öğretim elemanlarının teknoloji entegrasyon seviyelerine yönelik görüşleri de alınmalıdır.

•

Sosyal alanlar öğretmenlikleri başta olmak üzere tüm bölümlerin teknolojik yeterliliklerini etkileyen
nedenlerin bireysel mi yoksa eğitim programıyla mı alakalı olduğu tespit edilmeli, gerekli açığın
kapatılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

•

Mevcut görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyon düzeylerini
karşılaştıracak çalışmalar yapılmalıdır
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BİR YAŞAM BOYU E-ÖĞRENME ARACI OLARAK SOSYAL AĞ DESTEKLİ RSS
OKUYUCULAR
AS A LİFE-LONG E-LEARNİNG TOOL SOCİAL NETWORK SUPPORTED RSS
READERS
Süleyman Eren YÜRÜK1
Özet
Bu çalışma RSS teknolojisinin bir yaşam boyu öğrenme aracı olarak kullanılabilirliğine yönelik bir öneri niteliği
taşımaktadır. Süreç, öğrencilerin zamandan mekandan bağımsız kendi ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bilgileri en kolay şekilde
edinip, kendilerine hitap etmeyen içeriği ise hızla eleyebildikleri RSS okuyucular üzerinden elde ettikleri güncel bilgilerin,
sınıfa özel oluşturulan Google+ sosyal çevresi üzerinden paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 34 öğrenci ile 2 ay süren
bir çalışma sonrasında öğrencilere 20 soruluk bir görüş anketi uygulanıp cevapların yüzde, frekans değerleri ölçülmüş ve
soruların her birine yönelik yüksek oranda olumlu yanıtlar alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, RSS, Yaşam Boyu Öğrenme, E-Öğrenme, Feedly, Google+
Abstract
This study recommends that RSS Technologies can be used as life-long e-learning tools. In a Google+ social group, created
particularly for this study, each student shared content important to them from their own private RSS feeds. After a 2month period, the 34 participants were asked to answer 20 survey questions, and the frequencies and percentages of the
answers were calculated. The results were highly positive for every question in the survey.
Key Words: Social Networks, RSS, Life-long Learning, E-Learning, Feedly, Google+

GİRİŞ
Eğitimin toplumsal kalıpları sorgulayan postmodernizmden etkilenmesi ile bireyin kişisel gelişimi önem
kazanmıştır. Elektronik haberleşme teknolojileri geliştikçe bilgiye erişim de kolaylaşmış ve internet gibi büyük
bir yığın içerisinde aranılan bilgiyi bulma çabası, zaman yönetimi anlayışında da değişiklik ihtiyacı doğurmuştur.
Bilgi teknolojilerinin durmaksızın yenilenmesi kullanıcıların özellikle de yeni kuşakların bilgiye erişim sürecini
kolaylaştıracak, zaman - mekân açısından özgür bir ortam arayışı içine girmelerine neden olmaktadır.
Çağımızda artık bilginin edinilmesi yerine tüketilmesi söz konusu hale gelmiştir. Bu tüketim bir
anlamda çağı yakalayabilmek, güncel kalabilmek, gündemden haberdar olabilmek, güncel problemleri
çözebilmek amacıyla ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar, toplumdaki ve kültürdeki değişimlerin yorumlanması açısından
toplumsal; kişinin kendi ilgi ve ihtiyaçlarını gidermesi, var olan potansiyelini geliştirmesi açısından ise kişisel ve
doğal bir tepkidir (Sözer, 2006).
Bilginin paylaşımı ve kişilerin etkileşimi ise bilginin erişim yelpazesini genişletecek en çabuk ve en
kolay yoldur. Bu durumda eğitimin vazifesi de öğrenciye balık vermek değil, balık tutmanın çeşitli yollarını
öğretmek olmalıdır.
Yaşam Boyu E-Öğrenme
Yaşam boyu öğrenme ister kişisel ister mesleki sebeplerle olsun kişilerin sürekli, gönüllü ve özmotivasyonlu olarak bilgiyi takip etme, güncelleme ve yaratma eğitimidir (Department of Education and
Science, 2000 & Liu, 2010). Yaşam boyu öğrenme artık birçok ülkenin gelişme stratejileri arasında yer
almaktadır. Bu eğitimin tüm eğitim hayatına entegre edilmesi gerekmekte ve ayrıca geleneksel eğitimi
değiştirmek için tam kullanım sağlanmalıdır. Böylece öğrenciler bilgi, tutum, beceri ve motivasyonlarını yaşam
boyu biriken bir tazelikle muhafaza edebileceklerdir. Yaşam boyu öğrenme ortamının gelişmiş teknolojilerle
bezenmesi kişilerin kendi potansiyel, ilgi ve ihtiyaçlarına göre, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme
içeriklerini seçmelerine olanak tanımaktadır.
Yaşam boyu öğrenme 21.yy da yaşıyor olmanın bir zorunluluğudur. Gereksinimler okul dışında okul
gibi bir düzen gerektirmeksizin dağıtık bir şekilde giderilebilmelidir.
E-Öğrenme ise eğitim içeriğinin teknoloji ve elektronik veri ile iletildiği öğrenme etkinliğidir.
Geleneksel öğrenme genellikle toplumdaki değişmelerin gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla farkındalık ve bilgiyi
1

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elazığ
seyuruk@firat.edu.tr
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yapılandırma düzeyleri zayıf, pasif öğrenciler yetiştirmektedir. E-öğrenmedeki amaç ise modern teknolojinin
sunduğu imkânlar ile yeni çalışma yolları denemek ve keşfetmektir. E-öğrenmenin merkezinde ihtiyaç, bilgi
birikimi, tarz ve ilgi alanlarına göre içeriklerini kendileri seçen süreçlerini kendileri kontrol eden öğrenciler
vardır. Bu öğrenilecek konunun kişi tarafından incelenip seçilmesi mümkün olmalıdır. Öğrenme eğitim siteleri,
haber grupları, e-kitaplar, e-dergiler, e-kütüphaneler ve çeşitli yazılımlar ile desteklenmelidir
Yığın bilgi kirliliği ihtiva eden internet ortamındaki öğrenme süreci faydalı bilginin seçilip, faydasız
bilginin elenmesi şeklinde gerçekleşir. Kendi kendine bağımsız çalışmanın temel faktör olduğu e-öğrenmede kişi
kendi isteğine göre bir öğrenme haritası çizecektir.
İnternet herkese açık büyük bir depodur. Öğrenciler kitaplardan sıyrılıp daha çok içerik ve daha etkili
materyallerle öğrenme fırsatı bulabilirler. Bilgiler tüm dünyadan bir sınırlama olmadan kullanılabilir üstelik
öğrenciler kendi görüş ve kaynaklarını paylaşabilirler. Afrikalı ve Amerikalı birer öğrenci internette özgür ve eşit
olarak araştırma yapabilirler (Liu, 2010). İletişim ve etkileşimin desteği ile daha zengin bir ortam oluşturularak,
öğrencilerin bakış açılarına yenilikler sunulması mümkün olacaktır.
RSS Teknolojisi
RSS, çevrimiçi yayınlar yapan yayıncıların yeni web içeriklerini bir derleyici yazılım vasıtasıyla anında
kullanıcıya iletmek üzere tasarlanmış XML tabanlı bir teknolojidir (Rssnedir.com, 2014). Bir RSS derleyici ya
da okuyucu ise kullanıcıya tüm içerik beslemelerini tek bir yerden takip olanağı ve içeriği takip edilmek istenen
yayıncıların sunduğu ve sunacağı yeniliklerden anında haberdar olma imkânı veren bir nevi kişisel gazete, dergi
gibi bir yazılımdır. Bu yazılım sayesinde yığın site kalabalıkları arasında gezmek yerine, kişi kendi belirlediği
türler hakkında yayınlanan yeni içerik özetlerini doğrudan alacak ve otomatik olarak derleyici yazılımında
görebilecektir. Ayrıca XML dosyaları genellikle başlık ve özetler göstermek üzere yayınlandığı için, gösterilen
yeni içerikler kullanıcı tarafından başlık ve özetlerine göre değerlendirilip, ilgi duyulan içeriklerde daha hızlı
bilgi sahibi olabilmek mümkündür. İlgi ve ihtiyaca cevap vermeyen türden içeriklerin elenme ve tüketimi ise
yine çok kolay ve hızlı olabilmektedir.
RSS’nin açılımı yeni versiyonlara göre zamanla değişmiş olup, Rich Site Summary, RDF Site
Summary açılımlarının ardından, 2.0.0 versiyonu ile “Really Simple Syndication (Çok Basit Besleme)” şeklinde
adlandırılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma Grubu: Çalışma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde 2013-2014 öğretim
yılında öğrenim gören 20 kız, 14 erkek olmak üzere 34 öğrenci ile yapılmıştır.
Çalışma Deseni ve Uygulanışı: Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Fırat Üniversitesi Eğitim
Fakültesi BÖTE öğrencilerinin RSS araçları ve sosyal ağlar kullanarak branşları ve ilgi alanları hakkında
tamamen en güncel yeniliklerden haberdar olmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerden en popüler çevrimiçi RSS
okuyucusu olan www.feedly.com üzerinden birer hesap açmaları ve en az beşer adet bilgisayar teknolojileri,
eğitim haberleri, ilgi ve yaşam tarzları ile ilgili kaynaklar ve isteğe bağlı olarak Türkiye ve Dünya’dan haber
beslemelerini hesaplarına bağlamaları istenmiştir. Uygulamanın takibi ise öğrencilerin paylaşmaya değer
gördükleri farklı kaynaklardaki çeşitli bilgilerin Google+ sosyal ağı üzerinden paylaşılması ve süreçteki
etkileşimin gözlenmesi ile yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı: Öğrencilerden veri toplanmak üzere, süreç boyunca edindikleri yeni deneyimleri,
memnuniyet durumları, sosyal ağ üzerindeki etkileşimlerinin sorulduğu 20 soruluk bir görüş anketi
uygulanmıştır.
Verilerin Analizi: Anket maddelerine verilen cevapların frekans ve yüzde değerleri SPSS programı ile
hesaplanıp tablolar halinde bulgular kısmına eklenmiştir.
Uygulama Ortamlarının Seçimi:
Feedly: RSS okuyucular Google’ın eski bir servisi olan Google Reader ile yaygınlık kazandı. Bir web
servisi olan bu sitenin önceleri çok alternatifi olmasa da benzer masaüstü ve mobil uygulamalar
bulunabilmekteydi. Fakat Google’ın Reader servisini kapatacağını duyurması ile bu hizmeti kullanan büyük
topluluk aynı imkânları bulabileceği bir alternatif arayışına girdi. Bu esnada www.feedly.com sitesi bir atılım
yaparak eski kullanıcıların Google Reader üzerindeki verilerini senkronize edeceğini açıkladı. Bunun üzerine ilk
2 hafta içerisinde 3 milyon kullanıcıyı bünyesine dâhil ederek, en çok kullanılan RSS okuyucu web servisi olma
yolunda büyük bir adım attı (Feedly Blog, 2013). Sunduğu paylaşım kolaylığı da uygulamamızda bu siteyi tercih
etmemizde büyük rol oynadı. Diğer sık kullanılan alternatifler arasında ise Inoreader, Feedspot, Newsblur, The
Old Reader, Digg Reader, Flipboard vb. sayılabilir.
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Google+: Feedly’ye Google hesabı kullanılarak kayıt olmak gerektiğinden, yeni bir siteye üye olma ve
onu tanıma süreci geçirmeden, paylaşım ve grupların daha kolay yönetilebileceği Google+ sosyal ağının
seçilmesi uygun görülmüştür.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Tablo 1’de anket maddelerine
verilen cevapların frekans ve yüzde değerleri gösterilmiştir.

1
2
3

Rss okuyucu kullandığım süre boyunca
yeni terimler öğrendim.
Rss okuyucu kullanarak branşım ve
ilgi alanlarım ile ilgili yeni
kavramlardan haberdar oldum.
Rss okuyucu ile yeni ilgi alanları
edindim.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kısmen
Katılıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 1. Google+ Ve Feedly Kullanımıyla Yaşam Boyu Öğrenmeye Karşı Görüş Anketi

Toplam

%

Toplam

%

Toplam

%

Toplam

%

Toplam

%

1

3

1

3

6

18

14

41

12

35

1

3

0

0

2

6

18

53

13

38

1

3

2

6

4

12

16

47

11

32

4

Rss okuyucu ile yeni öğrenme
ihtiyaçları hissettim.

2

6

0

0

2

6

13

38

17

50

5

Rss okuyucu ve Sosyal ağ desteğiyle
öğrenmek eğlenceliydi.

0

0

0

0

2

6

9

26

23

68

1

3

0

0

4

12

12

35

17

50

0

0

5

15

7

21

13

38

9

26

0

0

0

0

6

18

13

38

15

44

0

0

1

3

1

3

16

47

16

47

0

0

1

3

2

6

12

35

19

56

6
7
8
9
10

Rss okuyucu'yi bundan sonra da
kullanmaya devam edeceğim.
Rss okuyucu ve Sosyal ağ ile
öğrendiklerimi sınıf dışında da
paylaştım.
Birçok bilgi kaynağından kolayca
faydalandığımı düşünüyorum.
Rss okuyucu ve Sosyal ağ desteğiyle
kendimi daha güncel hissettim.
Rss okuyucu ile bilgiye kolayca
ulaştığımı düşünüyorum.

11

Rss okuyucu ile gerek duymadığım
bilgiyi kolayca eledim.

0

0

0

0

4

12

17

50

13

38

12

Kendi RSS kaynaklarımı
oluşturduğumu düşünüyorum.

0

0

1

3

4

12

14

41

15

44

13

Arkadaşlarımın paylaşımlarını düzenli
takip ettim.

0

0

0

0

6

18

8

24

20

58

14

Kendime yeni öğrenme hedefleri
belirleyebildiğimi düşünüyorum.

0

0

1

3

6

18

19

56

8

24

0

0

2

6

6

18

11

32

15

44

0

0

0

0

3

9

16

47

15

44

0

0

2

6

3

9

19

56

10

29

0

0

0

0

5

15

11

32

18

53

0

0

5

15

8

24

11

32

10

29

1

3

1

3

3

9

13

38

16

47

15
16
17
18
19

20

Sosyal ağ'da paylaşılanlara
yorumlarımla katıldım
Sosyal medya etkileşimiyle öğretme ve
öğrenme faaliyetlerini, geleneksel
yöntemden daha faydalı buluyorum.
Diğerlerinin farklı ilgi ve görüşlerine
karşı daha açık hale geldim.
Etkileşimli sosyal medya teknolojileri
öğrenme sürecimi geliştirmektedir.
Öğrendiğim yeni bilgilerden sonra
konu hakkında detaylı bilgiler
araştırdım.
İlgi alanımdaki yeni bilgileri
arkadaşlarımla paylaşma ihtiyacı
hissettim.
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Tablo 1. incelendiğinde yanıtların “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” seçenekleri üzerinde
yoğunlaştığı fark edilmektedir. Sonuçlara bakıldığı zaman öğrencilerin uygulama süreci boyunca yüksek oranda
verimli ve eğlenceli bir eğitim öğretim faaliyeti geçirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin güncel bilgiye kolayca
erişme hususunda ve bu bilgilerin edinilmesi aşamasında genel anlamda sorun yaşamadıkları ortaya çıkmıştır.
Bunun yanı sıra öğrenmeye yönelik hem farklı hem de yeni ilgi ve ihtiyaçlar hissetme düzeylerinde de
değişimler gözlenmiştir. Etkinliğin Google+ sosyal ağı üzerinde izleniyor olması, öğrencinin örgün öğretimin
resmiliğinden sıyrılıp daha rahat ve kendine has öğrenmesine imkân vermiştir. Uygulamanın bitmiş olmasına
karşın öğrenciler tarafından halen devam ettiriliyor olması da buna bir kanıt olarak gösterilebilir. İki aylık süreç
içerisinde öğrenciler kendi ihtiyaçlarına yönelik yeni RSS kaynaklarını da Feedly hesaplarına ekleyerek
kaynaklarını zenginleştirmişlerdir. RSS kaynakları genellikle başlık ve özet şeklinde bilgi sundukları için bilgi
kirliliğinden kolayca arındırılabilmesi öğrenciler tarafından ilgi görmüştür. Sosyal ağlardaki paylaşımların
katılım ve takibi de diğer öğrencilerin ilgi ve bilgi kaynaklarının fark edilmesine olanak sunmuş, yorumlarla
etkileşim sağlamıştır. Öğrenciler kendilerine yeni öğrenme hedefleri belirlediklerini ifade etmişlerdir. Geleneksel
derslere alternatif bir öğretim süreci olması, öğrencilerin klasik yönteme nispeten daha faydalı bir süreç
geçirdiklerini düşünmelerine sebebiyet vermiştir. Katılımcıların birbirlerinin ilgi ve bilgi kaynaklarını tanıması
onların birbirlerinin görüşlerine daha hoşgörülü ve farklılıklara açık olmalarını sağlamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Avrupa Komisyonunun yayınladığı yaşam boyu öğrenme stratejileri (2001) altı temel öğeden
oluşmaktadır. Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katılımcılık: Bireysel, kurumsal ve toplumsal bir işbirliği, ortaklık ağının oluşturulması
Bilgi toplumunda öğrenme: Temel bilgi ve becerilerinin tekrar elden geçirilmesi ve yeni
yöntemlerle işleme alınması
Yeterli kaynak: Kaynaklandırmaya yapılan yatırımları arttırmak, teşvik etmek ve dağıtımını
sağlamak.
Öğrenmeye erişimi kolaylaştırma: Öğrenme olanaklarını belirginleştirmek ve önündeki engelleri
kaldırmak
Öğrenme kültürü oluşturmak: Değer verilen bir öğretim algısı oluşturmak ve öğrenmeyi
kolaylaştırmak, rehberlik etmek
Mükemmeliyete odaklanma: Yüksek hedefler belirleme, başarıyı ayırt edip mükafat kriterleri ve
standartları belirlemek

Ayrıca Akbaş ve Özdemir (2002)’e göre bunlara ek olarak yaşam boyu öğrenme:
-

Kişilerin sosyo-kültürel ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik birçok alanda çeşitli öğrenme fırsatları sunan bir
süreç olmalıdır.
Kişileri yenilikleri denemeye ve uygulamaya cesaretlendirmelidir.
Kişisel yetenekleri öne çıkarmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeyi sağlamalıdır.
Bireysel öğrenmeye odaklandığı için sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olmalıdır.
Fırsat eşitliği ve süreklilik temel hedef olmalıdır. (aktaran Özen, 2011)

Bu maddeler ve yüksek oranda olumlu seyreden anket sonuçları göz önünde bulundurulduğu zaman,
öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaç alanlarını tek bir kaynak üzerinden takip etmeleri ve bunu sosyal ağ
platformları üzerinden sınıflarındaki diğer insanlarla paylaşmaları, katılımcı ve sürekli bir kültür etkileşiminde
bulunulduğunu göstermektedir. Bilgi takibinin sistematikleştirilmesi, gereksiz bilginin elenmesinin kolay olması
öğrenmenin ve kaynaklara erişimin kolaylaşması açısından RSS okuyucu kullanımının yaşam boyu öğrenmeyi
olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Eklenecek içerikler konusunda herhangi bir sınırlama olmadığı için
geniş bir kaynak yelpazesinde düzenli kullanımı mümkündür. Sürekli olarak yeni bilgilerin takibi yeni ilhamlar,
yeni denemeler ve yaratıcı uygulamalar için bir altyapı oluşturmaktadır. Uygulamanın sosyal ağ desteği kişilerin
kendi dünyalarını ve yeteneklerini insanlarla çok daha kolay bir şekilde gösterebilmeleri de toplumdaki öğrenme
sürecini eğlenceli hale getirmektedir.
Uygulama sonucunda öğrencilerin süreçten memnun kaldıkları, 2 ay öncesine göre branşları ve ilgi
alanlarındaki gelişmelere güncellik ve farkındalık olarak daha fazla hakim oldukları gözlenmiştir. Bu kısa sürede
oluşan hızlı değişimde etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ desteğinin çok önemli bir rolü olduğu söylenmelidir.
Bu ortamda öğrencinin kişisel gelişim ve değişimleri için bir rehber eşliğinde soru-cevap, uyarıcı, pekiştireçler
eşliğinde yorumlar yapılması istenerek, ağ araştırması ödevleri verilerek öğrencilerin bilişsel süreçleri harekete
geçirilebilir. Böylece daha öğrenci merkezli bir çalışma gerçekleştirilebilir. Süreç boyunca öğrencilerin sosyal
bağlarının güçlendiği, gruplaşmaların azalıp kaynaşmanın arttığı da belirtilmelidir. Her sınıfın kendi sosyal ağı
oluşturularak, öğrencilerin kendi RSS kaynaklarını oluşturmasının teşvik edilmesi bilgi edinmeyi, paylaşmayı,
etkileşimi, kültürlenmeyi bir alışkanlık haline getirmede pay sahibi olacaktır. Öğrencilerin uygulama bitmiş
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olmasına rağmen hala RSS kaynakları üzerinden paylaşımlarının devam ediyor olması, bu sürecin örgün eğitim
hayatından sonrasına da transfer edilmesini ve yaşam boyu bir öğrenme sağlayacağına kanıt olarak gösterilebilir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK
TUTUMLARININ İNCELENMESİ
THE RESEARCH OF THE VOCATİONAL SCHOOL STUDENT’S ATTİTUDES
TOWARDS MOBİLE LEARNİNG
Mithat Elçiçek1, Ferhat Bahçeci2
Özet
Günümüz eğitim alanlarında kullanılan teknolojiler, öğrenenlerin bilgisayar başında olma zorunluluğunu ortadan
kaldıran, zamandan ve mekândan bağımsız olmalarını sağlayan mobil öğrenme ortamlarını gerektirmektedir. Bu anlamda
zamandan ve mekândan bağımsız ortamlar, öğrenenlere hayat boyu öğrenme fırsatını sunmaktadır. Aynı zamanda
öğrenenlerin istedikleri bir zamanda ve istedikleri her hangi bir ortamda öğrenme sürecini başlatabilmeleri veya öğrenme
sürecine müdahale edebilmeleri öğrenenler açısından büyük bir özgürlük olarak görülmektedir. Yakın bir zamana kadar yer
ve zaman bağımsızlığı açısından özgür bir öğrenme ortamı sunamayan eski teknolojiler yerini mobil teknolojilere ve
dolayısıyla mobil öğrenme ortamlarına bırakmıştır. Ancak mobil öğrenme ortamlarının tasarlanabilmesi için, mobil
öğrenme ortamlarında öğrenim görecek öğrenenlerin bu ortamlara yönelik tutumlarının tespit edilmesi son derece önemli
görülmektedir. Bu sayede öğrenenlerin mobil öğrenme ortamına girmeden önce mobil öğrenmeye yönelik görüşleri
çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek verimli öğrenme ortamları tasarlanabilecektir. Yine öğrenenlerin mobil
öğrenmeye yönelik tutumlarının tespiti bu ortamlar için yapılacak yatırımlar konusunda yatırımcılara ve planlayıcılara
önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil
öğrenmeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan
çalışmada bir takım demografik sorular ve mobil öğrenme tutum ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde 12 farklı bölümde öğrenim gören 256 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde ortalama, frekans, yüzde, ANOVA, Kolmogorov-Smirnov, t- test ve
Tukey HSD testi gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde genel olarak öğrencilerin
mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin mobil
öğrenmeye yönelik tutumlarında cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmezken katılımcıların
öğrenim gördükleri bölüm bazındaki tutum düzeylerinde farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Mobil öğrenme, mobil araçlar, tutum
Abstract
The technologies which have been used in educational fields require the mobile learning environment which set
the stutents free from the time and space and put away the learners’ obligatory to being at the computer. In this sense, the
environments which are free from time and space provide opportunities for lifelong learnining learners.. At the same time,
learners’ starting the process of learning at a time whenever or wherever they want or intervening to it can be seen as a
great freedom in terms of learners. The older technologies that could not provide a free learning environment in terms of
place and time until recently have left its place to mobile technology and thus to the mobile learning environment.
However, in order to design the mobile learning environment, the attitudes of learners towards this environment should be
identified carefully. In this way, the productive learning environment and the learner needs will be designed before the
learners’ going into the mobile learning process. At the same time, identification of learners’ attitudes towards mobile
learning environment are expected to provide clues for investers and planners in this area. Hence, in this study, vocational
school students’ attitudes towards mobile learning are tried to search in terms of various variables. In this study the
correlative model, a set of demographic questions and mobile learning attitude scale are used as a data collection tool. The
study sample consists of 256 students studying in 12 different departments within Siirt University Vocational School. In the
analysis of the survey, statistical techniques such as medium, frequency, percentage, ANOVA, Kolmogorov- Smirnov, ttest and Turkey HSD test are used. When the findings of the study are examined, students’ overall attitudes towards mobile
learning have been found out to be at a high level. Althouh such a significant difference has not been seen in age, sex and
class variables of surveyed students’ attitudes towards mobile learning, some differences have been identified in terms of
attitude levels within the department they study.
Key Words: Mobile learning, mobile tools, attitude.

1.

GİRİŞ

Yaşadığımız yüzyılda kullanım alanları her geçen gün artan mobil teknolojiler, bir yandan web
hizmetleri sayesinde küresel iletişim ağının genişlemesine önemli katkılar sunarken bir yandan da yeni nesil
teknolojilerin kullanım alanlarını artırmaktadırlar. Zamandan ve mekândan bağımsız olmaları, ihtiyaç anında
kullanılabilmeleri, yer ve şartlara göre ayarlanabilmeleri gibi özellikleri son zamanlarda eğitim çevrelerinin de
fazlasıyla ilgisini çekmektedir ( Sharples, 2000). Günümüz eğitim alanlarında kullanılan teknolojiler,
öğrenenlerin bilgisayar başında olma zorunluluğunu ortadan kaldıran, zamandan ve mekândan bağımsız
olmalarını sağlayan internet destekli uzaktan eğitim ortamlarını gerektirmektedir (Trifonova & Ronchetti, 2003,
s. 50-68). Bu anlamda zamandan ve mekândan bağımsız ortamlar, öğrenenlere hayat boyu öğrenme fırsatını
sunmaktadır. Aynı zamanda öğrenenlerin istedikleri bir zamanda ve istedikleri her hangi bir ortamda öğrenme
sürecini başlatabilmeleri veya öğrenme sürecine müdahale edebilmeleri öğrenenler açısından büyük bir özgürlük
1
2
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olarak görülmektedir. Yakın bir zamana kadar yer ve zaman bağımsızlığı açısından tam olarak özgür bir
öğrenme ortamı sunamayan eski teknolojiler, mobil teknolojilerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır (Lan &
Sie, 2010). Literatür incelendiğinde karşımıza öğrenenlere bağımsız öğrenme ortamlarını sunan farklı özelliklere
sahip çok sayıda mobil araç çıkmaktadır. Bu araçlar incelendiğinde sahip oldukları taşınabilirlik veya teknik
özelliklere göre sınıflandırılabildikleri görülmektedir (Keegan, 2005, s. 1-17). Dizüstü bilgisayar (Notebook,
Laptop), kişisel tablet bilgisayar (Tablet PC), netbook, tablet bilgisayar, cep telefonu, akıllı telefon, kişisel dijital
asistan (PDA), taşınabilir mp3 çalar (MP3 Player), taşınabilir oyun konsolu ve usb bellek öğrenenlere bağımsız
öğrenme ortamları sunmak için kullanılan başlıca mobil araçlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Yılmaz, 2011).
Geliştirilen bu araçların sunduğu çoklu ortam desteği sayesinde çok sayıda farklı içerikler öğrenenlerin
kullanımına sunulmaktadır.
Öğrenenlerin zamandan ve mekândan tamamen bağımsız, pratik, özgür ve esnek ortamlara olan
ihtiyaçlarına yönelik arayışların sonucunda Mobil Öğrenme kavramı ortaya çıkmaktadır. Mobil öğrenmede,
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için mobil cihazların ve bu cihazların sahip oldukları mobil iletişim teknolojileri
de bir o kadar önemli görülmektedir (Kurnaz, 2010). Mobil öğrenme alanı henüz yeni bir alan olmasından
dolayı tam anlamıyla kabul görmüş bir tanımı mevcut değildir. Buna karşın pek çok araştırmacı tarafından
yapılan çeşitli tanımlara ulaşmak mümkündür. Alan yazın incelendiğinde mobil öğrenme ile ilgili birçok tanım
yapılmaktadır. Niazi (2007) mobil öğrenmeyi, öğrenme ve öğretme sürecinde dizüstü bilgisayar, tablet, cep
telefonu, PDA ve avuç içi cihazlar gibi teknolojilerin kullanılması şeklinde tanımlamaktadır. Trifonova ve
Ronchetti (2003), mobil öğrenmeyi günlük hayatta yanımızda taşıyabildiğimiz PDA ve cep telefonları gibi
cihazların bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin sunduğu özellikler yoluyla gerçekleştirilen e-öğrenme faaliyeti
olarak tanımlarken Raua ve diğ. (2008)’ ne göre ise uzaktan eğitim ve e-öğrenme alanlarının ortak bir sonucu
olarak ortaya çıkan zamandan ve mekândan bağımsız e-öğrenme içeriğinin erişilebildiği ve aynı zamanda
iletişimi sağlayan öğrenme şekli olarak tanımlamaktadır. Yine Quinn (2000)’e göre ise mobil cihazlar ve akıllı
telefonlar yoluyla e-öğrenme faaliyetleridir. Mobil öğrenme ile ilgi yapılan farklı tanımlar bir araya
getirildiğinde en geniş tanımıyla mobil öğrenme; öğrenenlerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak mobil
teknolojiler vasıtasıyla eğitim ve öğretim etkinliklerini kolaylaştırma, yaygınlaştırma, öğretimin etkililiğini
artırma ve öğrenenlere ihtiyaçları doğrultusunda esnek öğrenme ortamları sunan öğrenme faaliyetleri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Öğrenenlere esnek bir öğrenme ortamı sunan mobil araçlar, öğrenenlerin öğrenme motivasyonlarını,
bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi paylaşma ve problem çözme becerilerini artırabilmektedir (Chen,
Chang, & Wang, 2008; İnternet, 2014). Şüphesiz ki bu beceriler incelendiğinde, öğrenenlerin bu becerileri
gerçekleştirebilmeleri için mobil öğrenmeye yönelik bakış açılarının belirlenmesi ve bu ortamlardaki
öğrenenlerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin tespiti son derece önemli görülmektedir. Yine
tasarlanacak mobil öğrenme ortamlarında öğrenenlerin bu ortamlara karşı tutumlarının belirlenmesi geliştirilecek
yeni öğrenme ortamları için yol gösterici olmaktadır. Bu bağlamda mobil öğrenme faaliyetlerinin etkin ve
verimli olabilmesi için öncelikle öğrenenlerin bu teknolojilere karşı ilgi, inanç ve davranışlarının tamamını
kapsayan tutumlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Demirel (2002)’ göre tutum, bireyleri çeşitli
değişkenler karşısında belirli davranışlar sergilemeye yönelten öğrenilmiş eğilim olarak ifade etmektedir.
1.1. Problem Durumu
Her geçen gün yeni nesil teknolojilerin yerini bir başkasına bıraktığı günümüz bilgi ve iletişim
toplumunda internet ve web teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, beraberinde öğrenenlere zamandan ve
mekândan bağımsız hayat boyu öğrenme fırsatını sunan eğitim teknolojilerinin etkin kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu kapsamda son yıllarda birçok alanda olduğu kadar eğitim alanında da adından söz ettiren mobil
teknolojilerin kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de
FATİH projesi gibi bir takım devlet projeleriyle eğitim ortamlarına mobil teknolojilerin entegrasyonları
sağlanmaya çalışılmaktadır. Böylesine yeni ve önemli görülen mobil öğrenme ortamlarının tasarlanabilmesi için,
mobil öğrenme ortamlarında öğrenim görecek öğrenenlerin bu ortamlara yönelik tutumlarının tespit edilmesi
gerekmektedir. Bu sayede öğrenenlerin mobil öğrenme ortamına girmeden önce mobil öğrenmeye yönelik
görüşleri çerçevesinde öğrenenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilen verimli öğrenme ortamları tasarlanabilecektir.
Yine öğrenenlerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının tespiti bu ortamlar için yapılacak yatırımlar konusunda
yatırımcılara ve planlayıcılara önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir.
1.2. Araştırmanın Amacı
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik genel tutumları incelenerek bunların
cinsiyet, sınıf, yaş ve bölüm değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi bu araştırmanın
temel amacını oluşturmaktadır.
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1.3. Sınırlılıklar
Bu araştırma sadece 2013- 2014 eğitim öğretim yılını kapsamaktadır. Çalışma grubu Siirt Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile sınırlıdır. İstatistiksel analizde kullanılan veriler sadece bu çalışmada elde
edilen verilerle sınırlıdır
2.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarını tespit etmeyi
amaçlayan ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2011). Bu çalışmada tarama
modeli ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet, yaş, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun farklı bölümlerinde öğrenim
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın evreninde 1280 öğrenci bulunurken, tabakalı örnekleme yoluyla
256 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Hiçbir evren biriminin açıkta kalmadığı her tabakanın kendi içinde homojen,
tabakalar arasında ise heterojen dağılım gösterecek şekilde alt gruplara bölünerek oluşturulan örnekleme
yöntemine tabakalı örnekleme adı verilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2013).
Araştırma örneklemini oluşturan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerinin Frekans Ve Yüzde Değerleri.
Bölüm

Sınıf
Cinsiyet
Yaş

Demografik Bilgiler
Elektrik
Mobilya ve Dekorasyon
Çocuk Gelişimi
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Makine
Gıda Teknolojisi
1.Sınıf
2.Sınıf
Kız
Erkek
25<
25-35
36-45
45>

Frekans (F)
40
8
37
32
40
15
26
8
10
24
16
133
123
121
135
162
59
28
7

Yüzde (%)
15.6
3.1
14.5
12.5
15.6
5.9
10.2
3.1
3.9
9.4
6.3
52.0
48.0
47.3
52.7
63.3
23
10.9
2.7

Tablo-1 incelendiğinde araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin % 47,3’nün bayan, %52,7’sinin erkek olduğu
görülmektedir. Katılımcıların %63,3’nün yirmi beş yaşından küçük, %23’nün 25-35 yaş Aralığında, %10,9’nun
36-45 yaşa arasında ve %2,7’sinin kırk beş yaşından büyük olduğu görülmektedir. Yine katılımcıların %52’sinin
birinci sınıf, %48’inin ikinci sınıfta öğrenim görmektedir. Katılımcıların bölüm bazında yüzde oranlarına
bakıldığında öğrencilerin %15,6’sı Elektrik, %3,1’i Mobilya Dekorasyon, %14,5’i Çocuk Gelişimi, %12,5’i
Bilgisayar Programcılığı, %15,6’sı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %5,9’u İnşaat Teknolojisi, %10,2’si
İşletme Yönetimi, %3,1’i Kimya Teknolojisi, %3,9’u Geleneksel El Sanatları, %9,4’ü Makine ve %6,3’ü Gıda
Teknolojisi bölümünde öğrenim görmektedirler.
2.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının tespitinde
veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve Çelik (2013) tarafından geliştirilen “M-Öğrenme Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Kişisel Bilgiler Forumu’nda katılımcıların cinsiyet, sınıf, bölüm ve yaş durumlarını tespit
etmeye yönelik demografik bilgileri içeren sorular yer almıştır. M-Öğrenme Tutum Ölçeği ise öğrencilerin mobil
öğrenmeye ilişkin tutumlarının tespit edilmesine yönelik hazırlanmıştır. M-Öğrenme Tutum Ölçeğini geliştiren
araştırmacı 422 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında 40 maddeden oluşan taslak halini uzman görüşü
doğrultusunda 36 maddeye indirgemiştir. Yine araştırmacı tarafından yapılan faktör analizleri sonucunda maddetest toplam korelasyonu 0,30’un altındaki maddeler ve faktör yük değerleri 0,45’in altında olan maddeler ile
birden fazla faktördeki yük değerleri arasında 0,10’dan az fark olan 19 madde ölçekten çıkarılarak toplam 21
maddeden oluşan ölçeğe son hali verilmiştir. M-öğrenmenin avantajları, m-öğrenmede sınırlılıklar, m-
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öğrenmede kullanışlılık ve m-öğrenmede özgürlük şeklinde dört faktörden oluşan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
(Cronbach alpha) 0,881 olarak ölçülmüştür. Ölçeğin bu araştırma kapsamında yer alan çalışma grubuna
uygulanması sonucunda iç tutarlılık katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur. Ölçekteki maddeler “kesinlikle
katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde belirtilen 5‟li
Likert ölçeğinde düzenlenmiştir. Araştırmada mobil öğrenme tutum ölçeği için olumlu önermeler 5–4–3–2–1,
olumsuz önermeler ise 1–2–3–4–5 şeklinde puanlanmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması için beşli
ölçek Aralıkları; 4.20-5.00 Aralığı çok yüksek düzeyi, 3.40-4.19 yüksek düzeyi, 2.60-3.39 orta düzeyi, 3.80-2.59
düşük düzeyi ve 1.00-1.79 çok düşük düzeyi temsil etmektedir.
2.4. Verilerin Analizi
Tutum ölçeğinin katılımcılara uygulanmasıyla elde edilen veriler istatistiksel analize tabi tutulmuş bu
amaca yönelik olarak istatistiksel veri analizi SPSS 21 programından faydalanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesinde; ortalama ve standart sapma gibi parametrik testlerin kullanılabilmesi için dağılımının normal
olması gerekmektedir. Bu sebeple verilerin dağılımını belirlemede Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır.
Yine değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olamadıklarını tespit etmek için bağımsız t-testi, tek yönlü
varyans analizi ve fark varsa farkın kaynaklandığı grubun tespiti için de Tukey HSD testi kullanılmıştır.
3.

BULGULAR

Kolmogorov-Simirnov testi kullanılarak tutum ölçeğinden elde edilen verilerin normal dağılıma
uygunluğu belirlendikten sonra meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik genel tutumları
tespit edilmiş ve bunların cinsiyet, bölüm, yaş ve sınıfa göre farklılık gösterip göstermedikleri tespit edilerek
bunlara ait bulgulara yer verilmiştir. Kolmogorov-Simirnov testi sonucu elde edilen verilere ait veriler Tablo-2
de gösterilmiştir.
Tablo 2: Tutum Ölçeğinden Alınan Puanlara Ait Kolmogorov-Simirnov Testi Sonuçları.
Kolmogorov-Smirnov
n
256

Ölçek
Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği

KS
0,63

P
0,152

Tablo-2 de Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda mobil öğrenme tutum ölçeği puanının P>0.05 olduğundan
normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Mobil Öğrenme ’ye yönelik
genel tutumlarına ait bulgular ise Tablo-3 de verilmiştir.
Tablo 3: Tutum Ölçeğinden Alınan Puanlara Ait Aritmetik Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri.
Ölçek
Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği

N
256

S
0,49

3,826

Tablo-3 incelendiğinde katılımcıların mobil öğrenme tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 3,82 olarak
bulunmuştur bu değerden meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik genel tutumlarının
yüksek düzeyde (3.40-4.19) olduğu görülmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik
tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise bağımsız grup t-testi
uygulanmıştır, bağımsız grup t-testi analizinden elde edilen değerler Tablo-4 üzerinde gösterilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların Cinsiyete Göre Bağımsız Grup T-Testi Sonuçları.
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
121
135

3,825
3,827

S
,291
,239

Sd

t

p

254

-0,45

,964

Tablo-4 incelendiğinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenme tutum ölçeğinden aldıkları puanları
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= -0,45; P>0,05). Yine öğrencilerin mobil öğrenmeye
yönelik tutumlarının yaş değişkenine göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla ANOVA testi uygulanmıştır.
Yapılan analiz sonucu elde edilen veriler Tablo-5 ve Tablo-6’da verilmiştir.
Tablo 5: Katılımcıların Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları.
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Karelerin Toplamı
,073
17,815
17,888

Karelerin Ortalaması
,024
,071

Serbestlik Derecesi
3
252
255

Varyans Analizi (F)
,343

Tablo 6: Katılımcıların Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Betimsel İstatistikleri.
Değişkenler
25>
25-35
36-46
45<

N
162
59
28
7

3,81
3,83
3,86
3,87
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S
,27
,23
,29
,09

Olasılık (P)
,794
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Tablo-5 ve Tablo-6 incelendiğinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşları ile mobil öğrenme tutumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir( F=,343; p>0,05). Araştırmaya katılan
öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının bölüm değişkenine göre değişim durumlarını belirlemek için
tek yönlü varyans analizi testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen veriler Tablo-7 ve Tablo-8’de
verilmiştir.
Tablo 7: Katılımcıların Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre ANOVA
Sonuçları.
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Karelerin Toplamı
40,578
11,389
51,966

Karelerin Ortalaması
4,058
,046

Serbestlik Derecesi
10
245
255

Olasılık (P)
,000

Varyans Analizi (F)
87,293

Tablo 8: Katılımcıların Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği Puanlarının Bölüm Değişkenine Göre Betimsel
İstatistikleri.
Değişkenler
Elektrik
Mobilya ve Dekorasyon
Çocuk Gelişimi
Bilgisayar Programcılığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Makine
Gıda Teknolojisi

N
40
8
37
32
40
15
26
8
10
24
16

S
,22252
,23979
,00000
,07643
,30248
,16948
,21605
,28959
,26473
,22598
,29939

3,8143
3,7738
3,0300
4,4665
3,8286
3,8413
3,7985
3,7083
3,1037
3,8353
3,7589

Tablo-7 ve Tablo-8 incelendiğinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre mobil
öğrenme tutumlarında istatistiksel olarak farklılık görülmektedir, farklılığın hangi bölümden kaynaklandığını
tespit etmek için Tukey HSD testi uygulanmıştır. Katılımcı sayısı elli den büyük örneklemler için Tukey HSD
testi uygulanabilir (Büyüköztürk, 2013). Tukey HSD testi sonucu elde edilen veriler Tablo-9’da verilmiştir.
Tablo 9: Bölüm Değişkenine Göre Tukey HSD Sonuçları.
Bölüm

N

Çocuk Gelişimi
Geleneksel El Sanatları
Kimya Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Mobilya ve Dekorasyon
İşletme Yönetimi
Elektrik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Makine
İnşaat Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Sig. (P)

37
10
8
16
8
26
40
40
24
15
32

Alfa için Altkümesi = 0.05
1
2
3,0300
3,1037
3,7083
3,7589
3,7738
3,7985
3,8143
3,8286
3,8353
3,8413
,000

,797

3

4,4665
,000

Tablo-9 incelendiğinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre mobil öğrenme
tutumlarında istatistiksel olarak farklılaşmaya sebep olan bölümlerin Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları ve
Bilgisayar Programcılığı bölümleri arasında olduğu görülmektedir (p<0,05). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin
mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf derecesine göre farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için ise bağımsız grup t-testi uygulanmıştır, bağımsız grup t-testi analizinden elde edilen değerler
Tablo-10 üzerinde gösterilmiştir.
Tablo 10: Katılımcıların Sınıfa Göre Bağımsız Grup T-Testi Sonuçları.
Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf

N
133
123

3,74
3,75

S
,458
,445

Sd

t

p

254

-0,245

,709

Tablo-10 incelendiğinde meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenme tutum ölçeğinden aldıkları puanların
öğrenim gördükleri sınıf derecelerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t= -0,45; P>0,05).
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4.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik genel tutumları cinsiyet,
yaş, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre, Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu örnekleminde incelenmiştir.
Katılımcılara uygulanan mobil öğrenme tutum ölçeğinden alınan veriler, ölçekte yer alan maddelere katılma
veya katılmama derecelerine göre incelendiğinde, katılımcıların mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek
düzeyde (3,82) olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin m-öğrenme tutum puanlarının yüksek düzeyde çıkması
henüz mobil teknolojilere geçiş yapmayan bu öğrencilerin bu ortamlara yönelik memnuniyet ve hazırbulunuşluk
düzeylerinin de yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yine mobil teknolojilerin bu öğrencilerin mesleki ve
günlük hayatlarında gereksinim duydukları birer araç haline geldiği şeklinde de algılanabilir. Öğrencilerin bu
ortamlara yönelik memnuniyetlerinin yüksek olması onların bu ortamları benimsedikleri görüşünü
güçlendirmektedir. Benzer şekilde Liaw ve Huang (2011)’ın yaptıkları çalışmada Activity Theory yaklaşımına
göre öğrencilerin mobil öğrenmeyi kabullenmesi mobil öğrenmeye karşı memnuniyetleriyle ilişkili oldukları
belirtilmiştir. Literatürde benzer çalışmalar incelendiğinde; Çuhadar, Kuzu ve Akbulut (2007), Çavuş ve
Uzunboylu (2009) tarafından yapılan araştırmalarda da öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik görüşleri alınmış
ve görüşlerinin önemli bir ölçüde olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yine öğrenme ortamları hazırlanırken asıl zor
iş hazırlanacak öğrenme ortamlarına karşı olumsuz tavır gösterecek öğrencilere yönelik daha uygun stratejiler
geliştirmek olduğu göz önünde bulundurulursa öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek
düzeyde çıkması, hazırlanacak mobil öğrenme ortamlarının tasarımında geleneksel eğitimin etkinliğini ve
verimliliğini önemli ölçüde artıracağı düşünülmektedir. Öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, cinsiyete göre mobil öğrenme tutumlarının
farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak erkek ve bayan öğrencilerin mobil araçlara duydukları
ilgi ve alakalarının benzer şekilde mobil öğrenmeye yönelik tutumlarıyla orantılı olarak değiştiği bilinmektedir
bu doğrultuda incelendiğinde hem erkek hem de bayan öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının
birbirine çok yakın düzeyde oldukları görülmektedir. Yapılan araştırmada öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik
tutumlarında öğrenim gördükleri sınıf derecesine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Bu da öğrencilerin
meslek yüksekokuluna başlamadan önce henüz orta öğretim düzeyindeyken mobil öğrenmeye yönelik
tutumlarının da aynı düzeyde olabilecekleri görüşünü güçlendirmektedir. Araştırmada 25 altı 25-35 arası, 36-45
ve 45 yaş üzeri katılımcılara uygulanan tutum ölçeğinde öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının yaş
değişkenine göre de farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma öncesinde yaş değişkenine göre farklılaşması
beklenen mobil öğrenmeye yönelik tutumun değişmemesi, günümüz zamandan ve mekândan bağımsız mobil
araçlarla gerçekleştirilen mobil öğrenmenin her yaş grubuna hitap ettiği ve her kesimden yaş grubunun bu
teknolojileri benimsediği algısını güçlendirmektedir. Son olarak araştırmada öğrencilerin mobil öğrenmeye
yönelik tutumlarının bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmış. Analizler sonucu elde edilen tutum
puanı ortalamalarına bakıldığında bölümlere göre farklılaşma tespit edilmiş ve bu farkın Bilgisayar
Programcılığı, El Sanatları ve Çocuk Gelişimi bölümlerimden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Daha önce
benzer şekilde teknolojiye yönelik yapılan tutum çalışmaları Teo (2008), Zeidiyeen, Mei ve Fook (2010)
incelendiğinde, katılımcıların tutumlarının onların bu teknolojileri ne sıklıkla kullandıklarıyla yakından ilişkili
oldukları görülmüştür. Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin öğrenim süresince bilgisayar, internet ve
mobil teknolojileri daha sık kullandıkları dolayısıyla bununla orantılı olarak tutumlarının daha yüksek
olabilecekleri fikri güçlenmektedir. Benzer şekilde El Sanatları ve Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin de
öğrenim süresince bu teknolojileri daha az kullandıkları ve dolayısıyla diğer bölümlere nispeten tutumlarının
daha az düzeyde oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın diğer Yüksek Öğretim kademelerinde öğrenim
gören öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi için yapılacak çalışmalara yol göstermesi
beklenmektedir.
5.
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BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜTLERİNE GÖRE SCRATCH’IN
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ANLAŞILMASI
UNDERSTANDİNG THE USABİLİTY OF SCRATCH ACCORDİNG TO CEIT STUDENTS’
FEEDBACK
Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ, Ayşe GÜL
Özet
Günümüz insanından beklenilen özellikler olarak tanımlanan 21. yüzyıl becerileri kapsamındaki algoritmik düşünme,
problem çözme becerisi ve programlama becerisinin bireylere küçük yaşlarda kazandırılması ileriki yaşamlarında
kolaylıkla uygulamaları için önemlidir. Çünkü erken yaşlarda öğrenilen etkinlikler bireylerin şema oluşturması ve
uygulayabilmesi açısından daha etkilidir. Programlamada genelde odaklanılan noktalardan olan şartlar ve döngüler dışında
öğrencilerin soyut başka kavramlar olan değişkenleri kullanması ve formüllerden de yararlanabilmesi gerekir. Temel
düzeyde kullanıcılar için bütün bu işlemlerin, soyut kavramların somutlaştırılmasının mevcut programlarla zor olduğunu
düşünen M. Resnick tarafından 2003 yılında MIT’de geliştirilen Scratch programı ise lego mantığıyla öğrenenlere
programlama imkânı sunmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bu program ülkemizde de okullarda
programlama mantığının ortaöğretim öğrencilerine benimsetilmesi açısından kullanılmaya başlamıştır. Bu durumdan dolayı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) öğrencilerine ders kapsamında verilen bu program, mesleğe geçtiklerinde
algoritma ve programlama mantığının kendi öğrencilerine kazandırabilmeleri açısından öğretmen adayı öğrencilerin
fakültelerinde oyun tasarımı, eğitimde bilişim teknolojileri gibi çeşitli derslerin içerisinde verilmektedir. Programlama
becerisi kazandırılmak istenen hedef kitlenin yaşının küçük olmasından dolayı en az hatayla, gelişim seviyelerine uygun
olarak programı kullanabilmeleri için Scratch’ın kullanılabilirlik, verimlilik, hata önleme gibi, Nielsen’in geliştirdiği
sezgisellere göre değerlendirilmesi ve kullanıcıların bakış açısından incelenmesiyle ne derece kullanılabilir olduğunun
keşfedilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu yüzden çalışmanın amacı da BÖTE öğrencilerinin Scratch kullanırken
karşılaştıkları hataları ve zorlandıkları noktaları tespit etmek ve memnun oldukları özellikleri belirleyip, programa dair
kullanıcı görüşü sunarak kullanılabilirliğinin anlaşılmasıdır. Bu amaçla programı bu yıl ders kapsamında kullanan ve
amaçlı örneklemeyle seçilen, birinci sınıfta öğrenim gören 10 lisans öğrencisinin görüşlerine başvurularak çalışma
gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için Nielsen’in sezgisellerini kapsayacak şekilde oluşturulmuş ve uzman görüşü alınarak
düzenlenen 15 yapılandırılmış görüşme sorusuyla örneklemden bilgi alınmıştır. Sorular genel olarak programdaki öğelerin
hatırlanabilirliği, verimliliği, kullanışlılığı ve hangi durumlarda kullanıcının hatayla karşılaştığı üzerine yoğunlaşmıştır.
Bunun yanı sıra örneklemin ders içerisindeki performansları 10 hafta boyunca gözlenmiş ve öğrencilerin ders süresince
oluşturduğu ve kullandığı programlama ile Scratch deneyimlerinden oluşan blogları takip edilmiştir. Araştırmanın
sonucunda öğrencilerin programın renkli ve eğlenceli olmasının ayrıca Lego mantığıyla adım adım ilerlemesinin kullanıcı
açısından kolaylık oluşturduğunu belirtmişlerdir. Ancak hazır şablonların bulunmayışı, sahne ve karakter kodlarının bir
arada kullanılamayışı ve yeni sürüm olan Scratch 2.0 ‘daki yeni taş oluşturma özelliğinin çok net anlaşılamaması açısından
programı zorlayıcı buldukları da bulgular arasındadır. Programın geliştirilmesine yönelik önerilerinde ise geri alma tuşu
gibi daha hızlı sonuca ulaştıracak kısayol tuşlarının kullanılması öğrencilerin ortak görüşü olarak önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, sezgisel, Scratch, BÖTE
Abstract
Since computational thinking, creating algorithms and problem solving skills are the key elements of 21 century
specialities, it is important to teach the learners in early ages how to effectively use those skills in their lives. In
programming, people generally focus on how to use conditions and loops, but they are also expected to use abstract
concepts, such as variables and math formulas. For this reason in 2003, M. Resnick has developed a new programming
language to make teaching and learning programming easier and overcome the challenges, such as using abstract concepts
in programming. Since Scratch has become popular all around the world we think that it is significant to evaluate and
explore its usability according to Nielsen heuristics for understanding its benefits on young users in different developmental
stages. This study aims to present a point of view about Scratch’s usability in regard to the CEIT students’ opinions. Ten
first year undergraduate students were selected using criterion purposive sampling technique. The data is collected with
interviews and observations .We found that the students thought Scratch as funny and colorful just like Lego toys, so it is
easy to use it step by step. On the other hand, in terms of the lack of templates, seperated character and scene codes and
adding new blocks option which is only avaible in Scratch 2.0, this program has been considered not easy for use. As a
result eight students have found that Scratch is sufficient in terms of help and documentation, and they also want to use it in
their future lives. In this respect, we can say that this programme is easy to use, highly productive and easily memorable.
Finally, participants also suggested to developers that adding some shortcuts and back buttons can be also helpful for
creating storyboards and games when studying with early aged children.
Keywords: Usability, heuristic, Scratch, CEIT

GİRİŞ
Günümüzde mevcut teknolojilerinin sürdürülebilmesi, iyileştirilmesi ve yenilerinin üretilmesi için programlama
becerilerinin öğretimi ve ikinci bir yabancı dil gibi öğrenilmesinin önem taşımaktadır. Bu sayede gelecek neslin
dünya üzerindeki diğer bireylerle uyumlu bir iletişimi teknolojiyle yakalaması, problemlere hızlı ve ekonomik
çözümler üretmesi ve sosyal sorumluluğuyla beraber farkındalığının yüksek olması beklenmektedir (Resnick,
2007). Bunun bir yolu olarak görülen programlama kavram olarak Webster’a (2014) göre bilgisayar programları
oluşturma anlamına gelmektedir. Ancak bu tanımdan daha kapsamlı olan programlama, yalnızca belirli bir
programlama dilini bilmek değil, aynı zamanda içinde tasarlama, problem çözme, düzenleme ve hata ayıklama
gibi boyutların bulunduğu bir süreçtir (Lane, 2004) . Genellikle programlama dersleri düşük etkileşimli,
öğrenciye uygun olmayan öğretim metotlarıyla işlendiğinden ve bunun getirdiği oluşan güdülenme eksikliği gibi
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nedenler yüzünden sıkıcı, zor ve yorucu bir etkinlik olarak görülmektedir (Resnick ve diğerleri, 2009).
Programlamanın zor görülmesinde bir başka neden de özellikle öğrencilerin acemi dönemlerinde problem çözme
becerilerindeki ve planlamadaki yetersizlikleridir (Lane, 2004).
Ancak günümüz öğrencilerinin üst düzey düşünme becerileri kazanması, problemlere çözüm odaklı
yaklaşabilmesi ve teknolojiyi tüketici konumdan çok üretici olarak kullanmasının gerekliliği sonucu algoritma ve
programlama günlük hayatında da büyük önem taşımaktadır.
ISTE ve P21 standartlarında belirtilen ve 21. yüzyıl öğrenen becerileri içerisinde bulunması gereken yaratıcılık,
kavram öğrenme, iletişim ve işbirliği, problem çözme, kendini yönetme, uyum sağlama ve sosyal sorumluluk
gibi özellikleri kazandırmanın bir yolu da programlama olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalar
programlamanın öğrencilerde bu becerileri geliştirdiği yönündedir (Bers, vd., 2014; Ke, 2014; Peppler ve Kafai,
2007).
Özellikle son zamanlarda okullarda ve okul sonrası kurslarda programlama etkinlikleri artmış, Scratch, Kodu,
Unity, CodeMonster gibi programlarla çocuklara ve gençlere programlama öğretiminin kolaylaştırılması
amaçlanmıştır (Forsgren Valesquez ve diğerleri, 2014).
Scratch
Programlama öğretiminin düşük seviyeden, kolaydan başlaması gerektiğini ve her yaştan, her ilgi alanından
öğrenenlerin ilgisine ve amaçlarına göre yapılması gerektiğini düşünen Mitchell Resnik ve ekibi 2003 yılında
MIT laboratuarında Scratch’ı geliştirmiştir. Program her yaştan her türlü arka plana sahip kullanıcının zengin
medya içeriğine sahip animasyonlar, oyunlar, hikâyeler, kitaplar ve müzik videoları gibi projeleri
gerçekleştirmesine imkân sağlayan iki boyutlu bir programlama dilidir (Maloney ve diğerleri, 2008). Programın
görsellik açısından üç yerine iki boyutlu olma sebebi olarak ise insanların daha rahat çizim yapabilmesi ve dosya
aktarımı yapabilmesi fikrinin ön planda olduğu belirtilmiştir (Resnick ve diğerleri, 2009). Scratch‘ın 2007’de
yayımlanan resmi web sitesi ise, kullanıcıların programı indirmesine, çevrimiçi forumlarda takım çalışması ve
işbirliği yapmalarına, projelerini siteye yüklemelerine ve diğer kullanıcıların projelerini ve kodlarını görmelerine
fırsat tanımıştır. Bu sayede daha kapsamlı ve üst düzey projelerin oluşması için ortam hazırlanırken,
kullanıcıların kendi projelerinde karşılaştıkları sorunları da çözmeleri için diğer projelerden veya kullanıcılardan
destek alabilecekleri bir ortam sunulmuştur.
Scratch tek pencerede çalışan ve dört ana panelden oluşan bir programdır. Sol panelde farklı renklerde sekiz
farklı komut bulunur ve bu komutlar alt başlıklara ayrılacak şekilde esneklik gösterir. Üst orta panelde seçili
nesneye dair bilgiler yer alırken altındaki panelde karakterler veya sahnelerin alabileceği kodların sürükle bırak
yöntemiyle çağrıldığı çalışma alanı bulunur. Sağ alt panelde ise karakterlere dair silme, ekleme, seçme gibi
işlemlerin yapıldığı alan mevcuttur (Maloney ve diğerleri, 2010).
Program başlangıçta okul sonrası kurslarda çocukların ve gençlerin ilgilerini çeken konularda programlama
kullanarak projeler yapmasını amaçlamıştır ancak zaman içinde dünya çapında yaygınlaşmış ve 150 farklı ülkede
40 dil desteğiyle kullanılan ve okullarda, müzelerde, kütüphanede, evde proje oluşturmaya fırsat veren, çevrimiçi
kullanıcılara programlama deneyimi sunan bir pozisyona kavuşmuştur. Güncel olarak site içinde 5.759.073 proje
bulunurken, site içindeki istatistiklere göre 384,498 kişiyle en fazla 12 yaşındaki çocuklar tarafından kullanılan
programın ağırlıklı olarak 8- 16 yaş grubu arası çocuklarda kullanımı yaygın görülse de yetişkinler tarafından da
kullanılmaktadır (Scratch, 2014). Ülke bazında ise sırasıyla en fazla Amerika, İngiltere ve Avustralya’da
kullanılan program Türkiye’de de geniş bir hedef kitleye ulaşmıştır. 2004 yılından itibaren yapılandırmacı bir
eğitim anlayışını benimseyen Türkiye, eğitim sisteminde ve programlarda değişikliğe gitmiştir. Bilişim
derslerinde orta öğretim öğrencilerinin son sınıflarında müfredatında programlamaya yer vermiştir (MEB, 2006).
Bu amaçla Scratch programı da okullarda programlama ve algoritmik düşüncenin kazandırılması ve öğrencilerin
soyut deneyimlerini somutlaştırmalarında yardımcı olması açısından bilişim dersleri içerisinde verilmeye
başlanmıştır.
Kullanılabilirlik
Kullanılabilirlik kavramı ise Nielsen’e (2012) göre öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve
memnuniyet bileşenlerinden oluşurken, ISO 9241 tanımına göre belirli bir kullanıcı grubunun, belirli görevleri,
belirli bağlamda etkili, verimli ve memnuniyetle gerçekleştirebilmeleridir. Kullanılabilirliği yüksek ürünler ya da
yazılımlar kullanıcının verilen işlemleri sistemin karmaşıklığını çözmek zorunda bırakmadan, sadece işi
yapmaya odaklanmalarını sağlar. Bu açıdan bakıldığında kullanılabilirliği ölçmek için pek çok yaklaşımdan biri
olarak Nielsen 10 sezgisel önermiştir.
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Nielsen’in sezgiselleri maddelendiğinde;
 Sistem durumunun görünürlülüğü,
 Gerçek dünyaya yakınlık,
 Kullanıcı kontrolü ve özgürlük,
 Tutarlılık ve standartlar,
 Hata önleme,
 Hatırlanma yerine bilinme,
 Esneklik ve kullanım etkinliği,
 Estetik ve minimalist tasarım,
 Kullanıcıların hataları tanıması, anlaması ve onlardan kurtulmasına yardım,
 Yardım ve dokümantasyon’dur (Çağıltay, 2011).
Sistem durumunun görünürlülüğünde; sistem kullanıcıyı makul bir zaman içerisinde geri beslemeler ile sistemde
neler olduğu konusunda haberdar etmelidir. Gerçek dünyaya yakınlıkta sistem kullanıcının anlayacağı ifadeler
kullanıp, günlük dile yakın terimlerle ifade etmelidir. Kullanıcı kontrolü ve özgürlük ilkesinde; kullanıcı bir hata
yaptığında kolayca geri alıp, dönebilmelidir. Sistem onlara acil çıkış kapıları oluşturmalıdır. Tutarlılık ve
standartlarda; kullanıcılar farklı kelime, durum ve aksiyonların aynı anlama gelip gelmediğini merak etmek
durumunda kalmamalıdır. Hata önleme, kullanıcının yaptığı bir hareketten doğabilecek hatalara karşı sistem
kullanıcıya dönütler verebilmeli, kritik karar noktalarında sorularla veya uyarılarla kullanıcıya hatırlatmalarda
bulunmalıdır. Hatırlanma yerine bilinme, kullanıcının hafıza yükünü minimuma indirecek şekilde aksiyonlar,
objeler ve seçenekler görünür olmalıdır. Bir eylemden diğerine geçtiğinde kullanıcı bazı bilgileri hatırlamak
zorunda kalmamalıdır. Sistemin nasıl kullanılacağına dair bilgiler görünür veya gerektiğinde kolayca bulunabilir
olmalıdır. Esneklik ve kullanım etkinliği, kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin edip gerekli adımların sayısı düşürülmeli
ve sistem özelleştirmeye imkân sağlamalıdır. Estetik ve minimalist tasarımda, gereksiz diyaloglar bulunmadan,
net ve öz şekilde kullanıcıya sistem bilgi mesajları vermelidir. Kullanıcıların hataları tanıması, anlaması ve
onlardan kurtulmasına yardımda, hata mesajları kod içermeyen açık bir dille ifade edilip, problem tam olarak
anlatılmalı ve olumlu bir şekilde kullanıcıya çözüm önerilmelidir. Yardım ve dokümantasyonda ise; sistemde
kullanıcının ihtiyaç duyabileceği bilgiler kısa ve öz biçimde erişebileceği kaynaklar halinde bulunmalıdır
böylece kullanıcı gerektiğinde başvurabilmelidir.
Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Bütün bu bilgiler ışığında Scratch gibi eğitim alanında yaygın kullanılan, ücretsiz ve her yaştan kullanıcısı olan,
eğitsel oyun, hikâye tahtaları (storyboard) gibi eğitim amaçlı materyaller üretilmeye izin veren, programlamacı
düşünme ve algoritma becerisinin kazandırılmasına imkan sağlayan bir programının bir arayüz olarak
kullanılabilirliğinin anlaşılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bunun için bir araştırma sorusu ve buna
bağlı olarak beş alt araştırma sorusu sorulmuştur.
Araştırma Sorusu: BÖTE öğrencilerine göre Scratch programı Nielsen ilkeleri göz önüne alındığında
kullanılabilir bir program mıdır?


Scratch kolayca öğrenilebilir bir program mıdır?



Scratch verimli kullanabilen bir program mıdır?



Scratch hatalara karşı geri dönüt veren bir program mıdır?



Scratch kullanımından kullanıcılar memnun mudur?



Scratch kolayca hatırlanabilir bir program mıdır?

Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak doğrudan kullanıcıyla çalışmaya imkân sağlaması ve ekonomik olması
bakımından insan bilgisayar etkileşiminde değerlendirmede kullanılan sorgu tekniklerinden görüşme tercih
edilmiştir. Görüşme soruları Nielsen’in bir arayüzde bulunması gerektiğini önerdiği 10 sezgisel ilkesinden
yararlanılarak oluşturulmuştur. Hazırlanan 15 soru öğrenilebilirlik, etkililik, memnuniyet, hatırlanabilirlik ve
hatalar başlıklarını ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Uzman görüşü alınarak yapılandırılan görüşme formu
Patton’un (2002, sf.342 akt. Merriam, 2013) ifadesiyle; gözlemleyemediğimiz durumlarda katılımcının fikrini
almak için karşılıklı konuşmaya dayalı bir bilgi toplama sistemi olması ve bir konuda daha derin bilgi alınmasını
sağlaması bakımından tercih edilmiştir.

253

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Çalışma Grubu
Çalışmada grubu seçilirken, araştırmacının çalışmanın önemi ve kriterleri düşünüldüğünde daha rahat keşif
yapabileceği ve derinlemesine sorunları anlayabileceği bir ortam oluşturması açısından amaçlı örnekleme
yöntemiyle öğrenciler seçilmiştir (Merriam, 1998). Bu seçimde dersteki katılım, sınav notları ve dönem sonu
projelerinin değerlendirilmesiyle beraber programı ilk defa okulda kullanmaları kriter olarak kullanılmıştır. Bu
açıdan lisans birinci sınıfta öğrenim gören 10 BÖTE öğrencisi katılımcı olarak seçilmiştir. Katılımcıların
cinsiyetleri ise 7 kadın, 3 erkekten oluşmaktadır.
Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmanın iç geçerliliğinin sağlanması açısından triangulation olarak bilinen üçgenleme tekniği kullanılmıştır.
Görüşme verileri analiz edilirken iki araştırmacı tarafından bulgular ayrı ayrı yorumlanmış daha sonra ortak bir
görüş olacak şekilde araştırma sorularına paralel olacak şekilde veriler kategorileştirilmiştir. Güvenirliğin
sağlanması içinse çoklu veri kaynakları kullanılarak çeşitleme yapılmış, görüşme verilerinin yanı sıra ders içi
durumun gözlenmesi ve başarı notları ile, öğrenci blogları değerlendirmelerde kullanılmıştır.
Bulgular
Nielsen kullanılabilirliğe dair yaptığı tanımda, bir sistemin kullanılabilir olması için memnuniyet,
öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalardan kaçınma ve kolayca geri alma özelliklerini taşıması
gerektiğini belirtir (Nielsen, 2012). Bu açıdan görüşme verileri çözümlenirken, araştırmacılar tarafından bu beş
başlık altında temalandırılarak bulgular gruplanmıştır.
Öğrenilebilirlik
Sistemi karmaşık bulup bulmadıklarıyla ilgili sorulan soruya ise dokuz öğrenci sistemi karmaşık bulmadığını
belirtirken, bir öğrenci meslek lisesi mezunu olmasına ve daha önceden daha zor programları kullanmış olmasına
rağmen Scratch’ ı karmaşık bulduğunu belirtmiştir. Bu açıdan bakıldığında genel olarak programın öğrenciler
tarafından kolay bulunduğu ve öğrenilebilir olduğu söylenebilir. Bunun nedeni olarak ise; sistemin özelliklerini
tanımlarken site yardımının olması (n=2), blokların kolaylığı (n=3) ve eğlenceli ve renkli tasarım (n=1) olarak
belirtmişlerdir. Bu yüzden katılımcılar genel olarak programın ilkokul seviyesindeki bir öğrenci tarafından bile
kolayca öğrenilebileceğini belirtmişlerdir. Buna örnek olarak K2: “ İlkokul seviyesinde bir çocuk bile
öğrenebilir. Yalnız sahnelerdeki kodlar karakterlerde, karakterdekilerde sahnelerde kullanılsa daha kolay olur.”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Katılımcılara Scratch’ı kolay öğrenilebilir olarak değerlendirilmesi için kaç dakika gerektiğine dair sorulan
soruda verilen cevaplar aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre bir sistemin kolay öğrenilebilir olmasına dair
Ted Nelson’ın öne sürdüğü 10 dakika kuralı sadece bir katılımcı tarafından belirtilmiştir. Nelson ‘a göre bir
sistemin eğitmen tarafından tanıtımı maksimum 10 dakika sürmelidir.
Tablo 1: Kolay öğrenilebilirlik süresi
Süre
10 dakika
20 dakika
30 dakika
45 dakika
120 dakika
Birkaç ders saati

Katılımcı sayısı(n)
1
1
1
1
1
5

Katılımcıların verdiği cevaplara baktığımızda bu soruyu dakika olarak algılamaktan ziyade, süreç olarak
baktıkları görülmüştür. Bazıları dersten çıktığında bir şeyler hatırlayabilmek ve uygulamaları yapabilmek olarak
bakarken, diğerleri de birkaç ders sürecine yaymak olarak soruyu cevaplamışlardır.
Buna örnek ifadeler olarak K8: “ Bence dakika değil de haftalarca öğrenilebilir. Çünkü Scratch kolay bir
program olduğu halde haftalardır görüyoruz. Fakat öğrenmemiz gereken daha çok şey var…”
K9 ise konuya ilişkin; “Eğer bir derste bir programı gördükten sonra ders çıkışı o programın mantığını
rahatlıkla kavramış veya bir iki kelime bir şey söyleyebiliyorsa kolay öğrenilmiştir.” şeklinde görüşlerini
belirtmiştir.
Öğrenilebilirlikte başka bir soruda katılımcılara blokların görevlerini kolay öğrenip öğrenemediklerini sorusu
yöneltilmiştir. Buna göre yedi katılımcı kolay öğrenebildiğini belirtirken, üç katılımcı kolay öğrenemediğini
belirtmiştir ve bir katılımcı kolay öğrendiğini fakat uygulama yaparken zorlandığını belirtmiştir.
Katılımcılara sorulan programı tek başına öğrenmelerinin kolay olup olmayacağına dair soruda sekiz katılımcı
evet cevabı verirken, iki katılımcı hayır olarak cevaplamışlardır. Evet, olarak cevaplandıran katılımcılar neden
olarak eğitim videolarını göstermiş ve önceki öğrenmelerinden dolayı belli bir altyapıya sahip olmalarından

254

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Hayır, olarak cevaplayan öğrenciler ise bir rehber eşliğinde öğrenmelerinin daha
kolay öğrenmelerini sağlayacağını belirtmişlerdir.
Etkililik
Katılımcıların yarısı programın özellikle proje ödevleri gibi kısa zamanda hazırlanması ancak ses, görsellik gibi
pek çok çoklu ortam özelliğini barındırması gereken durumlarda hızlı ve etkili olduğu görüşündedirler. Ancak
diğer yarısı yıldız çizmek gibi işlemlerin kod yerine hızlı butonlarının olmasının onlar açısından programı
kolaylaştıracağı görüşündedirler. Bununla ilgili K10: “Çabuk yapmam gereken şeyler varsa projede mesela işte
yıldız çizmek, daire çizmek bence bununla ilgili butonlar olsa kod yazmaktan daha hızlı projeleri yaparız…”
şeklinde bir görüş ifade etmiştir. Bunun dışında katılımcılarda programın iki boyutlu değil de üç boyutlu
görsellerinin olmasının daha gerçekçi oyunlar ve projeler çıkaracağına dair genel bir görüşün olduğu
görülmüştür.
Memnuniyet
Katılımcıların tamamı programın kurulumunu kolay bulup bulmadıklarıyla ilgili soruya; sistemin kolayca
kurulabilir olduğunu belirterek, kurulum sırasında herhangi bir hatayla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu
açıdan kurulum bakımından program kolay kurulabilir olmasından memnuniyet duyduklarını belirtmişlerdir.
Programı kullanmaya dair memnuniyetleri sorulduğunda; katılımcılardan altısı evet olarak cevaplarken, üç
katılımcı kısmen olarak cevaplamış ve biri ise hayır olarak cevaplamıştır. Kısmen memnun olan katılımcılar
nedenleri arasında programdaki hataları örnek göstermiş ve bir katılımcı da ders hocasının öğretim tarzından
memnun olmadığı için kısmen memnun olduğunu belirtmiştir.
Memnuniyet nedenleri gruplandığında ise; programı eğlenceli bulmaları (n=3), kendilerini geliştirmeye imkan
sağlaması (n=1) ve gelecekte öğrencileri için kullanmayı düşündüklerinden dolayı (n=1) programdan memnun
olduklarını belirtmişlerdir.
Bir başka memnuniyet belirtisi olarak programı ilerde kullanmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda
katılımcılardan öğretmen olmayı düşünen sekiz kişi ilerde de kullanabileceğini belirtmiş, bir katılımcı programın
bir geleceği olmadığı için kullanmak istemediğini, bir diğer katılımcı ise gelecekle ilgili öğretmenlikten başka
planları olduğunu bu yüzden kullanmayacağını ancak öğretmen olursa kullanabileceğini belirtmiştir. K8 ‘in bu
konudaki görüşü: “Bu programı kullanmayı ilerisi için düşünürüm çünkü öğrencilerime verebileceğim ve onlara
bir şeyler öğretebileceğim oyun ya da hikâye tasarlayabileceğim bir program…” şeklindedir. Buradan Scratch ‘ı
sadece öğretmenlerin kullandığı bir program olarak düşündükleri sonucuna ulaşılabilir. Bunun için K10: “ …Şu
an düşünmüyorum. Çünkü hedeflerim ve önceliklerim var, durum farklı olursa, evet.” şeklinde görüş belirtmiştir.
Hatırlanabilirlik
Hatırlanabilirlik için derste yapılan uygulamaları dersten sonra kolayca hatırlayıp hatırlamadıkları sorulduğunda
beş katılımcının hatırlamanın kolay olduğunu belirtmiştir. Önceki örneklerine veya diğer örneklerine bakarak
hatırlayan dört katılımcı ve hatırlamayı zor bulan bir katılımcı vardır. Bunun sebebi olarak da blokları zor
öğrendiği için kolay hatırlayamadığını belirtmiştir. Bu durumda katılımcıların genel olarak Scratch’ı kolay
hatırlayabildikleri sonucuna ulaşılabilir.
Ayrıca Scratch’ta bulunan Hareket, Algılama, Operatör, Ses, Görünüm, Kontrol, Değişken, Kalem bloklarının
adlarını ve renklerini hatırlamaları istenen katılımcıların verdikleri cevaplar ve sayılar Tablo 2’ de verilmiştir.
Buna göre en yüksek hatırlanma oranı sekizde altı iken, en düşük oran sekizde üçtür.
Tablo 2: Bloklar ve Hatırlanabilirlik
Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

Hatırlamadığı Bloklar
Kontrol, Değişken, Operatör, Ses, Algılama
Operatör, Ses, Algılama, Kontrol
Ses ve Kontrol
Kontrol, Değişken, Operatör
Ses ve Operatör
Kontrol, Görünüm, Operatör, Algılama
Ses ve Algılama
Görünüm, Algılama, Kalem
Operatör, Kalem, Değişken
Kontrol, Değişken, Operatör

Hatırlama Oranı
8/3
8/4
8/6
8/5
8/6
8/4
8/6
8/5
8/5
8/5

Hatalar
Katılımcılara programı kullanırken en çok karşılaştıkları hataları sorduğumuzda en fazla kod hatasıyla
karşılaştıklarını (n=8), daha sonra komut hatası (n=1) ve Scratch’ın 2.0 versiyonunda taş eklemede hatalarla
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karşılaştıklarını (n=1) belirtmişlerdir. Katılımcılar sistemde hata yaptıkları zaman, genel olarak sistemin onlara
yeterli dönüt sağlayıp sağlamadığını (n=9) belirtmişlerdir. Hata yaptıkları zaman nerede hata yaptıklarına dair
anlaşılır bir dönüt almadıklarını belirtirken, aynı zamanda yaptıkları bir işlemi geri almak için Ctrl+Z
kısayolunun kullanılamamasını büyük bir eksiklik olarak görmektedirler.
SONUÇ
Sonuç olarak öğrencilerin 2013-2014 eğitim öğretim döneminde ders kapsamında kullandıkları programın
özellikle ilkokul veya ortaokul düzeyinde yani henüz temel programlama bilgisi almamış öğrencilerde daha etkili
kullanılacağı görüşüne ulaşılmıştır. Bulgulara bakıldığında Tanrıkulu ve Schaefer’ın (2011) çalışmasıyla benzer
bir sonuca ulaşılmış, daha önceden programlama bilgisine sahip olan bir öğrenci için programın sıkıcı geldiği ve
çok fazla zevk almadığını belirttiği görülmüştür. Programda kullanıcının ön bilgileri ne kadar fazlaysa, programa
dair tatmin sınırına o kadar çabuk yaklaşmaktadır. Ayrıca bu durum Scratch’ın web sitesindeki istatistiklere
bakıldığında programın kullanım yüzdesinin 8 ve 16 yaş arasında yoğunlaşıp, yaş arttıkça kullanım oranının
azalmasıyla da benzerlik göstermektedir.
Programın geliştiricilerine göre Scratch pek çok projeye uyum sağlayabilecek komutlar barındıracak şekilde
tasarlanmıştır. Herhangi bir ön deneyim ve eğitim olmaksızın bir kullanıcı tarafından 15 dakika içerisinde
rahatça öğrenilebilir bir programdır. Yapılan mülakatlar sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin ağırlıklı
olarak Maloney ve diğerleriyle (2010) aynı fikirde oldukları görülmektedir, Scratch kolay öğrenilebilir bir
programdır. Öğrencilerin döngüleri, şart ifadelerini, değişkenleri rahatça keşfedebileceği ve uygulayabileceği
şekilde tasarımlanmıştır. Aynı çalışmada blokların şekillerinin belirli kombinasyonlarla birbiriyle uyum içinde
çalışabilecek şekilde dizayn edilmesi ve çalışan blokların beyaz bir ışıkla parlamasıyla hangi kodun, döngünün
ne kadar sürede çalıştığının kullanıcılar için yeterli hata dönütünü sağlayacağını düşünmüşlerdir. Ancak BÖTE
öğrencilerine göre bu durum yetersiz kalmakta ve bunların dışında programın hata durumunda hatanın nereden
kaynaklandığını söylemesi veya alternatif çözümler önermesi programın kullanışlılığını arttıracaktır.
Aşamalı bir şekilde, bloklarla programın lego mantığıyla ilerlemesinin kullanıcı için eğlenceli ve kolay
bulunduğu, renkli yapısının ve Türkçe dil desteğinin olmasının kullanımı kolaylaştırdığı katılımcılar tarafından
çalışmada belirtilmiştir. Bununla beraber daire, yıldız gibi koordinat sistemine ihtiyaç duyacakları her seferinde
kod yazmayı zor buldukları işlemler için hazır şablonlar veya butonların bulunmasının kullanışlılığı arttıracağı
görüşündedirler. “Geri al” gibi komutlarla geçmişe dönebilme ihtiyacını özellikle yanlışlıkla kod sildiklerinde
veya bir önceki adıma gitmeleri gerektiğinde baştan yapmaları gerekmesinden dolayı sıkıcı bulduklarını, bu
özellikler için de fonksiyonlar geliştirilebilmesinin kullanım kolaylığını arttırabileceği görüşündedirler.
Kelleher ve Pausch’a (2005) göre, Scratch programlamanın mekanikliği basitleştirerek öğrenenlere yardım ve
destek sunduğu için özellikle acemi kullanıcıların programı seçmesini sağlamaktadır. Benzer durum bu
çalışmada da görülmüş, öğrenciler programı yardım ve dokümantasyon anlamında yeterli ve yararlı bulduklarını
belirtmişlerdir. Sistemin bu açıdan kolay öğrenilebilir olduğu görüşünde olan katılımcıların %80’i, gelecekte de
programı kullanmak ve meslek hayatlarında öğrencilerine kullandırmak istediklerini de ayrıca belirtmişlerdir.
Sonuç olarak lisans BÖTE öğrencilerine göre Scratch kolay kullanılabilir, görselliği çok iyi olmasa da hızlı
projeler üretebileceğimiz, programlamayı anlamayı kolaylaştıran bir programdır. Ancak hataların daha belirgin
şekilde verilmesi veya alternatif çözümlerin program tarafından sunulmasının programın kullanışlılığını
arttıracağını düşünmektedirler. Bunun dışında eğlenceli bir ortamının ve görselliğinin olmasının öğrencileri
motive edeceği ancak iki yerine üç boyutlu ortamların projelerin kalitesi ve öğrenenin ilgisi açısından daha etkili
sonuçlar çıkaracağı görüşündedirler.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK BECERİLERİNE İLİŞKİN BİR
İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
A NEEDS ANALYSIS STUDY RELATED TO THE TEACHER CANDIDATES’ MEDIA
LITERACY SKILLS
Esra Barut1, Çağdaş Erbaş2, Cemal Hakan Dikmen3, Nurcan Sak4, Veysel Demirer5
Özet
Bu çalışmada öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeylerini arttıracak bir öğretim tasarımına yol göstermesi
amacıyla öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı düzeylerine yönelik mevcut durumun belirlenmesine yönelik bir
ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır. Bu amaçla öğretmen adaylarına medya okuryazarlığı ölçeği ve açık uçlu sorulardan
oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 44 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmen
adaylarının %95.5’i (f=42) eğitim-öğretim hayatlarında medya okuryazarlığına ilişkin bir ders almadıklarını belirtmişlerdir.
Bu durum açık uçlu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının medya ve medya araçları hakkında
yeterince bilgiye sahip olmadıkları sonucu ile de desteklenmektedir. Analiz sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının medya
araçlarının güvenirliğini araştırmada yetersiz kaldıkları, medya konusunda yeterince bilinçli olmadıkları ve medya
okuryazarlığı eğitiminin bir ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının güvenilir bilgiye ulaşmalarını ve
gelecekte öğrencilerine doğru bilgiyi aktarmalarını sağlamak için eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak
eğitimlere ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının çoğunluğunun kendilerini medya okuryazarı olarak
değerlendirmemesi daha önceki maddelerden de anlaşılacağı üzere medya okuryazarlığı dersi almadıklarından ve yeterince
bilgi sahibi olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının medya okuryazarı olmalarını sağlamak
amacıyla öğretmen eğitimin belli kademelerine medya okuryazarlığı dersi eklenmeli, bu konuda çeşitli bilgilendirme
kursları yapılmalı, medya okuryazarı olmaları için girişimlerde bulunmaları teşvik edilmeli ve kaynak sağlamak amacıyla
gerekli araç gereçler temin edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Medya, medya okuryazarlığı, öğretim tasarımı, ihtiyaç analizi
Abstract
In this study, a needs analysis was conducted to increase teacher candidates' media literacy levels as a guide for an
instructional design process. For this purpose, a media literacy scale and an open-ended questionnaire were used to collect
data. 44 teacher candidates participated in the study. 95.5% of the teacher candidates (f=42) stated that they didn’t take a
course related to media literacy before. This situation is also supported by the results while examining the teacher
candidates’ answers given to open-ended questions that shows us they have got adequate information about media and
media devices. According to results; it was found that teacher candidates were inadequate to assess the reliability of the
media and were not conscious about the media. Therefore; the teacher candidates need a media literacy education to
develop a critical perspective towards media products. The majority of the teacher candidates think that they are not media
literate because they didn’t receive a media literacy course and have enough information before. Consequently, media
literacy courses must be added to teacher education programs and in this subject variety of courses should be made for
more information. Also, teacher candidates should be encouraged to attend media initiatives and the necessary resources
should be provided.

Keywords: Media, media literacy, instructional design, needs analysis

1.GİRİŞ
İlerleyen teknolojiler ile birlikte hızla gelişen bir dünyada zaman ve mekân sınırı olmadan pek çok olaya ve
bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Gelişen teknolojiler insanların günlük yaşamında gittikçe daha fazla yer tutmaya
başlamış; televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi medya araçları bireylerin sosyal hayatlarına yön verir hale
gelmiştir. Toplumları bu denli etkileyen medya araçları vasıtasıyla erişilen içeriklerin doğruluğunu ve
güvenilirliğini tespit edebilmek bireyler için önem kazanmıştır. Bu nedenle günümüz toplumunda her bireyin
medyaya eleştirel bakabilen bilinçli bir medya okuryazarı olması gerekmektedir. Medya okuryazarlığı
kavramının pek çok tanımı olmakla birlikte “birçok farklı ortama erişebilmek, iletileri anlamak ve kendi
iletilerini oluşturmak” şeklinde tanımlanmıştır (Buckingham, 2009, s.3). Avrupa Birliği Komisyonu da medya
okuryazarlığını genel olarak "gündelik yaşamımızın ve çağdaş kültürümüzün parçası olan ileti, ses ve
görüntülere erişebilme, onları inceleme ve değerlendirme; ayrıca medyayı yetkin bir biçimde kullanarak iletişim
kurmak" (Akt: Gül, 2013, s.17) şeklinde ifade etmiştir. Çağın teknolojilerini sıklıkla kullanan bireylerin medya
1
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araçları vasıtasıyla ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu, yanlışlığını veya eksikliğini belirlemeleri ancak medya
okuryazarı olmaları ile sağlanabilir. Bunun için medya okuryazarı eğitimi verilmesi ve bu doğrultuda çalışmalar
yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Bireylere medya okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir.
Öncelikle medyadaki yanlış bilgileri ayırt edebilmeleri ve muhakeme yeteneklerini geliştirebilmeleri için eğitimöğretimin ilk süreçlerindeki ilköğretim basamağındaki öğrencilere medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir.
Gelecek nesillere bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin de medya üzerinden doğru bilgiye ulaşabilme ve ulaştığı
bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için
özellikle öğretmenlik eğitimi verilen Eğitim Fakültelerinde öğretmen adaylarına medya okuryazarlığı eğitimleri
verilmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı
düzeylerini arttıracak bir öğretim tasarımına yol göstermesi amacıyla öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı
düzeylerine yönelik mevcut durumun belirlenmesi için bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışma nitel ve nicel yöntem bir arada kullanılarak karma yöntemle yapılmıştır. Çalışmada öğretmen
adaylarının medya okuryazarlığı düzeylerine yönelik ihtiyaç durumunu belirlemek için Karaman ve Karataş
(2009)’ın medya okuryazarlığı düzey belirleme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğe ek olarak bazı demografik
bilgiler ve medya okuryazarlığı bilgi düzeylerini ölçmek için açık uçlu sorular eklenerek anket hazırlanmıştır.
Hazırlanan anket Süleyman Demirel Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar
döneminde öğrenim gören Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarına
uygulanmıştır. Nicel veri analizi için SPSS 13 ve nitel veri analizi için Microsoft Excel programları
kullanılmıştır. Demografik bilgiler ve ankette yer alan nicel verilerin analizi için yüzde, frekans, aritmetik
ortalama ve standart sapma gibi işlemler yapılırken nitel veri analizi için anahtar kelimelerden kodlamalar
yapılarak yüzde ve frekans değerlerine bakılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Demografik Bilgiler
Bu çalışmanın örneklemini yaşları 18 ile 26 arasında değişen ( = 19.82, Ss = 1.60) Fen Bilgisi (f=23) ve Sosyal
Bilgiler (f=21) Öğretmenliği bölümünde okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır (N=44). Hedef kitle
incelendiğinde kız öğrenci oranının (f=26, %59.1), erkek öğrenci oranından (f=18 %40.9) fazla olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin %2.3'ü süper liseden, %52.3'ü genel liseden, %25'i Anadolu lisesinden, %4.5'i
Anadolu öğretmen lisesinden ve %15.9'u diğer liselerden mezundur.
3.2. Ön Yeterlilikler
Öğretim tasarım sürecinde hedef kitlenin medya okuryazarlık düzeylerini belirlemek için ihtiyaç analizi
yapılmıştır. Bu amaçla öğretmen adaylarına uygulanan ankette ölçeğe ek olarak bazı açık uçlu sorular
sorulmuştur. Öğretmen adaylarına sorulan açık uçlu sorulara verilen cevaplar ve yorumlar aşağıda verilmiştir.
Medya okuryazarlığına yönelik olarak ders aldınız mı? Eğitim-öğretimin hangi kademesinde kaçıncı sınıfta
aldınız? Aldıysanız bu dersin içeriğinde hangi konular vardı?
Alan yazında yapılan araştırmalara göre MEB tarafından medya okuryazarlığı dersi seçmeli olarak
sunulmaktadır. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının %95.5’i daha önce medya
okuryazarlığı dersi almadığını (f=42), %4.5’i ise medya okuryazarlığı dersini daha önce aldıklarını (f=2)
belirtmişlerdir. Dersi aldığını belirten 2 kişi ise dersi ilköğretim 8. sınıfta almışlardır. Buna ilişkin bir
katılımcının görüşü ise şöyledir:
 “8. Sınıfta medya okuryazarlığı dersi aldım. Toplu iletişim araçları ve doğru kullanım konularını
içeriyordu.”
Bu sonuca göre öğretmen adaylarının yükseköğretime gelene kadar neredeyse hiç medya okuryazarlığı eğitimi
almadığı görülmektedir.
“Medya” denilince ne anlıyorsunuz?
Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde (n=41); öğretmen adaylarının çoğunluğunun medyayı “iletişim aracı”
olarak (%46.3, f=19) yorumladığı ortaya çıkmıştır. Medyayı iletişim aracı olarak gören katılımcılardan
düşüncelerinden bazıları şu şekildedir:
 “Medya bireyin dış dünyayla iletişimini teknolojiyle kurmasıdır.”
 “Kitle iletişim aracıdır. İnsanları medya üzerinden bir takım şeyler verilmeye çalışılır.”
 “Medya denilince iletişim için gerekli olan yayın organlarını anlıyorum.”
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Öğretmen adaylarının %17.1’i medyayı bilgi aktarımı (f=7), %14.6’sı yayınlama (f=6) ve %4.9’u ise sosyal
açıdan (f=2) değerlendirmişlerdir. Oysa alan yazında medya, bunların hepsini kapsayan “Yazılı, sesli ya da
görsel tüm iletişim araçları, basın yayın ve iletişim organı” (Karataş, 2008, s. 11) olarak tanımlanmaktadır.
Medya araçları nelerdir?
Bu soruya cevap verenler (n=41) birden fazla medya araçlarını ifade etmişlerdir. Katılımcılardan en çok
belirtilen medya araçları sırasıyla; TV ve internet (f=31), gazete (f=23), radyo (f=16), bilgisayar (f=10), telefon
(f=8), diğer araçlar (f=10) şeklindedir. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının medya ve
medya araçları hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Yaşadığınız ortamda istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bilgisayar, internet veya gazete var mı?
Öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, gazete vb. medya araçlarına erişim durumlarının medyaya bakış
açılarını değiştirebileceği düşünülerek sorulan soruya verilen cevapların yüzdelikleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Bilgisayar, İnternet ve Gazetelere Erişim Oranları
Değişken
Bilgisayar
İnternet
Gazete

Değer
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
29
15
30
14
20
24

%
65.9
34.1
68.2
31.8
45.5
54.5

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin 65.9’unun istediği zaman ulaşabileceği bir bilgisayarı varken, %34.1’i
ihtiyaç durumunda bir bilgisayara ulaşamamaktadır. Aynı zamanda %68.2’si istediği zaman internete erişim
sağlayabiliyorken, %31.8'i bu imkâna sahip değildir. Öğrencilerin bir yayın takip edebilmesiyle ilgili bulgularda
%45.5'inin sürekli takip ettiği gazetenin olduğu, %54.5'inin ise sürekli olarak bir gazeteyi takip etmediği tespit
edilmiştir. Bu sonuca göre gelişen teknolojiler ile birlikte gazete kullanımının azaldığı, daha çok bilgisayar ve
internet gibi yeni teknolojilerin medya iletim aracı olarak kullanıldığı söylenebilir.
Kullanım sıklığına göre medya araçlarını sıralayınız (Televizyon, radyo, gazete, telefon, tablet bilgisayar,
internet, diğer).
Ankette yer alan medya araçları kullanım sıklığı maddesinde her bir katılımcı 7 medya aracını sıralamıştır.
Bunlardan kullanım sıklığı en fazla tercih edilen üç medya aracı ele alınmış ve bunlara ilişkin yüzde frekans
değerleri verilmiştir. Buna göre; öğretmen adaylarının %54.5'i telefonu, %25'i interneti, %9.1'i TV'yi ve %11.4’ü
de diğer medya araçlarını en çok kullanmaktadır. Öğretmen adaylarının TV izleme sıklıklarına bakıldığında
%69.8'i TV'yi günde 1 saatten az, %27.9'ü günde 2-3 saat, %2.3'ü ise günde 5 saatten fazla izlemektedir.
İnterneti kullanma sıklığına bakıldığında öğretmen adaylarının %30.2'sinin interneti günde 1 saatten az,
%39.5'inin günde 2-3 saat, %9.3'ünün günde 4-5 saat ve %20.9'unun ise günde 5 saatten fazla kullanmakta
olduğu görülmektedir (n=43). Mobil teknolojilerin medya aracı olarak daha çok kullanıldığı, İnternet ve TV
izleme sıklıklarında ise öğretmen adaylarının TV'den çok internette vakit geçirdiği söylenebilir.
TV’de izlediğiniz program türlerini sıralayınız.(Sizin için en önemli 3 tanesini seçerek önem sırasına göre, 1,
2 ve 3 olarak sıralayınız: Haberler ve haber programları, diziler, spor programları, belgesel, bilgi-kültür
yarışmaları, reklamlar, müzik ve eğlence programları, filmler, sohbet programları, çocuk programları, diğer)
Öğretmen adaylarının TV'de izlediği programların önem sıralamasına bakıldığında en önemli üç program;
%31.8'inin birinci önceliğinin haber, %22.7'sinin dizi, %6.8'inin ise spor programı olduğu ve %38.7’sinin diğer
programlar olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının izlediği programlarda en çok dikkat ettiği 3
özelliğe bakıldığında; %47.7'sinin haber, %20.5'inin eğlendirme, %13.6'sının eğitim ve %18.2’sinin diğer
özelliklere dikkat ettiği görülmektedir.
İnterneti kullanma amaçlarınızı sıralayınız. (Sizin için önemli olan 3 tanesini seçerek önem sırasına göre,1,2
ve 3 olarak sıralayınız: Bilgiye erişim, haber okuma, sohbet, oyun, uzaktan eğitim, e-posta, eğlence)
Öğretmen adaylarının interneti kullanım amacı önceliklerine baktığımızda, %52.3'ünün birinci önceliğinin
bilgiye erişim, %13.6'sının oyun oynamak, %13.6'sının sohbet etmek ve %20.5’inin de diğer amaçlar olduğu
görülmektedir.
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Medyadaki bilgilerin güvenirliğini araştırır mısınız? (Evetse nasıl?) Katılmadığınız bir fikri değiştirmek için
neler yaparsınız?”
Bu soruya öğretmen adaylarının %50’si evet (f=21), %42.9’si hayır (f=18), %7.1’u ise bazen (f=3) cevabını
vermişlerdir (n=42). Evet cevabını veren katılımcılardan birinin ifadesi ise şöyledir;


“Araştırırım. Bilgilerin kaynaklarına ve ilgili kişilere bakarım. Sakin bir şekilde de doğruluğu
kanıtlayıcı örnekler vererek bilgiyi enjekte ederim.”.
 “Evet, farklı yerlerden aynı haberi bularak bakarım. O konuyla ilgili fikrimi gerekli yerlerde
paylaşırım.”
Medyadaki bilgilerin güvenirliğini araştıran öğretmen adaylarının çoğunluğu farklı medya araçlarından
araştırmayı tercih etmişlerdir (%33.3, f=14). Araştırma yapan öğretmen adaylarının 3’ü (%7.1) başkalarıyla
istişare yaparak ve eleştirerek güvenirliği sorguladıklarını belirtmişlerdir (n=42). Araştırma yapanların 2’si ise
katılmadıkları bir fikri değiştirmek için kanıtlayıcı örnekler ve bilgiler sunduklarını ifade etmişlerdir (f=%4.8).
Öğretmen adaylarının sadece %4.8’inin araştırmalar yaparak başkalarına katılmadıkları düşünceleri değiştirmek
için girişimde bulunması, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun karşıt fikir üretme yönünde yeterli bilgi ve
çabasının olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının medya araçlarının güvenirliğini
araştırmada yetersiz kaldıkları, medya konusunda yeterince bilinçli olmadıkları ve medya okuryazarlığı
eğitiminin bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının güvenilir bilgiye ulaşmalarını ve gelecekte
öğrencilerine doğru bilgiyi aktarmalarını sağlamak için eleştirel bir bakış açısı geliştirilmeli ve bunun için
eğitimler verilmelidir.
Yeni bir medya içeriği üretmek için çabaladınız mı? (Evetse neler yaptınız?)
Bu soruya öğretmen adaylarının %100’ü hayır cevabını vererek yeni bir medya üretimi girişiminde
bulunmadıklarını söylemişlerdir (n=40). Bu sonuca göre öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı konusunda
bilgi, motivasyon ve kaynak eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Medya üretimini desteklemek için medya
okuryazarlığı dersleri verilmeli, bilgilendirilmeli, gerekli kaynak desteği sağlanmalı ve üretim için gerekli
motivasyon sağlanmalıdır.
Kendinizi geliştirmek için sosyokültürel değerler içeren medya ortamlarında bulundunuz mu? Evet ise neler
yaptınız?
Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adaylarının sadece %15.4’ünün evet cevabını verdiği (f=6)
görülmüştür. “Evet” cevabını verenlerin 4’ü eğitimlere ve medya ortamlarında gruplara katıldığını ifade
etmişlerdir. Bu katılımcıların ikisinin ifadesi ise şöyledir;



“Bulundum. Sosyal medyada kurulan gruplara katıldım. Ortak eylemlerde bulundum. Bu konu
hakkında yeterince aktif olduğumu düşünüyorum.”,
“Bir radyo kanalının organizasyon web sitesinde üyeliğim var. Medya araçları üzerinden tanımadığımız
kişilerle anlaşıp organizasyon yapıyoruz.”.

Öğretmen adaylarının %84.6’si (f=33) hayır cevabını vererek kendilerini geliştirmek için hiçbir medya
ortamında bulunmadığını ifade etmişlerdir (n=39). Bu sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının kendilerini
geliştirmek için çeşitli medya ortamlarına katılma isteklerinin az olduğunu veya bunun için imkânlarının kısıtlı
olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının bu doğrultuda motive edilmesi ve çeşitli medya
ortamlarına katılmalarının desteklenmesi gerekmektedir.
Kendinizi medya okuryazarı olarak değerlendiriyor musunuz? Medya okuryazarı olmak için hangi yönlerden
eksik olduğunuzu düşünüyorsunuz?
Öğretmen adayları medya okuryazarı olup olmadıkları yönündeki soruya %62.2 oranında hayır (f=23), %10.8
oranında evet (f=4), %27.0 oranında ise (f=10) kısmen cevabını vermişlerdir (n=37). Kendilerini medya
okuryazarı olarak görmeyenlerin %39.1’i yeterli bilgisinin olmadığını (f=9), %26.1’i güncel olayları takip
etmediğini (f=6) ifade etmiştir. Bu konudaki katılımcıların çeşitli cevapları ise şöyledir;





“Daha önce medya okuryazarlığı hakkında ders almadığım için görmüyorum. Detaylarını bilmiyorum.”,
“Tam olarak değil. Kullandığım araçların asıl amaçlarını bilmiyorum ve araştırmıyorum. Körü körüne
inandığım için.”,
“Kendimi medya okuryazarı olarak görüyorum. Yapılan yayınları değerlendirme, her yazılana
kanmama ve anlatılanı analiz etme konusunda iyi olduğumu düşünüyorum.”,
“Hayır. Fazla bilgiye daha doğrusu, doğru ve gerçek bilgiye sahip olmamam eksik yönlerden biridir.”.
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3.3. Medya Okuryazarlığı Düzeyi
Öğretmen adaylarının var olan medya okuryazarlık düzeylerine ilişkin medya okuryazarlığı ölçeği maddelerine
verdikleri cevapların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyi Ölçeği Cevapları
Değişken
Kitle iletişim araçlarında yer alan mesajların doğruluğuna ve yanlışlığına kendim karar verebilirim.
Kitle iletişim araçları tarafından üretilen tüketim kültürü, şiddet vb. değerlerin farkına varırım.
Mesajların hangi amaçlarla (sosyal sorumluluk, tüketim, bilgi verme, eğlendirme vb.) oluşturduğunu fark ederim.
Kitle iletişim araçlarındaki yayınların olumlu ve olumsuz yanlarını belirlerim.
Kitle iletişim araçlarında verilen mesajlara eleştirel bir bakış açısıyla bakarım.
Kitle iletişim araçlarının bireyleri nasıl etkilediği konusunda yeterliliğe sahibim.
Kitle iletişim araçlarının politik, ekonomik, kültürel ve sosyal önceliklerinin olduğunu fark ederim.
Kitle iletişim araçlarındaki mesajlara olumlu ve olumsuz tepki veririm.
Kitle iletişim araçlarındaki yayınların olumsuzluklarından korunma konusunda önerilerde bulunurum.
Verilen mesajların farklı kitle iletişim araçlarında farklı biçimlerde oluşturulduğunu bilirim.
Kitle iletişim araçlarının yayınlarında kanuni ve etik kurallara bağlı kalınıp kalınmadığını takip ederim
Birey olarak kitle iletişim araçlarındaki üretim sürecine ne kadar etkim olacağını bilirim
Kitle iletişim araçlarında yanlı habercilik yapıldığının hemen farkına varırım.
Kitle iletişim araçlarında yapılan gizli reklamı fark ederim.
Sponsorların yayın üzerindeki etkisini gözlemleyebilirim.
Kitle iletişim araçlarının aktardığı örtük (geride kalan) mesajların farkına varırım
Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajlardaki anlamları çözümlemede yeterliliğe sahibim.
Toplam

4.00
4.21
4.29
4.23
4.19
3.93
4.17
4.02
3.10
3.83
3.37
3.29
3.88
3.98
3.64
3.63
3.86
3.94

Ss
1.07
0.91
0.77
0.87
0.77
1.02
0.83
0.96
1.14
0.94
1.24
1,20
1.15
1.01
1.29
1.00
0.99
0.54

Tablo 2’de yer alan bulgulardan dikkat çeken önemli noktalara değinildiğinde; medya mesajlarıyla ilgili
bulgulara göre; mesajları hangi amaçlarla oluşturduğunu fark etme ( = 4.29, Ss = 0.77), kitle iletişim
araçlarındaki yayınların olumlu ve olumsuz yanlarını belirleme ( = 4.23, Ss = 0.87), kitle iletişim araçları
tarafından üretilen tüketim kültürü, şiddet vb. değerlerin farkına varma ( = 4.21, Ss = 0.91) yönünden
katılımcıların kendilerini yeterli gördükleri belirlenmiştir. Buna karşın, katılımcıların kitle iletişim araçlarındaki
yayınların olumsuzluklarından korunma konusunda önerilerde bulunma ( = 3.10, Ss = 1.14), birey olarak kitle
iletişim araçlarındaki üretim sürecine ne kadar etkin olacağını bilme ( = 3.29, Ss = 1.20), kitle iletişim
araçlarının yayınlarında kanuni ve etik kurallara bağlı kalınıp kalınmadığını takip etme ( = 3.37, Ss = 1.24)
yönünden ise kendilerini yeterli görmedikleri belirlenmiştir. Bu bulgulara göre katılımcıların medyanın olumsuz
yönlerini ayırt etme yeterliğine sahip olduklarını düşünmelerine rağmen bu olumsuzluklardan korunma
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların, medya araçları vasıtasıyla
içerik üretimine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığı ve etik kuralları yeterince takip edemediği görülmektedir.
Tablo 2'de medya okuryazarlık düzeyi ortalama puanına bakıldığında öğretmen adaylarının iyi düzeyde ( =
3.94, Ss = 0.54) medya okuryazarı oldukları söylenebilir. Bu durumda katılımcıların genel anlamda medya
okuryazarlık farkındalıklarının olduğu, fakat medyanın olumsuz etkilerinden korunma konusunda medya
okuryazarlığı eğitimine ihtiyacı bulunduğu görülmektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Medya tanımı ve medya araçlarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde katılımcıların medya
konusunda yeterince bilgiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının medya araçlarının
güvenirliğini araştırmada yetersiz kaldıkları ve etik kuralları yeterince takip edemedikleri görülmektedir.
Öğretmen adaylarının çoğunluğunun kendilerini medya okuryazarı olarak değerlendirmemesi daha önceki
maddelerden de anlaşılacağı üzere medya okuryazarlığı dersi almadıklarından ve yeterince bilgi sahibi
olmamalarından kaynaklanmaktadır. Katılımcılar medyanın olumsuz yönlerini ayırt etme yeterliğine sahip
olduklarını düşünmelerine rağmen bu olumsuzluklardan korunma konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir.
Ayrıca medya araçları vasıtasıyla içerik üretimine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamalarının nedeni olarak
öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı konusunda bilgi, motivasyon ve kaynak eksikliği olduğu
düşünülmektedir. Buna göre katılımcıların medya okuryazarlık farkındalıklarının olduğu fakat medyanın
olumsuz etkilerinden korunma konusunda medya okuryazarlığı eğitimi ihtiyacı görülmektedir. Aynı zamanda
öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmek için çeşitli medya ortamlarına katılma isteklerinin az olduğunu ve
bunun için imkânlarının kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre öğretmen adaylarının bu doğrultuda motive
edilmesi ve çeşitli medya ortamlarına katılmalarının desteklenmesi gerektiği düşülmektedir. Yapılan ihtiyaç
analizinin sonuçları dikkate alındığında öğretmen adaylarının medya okuryazarı olmalarını sağlamak amacıyla
eğitim-öğretimin belli kademelerine medya okuryazarlığı dersi eklenmeli, bu konuda çeşitli bilgilendirme
kursları yapılmalı, medya okuryazarı olmaları için girişimlerde bulunmaları teşvik edilmeli ve kaynak sağlamak
amacıyla gerekli araç gereçler temin edilmelidir.
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Öğretim tasarımları uygulamalarına başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılması örneklemin mevcut durumunun
ortaya konması ve içeriğin hangi doğrultuda ilerleyeceğinin belirlenmesi yönünden faydalı olmaktadır. Bu
çalışmada öğretmen adaylarının medya okuryazarlığına ilişkin ihtiyaç durumunun belirlenmesi bundan sonra
yapılacak olan öğretim tasarımı içerik ve uygulamasına katkı yapması açısından önem arz etmektedir. Bundan
sonraki çalışmalarda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak medya okuryazarlığı eğitimi verilerek bunların
yarattığı sonuçlar izlenmelidir. Bu çalışma sonucunda belirlenen hedefler doğrultusunda öğretmen adaylarına
medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir. Ayrıca medya okuryazarlığı farkındalığını kazandırmaya yönelik gerek
medya araçları vasıtasıyla gerekse devlet ve toplum girişimleri ile çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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BİR İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJOİLERİ
KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY USE
Yunis Şahinkayası1, Hamide Şahinkayası2, İlke Koç3
Özet

Bu araştırmanın amacı, Hatay ilinde bir devlet okulunda görev yapan, görev süreleri 3-35 yıl arasında değişen, çeşitli
branşlardaki dokuz öğretmenin BİT kullanım durumlarıyla ilgili görüşlerini incelemektir. Nitel bir araştırma olan
çalışmada, katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların çoğu BİT
ile ilgili yetersiz hizmet öncesi eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Çoğu katılımcının sınıfında bilgisayar bulunmamasına
rağmen, katılımcıların mesleki olarak BİT’i aktif kullandıkları ve gelişen teknolojiyi kullanmaya istekli oldukları
görülmüştür. Katılımcıların yarısından çoğunun, İnternet sitelerindeki öğretim materyallerini öğrenci seviyesi, okul
teknolojik donanım ve alt yapı olanakları ve kendi öğretim yöntemlerine uyarlayarak kullandıkları anlaşılmıştır.
Katılımcılar bilgisayar ve İnternetin öğrenmeye olumlu etkileri olduğunu düşündüklerini belirtmiştir, ancak tüm
katılımcılar bu teknolojilerin öğrencileri olumsuz etkilediği kaygısını da taşımaktadırlar. Öğretmenler BİT kullanımlarını
artırma konusunda Milli Eğitim Bakanlığından teknoloji destekli öğretim ortamları sağlamasını ve daha verimli hizmetiçi
eğitimler düzenlemesini beklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Öğretimde Teknoloji Kullanımı

Abstract
The purpose of this study was to investigate the views about ICT use of nine teachers, working in a public school in Hatay
province, ranging from 3-35 years of experience in various branches. Semi-structured interviews were conducted with the
participants in this qualitative research. According to research results, most participants reported that they took inadequate
ICT-related pre-service education. It was seen that although there was no computer in most participants’ classrooms, they
used ICT actively and they were eager to use it in their professions. It was understood that more than half of the
participants used instructional materials from Internet sites by customizing them to student level, technological facilities
and infrastructure of school and their teaching methods. Participants stated that there are positive effects of computers and
the Internet on learning, but all participants expressed concern that these technologies have negative effects on students.
Teachers have expectations from the Ministry of National Education about increasing their ICT use by providing
technology supported teaching environments and by organizing more efficient in-service trainings.
Keywords: Information and Communication Technologies, Pre-service Teacher Training, Technology Use in Instruction

GİRİŞ
Teknoloji, insan unsurunun olduğu her yerde önemli hale gelmiştir. Bu bakımdan, toplumun tüm alt
sistemlerinde olduğu gibi eğitim sisteminde de teknolojinin kullanılması kaçınılmazdır. Teknolojinin gelişmesine
paralel olarak, ülkemizde öğretmen yetiştirme programı ve eğitim sistemi de değişim göstermektedir. 1997
yılında Öğretmen Yetiştirme Millî Komitesi kurularak, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında, Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve
Akreditasyon çalışmaları başlamıştır. Eğitim-öğretimin teknolojiyle desteklenmesi amacı ile MEB
bünyesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) birimi kurulmuştur. 2004 yılında başlayan eğitim
reformuyla birlikte MEB tarafından eğitim sistemimizde değişiklikler yapılmış, geleneksel öğretim programları
ve yöntemleri terk edilmiş, benimsenen yeni öğretim programlarına uygun öğrenci merkezli öğretim yaklaşımları
uygulanmaya başlamıştır.
Öğretmenlerin hizmet öncesinde çok iyi eğitilmiş olması, hizmet sürecinde de bu niteliğini koruyabilmesi için
gelişen bilim ve teknolojiden yararlanması gerekmektedir (Yılmaz, 2007). MEB tarafından yayınlanan
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinde tüm alanlardaki öğretmenlerde bulunması gereken bilgi ve iletişim
teknolojileri (BİT) becerileri belirlenmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:
 Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yasal ve ahlaki sorumlulukları bilir ve bunları öğrencilerine kazandırır,
 Teknoloji okur-yazarıdır,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izler,
 Mesleki gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır,
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 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (çevrimiçi dergi, paket yazılımlar, e-posta vb.) bilgiyi paylaşma amacıyla
yararlanır,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere
uygun öğrenme ortamları hazırlar,
 Ders planında bilgi ve iletişim teknolojilerinden nasıl yararlanacağına yer verir,
 Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır,
 Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğrenme öğretme ile ilgili kaynaklara
ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir,
 Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir,
 Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak verileri analiz eder (MEB, 2006).
MEB’ in ortaya koyduğu bu genel alan yeterliklerini sağlamada hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerin etkili bir
şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi
konusunda, hizmet öncesi öğretmen eğitimi üzerinde çalışılan önemli alanlardan biridir. Üniversite lisans
öğreniminde alınan teknoloji içerikli derslerin meslek yaşamına etkisinin, meslekte edinilen deneyimlerin
etkisine göre daha az olduğu tespit edilmiştir (Pekşen, 2011). Öğretmen niteliğini yükseltmek, hizmet öncesi
öğretmen yetiştirme çalışmalarına önem verilmesiyle mümkün olacaktır (Büyükgöze ve Bugay, 2009). Bu
tespitler, öğrenmeye rehberlik eden öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları bilişim teknolojileri ile ilgili derslerde
teknolojinin eğitim-öğretim süreçleriyle bütünleştirilmesinin önemini göstermektedir.
Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan materyallerin zaman içinde değişimi incelendiğinde, Eroldoğan (2007)’a
göre, öğretimde yaygın materyal türleri şunlardır: yazılı materyaller (Ders kitapları, öğretmen kitabı, alıştırma
kitabı), tahtalar (kara tahta, pazen tahta, manyetik tahta, çelik emaye beyaz yazı tahtası, bülten tahtaları), resim
ve grafikler, gerçek nesneler ve modeller, levhalar (çalışma yaprakları, kesme-yapıştırma-katlama-yap-bozlar,
sınıflama ve organizasyon levhaları), şemalar (organizasyon şemaları, akış levhaları, ağaç levhaları, akarsu
levhaları, zaman veya dizi levhaları, kapalı ve döner levhalar), afişler, grafikler ve kuklalardır. Öğretimde yeni
teknolojiler ise: televizyon programları ve video kasetler (kapalı devre televizyonlar, etkileşimli video ya da
VCD), bilgisayarlar, İnternet, yansıtım cihazları (yansıtım perdeleri, opak projektörleri, tepegöz projektörleri,
slayt projektörleri, film şeridi projektörü), radyo, teyp, CD, VCD ve CD çalarlardır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim-öğretim ortamları ve kullanılan materyaller de değişmiştir. Basılı
materyallerin yerlerini, görsel-işitsel elektronik materyaller almıştır. Yakın zamanda yapılan çalışmada
öğretmenlerin bilgisayar, çeşitli İnternet siteleri, tepegöz, yansıtım cihazı, CD, DVD, akıllı tahta, ofis yazılımları,
çeşitli İnternet siteleri kullandıklarını tespit edilmiştir (Türk, 2012). Materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi
konusunda, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ve dikkat çekici oldukları, içeriği
basitleştirerek anlaşılmayı ve hatırlamayı kolaylaştırdıkları, soyut şeyleri somutlaştırdıkları, zaman tasarrufu,
güvenli gözlem yapma imkânı, farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını ve çoklu öğrenme
ortamı sağladıkları, tekrar kullanılabilir oldukları, söylenmektedir. Gelişen teknolojiyle ve değişen öğretim
materyalleriyle bazı öğretmenler, öğretme yöntemlerini teknolojiyle desteklemişlerdir. Bununla birlikte, öğretim
yöntemleri ve ders süreçleri de yeniden yapılandırılmıştır.
Öğretmenlerin derslerde kullandıkları elektronik materyalleri hangi yollarla edindiklerini tespit etmek için
yapılan çalışmalarda, öğretmenlerin çoğunun bu materyalleri İnternet aracılığıyla elde ettikleri görülmektedir
(Türk, 2012). İnternete erişimin kolaylaşmasıyla, İnternet öğretmenler için kolay ve hızlı ulaşılan bir ders
materyali havuzuna dönüşmektedir. Okullarda yeterli materyal bulunmaması, bu materyallerin elde edilmesinin
zor olması da araştırmalarda ortaya çıkan olumsuz tabloları bizlere göstermektedir (Eroldoğan, 2007).
Araştırmalarda öğretmenlerin teknolojinin avantaj ve dezavantajları ile ilgili ne düşündükleri ve önerileri,
teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarıyla bütünleştirilmesindeki sorunlar ortaya konulmaktadır. Konya İlinde
özel bir okulda yapılan çalışmada öğretmenlerin çoğu BİT kullanımının işlerini kolaylaştığını, BİT’in
öğrenmenin kalıcılığına yardımcı olduğunu ve zamandan tasarruf sağladığını düşünmektedir. Öte yandan bilişim
teknolojilerinin öğrencilerde bıkkınlık ve sıkılma yarattığı, öğretmeni ve öğrenciyi hazırcılığa ve tembelliğe
ittiği, yanlış kullanım nedeniyle öğrenciler üzerinde psikolojik sorunlar oluşturduğu, yaparak yasayarak
öğrenmeyi engellediği ve sağlık sorunları ortaya çıkardığı da belirlenmiştir (Balkı, 2008). Bu yüzden, okullarda
öğrencilere küçük yaş gruplarından itibaren kademeli olarak, öğretmenlere de hem hizmet öncesi hem hizmetiçi
eğitimle, bilinçli teknoloji kullanımı konusunda davranışlar kazandırılması gerekmektedir. Bu konuda öğretmen
gözlemleri ve düşünceleri önem taşımaktadır.
Öğretmenlerin, bilişim teknolojilerini derslerle bütünleştirmeleriyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde;
Hatay İlinde bu konuda yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 4+4+4 ve FATİH Projesi gibi kapsamlı
girişimlerle kısa sürede, hızla değişen eğitim sistemimiz de göz önünde bulundurulduğunda, öğretmen
görüşlerinin tekrar alınarak devam eden veya yeni ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik
önerilerin araştırılması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran bir özellik de bir köy

265

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

okulundaki öğretmenlerden teknolojiyi derslerle nasıl bütünleştirdikleri konusunda somut örnekler istenmiş
olması ve açık uçlu sorularla öğretmenlerin bu süreci nasıl algıladıklarının detaylı bir şekilde araştırılmasıdır. Bu
çalışmanın araştırma sorusu “Hatay İlinde bulunan bir ilkokul ve ortaokulda (ilköğretim okulu) görev yapan
öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde BİT kullanım durumları nedir?” olarak belirlenmiştir. Bu soruyu
açıklığa kavuşturmak için aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:
Öğretmenlerin hizmet öncesinde aldığı bilgisayar ile ilgili dersler yeterli midir?
Öğretmenler, derslerinde hangi teknolojileri kullanmaktadır?
Öğretmenlerin okullarda gördükleri donanım ihtiyaçları nelerdir?
Öğretmenler, derslerinde kullandıkları teknolojik materyalleri nasıl elde etmektedir?
Öğretmenler, öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan bilişim teknolojilerinin avantajları ve dezavantajları ile
ilgili neler düşünmektedir?
6. Öğretmenlerin BİT’i kullanımını artırmak için görüşleri nelerdir?
7.
1. YÖNTEM

1.
2.
3.
4.
5.

Bu araştırma bir okula odaklanan tekli durum çalışmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme
kullanılmıştır.
Çalışma grubu
Çalışmaya dokuz öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar Sınıf (5), Sosyal Bilgiler (1), Türk Dili ve
Edebiyatı (1), Fen ve Teknoloji (1) ve Okul öncesi (1) branşlarından öğretmenlerdir. Katılımcıların yedisi Eğitim
Fakültesi mezunu, biri Eğitim Enstitüsü mezunu olup, Açıköğretim Fakültesinden lisans tamamlama yaparak
Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirmiştir; bir diğeri Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur.
Katılımcıların kıdem durumları incelendiğinde, 3 yıllık (1), 5 yıllık (2), 9 yıllık (3), 11 yıllık (1), 13 yıllık (1) ve
35 yıllık (1) tecrübeleri olduğu anlaşılmıştır. Hizmet yıllarına bakıldığında, katılımcılardan üçü yeni öğretmen,
beşi orta kıdemli, biri ise yüksek kıdemli öğretmendir.
Veri toplama aracı
Bu çalışma için ilgili alanyazındaki öneriler ve tartışılan problemler dikkate alınarak, araştırmacılar tarafından
yarı yapılandırılmış bir görüşme rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber araştırma sorusuyla ilgili alt soruları da içeren
14 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Durumu daha net saptayabilmek için alternatif sorular ve sondalar yardımıyla
görüşülenlerden BİT kullanımlarına ilişkin ayrıntılı ve somut örnekler vermesi istenmiştir.
Veri toplama süreci
Veriler, 2012- 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Haziran Ayı’nda gönüllü öğretmenlerle yapılan birebir yüzyüze
görüşmelerle toplanmıştır. Görüşme süreleri 18-35 dakika arasında değişmektedir. Görüşmeler okul dışında
öğretmenlerin rahat konuşabileceği ortamlarda yapılmıştır. Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı kullanılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formunun kapsamı düşünüldüğünde, öncelikle öğretmenlere hizmet öncesinde
aldıkları bilgisayar ile ilgili derslerin içerikleri sorulmuştur. Bu derslerde yapılan uygulamaların mesleki sürece
yansımaları, ders öncesi hazırlık, ders süreci ve ders sonrası yapılan çalışmalarla ilgili örnekler istenmiştir. Daha
sonra öğretmenlerin derslerinde hangi teknolojileri ve İnternet sitelerini kullandıkları veya kullanmak istedikleri
ve bu teknolojiler konusundaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları elektronik
materyalleri elde etme yolları belirlenmiştir. Öğretmenlerin elektronik ders materyali hazırlamada ve kullanmada
MEB’den beklentileri irdelenmiştir. Son olarak öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan bilişim
teknolojilerinin avantajları ve dezavantajları ile ilgili yorumları da alınmıştır.
Verilerin analizi
Verilerin analizi tümevarım yaklaşımıyla yapılmış, veriye göre kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Veriler
toplandıktan sonra, ses kayıtları ve görüşmeler sırasında alınan notlar kontrol edilmiştir. Öncelikle her
katılımcının söyledikleri, üzerinde hiçbir düzeltme yapılmadan yazılı hale getirilmiştir. Devamında, her
görüşülen öğretmenin, her soruya verdiği cevaplar ham veri tablosuna alınmıştır. Ham veri tablosunda görüşme
yapılan öğretmenler Ö1, Ö2… Şeklinde kodlanarak sorularla cevaplar bir arada gösterilmiştir.
Ham veri tablosunda bulunan veriler, birinci seviye kodlama tekniği ile analiz edilmiştir. Her soru için göz
önünde bulundurulan belirli değişkenler renklendirilerek birinci seviye kodlama tablosu oluşturulmuştur. Daha
sonra ilgili değişkenler, belirli başlıklar altında bir araya getirilerek anlamsal bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.
Birinci seviye kodlama tablosu ve düzenleme işleminden sonra, ikince seviye kodlamaya geçilerek, analiz
sonuçları daha da sadeleştirilmiş ve kavramsal olarak ifade edilmiştir. Yazım aşamasında ise birinci ve ikinci
seviye kodlama tablolarından birlikte yararlanılmıştır.
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2. BULGULAR
Hizmet öncesi eğitimde alınan bilişim teknolojileri dersleri ve bu derslerin mesleki süreçte kullanımı
Katılımcıların çoğu bilgisayarla ilgili yetersiz ve sınırlı hizmet öncesi eğitim aldıklarını düşünmektedir. Kimi
katılımcıların aksine, katılımcıların neredeyse yarısı teorik ve uygulama bakımından lisans düzeyinde alınan
bilişim teknolojileri ile ilgili derslerin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların yarıya yakını üniversite
eğitimleri sırasında MS Office dersleri almıştır. Bazı katılımcılar Paint, Flash, Pascal gibi programlarla ilgili
dersler de almıştır.
Katılımcılara hizmet öncesi aldıkları BİT derslerinin kapsamlarıyla ilgili sorular sorulduğunda, katılımcıların
tamamı üniversite eğitimleri sırasında animasyon ve video düzenleme ile ilgili dersler almadıklarını ifade
etmişlerdir ve bu açıdan kendilerini yetersiz görmektedirler. Yine biri hariç bütün katılımcılar, video düzenleme
ve animasyon programlarının üniversite eğitimi sırasında alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu programları
kullanabilmenin öğretmen açısından daha ekonomik ve kolay ders anlatımı (1), mesleki gelişime katkı sağlama
(4), not çizelgesi hazırlama (1), ilk okuma yazma derslerinde ses eğitimi (1), öğretim materyali geliştirme (1),
mesleğe yeni başlayan öğretmenlere katkı sağlama (1) gibi yaraları olacağı ifade edilmiştir. Öğrenci açısından
ise somuttan soyuta geçiş (2), yaş ve bilişsel düzeye uygunluk (2), derse güdülenme (2), daha çok duyu organına
hitap etme(1), kolay öğrenme (1), kalıcı öğrenme (1), pekiştirme (1), anlamlı öğrenme (1) gibi avantajlar
sağlayacağı söylenmiştir. Katılımcıların çoğu, hizmet öncesi alınan bilişim teknolojileri derslerinin mesleki
gelişimlerine katkılarına somut örnekler verememiştir, fakat kimi katılımcılar hizmet öncesinde aldıkları BİT
derslerinde öğrendiklerini mesleki süreçte, ders öncesi, ders içi ve ders sonrası kullanım durumlarına örnekler
vermiştir. Araştırmaya katılan Fen ve Teknoloji Öğretmeni, Gezegenlerin Hareketleri ve Atom konusunda
bilgileri somutlaştırmak için öğrencilere görseller sunduğunu ifade etmiştir.
Öğretmenlerin eğitim öğretim amaçlı bit türleri ve kullanım alanları
Katılımcılar eğitim-öğretim amaçlı, MS Office Word (7), Excel (5), Power Point (9) ve Flash (2) programlarını;
www.egitimhane.com
(6),
www.sinifögretmeniyizbiz.com
(3),
www.morpakampus.com
(2)
www.turkceciler.com
(1),
www.edebiyatogretmeni.com
(1),
www.dersimiz.com
(1),
http://www.vitaminegitim.com (1), www.sadikuygun.com.tr (1), www.sosyalbilgilerbiz (1), www.okulistik.com
(1), www.okulönceciyizbiz (1), www.onceokulöncesi.com (1), www.fenokulu.com (1), www.maviokul.com (1),
www.miniminibirlerim.com (1) gibi İnternet sitelerini kullandıklarını söylemişlerdir.
Katılımcılar bilgisayar, İnternet ve yansıtım cihazının ders öncesi ders planlarının (1) ve etkinliklerinin
hazırlanması (1); ders sürecinde hazır bulunuşluk (1), somutlaştırma (3), dikkat çekme (2), birden fazla duyu
organına hitap etme (1), görselleştirme (2), ilgili animasyonlar (4), videolar (2), konu anlatımları (1), soru
çözümleri (1), sunumlar (1), haritalar (1) öğrenileni pekiştirme (1) , ders sonu değerlendirme etkinlikleri (1);
ders dışı e- okul işleri (1) yönünden kendilerine kolaylık sağladığını söylemişlerdir.
Öğretmenlerin elektronik materyal elde etme yolları
Katılımcıların yarısından çoğu, İnternet sitelerindeki materyalleri öğrenci, okul teknolojik donanım durumu ve
kendilerine uyarlayarak kullanmaktadırlar. Katılımcılar, İnternet sitelerinde materyal paylaşımının meslektaşlar
arasında işbirliğine katkı sağladığını söylemişlerdir. Teknolojinin amaç olarak değil, araç olarak kullanılması
vurgulanmıştır. Bir katılımcının: “Teknoloji araç olarak kullanılmalı, derse yardımcı bir eleman…” şeklindeki
ifadesi dikkat çekicidir.
Katılımcıların çoğu, derslerde kullandıkları materyalleri kendi imkânlarıyla sağlamaktadırlar. Bu konuda araç
gerecin yıpranması (2), zaman kaybı (4), yorucu olması (3), ulaşım ve taşıma güçlüğü (1), öğrenciye uygun
olmama kaygısı (1), yönlerinden olumsuzluklardan söz etmişlerdir. Bunun aksine, bu şekilde materyal
geliştirmenin ve kullanmanın çocuğun kitaptaki salt bilginin dışında yaparak- yaşayarak öğrenmesine fırsat
vermesi (1), meslektaşlarla iletişim ve işbirliği sağlanması (4) yönünden avantajları olduğunu ifade etmişlerdir.
Hazır materyal üzerinde yapılan değişiklikler sorulduğunda, öğrenci seviyesine uygun hale getirme (4),
pekiştireçler ekleme (1), veliye yönergeler gönderme (1) gibi konulardan söz etmişlerdir. Kimi katılımcılar hazır
materyaller üstünde değişiklik yapmak istediklerinin ancak teknik bilgi ve beceri eksiklikleri olduğunu ifade
etmişlerdir.
Bilişim teknolojilerinin öğrenme- öğretme sürecinde avantajları ve dezavantajları
Katılımcıların çoğu bilgisayar ve İnternetin öğrenciye ve öğrenmeye olumlu etkileri olduğunu düşünmektedir.
Bilgisayar ve İnternet, daha iyi öğrenme (1), daha çok duyu organına hitap etme (1), farklı zekâ türlerine katkı
sağlama (1), öğrenme stillerinde çeşitlilik sağlama (1), öğrencinin hayal gücünü geliştirme (1), öğrencinin
dikkatini derse çekme (2), bilgiye hızlı erişim (2), öğrenileni pekiştirme ve kalıcılık(1) sağlaması yönlerinden
olumlu bulunmuştur. Öğrencilerin bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği
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vurgulanmıştır. Bir katılımcı çocukların küçük yaşlardan itibaren İnternet kullanarak araştırma yapmaya
alıştırılması gerektiğini ifade etmiştir.
Katılımcılara, öğrencilerine bilgisayar ve İnternet kullanarak yapabilecekleri çalışmalar verip vermedikleri
sorulduğunda, katılımcıların bir kısmı proje (2) ve performans görevleri (1) verdiklerini; bir kısmı da maddi
imkânsızlıklar (3), öğrenci seviyesine uygun kaynak yetersizliği (3) ve bilinçsiz kullanım (1) sebebiyle
materyalleri kendilerinin hazırladığını (5) söylemiştir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin İnternet kullanımında
öğretmen denetimine ve rehberliğine vurgu yapılmıştır(2).
Katılımcıların tamamı bilgisayar ve İnternetin öğrenciye ve öğrenmeye olumsuz etkileri de olduğunu ifade
etmiştir. Bilgisayarın ve İnternetin gün içinde uzun süre kullanımı (2), fiziksel rahatsızlıklar (1), derslerle çocuk
arasındaki bağı koparması (2), sadece oyun amaçlı kullanımı (3), bilgiyi işleyerek kullanamama (1), teknoloji
bağımlılığı (1), öğrenciyi pasifleştirmesi (1) gibi olumsuz etkileri olduğu ifade edilmiştir. Bir katılımcı,
bilgisayar ve İnternetin öğrencilerin yaratıcılığını engellediğine dikkat çekmiştir. Başka bir katılımcı: “Şöyle
düşünüyorum: Kalıcı öğrenme gerçekleşiyor diye düşünüyorken, hâlbuki geçici öğrenme gerçekleşiyor
orda.”Yine başka bir katılımcının aynı konuda: “Bir çocuğun bütün eğitim ihtiyacını bilgisayarla gidermesi
yanlış” biçimindeki ifadeleri dikkat çekicidir. Ayrıca teknolojinin öğretmen için öğrenme-öğretme açısından
dezavantajları olduğu da söylenmiştir. Teknolojinin bilinçsiz kullanıldığı ve bunun öğretmen için zaman kaybına
neden olduğu (6), öğretmenin yaratıcılığını engellediği de (1) söylenmiştir.
Ancak, bilgisayar, yansıtım cihazı ve İnternetin sınıflarında bulunması durumunda yapabilecekleri çalışmalara ve
bunun öğrenme-öğretme sürecine katkılarından şu başlıklara dikkat çekerek söz etmişlerdir: Öğretmenin verimi
artırması (1), anlatılan konuyu görselleştirmesi (1), kalıcı öğrenme sağlaması (1), sanal müzeler ve sanal gezileri
kullanma fırsatı vermesi (1) ve zaman kazancı sağlaması (1).
Öğretmenlerin doğru BİT kullanımlarını artırmak için yapılması gerekenler
Öğretmenlerin BİT kullanım durumlarını artırmak için neler yapılabilir? Sorusu yöneltildiğinde, katılımcılar
ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın zaman ve mekân açısından kolaylaştırılmasını (1), okullardaki bilgisayarların
ve araç gereçlerin yenilenmesini (1), okullarda teknik işlerle ilgilenecek kişilerin bulunmasını (1), okullardaki
bilgisayar sayılarının arttırılmasını (3),MEB’in öğretmenler için uygulamalı hizmetiçi eğitimler düzenlemesini
(4) ve bakanlığın okullara ve öğretmenlere bu konuda bütçe ayırmasını (1) istediklerini söylemişlerdir.
Katılımcılar MEB’in düzenlediği hizmetiçi seminerlerden söz ederek, bu eğitimlerin meslektaşlarla bir araya
gelme fırsatı verdiğini (1) ve mesleki performansa katkı sağladığını (5) belirtmişlerdir. Eğitimlerin kısa zamana
sıkıştırılması (2)ve bu kurslarda yetersiz bilgi verilmesi (2) eleştirilmiştir.
Öğretmenlerin ve okulların teknolojik donanım ihtiyaçları
Katılımcıların tamamı okullarında teknolojik donanım ihtiyacının olduğunu söylemişlerdir. Akıllı tahta (7),
yansıtım cihazı (3), kamera (2), tablet bilgisayar (1), yazıcı (1), İnternet(1), teknoloji sınıfı (1), video konferans
salonu (2) ve ses sistemi (1) eksiklikleri olduğunu belirtmişlerdir.
Çoğu katılımcının dersliklerinde bilgisayar bulunmamaktadır, bir kısmı sınıf içinde kullandıkları bilgisayarları
evden getirip-götürmekte, bir kısmı da öğretmenler odası ve müdür odasındaki bilgisayarları kullanmaktadır.
Katılımcıların çoğunun sınıfında yansıtım cihazı bulunmaktadır. Hiçbir katılımcının sınıfında yazıcı
bulunmamaktadır. Katılımcıların yarıya yakını sınıfında İnternet bağlantısı bulunduğunu, diğerleri
bulunmadığını söylemiştir. Katılımcıların çoğu kullandıkları bilgisayarların teknik donanım açısından ihtiyaçlara
cevap verdiğini söylerken bir katılımcı, evden okula getirip götürdüğü bilgisayarın teknik donanım açısından
yetersiz olduğunu söylemiştir.
Katılımcıların yarıya yakını bir öğretmenin sınıfında bilgisayar, İnternet, yansıtım cihazı olması gerektiğini
vurgulamıştır.
3. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
İlk ve orta okulda görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerinin teknolojiyi öğrenme-öğretme
süreçlerinde kullanım durumlarının ve bunu etkileyen diğer unsurların incelenmesi amacıyla yapılan bu
çalışmada elde edilen bulgular dikkat çekicidir. Alanyazın incelendiğinde eğitim fakültelerinde kazanılan temel
becerileri uygulamaya geçirmeye yönelik etkinliklere daha fazla yer verilmesi gerektiği yönünde bulgulara
ulaşılmıştır. Bu çalışmada da öğretmenlerin çoğu bilgisayarla ilgili yetersiz ve sınırlı hizmet öncesi eğitim
aldıklarını düşünmektedirler. Aldıkları BİT ile ilgili derslerin, uygulama yetersizliğine dikkat çekmişlerdir ve bu
derslerin mesleki gelişimlerine katkılarına somut örnekler verememişlerdir. Öğretmenler bilgisayar kullanım
becerilerini kendi kişisel ilgi ve çabalarıyla kazanmışlardır. Bu becerilerinin eğitim-öğretim alanlarına transfer
edilmesi yine öğretmenlerin kendi çabalarıyla gerçekleşmektedir.
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Katılımcılara lisans eğitimleri sırasında aldıkları BİT derslerinin kapsamlarıyla ilgili ayrıntılı sorular
sorulduğunda da, katılımcıların tamamı lisans eğitimleri sırasında animasyon ve video düzenleme ile ilgili
dersler almadıklarını ifade etmişlerdir ve bu açıdan kendilerini yetersiz bulmaktadırlar. Meslek sürecinde,
özellikle somutlaştırma, bireysel farklılıklara uygun eğitim verme ve dersi öğrenci için dikkat çekici hale
getirmede resim, canlandırma, video gibi görsellerin önemi üzerinde durmuşlardır. Bu bağlamda, öğretmenlerin
animasyon ve video düzenleme konularında hizmetiçi eğitime ihtiyaçları vardır.
Elde edilen bu sonuçlar eğitim fakültelerinde, öğretmen adaylarına verilen BİT ile ilgili derslerin yetersizliğine
dikkat çekmektedir. Bu bulgular, hizmet öncesi eğitimdeki BİT ile ilgili derslerin yeniden yapılandırılmasının
gerekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eğitim fakültelerinde öğretmen adayları, branşlarına uygun teorik dersleri
alırken, bu teorik derslerin teknoloji destekli uygulama ortamları ve elektronik öğretim materyali hazırlamaya
dönük dersler ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin MEB tarafından hizmetiçi eğitimlerle
desteklenmesinin ve yaşam boyu öğrenmenin önemine vurgu yapmaktadırlar.
Gelişen teknolojiye paralel olarak kullanım alanları ve kullanım sıklığı değişen bilgisayar, İnternet ve yansıtım
cihazının öğrenme ortamlarıyla bütünleştirilmesi öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler
uygun sınıflarda, uygun gördükleri konularda okullarında mevcut olan araç gereçleri kullanmaktadırlar. Okulda
kullanılabilir olan BİT arasında bilgisayar ve İnternetin önemli bir yere sahip olduğu, yansıtım cihazı, akıllı tahta
gibi araçların da bu süreci destekleyici önemli araçlar oldukları söylenebilir. Bu çalışmada kimi katılımcılar,
akıllı tahtanın acil ve önemli bir ihtiyaç olmadığını düşünürken bazıları da dersliklerde akıllı tahtanın bulunması
durumunda kullanacaklarını ifade etmiştir. Bu bulgu şunu göstermektedir: Öncelikle öğretmenler herhangi bir
teknolojik öğretim materyaline bağımlı ders işlememektedir, yani ders sürecini yürütmede kontrol ve karar
öğretmenin kendisindedir. Ancak, öğretmenler var olan teknolojiyi de kullanmaya isteklidirler ve bu teknolojinin
bilinçli kullanımının öğrenme ortamlarına sağlayacağı kolaylıkların farkındadırlar. Aynı zamanda, yeni
teknolojileri deneme ve kullanma konusunda herhangi olumsuz görüşleri bulunmamaktadır.
Katılımcılar okulların alt yapı ve donanım eksiklikleri ile ilgili açık ve detaylı bir ihtiyaç listesi sıralamaktadırlar.
Örneğin, okullarda video konferans salonu, bilişim teknolojileri sınıfı gibi ortamların bulunması halinde,
yapacakları çalışmalara somut örnekler vermiştir. Bununla birlikte, bu donanımların kolay ve çabuk öğrenmeöğretme süreci sağlayacağını belirtmiştir.
Katılımcıların bir kısmı derslerde kullandığı bilgisayarı her gün evden okula götürüp getirmektedir. Katılımcılar
MEB’in okullara ve öğretmenlere, en azından, bilgisayar, yansıtım cihazı, İnternet gibi temel araç gereçlerle
destek vermesini istemiştir. Bir köy okulundan tespit edilen bu bulgu, MEB’in öğretmenleri ve okulları yeterince
desteklemediğini ve teknolojinin eğitim süreciyle, öğrenme ortamlarıyla bütünleştirilmesinin özverili
öğretmenler tarafından yapıldığını düşündürmektedir.
Bu çalışmada, öğretmenler MEB’in düzenlediği hizmetiçi eğitimlerdeki kursların kısa zamana sıkıştırılması ve
bu kurslarda yetersiz bilgi verilmesi gibi sıkıntılara dikkat çekmişlerdir. Teknolojinin bilinçli kullanımının
sağladığı kolaylıklar öğretmenler tarafından somut örneklerle dile getirilmiştir.
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerle desteklenmesinin gerekliliği birkaç maddede özetlenecek olursa (Taymaz,
1997):
1.

Okul eğitimi, bireyin tüm yeteneklerini ortaya çıkaracak kadar yeterli değildir. Bu nedenle birçok insan
mesleğe başladıktan sonra, gizli kalan yeteneklerini geliştirebilmektedir.

2.

Her meslekte, meslek öncesi öğrenim sırasında kazanılan bilgiler ile çözümlenemeyecek sorunlarla
karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda kurumdaki işine uyum sağlayabilmesi için çalışan insan, eğitime
gereksinme duyar.

3.

Bilim ve teknolojik gelişmeler her meslek alanına yeni bilgiler, teknik ve araçlar getirmekte, çalışanları
bu bakımdan öğrenmeye, yetişmeye zorlamaktadır. Bu zorlama kuşkusuz hizmetiçi eğitimi beraberinde
getirir.

Hizmetiçi eğitim türleri de Baran(2008)’a göre şu şekilde sınıflandırılabilir: Sosyalleştirme Eğitimi,
Değişikliklere Uyum Eğitimi, Bilgi Tazeleme Eğitimi, Üst Düzey Görevlere Hazırlama Eğitimi. Araştırmanın
katılımcıları da hizmetiçi eğitimlerin sayısının ve türlerinin artırılmasını (ihtiyaçlara cevap verecek biçimde
düzenlenmesini) beklemektedir. İhtiyaçlara uygun eğitimler verilirse, bu eğitimlerin öğretmenlerin mesleki
gelişimi ve dolayısıyla eğitim ortamları için önemli olduğu dikkat çekmektedir. Hizmetiçi eğitim ancak farklı
fiziksel ve sosyal şartlara sahip okullarda çalışan öğretmenlerin farklılaşan ihtiyaçlarının okul düzeyinde
belirlendiği ve bu ihtiyaçların okul düzeyinde, çok geç kalınmadan giderildiği takdirde tam manasıyla ihtiyaçlara
yönelik olacak, neticede katılımı, verimliliği ve etkinliği de o derece artacaktır (Özoğlu, 2010).
Bu araştırmada dikkat çeken önemli bir bulgu da çoğu katılımcının, derslerde kullandıkları öğretim
materyallerini kendi imkânlarıyla elde etmesidir. Bu sonuç, öğretmenlerin materyal hazırlamaya mesai saatleri
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dışında zaman ayırdıklarını, fiziksel ve zihinsel anlamda çaba harcadıklarını göstermektedir. Bu durum,
ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler için, dersleri destekleyen materyaller bulunan İnternet sitelerinin
gerekliliğine işaret etmektedir. Bu amaçla eğitim-öğretim sürecinde BİT donanımlarını kullanarak etkin
materyaller kullandırma amacıyla, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş, doğru e-içeriklerin
bulunduğu sosyal bir platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafından kurulmuştur. EBA, bünyesinde haber, dünya, e- kitap, video, ses, görsel, tartışalım ve
EBA market modüllerini barındırmaktadır. EBA ile birlikte benzer ağların da gelişimi için çalışmalar
yapılmalıdır. Araştırmacılar ihtiyaç analizleri yeni yaklaşımların kullanılmasıyla çağdaş eğitim sisteminin ve
çağdaş öğretmenin ihtiyaçlarına cevap verecek İnternet siteleri ve materyal paylaşım portalları konusunda
çalışmalar yapmalıdır.
Araştırmaya katılan öğretmenler, hazır materyaller üstünde değişiklik yapmak istediklerini, ancak teknik bilgi ve
beceri eksikliklerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuç, MEB’in öğretmenleri yeterli ve verimli hizmetiçi
eğitim kurslarıyla desteklemesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, katılımcıların eğitim öğretim amaçlı birçok bilgisayar programını ve
İnternet sitesini aktif olarak kullandıklarını, bilinçli ve kontrollü olarak ders süreciyle bütünleştirdiklerini
anlamaktayız. Bu sonuç MEB’e bağlı okullarda mesleğini severek yapan, mesleki gelişime açık öğretmenlerin
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Çalışmaya katılan öğretmenler, öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik edilmesi gerektiğini
de ifade etmişlerdir. İnternet ve bilgisayarın sadece oyun amaçlı değil, doğru kullanıldığında öğrenmeyi
destekleyeceğini belirtmişlerdir. Yine İnternetin öğrenciler tarafından etkin kullanılıp kullanılmadığı ve kolay
yoldan bilgiye erişimin öğrencilerin bilgiye erişme, bilgiyi işleme, bilgiyi dönüştürme, bilgi üretme ve bilgiyi
transfer etme süreçlerine etkileri, üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. İnternet ve bilişim teknolojileri
ile ilgili araç gereçlerin kullanımı konusunda çocuklara küçük yaşlardan itibaren eğitimler verilmelidir.
Günümüzde İnternet, bilgisayar ve taşınabilir cihazlar öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini doğru
yapılandırabilmeleri için önemlidir. Öğrenciler yeni teknolojilerle tanıştırılmalı, MEB okullara yeni teknolojik
araç gereçler sağlamalı ve bu donanımların verimli kullanımı konusunda öğrenciler için de eğitimler vermelidir.
Bu konuda eğitim araştırmacıları ve MEB ortak çalışmalar yapabilir. Bu çalışmalara eğitim-öğretim
kurumlarındaki öğretmen ve öğrenciler ile dâhil edilerek, mevcut eksikliklerin giderilmesi sağlanabilir.
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MOBİL CİHAZLAR ARACILIĞIYLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ
GÖRÜŞLERİ
STUDENTS OPİNİONS ON TEACHİNG ENGLİSH THROUGH MOBİLE DEVİCES
Selcan KAYAHAN1
Özet
Son yıllarda mobil teknolojiler varlıklarını eğitim alanında da hissettirmeye başlamıştır. Özellikle mobil öğrenme, yeni
teknolojiler ile eğitim uygulamaları konusunda en baskın yönelimlerden biri haline gelmiştir (Oberg and Daniels, 2011).
Bilişim araçlarının yabancı dil öğretiminde ilk kullanımı 1980’li yıllarda başlamış, bu teknikle gerçekleştirilen öğretime
Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (Computer Assisted Language Learning – CALL) adı verilmiştir. Ardından,
taşınabilir bilişim aygıtlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla, ortaya, CALL yapısının bir alt kümesi olan yeni bir model
çıkmış ve bu modelle gerçekleştirilen öğretime, Mobil Sistemler Yardımıyla Yabancı Dil Öğretimi (Mobile Assisted
Language Learning – MALL) adı verilmiştir (Kukulska-Hulme and Shiel, 2008; Hsu et al., 2013). Bu araştırmada ortaokul
öğrencilerinin mobil cihazlar aracılığıyla İngilizce öğrenmeye yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma,
nitel araştırma stratejisi kullanılarak, İzmir’in Çiğli ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören beşinci sınıf öğrencileriyle
yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen nitel veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Çözümlemeler, elde edilen kodların; Okul Dışı Çalışma, Mobil Cihazlarla Öğrenmeye Yönelik Duyuşsal Tepkiler, Mobil
Cihazlarla Öğrenmeye Yönelik Bilişsel Tepkiler ve Fiziksel Etki temaları altında yer alabileceğini göstermiştir. Ulaşılan
temalarla ilgili bulgular, alanyazın desteği sağlanarak yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, alanyazınla tutarlı biçimde,
öğrencilerin mobil cihazlara yönelik olumlu görüşlere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada elde edilen
sonuçların, öğretim programlarını öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik uyarlamada karar alıcılara ve uygulayıcılara ışık
tutabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobil Öğrenme, MALL, İngilizce Öğretimi, EFL (English Foreign Language), Öğrenci Görüşleri,
Nitel Araştırma

GİRİŞ
1.

Problem Durumu

İletişim araçlarındaki gelişmeler dünyamızı giderek daha mobil ve birbirine bağlı hale getirmektedir
(Oberg and Daniels, 2011). Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile ülkelerin geleceklerinde önemli yeri
olan gelecek kuşakların yetiştirilmesi işlevini üstlenen eğitim sistemleri için eğitim teknolojileri de eskiye oranla
oldukça gelişmiştir. Eskinin kara tahtaları yerini etkileşimli tahtalara, eskinin kâğıda basılı karneleri yerini
internet üzerinden izlenebilen notlar ve bilgilere bırakmıştır. Artık gelişen teknoloji ile öğrenme ortamları
teknoloji destekli hale getirilmeye başlanmıştır.
E - öğrenmeden mobil öğrenmeye, öğrenme teknolojilerindeki yeni avantajları tanımlamak için
kullanılan ifadelerden en iyi bilineni ‘istenilen zamanda, istenilen yerde öğrenme’ dir (Wong et al., 2011).
Holzinger, Nischelwitzer ve Meisenberger (2005), istenilen yerde ve istenilen zamanda öğrenme olasılığının,
yaşam boyu öğrenme çerçevesiyle de uyuştuğunu belirtmişlerdir. (Sandberg et al., 2011).
Günümüzde istenilen yer ve zamanda öğrenmeyi destekleyecek en önemli materyaller, mobil
cihazlardır. Kukulska-Hulme (2009), eğitimcilerin mobil dünyada neler olup bittiğine seyirci kalmaktan daha
fazla şey yapmaları gerektiğini vurgulamış, Beetham ve Sharpe (2007) ise teknolojiyi sosyal ve kültürel bir
fenomen olarak anlamanın; insanların öğrenme yollarını etkileyebildiği gibi efektif öğrenme ve efektif pedagoji
için neler yapılabileceğini de etkileyebildiğini ortaya koymuşlardır. (Kukulska-Hulme, 2009).
Eğitim teknolojilerinin dünyadaki bu hızlı gelişim ve değişimden etkilenmemesi düşünülemez bir hale
gelmiştir.
Taşınabilir bilişim araçlarının yabancı dil öğretiminde ilk kullanımı 1980’li yıllarda başlamış, bu
teknikle gerçekleştirilen öğretime Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi (Computer Assisted Language
Learning – CALL) adı verilmiştir. Ardından, taşınabilir bilişim aygıtlarının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla,
ortaya, CALL yapısının bir alt kümesi olan yeni bir model çıkmış ve bu modelle gerçekleştirilen öğretime, Mobil
Sistemler Yardımıyla Yabancı Dil Öğretimi (Mobile Assisted Language Learning – MALL) adı verilmiştir.
Bilim insanları mobil destekli dil öğreniminin öğrencilere sınıfta veya sınıf dışında zengin, gerçek
zamanlı, uygun ve bağlamsal öğrenme fırsatları sağladığını ortaya koymuşlardır (Kukulska-Hulme and Shiel,
1
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2008; Hsu et al., 2013). Stockwell (2010), öğrenenlerin dil aktivitelerini gerçekleştirmek için mobil cihazları
bilgisayara göre daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur (Hsu et al., 2013). Bir başka çalışmada Nah, White
ve Sussex (2008), dil becerilerini geliştirmek için ve öğrenci merkezli eğitim için etkili bulunan mobil telefonları
kullanmaya yönelik pozitif tutumlar gösterdiklerini belirtmişlerdir (Hsu et al., 2013).
Literatür, mobil cihazların dil öğretimini olumlu yönde etkilediğini destekler nitelikte çalışmalara işaret
etse de, ülkemizde öğrencilerin bu konudaki görüşleri nedir, mobil cihazlara ve ingilizce eğitimine yönelik
olumlu veya olumsuz görüşleri var mıdır?
2.

Problem Tümcesi

5. sınıf öğrencilerinin mobil cihazlar aracılığıyla İngilizce öğretimine ilişkin görüşleri nelerdir?
3.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Mobil cihazlarla öğretim uygulamalarına kaynaklık edebilecek bilgilere ulaşmak için; 5. sınıf
öğrencilerinin mobil cihazlar aracılığıyla İngilizce öğrenmeye yönelik görüşlerini ortaya koymak, bu
araştırmanın temel amacıdır.
Son yıllarda çıkan yayınların sayısındaki artıştan da görülebileceği gibi, mobil teknolojiler varlıklarını
artık eğitim alanında da hissettirmeye başlamıştır (Stockwell, 2010). Martin ve Ertzberger (2012), mobil
cihazların öğrenme arenasında yepyeni bir kapı araladığını ortaya koymuştur. Ayrıca son yıllarda mobil
öğrenme, yeni teknolojiler ile eğitim uygulamaları konusunda en baskın trendlerden biri haline gelmiştir (Wu et
al., 2012; Viberg and Gronlund, 2012).
Dünyadaki genel eğilim dikkate alındığında, bilgisayarların ve mobil cihazların eğitim uygulamalarında
kulanımının giderek artan bir oranda yaygınlaştığı görülecektir. Özellikle ikinci dil uygulamalarında CALL ve
MALL adı altında çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar ülkelerin milli eğitim politikalarını etkilemekte ve bu
çalışmaları da içine alan öğretim programları geliştirmeye yönlendirmektedir.
Gelişmiş toplumlarda dil eğitimine verilen önem artarken, ülkemizde de bu konudaki çalışmalar hız
kazanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 – 2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya koyduğu 5.
sınıflar ağırlıklı İnglizce programı ile isteyen öğrenciler seçmeli dersler ile desteklenen bir programda, haftada
12 saate kadar İngilizce eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Dil
Portfolyosu Projesi ile öğrencilere ikinci dil kazandırma çalışmaları devam etmektedir. Ülkemiz, Avrupa’da
ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa
Konseyi kararıyla katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulamaları ülkemizde de
benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen
eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil
öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi
Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework
of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve
programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmaların yanı sıra FATİH (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi
kapsamında sınıflara etkileşimli tahtalar kurulmakta, öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmakta ve
bu teknolojilerle uygun çalışabilecek yazılımlar geliştirilmektedir.
Peki ülkemizdeki öğrenciler bu eğitim uygulamalarına hazır mı? Öğrencilerimizin öğretimsel
altyapıları, bugüne kadar almış oldukları eğitimin türü mobil öğrenmeye geçiş için uygun mu? 10 – 13 yaş grubu
öğrencilerin genel olarak bilgisayara ve mobil cihazlara yönelik ilgili oldukları düşünülse de (White and Sussex,
2008; Hsu et al, 2013), söz konusu ‘öğrenme’ –özellikle ikinci dil öğrenme- olduğunda aynı ilgilerini devam
ettirebilecekler mi? Bu araştırma, öğrencilerin mobil cihazlara yönelik ‘eğlence’ algıları dışında bir algılarının
var olup olmadığına, mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilecek bir eğitim uygulamasına yönelik nasıl
görüşlere sahip olduklarına odaklanacaktır. Bu bağlamda, söz konusu alanda çalışma yapmayı düşünen
araştırmacılara ve eğitim politikalarını hazırlama ve uygulamaya koyma konusunda söz sahibi otoritelere bir ışık
tutabilmek,
bir bakış açısı geliştirebilmek amaçlanmaktadır. Böylelikle ülke genelindeki öğretim
programlarımızın öğrencilerimizin algı ve ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte hazırlanabilmesi umulmaktadır.
YÖNTEM
Bu bölümde, arastırmanın alt problemlerini yanıtlamak için izlenen yöntem; arastırmanın modeli,
çalısma grubu, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, geçerlik ve güvenirlik ve
arastırmacının rolü baslıkları altında incelenmistir.

273

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

1.

Araştırmanın Modeli

5. sınıf öğrencilerinin mobil cihazlar aracılığıyla İngilizce öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemek
amacıyla yapılan bu araştırma, bir ‘durum çalışması’dır. Yin (1984), durum çalışmasını şu şekilde tanımlamıştır:
Güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki
sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı, ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu
durumlarda kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Durum çalışması için en uygun soru alanları “nasıl” ve “niçin (veya neden)” sorularıdır (Yin, 1984;
Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu sorulara ek olarak “ne” sorusu da durum çalışmaları için gereklidir (Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
Genel olarak, durum çalısmalarında dört tip desenden söz edilmektedir. Bunlar, bütüncül tek durum
deseni, iç içe geçmis tek durum deseni, bütüncül çoklu durum deseni ve iç içe geçmis çoklu durum desenidir. Bu
araştırmada, bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Bu desende birden fazla kendi başına bütüncül olarak
algılanabilecek durum söz konusudur; her bir durum kendi içinde bütüncül olarak ele alınır ve daha sonra
birbirleriyle karşılaştırılır. (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada bütüncül çoklu durum deseni
kullanılmasının nedeni; öğrencilerin kendi içinde gruplara ayrılacak olması (Durum 1: Haftada 11 saat İngilizce
dersi alanlar ve Durum 2: Haftada 4 saat İngilizce dersi alanlar) ve daha sonra bu öğrencilerin birbirleriyle
karşılaştırılmış olmasıdır.
2.

Çalışma Grubu

Çalışmanın analiz birimi ‘İzmir’in Çiğli ilçesinde yer alan bir ortaokul’ olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın örneklemi belirlenirken ‘aşırı ve aykırı durum örnekleme’ yöntemi kullanılmıştır.
Örneklem belirlemek için ikinci aşamada ‘aşırı ve aykırı durum örnekleme’ yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntem, derin bir incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından zengin
durumların çalışılmasını öngörür (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada 11 saat ders alan bir 5. Sınıf ve 4 saat
ders alan bir 5. Sınıf içinden, sınıf öğretmenlerinin görüsleri doğrultusunda her subeden alt ve üst basarı
düzeyinde yer aldığı belirtilen ikişer öğrenci (toplamda dört öğrenci) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
Katılımcılardan ikisi haftada 11 saat İngilizce dersi almakta ve bu iki katılımcıdan biri 5 yıldır, biri 1
yıldır İngilizce eğitimi almaktadır. Diğer iki katılımcı haftada 5 saat İngilizce dersi almakta ve biri 3 yıldır, biri 2
yıldır İngilizce eğitimi almaktadır.
3.

Veri Toplama Araçları

5. sınıf öğrencilerinin mobil cihazlar aracılığıyla İngilizce öğretimine ilişkin düşüncelerini belirlemek
amacıyla, ‘görüşme formu' kullanılmıştır. Görüşmeye ek olarak ‘mecazlar yoluyla nitel veri toplama’ yoluna
gidilmiştir.
Öğrencilerle “Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüsme” yapılmıştır. Görüşme formunun olusturulması
için ilgili alanyazına dayalı olarak bir soru havuzu olusturulmuştur. Oluşturulan soru havuzundan araştırma
problemini en iyi yanıtlayabilecek sorular, taslak bir form haline getirilmiştir. Taslak form, uzman görüşüne
sunulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda taslak görüsme formuna son sekli verilmiştir.
Görüsme formunda toplanan verilerin derinlemesine olmasını ve zenginlestirilmesini sağlamak için,
görüsülen bireyin soruyu daha iyi anlamasına yardımcı olacak ‘sondalar’ kullanılmıştır. Ancak aynı sorunun
farklı bir biçimde ifade edilmesi olan alternatif sorular (Yıldırım ve Simsek, 2005) bu arastırmada
yönlendirmeden kaçınmak ve iki durum arasında karsılastırmayı sağlayabilmek için kullanılmamıştır.
Görüsmeden elde edilen veriler, araştırma probleminin yanıtlanmasında da kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan bir diğer veri toplama aracı mecazlardır. Sackman (1989), mecaz kavramını şu
şekilde tanımlamıştır: Bir kavram veya bir terimin belirli bir benzerliği ifade etmek amacıyla farklı bir içeriğe
uygulandığı bir dil formudur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Mecazlar yoluyla nitel veri toplama Sosyoloji,
Psikoloji, Antropoloji, İşletme, Felsefe, Uluslararası İlişkiler gibi sosyal bilim disiplinlerinin yanı sıra
mühendislik ve fen bilimlerinde de etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2013), nitel veri
toplama aracı olarak mecazlardan şu şekilde bahsetmektedirler: “Mecazı merkeze alan veri toplama çalışmaları
süreç olarak açık uçu sorulara dayalı bireysel veya odak grup görüşmelerinden pek farklı değildir. Toplanan
verinin doğası gereği tipik bir bireysel görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem veya döküman incelemesinin bazı
türlerine göre daha kolay ve pratik bir veri toplama yöntemidir. Çünkü tek başına kullanıldığında tipik bir mecaz
odakli nitel veri toplama sürecinde bir veya birkaç açık uçlu soruyla araştırılan konuda görüşülen kişilerden
çokz engin mecazlar elde edilebiir. Veri toplama aşamasının göreli olarak kolay olmasının yanı sıra toplanan
verinin analizi de diğer nitel türlere göre daha kolaydır. Çünkü mecazlar farklı sözcüklerden oluşur, bu nedenle
ayrıştırılması araştırmacı için bir sorun oluşturmaz. Dahası, benzerlik ve farklılıklar anlamında belirli tematik
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başlıklar altında toplamak oldukça kolaydır. Bütün bu göreli basitlik ve kolaylığın yanı sıra mecazlar çalışılan
konu, olgu, olay ve durum hakkında çok sağlam, zengin bir resim sunar, görsel bir imaj sağlar.”
4.

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması

Nitel analiz; veri ile çalısma, onları organize etme, belli gruplara ayırma, örüntüleri arastırma, önemli
noktaları kesfetme ve söyleneceklere karar vermeyi içermektedir. Farklı nitel arastırma türleri olduğu için veri
analizinde de farklı yollar bulunmaktadır. İki yaklasımla veri analizi yapılmaktadır. İlkinde analiz, veri toplama
ile birlikte yürütülmekte ve tamamlanmaktadır. İkincisinde, veriler toplandıktan sonra analizler yapılmaktadır
(Bogdan ve Biklen, 1992). Buna göre bu çalısmada nitel verilerin analizine, arastırma sürecinin sonunda, tüm
veri setine ulasıldıktan sonra baslanması düsünülmektedir. Patton’a (1987) göre, nitel veriyi çözümleme ve
yorumlama süreci disiplinli bir çalısma ve yaratıcılık gerektirmektedir. Nitel çözümleme, veriyi; sıraya koyma,
örüntü, grup ve temel tanımlama üniteleri biçiminde düzenlemedir.
Bu arastırmanın nitel verileri içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu bağlamda ilk olarak
her bir soruya verilen cevaplar kodlara (literatüre dayalı ve bilimsel) dönüştürülmüş ve birbiriyle ilişkili kodlar,
aynı tema altında toplanmıştır. Bu bütünlestirmenin anlamlı olmasına ve verilerin bütün bir yapı sergilemesine
özen gösterilmiştir. Bu asamada, doğrudan alıntıların neler olabileceğine de karar verilmiştir. Belirlenen alıntılar
çerçevesinde bulgular, okunabilir ve anlasılır bir dille tanımlanıp okuyucuya sunulmuştur. Daha sonra, nitel
analizler yorumlanmış, neden-sonuç iliskileri irdelenmiş ve ulasılabilecek sonuçlara iliskin çıkarımlarda
bulunulmuştur.
5.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel bulguların geçerlik ve güvenirlik önemleri çesitli stratejiler kullanılarak sağlanmıştır. Nitel
bulguların iç geçerliliğini sağlamak için veri kaynakları açısından çesitleme (triangulation) yaratılmıstır. Bunun
yanında inandırıcılık için, doğrudan alıntılara yoğun bir biçimde yer verilmiştir. Ayrıca, bulgularla ilgili baska
arastırma sonuçları ya da ilgili alanyazın desteği sağlanarak geçerliğin kanıtları aranmıştır. Alıntıların öncelikle
yorum katılmadan rapora yansıtılmasıyla güvenirlik sağlanmaya çalısılmıştır. Bunun yanında aynı kategori
içinde irdelenen konu ile ilgili farklı katılımcıların alıntılarına yer vererek güvenirlik arttırılmaya çalısılmıştır.
Bu durum, bulguların sürekli teyit edilebilmesine olanak da tanımıştır. Tüm nitel veri seti başka araştırmacılar
tarafından da kullanılabilecek şekilde arşivlenip saklanmıştır. Bunun yanında, veri toplama sürecinde ilgili
alanyazın sürekli okunmuş ve kuramsal bağlam, bulgulara ulasmada arastırmacıya rehberlik etmiştir.
Arastırmanın yöntem bölümünde arastırmanın modeli, çalısma grubu, veri toplama araçlarının gelistirilmesi, veri
toplama ve analiz süreçleri hakkında ayrıntılı tanımlamalar yapılmıştır. Böylelikle bulgular baska arastırmalarla
da kıyaslanabilecektir. Veri analizi, önceden olusturulmus ve ayrıntılı olarak tanımlanmıs bir kavramsal
çerçeveye bağlı olarak yapılmıştır. Son olarak arastırmacının arastırma sürecindeki konumunu açık hale
getirilmiştir.
6.

Araştırmacının Rolü

Araştırmacı nicel araştırma geleneğinden gelmekte ve ilk kez bir nitel çalışma deneyimlemektedir.
Ayrıca, araştırmanın yapıldığı okulda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğremeni olarak çalışmaktadır ve
araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmeni konumundadır. Yansızlık ve objektiflik mümkün olduğunca
korunmaya çalışılsa da, söz konusu sınırlılıklardan dolayı tam olarak sağlanamamış olabilir.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmanın alt problemleriyle ilişkili Okul Dışı Çalışma, Mobil Cihazlarla Öğrenmeye
Yönelik Duyuşsal Tepkiler, Mobil Cihazlarla Öğrenmeye Yönelik Bilişsel Tepkiler ve Fiziksel Etki isimli
Temalara ulaşılmıştır. Bu temalar, aşağıda sırasıyla incelenmiştir:
Katılımcıların İngilizce’ye Yönelik Okul Dışı Çalışmaları
Araştırmaya katılan öğrenciler okul dışında Diyalog Kurma, İngilizce Oyun, Dershane/Özel Ders, BDE ve
Ders Çalışma aracılığıyla İngilizce’yle ilgilendiklerini belirtmişlerdir.
Öğrencilerden sadece biri, aile bireyleriyle diyalog kurduğunu bildirmiştir. Ö-1 “Ablamla bazen karşılıklı
diyalog kuruyoruz İngilizce öğrenmek için.” sözleriyle yakın aile bireyleriyle İngilizce konusunda iletişim içinde
olduğunu söylemiştir.
İki öğrenci İngilizce oyunlar oynadığını belirtmiş; Ö-3 “İngilizce oyunlar da oynadığım oluyo[r], yani
onların bana katkısı oluyo[r], sınav ve sözlülerimde onlara kelimeler de bayağı bi[r] yardım ediyo[r].” şeklinde
görüş bildirerek oyunların başarısına olan etkilerine değinmiştir.
Öğrencilerden üç tanesi dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını belirtirken, bir öğrenci bu konuda
herhangi bir görüş belirtmemiştir.
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Araştırmaya katılan öğrencilerden bir tanesi (Ö-2) BDE kullandığını söylemiş ve bu konuda “Evde
İngilizce cd lerim var onlara çalışıyorum. Bilgisayarımda kelime var örneğin cd de, sonra, bilmediğim bazı
kelimeler o cd de olmuyo[r], internetten araştırıyorum.” sözleriyle BDE desteğinin kelime bilgisi üzerindeki
etkilerine değinmiştir. Ö-4 okul dışında ders çalışarak İngilizce ile ilgilendiğini söylemiştir.
Mobil Cihazlarla Öğrenmeye Yönelik Duyuşsal Tepkiler
Olumlu
Öğrenciler Güzel Ders, Eğlenerek Öğrenme, Güdülenme/Motivasyon, Diğer Dersler İçin Motivasyon,
Öğretmen İçin Kolaylık alt başlıkları altında olumlu görüş bildirmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı, mobil cihazlarla güzel ders işleyeceklerini belirtmişlerdir. Ö-3
bu konuda;
“Derslerimiz çok olumlu geçiyo[r] bi[r] kere... Çok olumlu bi şekilde ders işliyoruz... Çok güzel bi[r]
ders, olumlu bi[r] ders işleyeceğimi düşünüyorum... Bence tabletlerle desteklenerek işlenmeli, çünkü o
tabletlerin ve akıllı telefonların bize daha çok yararı olur.”
sözleriyle dersler hakkındaki olumlu düşüncelerini ortaya koymuştur.
Öğrencilerin tamamı, mobil cihazların motivasyon düzeylerini yükselteceğini belirtmiş; Ö-1
“İngilizce dersini de... sevmeye başlayabiliriz tabletlerle işlersek. Yani şimdi elektrik cihaz olduğu için
daha çok istekli onu kullanmaya, yani onu kullanmak istediğimiz için daha fazla derslerimize çalışırız diye
düşünüyorum.”
cümleleriyle mobil cihazların İngilizce derslerine yönelik motivasyonuna olumlu katkıları olacağını
belirtmiştir.
İki öğrenci, mobil cihazların diğer dersleri için de motivasyon sağlayacağını belirtmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerden ikisi, mobil cihazların öğretmenler açısından da kolaylık
sağlayacağını belirtmiş, bu konuda Ö-2
“Hocalarımız daha kolaylık yaşayabilir, bana öyle geliyo[r]... Bence hoca daha kolay yönetir sınıfı, çünkü
or[a]da bilmediğimiz kelimeler oluyo[r], hocanın başı ağrıdığı için o bile düzgün düşünemiyo[r] ara sıra,
or[a]dan kelimeler türkçe çıkıyo[r] emin olmak için aynı anda hocaya da sorarız, or[a]dan daha iyi olur.”
cümleleriyle mobil cihazların öğretmene katkıları konusunda düşüncelerini belirtmiştir.
Olumsuz
Araştırmaya katılan öğrencilerden yalnızca biri mobil cihazlar aracılığıyla öğrenmeye yönelik olumsuz
görüş bildirmiştir. Ö-2; tablet bilgisayarda oyun oynamaktan kendini alamayacağını, böylelikle derslerinin
kötüye gidebileceğini
“Bana olumsuz geliyo[r], çünkü bazı kişiler tabletlerini aldığında içinde ders oluyo[r] ama onlar daha çok
eğlence şeylerini kullanıyo[r]lar tabetteki. O yüzden biraz olumsuz geliyo[r] bana ...Çünkü ben de oyun oynarım
(gülüyor) yani indiririm oyunları, ordan oynarım.”
cümleleriyle belirtmiştir.
Mobil Cihazlarla Öğrenmeye Yönelik Bilişsel Tepkiler
Olumlu
Araştırmaya katılan dört öğrenciden üçü, mobil cihazların başarlarını arttıracağını belirtmiştir. Bu
konuda Ö-3; “Derslere daha çok çalışmaya başlarız ve böylece daha başarılı oluruz.” sözleriyle mobil cihazların
deslerindeki başarısını artıracağını açıklamıştır.
Ö-1; mobil cihazların ayrıntılı bilgi alma açısından kendisine yararlı olacağını “Hocalarımız çok iyi
anlatırlar bence en ince ayrıntısına kadar.” cümlesiyle belirtmiştir.
Öğrencilerden ikisi, mobil cihazların kelime bilgilerini arttıracağını belirtmiştir. Ö-3;
“...Bizim sınıfımızda çok kelime yanlışı oluyo[r] sınavlarda, mesela bunun bize çok katkısı olacağını
düşünüyorum. Çünkü tabletlerde hem söyleniş olarak hem de yazılış olarak çok doğru şeyler yazılır ve içerikleri
de çok güzel.”
cümleleriyle kelime bilgisini mobil cihazlarla arttırabileceğini belirtmiştir.
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Yalnızca bir öğrenci, mobil cihazların telaffuz açısından kendisine yararlı olacağını söylemiş; “bazı
cümleler var onları söylüyo[r]lar nasıl söyleniyo[r].” Cümlesini kurmuştur.
Bir öğrenci oyun ve etkinlik temelli öğrenmeye değinmiş, mobil cihazların bu konularda oldukça etkili
olabileceğini belirtmiştir. Ö-2; “Bazen hatta öğretmenimiz bize etkinlik yaptırır tabletten, oyun bile oynadığımız
olabilir İngilizce.” Şeklinde görüş bildirmiştir.
İki öğrenci, mobil cihazların ders çalışmalarına katkı sağlayacağnı belirtmiştir. Ö-2; “İçinde ders olduğu
için derslerime ordan çalışırım, daha kolay ordan çalışması.” cümlesini kurmuştur.
Fiziksel Etki
Araştırmaya katılan öğrencilerden iki tanesi mobil cihazların taşıma kolaylığından söz etmiştir. Ö-2;
“Ben tabletleri tercih ederim, çünkü ara sıra yani çantalarımız ağır oluyo[r] bazı kişiler şikayetçi oluyo[r] ve
dersler or[a]dan daha kolay olabilir.” sözleriyle tablet cihazların kitaplara nazaran daha kolay taşınabileceğini
söylemiştir.
Bir öğrenci (Ö-1), mobil cihazlarla ders işlendiğinde yazı yazmanın azalması ile daha az yorgunluk hissi
yaşayacağını belirtmiş ve bu konuda;
“Güzel olur hem bazen çok fazla yazı yazdırabiliyo[r] bazı öğretmenler hem elimiz yorulmaz... Çünkü
bazı öğretmenler ÇOK (vurguladı) fazla yazı yazdırıyo[r]. Hem elimiz yoruldukça da dersi artık dinlememeye
başlıyoruz arkadaşlarımızla falan konuşmaya başlıyoruz.”
cümlelerini kurmuştur.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu bölümde, arastırmanın bulgularına bağlı olarak ulasılan sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.
Mobil cihazlarla İngilizce öğretimine yönelik öğrenci görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın
bulguları, öğrencilerin genel olarak mobil cihazlara karşı olumlu tutumlar gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu
bulgular, Hsu ve diğerlerinin (2013) çalışması ile ve Stockwell’in (2010) çalışması ile paralellik arz etmektedir.
Bu nedenle bulgular, özellikle mobil cihazlarla eğitim uygulamaları gerçekleştirmek isteyen eğitimciler /
araştırmacılar ve bu uygulamaları kullanacak öğrenciler açısından önemlidir. Araştırmacılar, İngilizce
derslerinde kullanılmak üzere mobil uygulamalar geliştirebilirler.
Ülkemizin son yıllardaki eğitim politikaları dikkate alındığında, İngilizce eğitimine verilen önemin
giderek arttığı gözlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın projeleri (5. sınıflar ağırlıklı İngilizce programı,
Avrupa Dil Portfolyosu Projesi, Socrates Projesi, The Common European Framework of Reference for
Languages), bu durumu destekler niteliktedir. FATİH (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
projesi ise, ulusal eğitim politikamızın teknoloji destekli ilerleyeceğinin kanıtı niteliğindedir. Çalışmanın
bulguları; öğretim programlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte hazırlanması açısından, Milli
Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim politikalarını hazırlama ve uygulamaya koyma konusunda söz sahibi
otoritelere bir ışık tutmaktadır. Öğretim programları hazırlanırken, araştırmanın bulguları göz önünde
bulundurulabilir.

KAYNAKLAR
Bogdan, R.C. ve Biklen, S.K., 1992, Qualitative Research for Education
Kukulska-Hulme, A., 2009, Will Mobile Learning Change Language Learning?, ReCALL, 21 (2), 11p.
Kukulska Hulme, A. and Shield, L., 2008, An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to
supported collaboration and interaction, ReCALL, 20(3), 18p.
Martin, F. and Ertzberger, J., 2013, Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology,
Computers & Education, 68, 10p.
Oberg, A., Daniels, P., 2013, Analysis of the Effect a Student - centred Mobile Learning Instructional Method Has on Language
Acquisition, Computer Assisted Language Learning, 26 (2), 20p.
Patton, M. Q., 1987, How to Use Qualitative Methods in Evaluation, California: Sage Publication,Inc.
Sandberg, J., Maris, M. and Geus, K., 2011, Mobile English Learning: An Evidence - based Study with Fifth Graders,
Computers & Education, 57, 14p.
Stockwell, G., 2010, Using Mobile Phones for Vocabulary Activities: Examining the Effect of the Platform, Language Learning &
Technology, 14 (2), 16p.

277

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne
Tai, Y., 2012, Contextualizing a MALL: Practice Design and Evaluation, Educational Technology & Society, 15 (2), 11p.
Viberg, O. and Gronlund, A., 2013, Cross-cultural analysis of users’ attitudes toward the use of mobile devices in second and
foreign language learning in higher education: A case from Sweden and China, Computers & Education, 68, 12p.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H., 2013, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Wong, L.H., Chin, C.K., Tan, C.L. and Liu, M., 2010, Students' Personal and Social Meaning Making in a Chinese Idiom
Mobile Learning Environment, Educational Technology & Society, 13(4), 12p.

278

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

DOES MUSIC HURT MULTIMEDIA PRESENTATIONS?
MÜZİK ÇOKLU ORTAM SUNUMLARINA ZARAR VERİR Mİ?
Hilal Zeynep Talayhan Altınışık1, Yavuz SAMUR2
Abstract
This research is based on probing the effect of music on multimedia presentations with animation narration, which is useful
for learners in every aspect of learning. Research was conducted with 49 ninth grade students, in a vocational high school,
which is located in northwest part of Turkey. Students were separated into two treatment groups. There were 25 students in
animation narration (AN group) and 24 students in animation, narration and music (ANM group). The students in the AN
group watched a 167 second lasting multimedia presentation with concurrent narration describing the creation of fairy
chimneys. On the other hand, the students in the ANM group watched the same presentation with background music. After
the presentation, students were asked to answer questions about the topic. According to the data analysis, no significant
difference was found between ANM and AN groups’ posttest results (t=-0,286; p=0,776>0, 05). Even though they are
limited, the results show that appropriate music does not hurt multimedia presentations and even it was observed that music
motivated the students.
Key Words: Animation, narration, music, multimedia
Özet
Bu araştırma, öğrencilerin öğrenmesi için her açıdan faydalı olan animasyon ve anlatım tekniğiyle yapılan çoklu ortam
sunumlarında müziğin etkisini irdelemek temeline dayanmaktadır. Araştırma Türkiye’nin kuzeybatısındaki bir meslek
lisesinde 49 dokuzuncu sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrenciler iki deney grubuna ayrılmışlardır. Animasyon ve anlatım
grubunda 25 öğrenci (AN grubu); animasyon, anlatım ve müzik grubunda (ANM grubu) ise 24 öğrenci yer almaktadır. AN
grubundaki öğrenciler, peri bacalarının oluşumunu eşzamanlı anlatım ile tanıtan 167 saniyelik çoklu ortam sunumu
izlemişlerdir. Diğer yandan, ANM grubundaki öğrenciler aynı sunumu arka planda müzik ile birlikte izlemişlerdir.
Sunumdan sonra öğrencilere konu ile ilgili sorular sorulmuştur. Veri analizine göre, AN ve ANM grupları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır (t=-0,286; p=0,776>0, 05). Sonuçlar, her ne kadar sınırlı olsa da, uygun müziğin çoklu ortam
sunumlarına zarar vermediğini göstermiş ve hatta müziğin öğrencileri motive ettiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Animasyon, anlatım, müzik, çoklu ortam

1.

INTRODUCTION

Multimedia is the combination of text, graphics, animation, picture, sound, video (Najjar, 1996).
Computer based instruction with multimedia has already been used by educational environments, business, and
many other sectors. Usage of hypermedia will help learners to search the information and in the next few years
(Beerman, 1996). We live in an era of technology that lessons are mostly maintained with multimedia
presentations. Most of the schools have computers, projectors, smart boards; tablet PCs which are nowadays
demanded mostly by students and their families. Learner has the power to choose the relevant information with
the support of multimedia (Lawless & Brown, 1997). People learn better with animation and deep understanding
occurs when a presentation is done with visual and verbal media (Mayer & Moreno, 2002).
One can see that enjoyable and different pictures combined with words are useful for learners to learn
the subjects. Cues, key words, pictures, and related music should be modified for a multimedia presentation.
Foote (1999) claims that variety of sounds such as synthesizer samples; animal cries and all those musical genres
show that presentations prepared solely with speech based on methods are not adequate for an audio discovery.
Many researches have been carried out on the effect of music within multimedia. For instance; in
Bangkok, a research was conducted whether innovative multimedia, increases learning of Thai music and it was
found that innovative multimedia leads to knowledge transfer, helpful for independent study and usable in
classrooms (Chantachon & Koseyayothin, 2013).
Multimedia presentation is another field of research for music. Surveys show that music has a positive
effect on brain functions to be activated, makes contribution to emotional meanings (Cohen, 1998). With the
digital revolution in our era, music is receiving a great interest from academics and industrial communities (Kia,
2007). While, Bispham (2009) still argues adaptive functionality of music and thinks that its design features are
not completed enough. In this context, it is unavoidable to conduct research whether music has an effect in
multimedia presentations where learning is the main objective.
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Advantage of using multimedia in classes
Traditional learning environments such as cassettes, videos, textbooks are found to dictate the
information (Lawless & Brown, 1997). Multimedia instruction in lessons is effective. As one can predict that
text and picture together provide learners to understand the subject; instead of materials prepared with only text.
Learner chooses the necessary words from incoming material, and puts the relevant information in to working
memory which he/she can organize those selected words in to verbal mental model (Mayer, Heiser, & Lonn,
2001).
Learners do understand the subject with dual channels are integrated such as hearing and seeing.
According to modality principle; students gain the information more profoundly with auditory and visually
prepared materials. Two channels reduce their cognitive load (Low & Sweller, 2005). Multimedia integrates
various types of media such as video, text, images, animation, music and combines them with a meaningful
content to declare a subject in an expressive way.
Load of information and usefulness of knowledge is critically important in multimedia presentations.
Researches assert that; the connection of working memory and long term memory should be investigated deeply
because reducing cognitive load will be effective for presentations (van Merrienboer & Sweller, 2005). Seeing
the picture helps long term memory to keep information and also hearing it causes a great interest among
learners; which serves them to internalize the subject. Multimedia principle claims that words and pictures
should be given together and they let the learner construct processes in an active way (Fletcher & Tobias, 2005).
Multimedia instruction may be an effective method to teach learners difficult texts. For instance,
multimedia with narration distributes visual attention among text and graphics and students have the chance to
focus on the content of the slide (Wiebe & Annetta, 2008).
Nowadays, children are interested in technologically designed materials and they have the ability of
critical thinking. They tend to participate in lessons more than ever; so there is a need to enhance multimedia
presentations.
Preparing a multimedia presentation
Creating a multimedia presentation is not as easy as it seems to be. If information exceeds learners’
capacity, extraneous overload may occur and learning will not be effective (Mayer, 2001). For the essential
material to be understood in a presentation; cognitive processing should not overload learner’s capability
(Mayer, 2005). If the information given to them is valuable, they can comprehend it much better.
While including the additional information to the presentation, instructor should be careful about the
curriculum. Designer should be careful about using the relevant words because learner selects and organizes
them for the long term memory (Mayer, Heiser, & Lonn, 2001). A presentation should not include inappropriate
instruction, since it causes extraneous load .(Atkinson & Lin, 2011).
With novel information, as one can predict, less information stays with learners. Multimedia
presentations seem to be the most effective way to teach a procedural task or action information (Michas &
Berry, 2000). Teachers should influence the learner with variable materials such as interesting pictures integrated
with related texts and music.
The role of animation, narration and music in multimedia presentations
Animation helps learner to predict the subject, which is a support for learning (Betrancourt, 2005).
Animations include picture and motion and it is the most exciting form of pictorial presentation (Mayer &
Moreno, 2002). Concepts, procedures, processes and some ideas are influenced effectively by movement or
animation (Lamb & Johnson, 2006). Sometimes learner is involved in the presentation with the help of agent
images (Baylor & Ryu, 2003). An animated image may draw attention of students. Those results may include
motivation, acquisition, and integration.
Animation, narration, and music are supportive elements for a learner to gain information with a
multimedia presentation. In a multimedia presentation; narration with a visual design has to be included in it
otherwise, meaningful learning may not occur (Mayer, 1997). Narration with human voice enables to teach more
effectively (Harrison, 2009). While creating a diagram with a graphic attached, it would be easier to access
communication with two of them. Adding narration will provide a splendid understanding of it (Gemino, 2003).
Apart from narration, music is an undeniable support to recall the learned behaviors, memories,
emotions…etc. For instance; Music or sound may be an assistive element in presentations; especially for young
learners while reading a context (Mann, 2008). Learners are motivated with music. Zimmerman (2001) asserts
that; music supports a presentation, gets audiences’ attention and motivation. Music may have a favorable impact
on learners.
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Brünken, Plass, & Leutner (2004) claim that, background music alone, does not interfere with cognitive
load but; when presented with information, music has a negative effect on learning. On the other hand,
neuropsychological and psychological surveys identify that music has a great support for independent brain
functions (Cohen, 1998). Tools for preparing multimedia presentations enable designer to integrate text, music,
narration and digital storytelling which is a technological assistant to create a well-designed multimedia
presentation, is a usable way to do it. Teachers overcome some of the hard subjects productively by using it in
classrooms. (Robin, 2008)
In this context; this paper will investigate music effect on multimedia presentations.
2.

METHOD

Participants
49 students from 9th grade at a vocational high school were included to this quasi-experimental
research. All participants had lack of knowledge about Fairy Chimneys, as it is observed with multiple choice
test conducted before the instruction. The participants were divided in to two groups animation and narration
(AN) (24 students) and animation, narration, and music (ANM) (25 students). One week after the pretest
application, participants answered the same test as the posttest for data collection.
Design and variables
The research is quasi-experimental design. The effect of music is researched in animation and narration
presentations. Students’ thoughts about the multimedia presentation were asked by an open ended question.
Their thoughts about the multimedia presentation are added in the results section. Table 1 demonstrates the
research design of both groups.
Table 1:Research Design
Groups

Before Process

During Process

After Process

Control
Process

Pretest
Pretest

Animation+ Narration
Animation+ Narration+ Music

Posttest
Posttest

Instrument and material
A paper and pencil type test was given to students for the data collection. The test was prepared by the
researcher and subject matter experts in the field. Two researchers and one subject matter expert from social
sciences examined the test. As for the presentations, Fairy Chimneys’ creation in Cappadocia was described in
the presentation. Two multimedia presentations were prepared; one presentation was shown to AN (animation
and narration) and the presentation of the other group was prepared with ANM (animation narration and music).
The presentation was prepared with an online Web 2.0 tool, www.pawtoon.com, which was designed as a digital
storytelling with pictures about creation of Fairy Chimneys in Cappadocia.
3.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Table 2 presents the mean scores and standard deviations for each group on each of the two tests.
Independent sample t-test and paired-sample t-test analysis were conducted to compare the test scores in AN and
ANM conditions.
Table 2: Independent Samples T-test Results for Both Groups
Groups

N

M

SD

t

p

Pretest

Music
Narration

24
25

4,375
4,320

1,765
1,574

0,115

0,909

Posttest

Music
Narration

24
25

8,167
8,280

1,523
1,242

-0,286

0,776

Independent sample t-test analysis is conducted to observe whether students’ pre-test scores show a
significant difference according to group variable, it is found that there is no significant difference between
group means (t=0,115; p=0,909>0,05).
Also, with that result it is clearly seen that students’ knowledge about Fairy Chimneys is not adequate
enough. Students are almost equal in terms of prior knowledge about Fairy Chimneys.
When the same analysis is applied to students’ post-test scores, again there is not a significant
difference found between group means (t=-0,286; p=0,776>0,05). That explains us the equality of post-test
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results which we can draw a conclusion that; ANM group was not influenced negatively from the music that
takes place in the presentation.
Paired samples t test, which carried out to determine whether there is a significant difference between
pre-test and post-test means results, showed that; difference between two tests’ arithmetical means are found to
be significantly different. Result of Table 3 shows that; presentation, created with digital story telling impacted
learners’ (ANM group) knowledge about Fairy Chimneys.
Table 3: Paired Samples T-test Results in ANM Group
Before
Measurements
M
SD
Pretest-Posttest
4,375
1,765

After
M
8,167

SD
1,523

N

Z

p

24

-10,221

0,000

In Table 4, the difference between two tests’ arithmetical means is found to be significantly different.
Results in table 4 adduces that; multimedia presentation, created with digital story telling impacted learners’ (AN
group) knowledge about Fairy Chimneys and AN groups’ knowledge about ‘Fairy Chimneys’ increased.
Table 4: Paired Samples T-test Results in AN Group
Before

Measurements
Pretest-Posttest

M
4,320

After
SD
1,574

M
8,280

SD
1,242

N

Z

p

25

-11,515

0,000

Our intention in this research is to adduce how music effects multimedia presentations. Results support
the idea that music has not got a bad efficacy on multimedia presentations. Jones, (2009) asserts that; music is a
model of academic motivation and it is a helpful tool to motivate students in lessons. After hearing a related
music within the presentation about fairy chimneys, participants were not influenced badly, on the contrary they
expressed their favorable ideas about the multimedia presentation.
After the data collection, students’ answers to the open-ended question about their learning process
were viewed. In ANM group, 20 students gave positive sentences about the presentation such as “Music was
very relaxing”, “I liked the sound”, “Music motivated me”. Students enjoyed the learning process of multimedia
presentation that created with music.
Overall, results demonstrate that; music does not hurt multimedia presentations; on the contrary it may
motivate students. Learners may enjoy the presentation and courses will be more interesting and enjoyable with
such multimedia presentations. Teachers should use music to motivate their students. Music is usable in many
areas and it is a relaxing, motivating, entertaining tool. Separately, music helps people in therapies such as
disability, illness, trauma, deprivation or social exclusion (Procter, 2011). Hence, it is clear that music has a
positive effect on many problems and related music should be used in education system.
In conclusion; when demonstrating a multimedia presentation with animation narration and music,
information is not interfered with the existence of related music, on the contrary, learners enjoy the presentation
and they become more motivated. Music attracts learners’ attention during the multimedia presentation.
A further research may be carried out to find effects of background music in lessons; as there has been little
experimental study to verify them.
4.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ALGISI
CANDIDATES TEACHERS’ PERCEPTION OF USING MOBIL TECHNOLOGY IN
EDUCATION
Nazire Burçin Hamutoğlu1
Mübin Kıyıcı2
Özet
Teknolojideki gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu ilerleyiş her alana olduğu gibi eğitim alanına da yön
vermektedir. Mobil teknolojiler, sahip oldukları özellikleri ile eğitimcilerin dikkatini çekmektedir. Eğitimde mobil
teknolojilerin kullanılması, geleneksel öğretim yöntemlerini de değiştirmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının
eğitimde mobil teknolojileri kullanım algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Sakarya Üniversitesinde
okuyan öğretmen adaylarının görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algısı”
ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Zihin Engelliler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Fen
Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi Bölümünde okuyan 216 kız ve 117
erkek toplam 333 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar bölüm,
cinsiyet, mobil teknolojileri kullanma durumları ve hangi mobil teknolojileri kullandıkları değişkenleri açısından Mann
Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi ile analiz edilmiştir.
Keywords: Eğitim, Teknoloji, Mobil Teknoloji, Algı.

GİRİŞ
“Yüzyılın buluşu” kavramını geride bırakan teknolojik gelişmeler akıl almaz bir hızla ilerlemeye devam
etmektedir. Önceleri, uzun süren aralıklarla tanık olduğumuz teknolojik gelişmeler, içinde bulunduğumuz zaman
diliminde takip edilmesi güç bir hal almıştır. Artık teknolojik bir icadın yayılması/yaygınlaşması için yüzyıllar
boyunca beklemeye gerek kalmamıştır. Bu durum teknolojide “çağın buluşu” kavramını da beraberinde
getirmiştir. Mesela, tekerlek, yazı, telefon… vb buluşlar icat edildiği zaman yüzyılın buluşu olarak
isimlendiriliyordu. Fakat günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmelerden akıllı telefonlara baktığımızda
çağın buluşu olarak isimlendiriyoruz. Kısacası, bir döneme adını kazıyan buluşlar artık yüzyıllardan daha kısa
süre olan on yıllar, beş yıllar veya daha az süren periyotlarda gerçekleşmektedir. Teknolojiyi bir çember olarak
düşünürsek, teknolojik gelişmeler de bu çembere her geçen gün bir yenisi eklenen halkalar olarak ilerlemekte ve
etki alanı genişlemektedir. Bu çemberin halkalarından bir tanesine de Mobil Teknolojilerdir.
Mobil Teknolojiler ve Kuramsal Çerçeve
Mobil kavramı taşınabilirlik, hareketlilik; yerden ve zamandan bağımsız; kablo sınırlaması olmadan limitsiz bir
şekilde erişim anlamına gelmektedir. Microsoft’un “Her masanın üstünde bir bilgisayar olmalı” kampanyası ile
uzun yıllar kullandığımız masaüstü bilgisayarların yaptığı her işi yapan tabletler, notebooklar, dizüstü
bilgisayarlar, avuç-içi bilgisayarlar, akıllı telefonlar vb. mobil teknolojiler taşınabilir olması özelliği ile diğer
teknolojilerden ayrılmaktadır. Çelik, Yıldırım, Yıldırım ve Karaman (2013), mobil teknolojilerin küçük boyutu,
hafif yapısı ve batarya ömrü gibi özellikleri ile de kullanıcıya uzun ve sürekli kullanım imkânı verdiğini
söylemektedir.
Mobil teknolojiler, kullanıcılarına sunduğu fiziksel avantajlar dışında, sahip olduğu hızlı, esnek ve yenilikçi
yapısı gibi özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Mobil teknolojilerdeki hızlı gelişmeler öğrencilerin
motivasyonunu ve öğrenmelerini arttıran fırsatlar sunmaktadır (Lin, Fulford, Ho, Iyoda, & Ackerman, 2012) .
Mobil teknolojilerin boyutlarının küçüklüğü, hızlı iletişim sağlaması, giderek ucuzlayan yapısı ve esnek
öğrenmeye imkân vermesi sebebiyle diğer teknolojilerden daha hızlı gelişmektedir. Alkaya (2007)’ya göre
teknolojik alt yapıda meydana gelen gelişmeler mobil teknolojilerin hızını da arttırmaktadır. Bu sayede
kullanıcılar birbirlerine zaman geçmeden çok hızlı bir şekilde geri bildirim vermektedir. Ayrıca, mobil
teknolojilerin temelindeki hız ve kullanıcıya sunduğu esneklik ile beraberinde getirdiği yenilikçi anlayış, çoğu
kurum ve işletmelerin de yapısını değişmiştir. Eğitim kurumları da mobil teknolojilerle yeniden şekillenen
kurumlardan bir tanesidir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim sistemlerini yeniden şekillendiren eğilimler arasındadır.
Mobil teknolojiler eğitim sistemlerine yeni fırsatlar ve yeni öğrenme çevreleri sunmaktadır. Bu yeni öğrenme
çevreleri işbirlikçi öğretmen-öğrenci etkileşimini yer ve zaman sınırlaması olmadan desteklemektedir (Shih ve
diğerleri, 2010). Eğitimde mobil teknolojiler, kullanıcıya sunduğu kolaylık ve akıllı hizmetleri ile dikkat
çekmektedir. Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Akıllı cep telefonları, avuç içi bilgisayarlar, cep bilgisayarları,
podcast gibi taşınabilir mobil teknolojilerin batarya ömrünün daha uzun süreli olması, ekran genişliği, hafif oluşu
1
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gibi özellikleri eğitimde tercih edilmesinin sebepleri arasındadır. Devitt ve Siraj (2011) mobil teknolojilerin
değişik amaçlar için kullanıldığını dile getirmiştir. Laudon ve Laudon (2012), bugüne kadarki mobil cihazların,
bilgisayarların yaptığı veri iletimi, internet erişimi, e-mail gibi özellikleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini
ve bu mobil cihazların basit bir internete erişim aracı olduğunu belirtmiştir. Kablosuz internet teknolojisinin
gelişimiyle beraber mobil teknolojilerin taşınabilirlik özelliğine, erişilebilirlik özelliği de eklenmiştir. Böylelikle
kullanıcılar, kablosuz mobil teknolojiler ile istedikleri yer ve zamanda internetten bilgi erişimini
sağlayabilecektir. Teknolojide meydana gelen bu gelişmeler çoğu kurumların yapısını değiştirdiği gibi eğitimöğretim kurumlarını da etkilemiş ve kullanılan yöntem- teknikleri de değiştirmiştir.
Yeni teknolojilerin gelişimi, yeni eğitim ortamlarının gelişimi de beraberinde getirmiştir. Literatürde mobil
teknolojilerin geleneksel eğitim anlayışına yeni fırsatlar ile yaşam boyu öğrenme fırsatı sunduğu belirtilmiştir.
Teknolojik gelişmeler arttıkça geleneksel sınıf ortamları yerini yavaş yavaş bilişim teknolojileriyle donatılmış
uzaktan eğitim ortamlarına bırakmaktadır. Geleneksel sınıf anlayışının aksine, iletişim teknolojilerindeki
zenginlik; öğrencinin zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı ile tanışmasını sağlamıştır. Bu
bağımsız öğrenme ortamında şüphesiz ki mobil teknolojilerin rolü çok büyüktür. Mobil teknolojiler ile
öğrenciler özelleştirilmiş, işbirlikçi ve etkileşimli ortamda daha rahat öğrenirler (Sánchez, Salinas, Contreras ve
Meyer, 2011). Böylelikle, öğrenciler mekândan bağımsız olarak seyahat ederken, misafirlikteyken, dışardayken
öğrenmesine imkân veren mobil teknolojiler ile bir yere bağımlı olmadan esnek bir şekilde öğrenmelerini
gerçekleştirebilir.
Mobil teknolojilerde yaşanan yenilikçi ve sürekli gelişmeler uzaktan eğitimin yapısına uygun ortamları
doğurmuştur. Şimdiye kadar mobil öğrenme üzerine çalışmalar ağırlıklı olarak olumlu sonuçlar vermiştir (Bidin
ve Ziden, 2013). Tablet bilgisayarlar, avuç içi bilgisayarlar, notebooklar uzaktan eğitimde en çok kullanılan
mobil teknolojilerin başında gelmektedir. Bu teknolojiler küçük olması ve kolay taşınabilir özellikleri sayesinde
kullanıcılara her zaman, her yerde eğitimlerini sürdürme imkânı sunmaktadırlar (Kinash, Brand, Mathew ve
Kordyban, 2011). Mobil teknolojiler, istenilen yer ve zamanda öğrenmeyi olumlu kılmaktadır (Shih ve diğerleri,
2010). Almekhlafi ve Almegdadi (2010), yeni teknolojiler uygun kullanıldığında öğrencilere daha kısa zamanda
daha çok şey öğrenmelerine; üniversitelere ise küresel öğrenme çevrelerine odaklanmalarına izin verdiğini
belirtmiştir. Mobil cihazlar sahip olduğu çoklu ortam araçları, kablosuz internet erişimi, bilgi paylaşımı, anında
mesajlaşma ve uzun süren batarya ömrü gibi özellikleri de eğitimde kullanımını cazip hale getirmiştir.
Günümüzde etkileşimli Web 2.0 uygulama araçlarının dinamik yapısı eğitim ortamlarını da etkilemiştir.
Kablosuz internet teknolojisindeki gelişmelerin, mobil teknolojilerdeki taşınabilirlik özelliğiyle bütünleşmesi bu
araçların zaman ve yer sınırlaması olmadan daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Mobil teknolojiler,
kullanıcılara web 2.0 araçlarından bloglar, wikiler, sosyal ağlar ve podcastleri yer ve zamandan bağımsız
kullanmalarına olanak tanımıştır.
Mobil teknolojilerin etkileşimli öğrenme ortamlarını desteklemesi öğretmenlerin ve öğrencilerin dersi anlatırken
ve dersi dinlerken kullandığı yöntem ve teknikleri değiştirmiştir. Öğretmenler sınıfta aktif bir şekilde hareket
edebilmekte; öğrenciler de yer ve zaman sınırlaması olmadan, kendilerini hazır hissettiklerinde bağımsız bir
şekilde kendi öğrenme hızlarında öğrenebilmektedir. Öğrenciler bağımsız sınıflarda öğrenme materyallerinden
faydalanmaktadır (Shih ve diğerleri, 2010). Avuç içi bilgisayarların, tabletlerin, cep bilgisayarlarının ekran
üzerinde not almayı destekleyen yapısı ile öğrencinin aklına takılan bir soruyu anında not almasına; aldığı notu
akranlarıyla ve öğretmenleriyle paylaşarak öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca Podcast’lerin taşınabilir
özelliği, öğrencilere zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde öğretmen ve arkadaşlarının hem görüntü hem
de seslerini yükleyip izlemelerini ve takip etmelerini sağlamaktadır (Özkaraca, 2011).
Mobil teknolojiler öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine de yardımcı olmaktadır. Çok küçük yaşlardan bu
yana sırtımızda taşımak zorunda olduğumuz ağır ders kitaplarının e-ders içeriğine dönüşmesi öğrencilerin
fiziksel gelişimine de destek vermektedir. Mobil teknolojilerin, hafızasına not yükledikçe ağırlaşmayan, kolay
taşınabilir yapısı öğrencilerin çok küçük yaşlardan bu yana taşımış oldukları ağır yükleri de sırtlarından
almaktadır. Öte yandan, pdf, doc, jpg, wav. gibi uzantılı dosyaları açabilme özelliği ile içeriğin görsel, sesli ve
yazılı bir halde bütün olarak dağıtılması ile öğrencinin zihinsel gelişimini de desteklemektedir.
Öğretimde uygulama aşamasında olan içeriği daha küçük parçalara bölerek öğrenme git gide önem
kazanmaktadır. Mobil teknolojiler içeriği daha küçük parçalarla etkileşimli olarak aktarabilmektedir. Böylece
öğrenci konuyu bütün bir dev olarak görmeyip, küçük parçalarla kendini öğrenmeye karşı güdülemektedir.
Mobil teknolojilerin, kullanıcılarına sunduğu kolaylık, rahatlık, taşınabilirlik ve pratiklik gibi imkânlar eğitim
açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca eğitimde kullanılan mobil teknolojiler; öğretmenlerin öğrenmeöğretme süreçlerini daha etkili planlamalarına, farklı öğretim stratejileri geliştirmelerine ve öğrencilerin derse
daha iyi motive olmalarına yardımcı olmaktadır.
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Son zamanlarda mobil teknolojilerin hayatımızdaki önemi pek çok araştırmalara konu olmuş ve bu araştırmaların
sayısı her geçen gün artış göstermiştir (Aldhaban, 2012). Mobil teknolojilerin eğitimde kullanılması ile ilgili
yapılan bir çalışmada Gündüz, Aydemir ve Işıklar (2011), mobil teknolojilerin ilgi çekici ve güdüleyici
olduğunu; ayrıca bilgiye hızlı ulaşmayı sağlayan bağımsız bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade etmektedir.
Ahmed ve Parsons (2013), yapmış oldukları bir çalışmada mobil öğrenme çevrelerinin öğrenenlerin öğrenme
performansını arttırdığını ve mobil cihazlarla daha iyi öğrendiklerini ortaya koymuştur. Biçen ve Kocakoyun
(2013), öğrencilerin mobil cihazları daha çok iletişim amaçlı kullandıklarını ve e-book uygulamasını daha az
kullandıkları bulgularına ulaşmıştır. Bidin ve Ziden (2013), mobil cihazlarla öğrenmenin problemleri olsa da;
öğrenmeyi ve öğretmeyi daha etkili ve umut verici bir şekilde etkilediğini açıklamıştır. Çavuş (2011)’ un yeni
öğrenme ortamları oluşturmak için mobil teknolojilerin öğrenme yönetim sistemlerinde kullanılması ile ilgili
yaptığı çalışmanın bulguları mobil teknolojilerle gerçekleştirilen öğrenmenin, öğrenme-öğretme sürecini
kolaylaştırdığını göstermektedir.
Mobil teknolojilerin bu denli önemli rolü eğitimde söz konusu iken; alan yazında eğitimde mobil cihaz kullanım
algısı konulu çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının eğitimde mobil
teknoloji kullanım algılarının belirlendiği bu çalışma, alan yazına katkı sağlayacağı düşünüldüğünden önemli
görülmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırma tarama modelinde planlanmış ve yürütülmüştür. Tarama araştırmaları, bir grubun belirli
özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk vd, 2010).
Çalışma grubu
Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde son sınıfta öğrenim görmekte olan 333
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluştururken; amaca uygun olması sebebiyle amaçlı
örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk vd, 2011).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğretmen adaylarının Mobil teknolojileri eğitim amaçlı kullanım algılarını belirlemek üzere
geliştirilmiş 4’lü Likert tipi ölçek bulunmaktadır. Bu ölçek kapsamlı bir literatür çalışmasından sonra oluşturulan
20 ölçek maddesinden bir havuz oluşturulmuştur. Bu ölçekte 4 tane de anket sorusu yer almaktadır. Anket
soruları öğretmen adaylarının demografik özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan madde
havuzuyla ilgili alınan uzman görüşünden sonra gerekli görülen düzenlemeler yapılmış ve pilot uygulama için 78
öğretmen adayına uygulanmıştır. Bu pilot uygulamada yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre 20 maddelik
ölçeğin Cronbach alpha ile hesaplanan iç tutarlık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için
yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları dikkate alındığında, ölçeğin tek faktörlü yapısını bozduğu
gerekçesiyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin madde sayısı 11’e indirilmiştir.
Ölçeğin özdeğeri 1’den büyük 11 maddeden oluşan tek faktörlü yapısı toplam varyansın %49,16’sını
açıklamaktadır. Bu açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olması, davranış bilimlerinde yapılan test
geliştirme çalışmalarında yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2004). Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek
amacıyla yapılan çalışmalardan sonra ölçeğin 11 maddeden oluşan yapısının iç tutarlık katsayısı anlamına gelen
Cronbach alpha değeri .89 olarak bulunmuştur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalardan sonra elde edilen
sonuçlar ölçeğin kendi içerisinde tutarlı bir yapısının olduğunu göstermektedir.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri yanıtları cinsiyet, mobil teknolojileri kullanma durumları ve
hangi mobil teknolojileri kullandıkları değişkenlerini eğitimde mobil teknolojileri kullanma algılarına göre
karşılaştırmak için Mann Whitney U testi; bölüm değişkeni açısından karşılaştırmak için ise Kruskal-Wallis H
testi uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar cinsiyet, mobil teknolojileri
kullanma durumları ve hangi mobil teknolojileri kullandıkları değişkenleri açısından normal dağılıp dağılmadığı
basıklık-çarpıklık (skewness=-,382; kurtosis=2,416) ve Kolmogorov Smirnov testleri (Kolmogorov Smirnov=
.000) ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler ile verilerin normal dağılmadığı görülmüştür. Bölüm değişkeni için
yapılan h testi sonucunda p değeri .005 olarak bulunmuştur. Anlamlı farklılığın hangi iki değişkenden
kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney U testi analizi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak
alınmıştır. Bu işlemler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir.
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BULGULAR VE YORUM
Öğretmen adaylarının mobil teknolojileri eğitim amaçlı kullanım algıları cinsiyet, bölüm, mobil teknolojileri
kullanma durumları ve hangi mobil teknolojileri kullandıkları bağımsız değişkenleri açısından incelenmiştir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyet
değişkeni açısından Mann Whitney U testi ile incelenmiş olup, sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algılarının Cinsiyet Değişkeni Açısından
Karşılaştırılmasına Yönelik U-Testi Sonuçları
Grup

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kız

216

165,09

35653,50

12217,50

,617

Erkek

117

170,58

19957,50

Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyet
değişkeni açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna göre öğretmen
adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları cinsiyetlerine göre değişmemektedir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil kullanım algılarını bölüm değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin yapılan Kruskal-Wallis H testi sonuçları Tablo 2 ‘de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algılarının Bölüm Değişkeni Açısından
Karşılaştırılmasına Yönelik H-Testi Sonuçları
Bölüm
Böte
Okul öncesi Eğ.
Zihin Engelli Eğ.
Sosyal Bilgiler Eğ.
Pdr
Fen Bilgisi Eğ.
Matematik Eğ.
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Eğ.
İngilizce Eğitimi

n

Sıra Ort.

Sd

63

177,24

9

19
30
33
42
33
30
42
37
4

x2

p

22,03

.009

Anlamlı Fark

203,66
204,38
168,68
168,74
108,26
147,30
171,70
161,88
149,50

Öğretmen adaylarının Eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları ölçeğinden almış oldukları puanların bölüm
değişkenine göre H testi sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir. Analiz sonuçları çalışmaya katılan öğretmen
adaylarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir, x2 (sd=9, n=333) =22,03,
p<.05. Bu bulgu farklı bölümlerde okuyan öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algılarının
değişmekte olduğunu göstermektedir. Bölümlerin sıra ortalamaları dikkate alındığında, eğitimde mobil
teknolojileri kullanım algılarının en yüksek Zihin Engelli Eğitimi bölümünde okuyan öğretmen adaylarında
olduğu görülmektedir. Bu bölümü sıra ile Okul Öncesi Eğitimi, Böte, Sınıf Öğretmenliği, Pdr, Sosyal Bilgiler
Eğitimi, Türkçe Eğitimi, İngilizce Eğitimi, Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi bölümlerinde okuyan
öğretmen adaylarının izlediği görülmektedir.
Anlamlı farklılığın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan Mann Whitney U testi sonuçları
Tablo 3’te özetlenmiştir.

1

2

-

,295

-

İngilizce
Eğitimi

Türkçe
Eğitimi

Sınıf Öğret.

Matematik
Eğitimi

Fen Bilgisi
Eğitimi

Psik. Dan. ve
Rehberlik

Sosyal
Bilgiler
Eğitimi

Zihin
Engelliler
Eğitimi

Okul Öncesi
Eğitimi

Bil. ve Öğr.
Tek. Eğitmi

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algılarının Bölüm Değişkeni Açısından
Karşılaştırılmasına Yönelik Post Hoc LSD Testi Sonuçları

,174

,696

,672

,001*

,145

,735

,441

,473

,894

,248

,217

,000*

,041*

,231

,090

,289
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-

3

,164

-

4

,142

,000*

,023*

,140

,053

,406

,983

,013*

,426

,902

,745

,863

,009*

,374

,903

,786

,814

,098

,003*

,011*

,521

,280

,490

,936

,594

,754

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

,708

-

10

Öğretmen adaylarının okudukları bölümler arasında farklılığın hangi birimler olduğunu bulmak amacıyla yapılan
Mann Whitney U testinin sonuçlarına göre, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (Böte) (X=55,29), okul
öncesi (X=36,11), zihin engelliler (X=41,07), sosyal bilgiler (X=39,32), psikolojik danışmanlık ve rehberlik
(Pdr) (X=43,83), sınıf öğretmenliği (X=44,50) ve Türkçe (X=41,28), bölümünde okuyan öğretmen adaylarının;
fen bilgisi bölümünde okuyan öğretmen adaylarına göre (X=35,55; X=20,97; X=23,76; X=27,68; X=30,58;
X=29,73; X=29,02) eğitimde mobil teknolojileri kullanıma algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
okul öncesi eğitimi (X=30,21) ve zihin engelliler bölümünde okuyan öğretmen adaylarının (X=35,60),
matematik bölümünde (X=21,70; X=25,40) okuyan öğretmen adaylarına göre p<.05 eğitimde mobil teknolojileri
kullanıma algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algılarının Mobil Teknolojileri Kullanma
Durumları Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik U-Testi Sonuçları
Mobil
Teknolojileri
Kullanıyor
musunuz?

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Evet

324

168,24

54511,0

1055,000

,156

Hayır

9

122,22

1100,00

Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları ölçeğinden aldıkları puanlar mobil
teknolojileri kullanıp kullanmama değişkeni açısından incelendiğinde herhangi bir anlamlı farklılık
bulunmamıştır, U=1055,000, p>.05. Buna göre öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanma
algıları mobil teknolojileri kullanan öğrenciler ile kullanmayan öğrenciler arasında değişmemektedir.
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknoloji Kullanım Algılarının hangi Mobil Teknolojileri
Kullandıkları Durumuna Göre Karşılaştırılmasına Yönelik U-Testi Sonuçları
Akıllı Telefonlar
Cep Bilgisayarları
Tablet PC’ler
Netbook
Dizüstü Bilgisayarlar
Mp4 oynatıcı
Podcast

Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
Kullanıyorum
Kullanmıyorum

Sıra Ort.
172,53
158,68
187,22
165,84
172,28
166,15
165,18
167,23
169,79
143,97
169,89
166,54
160,58
167,26

n
200
133
18
315
46
287
38
295
297
36
46
287
13
320

288

Sıra Toplamı
34506,00
21105,00
3370,00
52241,00
7925,00
47686,00
6277,00
49334,00
50428,00
5183,00
7815,00
47796,00
2087,50
53523,50

U

p

12194,000

,197

2471,000

,358

6358,000

,688

5536,000

,901

4517,000

,127

6468,000

,826

1996,500

,806
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Öğretmen adaylarının mobil teknolojilerden akıllı telefonlar, cep bilgisayarları, tablet bilgisayarlar, netbooklar,
dizüstü bilgisayarlar, mp4 oynatıcı ve podcastlari kullanma durumuna göre eğitimde mobil teknolojileri
kullanma algıları arasında herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir. Buna göre, mobil teknolojileri
kullanan öğretmen adaylarının, mobil teknolojileri kullanmayan öğretmen adaylarına göre eğitimde mobil
teknolojileri kullanma algıları arasında fark olmadığı görülmüştür.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil kullanım algılarının belirlemek için “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,
“Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklinde 4’lü Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık
katsayısı olan Cronbach alpha değeri .89 olarak bulunmuştur. Tek faktörlü olan bu ölçek toplam varyansın
%49,16’sını açıklamaktadır.
Elde edilen veriler cinsiyet, eğitimde mobil teknolojileri kullanma durumu ve hangi mobil teknolojileri
kullandıklarına değişkenlerine göre Man-Whitney U testi ile, bölüm değişkenine göre ise Kruskal-Wallis H testi
ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sadece bölüm değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir fark gözlenmiştir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Bu bulgu, Kağızmanlı, Tatar ve Zengin (2013)’in öğretmen adaylarının matematik
öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarının incelendiği çalışma ve Kobak, Taşkın (2013)’ın öğretmen
adaylarının teknoloji algısının incelendiği çalışma ile paralellik göstermektedir. Buna göre eğitimde mobil
teknolojileri kullanma algıları öğretmen adaylarının kız veya erkek olma durumlarına göre değişmemektedir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları mobil teknolojileri kullanma durumları
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna göre eğitimde mobil teknolojileri kullanma
algıları öğretmen adaylarının mobil teknolojileri kullanıp kullanmama durumlarına göre değişmemektedir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanım algıları eğitimde hangi mobil teknolojileri
kullandıkları değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir Buna göre eğitimde mobil teknolojileri
kullanma algıları öğretmen adaylarının akıllı telefonlar, cep bilgisayarları, tablet PC’ ler, netbooklar, dizüstü
bilgisayarlar, mp4 oynatıcı, podcast kullanıp kullanmama durumlarına göre değişmemektedir.
Öğretmen adaylarının eğitimde mobil teknolojileri kullanma algıları öğrenim görmekte oldukları bölümlere göre
değişiklik göstermektedir. Buna göre böte, okul öncesi eğitimi, zihin engelliler eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi,
psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen
adaylarının, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarına göre eğitimde mobil teknolojileri
kullanım algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitimi ve zihin engelliler eğitimi
bölümünde okuyan öğretmen adaylarının, matematik eğitiminde okuyan öğretmen adaylarına göre eğitimde
mobil teknolojileri kullanım algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE 3 BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK
3D VIRTUAL REALITY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Ömer Faruk Sözcü1, Müleyke Şahinler Albayrak2, İsmail İpek3, Hüseyin Kınay4

Özet
Gelişen teknoloji ile eğitime adapte edilen teknolojiler güncellenmekte ve yeni fikirler yabancı dil öğretimine entegre
olmaktadır. Bilgisayar, internet, akıllı telefon ve etkileşimli tahtanın kullanıldığı ve bu teknolojilerle beraber kullanılabilen
3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamaları da yabancı dil öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Yabancı dil becerilerini kalıcı
öğretmenin yolu, öğrencileri hedef dilin gerçek hayattaki kültürünü sunmaktan geçmektedir.
Bu araştırmanın amacı, 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarının yabancı dil öğretimine potansiyel etkisini ve
animasyonların sınıf içi ve web tabanlı uzaktan eğitim süreçlerinde nasıl etkin bir şekilde kullanıldıklarının incelenmesidir.
Bu kapsamda alan yazın taramasında var olan çalışmalar incelenmiş olup 3 boyutlu sanal gerçekliğin öğrencilerin hedef
dilde iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayarak öğrencilerin
sosyalleşmesine olanak tanıdığı görülmüştür. Bununla birlikte, 3 boyutlu sanal gerçekliğin yabancı dil öğretiminde de
kullanılması ile birlikte farklı zeka tiplerine hitap etme avantajıyla dil becerilerini geliştirmek ve öğrencileri motive etmek
gibi olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, 3 boyutlu sanal gerçeklik, yabancı dil eğitimi, second life
Abstract
As technology improves, technologies adapted to education is updated and innovative ideas integrate foreign language
learning. 3D virtual reality applications which could be used with computers, network, smartphones and interactive
whiteboards influence foreign language learning to a great extent. Teaching foreign language learning effectively is
possible by presenting learners authentic material in the target language.
This study aims to examine the potential effects of 3D virtual reality (3D VR) on language learning and to look through
how animations are effectivly used in in-class training process and web based distance education. Litreature review has
been done on 3D VR used in foreign language learning. These studies infered that 3D VR improves learners
communication skills in the target language and gives an opportunity for socializing. Last but not least, studies have
concluded that 3D VR integrated with foreign langauge learning has the advantage of adressing multi- intelligent types and
motivating students.
Keywords: virtual reality, 3D virtual reality, foreign language learning, second life

1.

GİRİŞ

Günümüz eğitim ve öğretim uygulamalarında gelişen ve değişen farklı teknolojik kaynaklar kullanılmaktadır.
Özellikle internetin günlük hayat içerisinde her alanda önemli bir yere sahip olması bu teknolojik kaynakların
önemini artırmıştır. Bu teknolojik kaynaklar arasında; sosyal paylaşım siteleri (Baran, 2010), web tabanlı
ansiklopediler, web günlükleri (Exter, Rowe, Boyd & Lloyd, 2012), üç boyutlu çok kullanıcılı sanal ortamlar,
oyunlar, simülasyonlar gibi web teknolojileri ve programlar bulunmaktadır. Bu teknolojiler; çoklu kullanıma izin
vermesi, aynı anda farklı bilgi türünü bulundurması, bu bilgileri öğrenme topluluklarıyla paylaşma imkânı
sunması ve sanal ortamda olayın içinde yaşayarak uygulanması nedeniyle, eğitim-öğretim ortamlarında çeşitli
aktivitelerin geliştirilmesi için elverişli ortamlar sunmaktadırlar (Elmas & Geban, 2012; Genç, 2010).
Gelişen bu teknolojilerden biri olan, üç boyutlu (3-D) sanal dünyalar, geleneksel ve uzaktan eğitim için bizlere
çok özel fırsatlar sunmaktadır. Her geçen gün hızla yayılan geniş bantlı iletişim, ses, görüntü ve kablosuz
bağlantı teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, çoklu medya ve diğer uygulamalara her zaman erişim imkanı
olması, sanal dünyaları daha da uygulanabilir ve kullanabilir hale getirmiştir (Dalgarno & Lee, 2010; Dickey,
2005; Warburton, 2010; Bulu, İşler, 2011). Kullanılan bu yeni teknolojiler ve uygulamalar sayesinde de öğrenme
biçimleri değişmektedir (Yalın; 2007).
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2.

3 BOYUTLU SANAL GERÇEKLİK

Sanal gerçekliği ilk tanımlayanlardan birisi olan Greenbaum (1992), sanal gerçekliği birçok bilgisayar
çiziminden oluşan ve insan tepkilerine cevap veren alternatif bir dünya olarak tanımlamıştır. Dillenbourg,
Schneider, Synteta (2002) ise sanal gerçeklik ifadesi yerine sanal çevreyi kullanmayı tercih etmiş ve bunu bilgi
için tasarlanmış yer olarak tanımlamıştır.
Bir başka tanımda Sanal Gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu resimlerin ve animasyonların
teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermesinin yanı sıra, ortamda
bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak belirtilmiştir (Çavaş, Çavaş ve Can;
2004).
Sanal ortam olarak ta nitelendirilebilen Sanal Gerçeklik, herhangi bir “yerde” olmayı hissettiren ve bunun için
duyu organlarımıza çeşitli bilgiler (ışık, ses, ve diğerleri) sağlayan üç-boyutlu bir bilgisayar simülasyonudur
[web1].
Farklı bir tanımda ise sanal gerçeklik, insanların karmaşık bilgisayar sistemlerini ve verilerini görselleştirme,
manipule etmede ve etkileşimde bulunma için kullandıkları yollardan biri olarak tanımlanmaktadır (Çavaş ve
ark; 2004).
Sanal gerçeklik, bir teknolojiden ziyade bir tecrübe olarak, siber-uzaydaki görüntülerle karşılıklı ve etkileşimli
bir iletişimdir. Şu ana dek eğlence dünyasından, medikal alanda karmaşık bilimsel deneylere kadar, çok geniş bir
sahada pek çok uygulama alanı bulmuştur. İş başı ve örgün olmak üzere eğitimin her alanında geleneksel
öğrenme araçlarına ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmakta ve vazgeçilmez yeni fırsatlar ortaya koymaktadır.
Sanal Gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla
karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, bir benzetim modelidir (Bayraktar ve Kaleli; 2007).
Dickey (2005), üç boyutlu sanal dünyaları “kullanıcıların üç boyutlu simüle edilmis ortamda hareket ettiği ve
etkileşimde bulunduğu ağ tabanlı masaüstü sanal gerçeklik” (p. 439) platformu şeklinde tanımlamıştır.
3 Boyutlu Sanal Gerçekliğin Türleri ve Uygulamaları
Etkileşimli 3D ortamı, kullanıcının avatarlar ile temsil edilmesi, ve etkileşimli sohbet araçları sanal dünyaların
karakteristik özellikleridir (Dickey; 2005). Avatar, gerçek kullanıcının sanal dünyadaki temsilidir. Kullanıcılar,
klavye, fare, joystick, kinect vb donanımlar ile avatarlarını kontrol ederek üç boyutlu ortamda hareket edebilir
(yürümek, koşmak, el sallamak, vs.) ve diğer kullanıcı avatarları ile iletişime geçebilirler (Bulu, İşler; 2011).
Günümüzde başlıca 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulama alanlarına; kültür – sanat ve eğlence dünyasında, turistik
amaçlı, eğitimde, tıp ve cerrahi uygulamalarda, e-ticaret, inşaat sektörü ve üretim alanlarında karşılaşılmaktadır.
Sanal Gerçeklik Ortamlarının Sahip Olduğu Özellikler
Eğitimde kullanılan sanal gerçeklik ortamlarının sahip olduğu özellikler şunlardır (Çavaş ve Ark; 2004):
a)Etkileşim, b)Öğrencinin Dikkatinin Tam Olarak Toplanmasının Sağlanması, c) Akıcılık- Esneklik,
d)Deneyimsel Oluşu, e)Duyulara Önem vermesi,
3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Üzerine Yapılmış Araştırmalar
Nonis (2005) çalışmasında 3 boyutlu sanal gerçekliğin tüm eğitim alanlarında öğrencilerin öğretime daha fazla
entegre olduğunu belirtmiştir. 3 boyutlu sanal gerçekliğin oyunları dahil etmesi öğrencilerin motivasyon
seviyelerini yükseltmekte ve yapısalcı yaklaşımı desteklemektedir. Bronack, Sanders, Cheney, Riedl, Tashner ve
Matzen (2008) yüksek öğretime talep artıkça okulların kendi yükünü hafifletmek için uzaktan eğitim programları
geliştirdikleri ve bu programların internet ve sanal gerçeklik yazılımlarına olan ihtiyaçlarından bahsetmişlerdir.
3 boyutlu sanal macera oyunlarının avantajlarına değinen Gee (2005) okullarda yabancı dil eğitiminin oyunlarla
öğretilmesini iyi bir fikir olarak görse de, asıl vurgulamak istediğinin bu teknolojinin okul içi ve dışı eğitime
olanak sağlaması olduğunu belirtmiştir. Barkand ve Kush (2009) 3 boyutlu sanal gerçeklik oyunlarının eğitimde
kullanılmasının öğrencileri motive etmekle kalmayıp aynı zamanda öğrenme ihtiyaçlarını öğretmenin doğru
yönlendirmesiyle karşılayabileceğini belirtmiştir. Web tabanlı nesne yönelimli etki alanı olan simulasyonlar
(MOO) sıklıkla kullanılan 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarındandır (Peterson; 2009). Prensky (2006)
yaptığı bir çalışmada, 3 boyutlu sanal gerçekliğin online oyunlardaki başarısına değinmiş ve bu bilgisayar
oyunlarının gelecekte eğitim amaçlı kullanılması için birçok seçeneğin olacağını hayal ettiğini belirtmiştir.
Özellikle Türkiye’de eğitim denildiğinde statik, ciddi, disiplin içeren bir yapı anlaşılmaktadır (Kramer, 2010).
Özellikle öğretimsel oyun yazılımlarında eğlence öğesinin olması kaçınılmazdır. Öğrenciler oyun içinde ki
olaylar üzerine odaklanırlar. Eğlence ile öğrenme arasında çizgi çekmek her zaman kolay olmamakla birlikte
aslında böyle bir çizgiye pek gerek de yoktur. Çünkü eğlenirken öğrenmekte bir öğrenmedir (Kaya ve Önder,
2002). Bu nedenle birçok teorisyen tarafından öne sürülen; sanal ortam içerisindeki eğitim türü, eğlenceli,
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katılımı artırıcı, oyun içerikli, görsel öğeleri içeren, işbirlikli bir yapıya sahiptir (Kramer, 2010; Esgin ve ark,
2011)
Bulu ve İşler (2011); Second Life ODTÜ kampüsü tasarlayıp ve geliştirdikleri ortamda Özel Öğretim
Yöntemleri dersini harmanlanmış olarak verilmiştir. Öğrenciler, grup aktivitelerinde yer almış ve öğretim
tekniklerini sanal sınıflarda uygulamışlardır. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin Second Life ortamına karşı
bakış açılarının olumlu olduğu, Second Life ile öğrenmeyi eğlenceli bulduğunu, Second Life’ın öğrenmeyi ilgi
çekici yaptığını ve motivasyonlarının arttığı sonuçlarına ulaşmış, öğrenciler tecrübelerini değişik, merak
uyandırıcı, eğlenceli, etkili, gerçekçi, verimli, yararlı, ders için motive edici olarak tanımlamıştır.
Esgin, Pamukçu, Ergül ve Ansay (2011), çevrimiçi sosyal ortamların (SecondLife) sanal sınıf özelliğinin, afiş
tasarımı (Photoshop) konusu kapsamında kullanılmasının öğrencinin başarı ve motivasyonuna etkisini araştırmış
ve sonuç olarak öğrencilerin başarıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır ancak
geleneksel eğitime alternatif olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
Bayırtepe ve Tüzün (2007)’ün seçmeli bilgisayar dersi donanım konusunun öğretiminde, 3-B bilgisayar
oyununun kullanıldığı, oyun-tabanlı öğrenme ortamı ile anlatıma dayalı öğrenme ortamının karşılaştırıldığı
araştırmasında; öğrencilerin başarıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Wong (2006)’ araştırmasında SecondLife ortamında öğrencilerin gerçek bir sınıfta olduğu hissine kapıldığı,
hayal gücü ve yaratıcılığını gerçekleştirme aşamasında gerçekte mümkün olmayan imkânlara sahip olduğunu
ifade etmiştir. Bu yönüyle eğitimi ele alacak olursak ortamı ve içeriği barındıran bir öğrenme bulutu olarak
görmek mümkün olduğu ve bu uygulama sayesinde kurumların mekân maliyeti ve sınırlaması olmadan serbest
zamanlı eğitim ve öğretim etkinliğini devam ettirebileceğini belirtmiştir.
Kramer, (2010) ise SecondLife içinde, öğrenciler rol oynama yetisini kazandığını, teknolojinin sanal ortamlarda
nasıl kullanılabileceğini anladığını, işbirlikli öğrenmeye teşvik edildiğini, bununla da öğrencinin sorumluluk
kazanmasına yardım eden bir özelliği olduğunu belirtmektedir.
3 Boyutlu Sanal Gerçekliğin Yabancı Dil Eğitimi Alanında Kullanılması
3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarında rol oynama sıkça karşılaşılan durumlardır. Rol oynama tekniğinde,
öğrencilerin önceden belirlenmemiş bir konuda doğaçlama olarak konuşmalarını sağlamak ve böylece alacakları
eğitimde kendilerine güvenlerini arttırmak amaçlanır. Rol oynama, öğrencilerin başka bir kimliğe bürünerek
verilen bir çerçeve senaryo dahilinde kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir öğretim tekniğidir (Saban, 2002).
Rol oynamanın, sosyal etkileşimin oluşturulmasında en etkili olan öğretim tekniklerinin başında geldiği
söylenebilir (Joyce & Weil, 1992). Rol oynama süreçlerinde; öğrenme, etkileşim sağlama ve sosyalleşme ile
birlikte, kendine güveni ve saygıyı da geliştirir (Yeğen, 2003). Bezir, Çukurbaşı ve Baran, (2011) yaptığı
çalışmada rol oynama tekniğinin kullanılmasının temel sebebi öğrencilerin birbirleriyle sosyal etkileşime
girmelerini, birbirlerinden öğrenirken aynı zamanda onlara çok zor gelen hazırlıksız İngilizce konuşabilme
deneyimi kazanıp kendilerine güvenlerini sağlamaları amaçlanmıştır.
3 boyutlu sanal gerçeklik olarak geliştirilen bilgisayar oyunları, eğitim ve dil öğretiminde hem direkt hem dolaylı
olarak kullanılmaktadır.
Ibáñez, García, Galán, Maroto, Morillo, ve Kloos, (2011) 3 boyutlu sanal gerçeklik sayesinde öğretimin
kontrolünü kaybetmeden yabancı dil öğretiminin mümkün olabileceğini belirtmektedirler. Geliştirdikleri oyun ile
3 boyutlu sanal gerçekliğin öğrencilerin hedef dilde iletişim becerilerini geliştirirken aynı zamanda kendi
aralarında iletişim kurmalarını sağlayarak öğrencilerin sosyalleşmesine olanak sağlamış ve sanal ortamların
insanları asosyalleştirdiği eleştirilerine olumlu bulgularıyla cevap vermişlerdir.
Kastoudi’nin (2011) yaptığı çalışmada 3 boyutlu sanal gerçeklik ile macera oyunu geliştirilmiş ve öğrencilerin
hedef dildeki kelime edinimleri incelenmiştir. Oyunun görselleri ve öğrencilerin yazılı olarak birbirleriyle
iletişim kurmasından dolayı öğrencilerin hedef kelimeleri algılamaları başarılı olmuştur. Öğrencilerin avatar
seçimiyle ikinci bir hayat yaşamalarının öğrencilerin hedef dilde iletişim kurmalarına imkan vermiş ve bu sayede
dil becerilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtmiştir.
Koenraad (2008), yapılan diğer çalışmaların aksine, yazılı iletişim yerine geliştirdiği 3 boyutlu sanal gerçeklik
uygulamasında ses ile iletişim özelliği kullanmıştır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan, ses özelliği olan 3
boyutlu sanal gerçeklik uygulamasının 13 ve 14 yaş grubundaki A1 ve A2 seviyesindeki öğrencilerin Fransızca
dil becerilerini geliştirmeleri incelenmiştir. Koenraad (2008) çalışma sonucunda öğrencilerin geleneksel
yöntemle derse devam etmek istemediğini ve bu yöntemi motive edici bulduklarını belirtmiştir.
Rankin, Gold ve Gooch (2006) yaptıkları çalışmalarda, yabancı dil öğretiminde dijital bir öğrenme ortamı
oluşturmak için, rol yapma oyunları ve yabancı dil öğretimindeki yaklaşımları entegre etmişlerdir. Bilgisayar
destekli dil öğretimi yerine, daha yenilikçi bir kavram olan sanal gerçeklik ortamında yabancı dil yaklaşımını
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uygulamışlardır. Geleneksel yöntem ile öğretim ve 3 boyutlu sanal gerçeklik ile dil öğretimi çalışmasında 2 ayrı
deney grubunun sonucunda, geleneksel yöntem ile öğrenenlere kıyasla, 3 boyutlu sanal gerçeklik ortamında
öğrenciler kelime hazinelerini %40 oranında arttırdıkları görülmüştür.
Peterson (2009) yaptığı çalışmada öğrencilere gerçek hayattan kesitler sunan, şehir merkezi veya üniversite gibi
ortamlarda öğrencilerin yazılı olarak hedef dilde iletişime geçmelerine imkan veren bir simülasyonun yabancı dil
öğretimini büyük ölçüde olumlu bir şekilde etkilediğini ve yeni araştırmalar için büyük fırsatlar barındırdığından
bahsetmiştir.
Gee (2003) çalışmasında öğretmenlerin ve eğitimcilerin bilgisayarları yabancı dil eğitiminde etkin olarak
kullanmak için daha pek çok çalışma gerçekleştirmeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Bilgisayar kullanmanın yanı
sıra bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılması için eğitimcilerin ve ailelerin bilinçlendirilmeleri gerektiğinden
bahsetmiştir. Dil öğretiminde kullanılacak 3 boyutlu sanal gerçekliğin avantajlarını ise; metin içinde kelime
sunma, hedeften haberdar etme, bilgiyi üreten bireyler olma ve tam zamanında bilgi sunma olarak belirtmiştir.
Bezir, Çukurbaşı ve Baran’nın (2011) Second Life ortamında rol oynama tekniği kullanarak yabancı dil üzerine
geliştirilen aktivitelerin tasarım sürecini sunmak ve yürütülen aktivitelere ve ortama yönelik öğrenci görüşlerini
inceledikleri çalışmada, öğrencilerin çoğunun İngilizce konuşmaya yönelik özgüvenlerinin ve konuşma
becerilerinin arttığını belirtmişlerdir. Second Life’ta doğru bir şekilde tasarlanmış ortam ve etkinliklerin,
öğrencilerin öğrenmelerini kendi kendilerine yaparak ve yaşayarak anlamlandırmalarını sağlamaktadır (Wang &
Braman, 2010). Second Life‟ın bu avantajı ile rol oynama tekniğini birleştirerek, öğrencilere gerçeğe yakın
İngilizce konuşabilecekleri ortamın oluşturulduğu düşünülmektedir.
Yabancı Dil Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçekliğin Avantajları
Peacock (1997) yabancı dil öğrencilerine dil becerilerini kalıcı öğretmenin yolunun, öğrencileri hedef dilin
gerçek hayattaki kültürünü sunmaktan geçtiğini belirtmiştir. Schwienhorst (1998) çalışmasında sanal gerçekliğin
yabancı dil öğretim kaynakların ulaşılmasını kolaylaştırdığını ve bunun yabancı dil öğretimi için büyük bir
avantaj olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışmaların en büyük avantajı, öğrencilerin hedef dildeki ülkelere
gitmelerine gerek kalmadan, orada karşılaşabilecekleri durumlara 3 boyutlu sanal gerçeklik sayesinde
ulaşabilmeleri ve dil becerilerini bu motive edici etken sayesinde geliştirebilmeleridir. Zheng, Young, Wagner &
Brewer (2009) sanal ortamda öğrencilerin hedef dilde iletişim kurma imkanlarını değerlendirmiştir. 3 boyutlu
sanal gerçeklik sayesinde hedef dilin hareketleri koordine etmek için kullanıldığı zaman anlamın ortaya çıktığını
belirtmiştir. 3 boyutlu sanal gerçekliğin yabancı dil eğitiminde yazma, okuma duyma, konuşma becerilerini
geliştirme ve öğrencileri motive etme adına önemli avantajlarının olduğu çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Diğer
önemli avantajıysa 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarının zaman ve mekandan bağımsız olarak, sınıf ve okul
gerektirmeden öğretimin devam edebilmesi.
Yabancı Dil Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçekliğin Sınırlılıkları
Zheng, Young, Wagner & Brewer (2009), yüz yüze yabancı dil öğretimi ve sanal gerçeklik ile dil öğretimi
arasındaki farkları incelemiştir. Bu araştırmanın sonucunda, 3 boyutlu sanal gerçekliğin başarıya ulaşması için
bu yazılımların öğrencilerin hedef dildeki kültürün öğelerini ve dil becerilerini geliştirecek en uygun şekilde
oluşturulduğu zaman başarıya ulaşabileceklerini belirtmiştir. Öğrencilerin hedeften haberdar edilmelerinin
önemli olduğunu vurgulamış ve hedeften habersiz öğrencilerin 3 boyutlu sanal gerçeklik ortamında kendi
kendilerine öğrenmeyi beklemelerinin safça olduğunu belirtmişlerdir. 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarını
geliştirmek yüksek maliyetlidir ve uzun zaman alır 3 boyutlu sanal gerçeklik ile iletişim için elektrik, internet ve
bilgisayar gerektirmektedir. İnternet bağlantısının hızı, sanal gerçekliğin kullanımına uygun bilgisayar
sistemlerinin kalitesi, maliyetleri, sanal gerçekliğin sistemlerinin pahalı olması dezavantajlardır. (Bayraktar ve
Kaleli; 2007).
Öğrenciler ise en çok karşılaştıkları problemleri Internet bağlantısı, grafik kartı, ses problemi ve objelerin
yüklenmesi olarak belirtmişlerdir (Bulu, İşler, 2011).
3.

SONUÇ VE ÖNERİ

Eğitimde ve yabancı dil eğitiminde kullanılan 3 boyutlu sanal gerçekliğin öğrencileri motive ettiği, zaman ve
mekan kavramından bağımsız olarak öğrencilere eğitim imkanı sunduğu ortaya çıkmıştır. Yapısalcı yaklaşımın
desteklediği 3 boyutlu sanal gerçeklik öğrencilere kendi avatarlarını oluşturma imkanı sunarak onları bilgiyi
tüketen değil üreten bireyler olmaları için imkanlar sunuyor. 3 boyutlu sanal gerçeklik imkanı sunan bilgisayar
oyunları, similasyonlar, video oyunları öğrencilerin assosyalleşmeden birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan
vererek yabancı dil öğrenmelerini sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda geleneksel yöntemlere göre olumlu
sonuçlar alan 3 boyutlu sanal gerçekliğin sınırlılıkları da bulunmaktadır. İletişim için internet, bilgisayar ve
elektriğe ihtiyacı olan bu yöntem, bilgisayar oyunlarının sınırlı sayıda üretilmesi, profesyonel bir yazılımcı
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gerektirmesi ve yeteri kadar 3 boyutlu sanal uygulama seçeneği olmaması bu yöntemin yaygınlaşmasını
engellemektedir.
Yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının, dil becerilerini geliştirmesi için geliştirilen 3 boyutlu sanal
uygulamalarında etkili olarak uygulandığı zaman olumlu sonuçlar ortaya çıktığı görülmüştür. Geliştirilen
oyunların yeterli olmaması sebebiyle yapılan sınırlı sayıdaki araştırmaların geliştirilmesine ve daha fazla
araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.
4.
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ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI İNTERNET RİSKLERİNE
YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Onur Dönmez1, H. Ferhan Odabaşı2, Işıl Kabakçı Yurdakul3, Abdullah Kuzu4, Ümit Girgin5
Özet
Çocukların, internet teknolojilerini gittikçe artan oranlarda ve özerk olarak kullanma eğiliminde olmaları ebeveyn ve
yetişkin gözetimi dışında internet kaynaklı risklerle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Çocukların deneyimlediği
internet kaynaklı risklere ilişkin haberlerin yaygınlaşmasıyla birlikte yetişkinlerin risk algıları internet – çocuk ilişkisinin
sağlıklı sürdürülebilirliğinde önemli bir faktör haline gelmektedir. Bu bağlamda çocukların güvenli internet kullanımındaki
paydaşların risk algıları önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışmanın amacı öğretmen adayları için geliştirilen çocukların
karşılaştığı internet risklerine yönelik algı ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışmalarının raporlanmasıdır. Çalışmalara
alanyazın taraması ve benzer ölçeklerin incelenmesiyle başlanmıştır. Ardından uzman panelleri ile oluşturulan kuramsal
çerçeve ve madde havuzu değerlendirilmiştir. Oluşturulan madde havuzu ve pilot formun uzmanlarca değerlendirilmesinin
ardından form 40 sınıf öğretmeni adayıyla pilot değerlendirmeye alınmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizleri ile test edilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda 6 faktörlü bir yapı sergileyen 20 maddelik
“Öğretmen Adayları İçin Çocukların Karşılaştığı İnternet Risklerine Yönelik Algı Ölçeği” geliştirilmiştir. Geliştirilen
ölçeğin güvenirliği iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemleriyle gösterilmiştir. Sonuçlar, ölçeğin güvenilir ve geçerli
bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: öğretmen adayı, ölçek, risk algısı, algılanan risk, güvenli internet

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ve kökten değişimler sonucunda, internet bireylerin günlük
yaşantılarının bir katmanı haline gelmiştir (Odabaşı, Kabakçı ve Çoklar, 2007). Özellikle internet ve mobil
iletişim teknolojilerinin ucuzlaması sonucu bu teknolojiler evlere ve okullara girerek çocukların doğrudan
erişimine açık hale gelmiştir (Chou ve Peng, 2011). Uluslararası araştırmalar, internetin çocukların günlük
yaşamlarının bir parçası olduğunu ve çocukların internet kullanımının günden güne özerkleşme ve mobilleşme
eğiliminde olduğunu göstermektedir (Livingstone, Haddon, Görzig ve Olafsson, 2011). Çocukların dijital
teknolojileri akıcı kullanımlarını vurgulayan dijital yerli, ağ nesli, milenyum nesli, usta çocuklar gibi terimler
üretilmişse de, çocuklar internet kullanırken sorunlar yaşamaktadır (Valcke, Bonte, De Wever, ve Rots, 2010).
Çocuk – internet etkileşiminde çevrimiçi öğrenme, dijital vatandaşlık gibi fırsatların yanında internet bağımlılığı
(Smahel ve ark., 2012), siber zorbalık, özel hayatın gizliliği gibi sorunlar da yer almaktadır (Chang, 2010;
Gasser, Maclay, ve Palfrey, 2010). Pek çok araştırmada çocukların bu sorunları yaşadığı raporlanmıştır (Jones,
Mitchell ve Finkelhor, 2012; Livingstone, Davidson, Bryce, Hargrave, ve Grove-Hills, 2012; Valcke, De Wever,
Van Keer, ve Schellens, 2011; Walrave, 2011). Örneğin, Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş, Kurşun ve Ogan (2014)
Avrupa genelinde yirmiden fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen EU Kids Online II projesinde Türkiye’de
çocukların çevrimiçi risklerle karşılaşma oranını %25 olarak açıklamıştır. Bu çalışmada Avrupa ülkelerinin
ortalaması %33 olarak belirlenmiştir. Ek olarak sosyal paylaşım sitesi kullanan çocukların üçte birinin yaşının
yasal sınırın altında olduğu, %85’inin ebeveynlerinin yasaklamalarına rağmen profillerinde kişisel bilgilerini
paylaştığı raporlanmıştır. Çocukların %13’ü internette cinsel içerikler gördüğünü, %46’sı bu görsellerden
rahatsız olduğunu bildirmiştir. Çocukların %3’ü siber zorbalığa maruz kalmış, %12’si cinsel içerikli mesaj almış,
%4’ü cinsel içerikli mesaj yolladığını belirtmiştir. Çocukların %14’ü yüz yüze tanımadığı kişilerle internette
görüşmüş, %2’si internette tanıştığı kişilerin yüz yüze görüşme tekliflerini kabul etmiştir. Çalışmalar gerekli eokuryazarlıkları henüz sağlayamamış çocukların internetle gelen risklere açık olduğunu göstermektedir.
Teknolojilerle birlikte gelen riskler bilimsel, endüstriyel ve sosyal alanda önemli bir çalışma başlığıdır
(Fischhoff, Watson ve Hope, 1984). Teknolojilerin faydaları ve riskleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı
olduklarından, risk azaltma çalışmaları faydaların azalmasına ve toplumsal ikilemlere yol açabilmektedir
(Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read, ve Combs, 1978). Günümüz toplumları sıklıkla karar vericilerin
teknolojik yeniliklerin faydaları ve risklerini karşılaştırarak karar almalarını beklemektedir. Bu karar
süreçlerinde, bireysel ya da toplumsal düzlemlerde olsun, algılanan risk önemli bir faktördür (Morgan, 1990).
Algılanan risk kavramı çevre, nükleer enerji, teknoloji, pazarlama, sosyal politika, tıp ve bilişim alanlarında pek
çok bağlamda ele alınan bir kavramdır (Belanche, Casaló ve Guinalíu, 2012; Dowling ve Staelin, 1994; Slovic,
1993; Sweeney, Soutar ve Johnson, 1999). Pek çok farklı alanda çalışılıyor olmasına rağmen, algılanan risk hem
1
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gerçekleşme ihtimalinden hem de sonuçlardan etkileniyor olması yönüyle bulanık bir kavramdır (Sjöberg, 2000).
Negatif bir olayın gerçekleşme ihtimali yükseldikçe ve bunun sonuçlarının kötüleşmesi beklendiğinde risk
artmaktadır (Sjöberg, 1999). Algılanan riskin belirleyicileri arasında olasılık algısı, sonuçların ciddiyeti,
doğrudan ya da dolaylı risk deneyimi, riskin hedefi, risk üzerindeki kontrol derecesi, olası kayıp türleri, bireyin
riske gönüllü ya da zorunlu maruz kalması gibi etmenler sayılmaktadır (Sjöberg, 2000; Dowling, 1986; Starr,
1969).
Öğretmenlerin çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algıları iki açıdan önemlidir. Öncelikle
öğretmenler, çevrimiçi riskler konusunda çocukların birincil başvuru kurumları arasında yer almaktadır (Palfrey
ve Gasser, 2008). Livingstone ve arkadaşları (2012) cinsel taciz vakalarında gençlerin %24’ünün öğretmenlere
başvurduklarını belirtmişlerdir. Berson ve arkadaşları (2002) gençlerin öğretmenlerle güvenli internet kullanımı
konusunda konuşmalarının internette tanıştıkları bir yabancı ile görüşmeyi kabul etme ve bu görüşmelere gitme
oranlarını azalttığını belirtmektedir. Bu durum, öğretmenlerin internet riskleri konusunda çocuklara ve gençlere
rehberlik edebilecek birikim ve vizyona sahip olmalarının önemini vurgulamaktadır (Berson, Berson ve Berson,
2002; Byron, 2008; Akbulut, 2011). Öğretmenlerin çevrimiçi risklere yönelik algılarını önemli kılan ikinci başlık
ise algılanan riskin teknoloji entegrasyonundaki önemidir. Teknoloji entegrasyonu risk barındıran bir eğitsel
dönüşüm sürecidir (Howard, 2011). Howard (2013) öğretmenlerin teknolojiye dirençlerini teknoloji hakkındaki
olumsuz tutumlarına ve eğitimde riskten kaçınma yaklaşımlarına bağlanmaktadır. Örneğin, öğretmenler ve
öğrenciler arasındaki artan popülerliklerine rağmen sanal dünyaların eğitime entegrasyonu içerdikleri riskler
tarafından sınırlanmaktadır (Kirschner ve Selinger, 2003; Kluege ve Riley, 2008). Öğretmenlerin risk algılarının
öğrenciler ve eğitsel düzenlemeler için taşıdığı öneme rağmen bu konudaki çalışmaların sınırlılığı göze
çarpmaktadır. Bu çalışmada çeşitli araştırmalarda kullanılabileceği düşünülen Öğretmen Adayları İçin
Çocukların Karşılaştığı İnternet Risklerine Yönelik Algı Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları
raporlanmıştır.
YÖNTEM
Ölçek geliştirme çalışmalarında Şekil 1’de gösterilen aşamalar izlenmiştir. Sürecin ilk beş aşamasında ölçeğin
kapsam ve görünüş geçerliğinin sağlanması için alanyazın taraması ve uzman görüşlerinden yararlanılmıştır.
Bundan sonraki aşamalarda tarama modelinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, kullanılacak
analizlerin ölçütleri sağlanana kadar Türkiye genelinden üniversiteler seçilmiş ve üniversitelerde okumakta olan
Sınıf Öğretmenliği ABD. öğrencilerinden veri toplanmıştır. Pilot uygulama için 40, açımlayıcı faktör analizi için
392, doğrulayıcı faktör analizi için 272 öğrenciden veri toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi için toplanan
veriler ölçeğin iç tutarlık katsayısının belirlenmesi için de kullanılmıştır. Test-tekrar test güvenirliği çalışmaları
için ölçek 50 öğrenciye iki kez uygulanmıştır. Uygulamalarda toplanan veriye ilişkin detaylar ilgili başlığın
altında tablolaştırılmıştır.
1. Alanyazın taraması

2. Uzman paneli - I

• Kuramsal çerçeve
• Benzer Ölçekler

• Kuramsal çerçevenin
değerlendirilmesi
• Madde önerileri

6. Pilot uygulama

5. Uzman görüşü

4. Uzman paneli - II

• Anlaşılırlık

• Dil
• Kapsam

• Madde yapısı
• Ölçek formu
• Maddelerin uygunluğu

7. Açımlayıcı faktör
analizi

8. Doğrulayıcı faktör
analizi

Şekil 1 Veri toplama aracı geliştirme aşamaları
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3. Madde havuzu

9. Güvenirlik
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BULGULAR
Alanyazın taraması
Alanyazın taramasının ilk amacı madde havuzu geliştirme sürecinde temel alınacak kuramsal çerçevenin
belirlenmesidir. Gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda Hasebrink, Livingstone, Haddon ve Olaffson’un
(2009) çevrimiçi riskler çerçevesinin kapsam ve belirleyicilik açısından uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu
çerçevede çocukların karşılaşabileceği çevrimiçi riskler, çocuğun alabileceği roller ve gizil amaçlar eksenlerinde
çaprazlanmıştır. Dikey eksende, çocuk, içeriklerden yararlanırken alıcı, iki yönlü bir iletişimin hedefi olarak
etkileşen ve bilinçli gerçekleştirdiği problemli etkinliklerde aktör rollerini alabilmektedir. Yatayda yer alan
nedenler eksininde ise ticari ilgiler, saldırganlık, cinsellik ve değerler/ideolojiler yer almaktadır. Roller ve
nedenlerin çaprazlanmasıyla 12 risk odağı oluşturulmaktadır. Örneğin cinsellik teması aşağıdaki şekilde ele
alınmıştır.
Cinsellik/Alıcı: Çocuğun çevrimiçi etkinlikleri sırasında bilinçsiz olarak cinsel öğelere (reklamlar, sayfalar)
maruz kalması.
Cinsellik/Etkileşen: Çocuğun çevrimiçi iletişimlerinde cinsel öğeler içeren (taciz, yüz yüze görüşme isteği)
mesajlara maruz kalması.
Cinsellik/Aktör: Çocuğun bilinçli olarak cinsel içerikler araması, başkalarıyla iletişimlerinde problemli cinsel
içerikler kullanması.
Bu çerçevedeki 12 odak odağının madde havuzunun geliştirilmesi sürecinde temel alınmasına karar verilmiştir.
Uzman Paneli - I
26.09.2012 tarihinde Türkiye’de internet ve elektronik iletişimden sorumlu otorite olan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’ndan (BTK) uzmanlar ve bu konuda çalışmaları bulunan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinin katılımıyla “Türkiye’de Gözlemlenen İnternet Risklerinin Belirlenmesi”
başlıklı uzman paneli düzenlenmiştir. Bu panelde öncelikle, bulunan çevrimiçi riskler çerçevesindeki odakların
geçerliliği Türkiye bağlamında değerlendirilmiştir. Uzmanlardan verilen formdaki her bir risk odağını 1- Az
etkilidir, 7- Çok etkilidir arasında puanlaması istenmiştir. Değerlendirme sonucu odaklara verilen ortalama
puanlar (Tablo 1) yedili likert formdaki orta nokta olan dördün üzerinde olduğundan madde havuzunda tüm
odaklara ilişkin madde yazılmasına karar verilmiştir.
Tablo 1 Çevrimiçi risk odaklarına verilen ortalama puanlar
Alıcı
Etkileşen
Aktör

Ticari ilgiler
6,00
6,15
5,54

Saldırganlık
6,43
6,46
5,85

Cinsellik
6,46
6,08
4,17

Değerler/İdeolojiler
5,85
6,31
5,23

Risk odaklarının form üzerinden değerlendirilmesinden sonra madde havuzuna eklenmek üzere uzmanlardan
Türkiye’de gözlemlenen olaylara örnekler vermeleri istenmiştir. Panelin bu bölümü video ve ses kayıt cihazları
ile kayıt altına alınmıştır. Panel sonrasında bu kayıtlar incelenerek maddeler çıkarılmış ve madde havuzunda
ilgili risk odaklarının altına eklenmiştir.
Madde Havuzu
Alanyazın taraması gerçekleştirilerek güvenli internet kullanımı konusunda kullanılan ölçek ve anketlere
ulaşılmıştır. Bu formlardaki maddelerden seçilenler Türkçe’ye çevrilerek madde havuzuna eklenmiştir. Bu
çevirme işleminde maddelerin orijinal hallerine sadık kalınmıştır. Bu işlemler sonucunda madde havuzunda 44
madde yer almıştır.
Uzman Paneli - II
04.09.2013 tarihinde ölçek geliştirme deneyimi olan 7 öğretim üyesi (1 Prof.Dr., 4 Doç.Dr. ve 2 Yrd.Doç.Dr.) ve
bir araştırma görevlisinin katılımıyla ikinci uzman paneli düzenlenmiştir. Panelde öncelikle uzmanlara temel
alınan risk odakları tanıtılmıştır. Ardından madde havuzundaki ifade türlerinden en uygun olanının seçilmesine
geçilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin yönerge dilinin “verilen durumlar sizce çocuklar için ne kadar
tehlikelidir” şeklinde oluşturulmasına, madde ifadelerinin de “Çocuğun cinsel içerikler görmesi” şeklindeki
durumlar halinde yazılmasına karar verilmiştir. Maddelerin “Az tehlikelidir – Çok tehlikelidir” aralığında 6’lı
likert formda katılımcılara yöneltilmesine ve ara değerler için derecelendirme ifadeleri kullanılmamasına karar
verilmiştir. Altılı likert form seçilerek ölçmenin duyarlığının, güvenirlik ve geçerliğin arttırılması amaçlanmıştır
(Chang, 1994; Cummins ve Gullone, 2000). Ek olarak çift sayılı derecelendirme sayesinde katılımcıların
ortadaki değerlere yönelmesinin önüne geçilmesi ve konu hakkında olumlu ya da olumsuz görüş bildirmeye
yöneltilmeleri amaçlanmıştır (Chomeya, 2010; Garland, 1991).
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Ardından oluşturulan maddelerin risk odaklarına uygunluğunun değerlendirilmesine geçilmiştir. Uzmanlardan
her maddeyi riskler çerçevesindeki bir odağın altında sınıflamaları ve gerekli görmeleri halinde madde için
düzenleme önerisi yapmaları istenmiştir. Bu uygulama sonucunda, uzmanların görüş birliğine vardığı maddeler
kuramsal çerçevedeki başlıklar altına eklenmiştir. Süreç sonunda uzman görüşleri doğrultusunda “kişisel
bilgilerin paylaşılması” odağının çalışmaya eklenmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak 13 boyut altında 48
madde elde edilmiştir.
Uzman Görüşü
Oluşturulan taslak form farklı alanlarındaki uzmanlara gönderilerek değerlendirmeleri alınmıştır. Her uzmandan
gelen dönütler çerçevesinde yeni taslak formlar oluşturulmuş ve bir sonraki uzmana taslak formun güncel
versiyonu gönderilmiştir. Görüş alınan uzmanların alan ve unvanlarına göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 Görüş alınan uzmanların kurum ve alanlara göre dağılımı
Kurum
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Alan
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
İlköğretim Bölümü
BÖTE
BÖTE
BÖTE
İlköğretim Bölümü
BÖTE
BÖTE
BÖTE
BÖTE
BÖTE
BÖTE
BÖTE
Eğitim Bilimleri Bölümü – PDR ABD.
Eğitim Bilimleri Bölümü – PDR ABD.
Eğitim Bilimleri Bölümü – PDR ABD.
Eğitim Bilimleri Bölümü – PDR ABD.
Eğitim Bilimleri Bölümü – EYTPE ABD.
BÖTE

Ünvan
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Öğretim Görevlisi
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Araştırma Görevlisi
Doçent Doktor
Profesör Doktor
Doçent Doktor
Doçent Doktor
Doçent Doktor
Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Profesör Doktor
Profesör Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Araştırma Görevlisi
Yardımcı Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor

Son aşamada hazırlanan madde havuzu dil geçerliği için Türkçe, yüz/görünüş geçerliği için Ölçme
Değerlendirme uzmanlarının görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. İfade düzeltmeleri,
görünüm düzenlemeleri ve madde birleştirme işlemleri sonucunda formda 13 odak altında toplam 39 madde
kalmıştır.
Pilot Uygulama
Elde edilen formun öğrenciler tarafından anlaşılırlığının test edilmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi (n=13) ve
Ege Üniversitesi’nde (n=27) öğrenim görmekte olan 40 sınıf öğretmeni adayıyla pilot uygulama
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonucunda bazı maddeler katılımcılar tarafından yeterince açık
bulunmadığından bu maddelere ek açıklamalar getirilmiştir.
Yapı Geçerliği Çalışmaları
Ölçme araçlarının yapı geçerliğinin test edilmesi için iki tür faktör analizi kullanılmaktadır. Gözlenen
değişkenlerin altında toplandığı gizil değişkenlerin (faktörlerin) ve bu değişkenler arası ilişkilerin ortaya
konması için Açımlayıcı Faktör Analizi [AFA, Exploratory Factor Analysis]; daha önceden belirlenmiş olan gizil
ve gözlenen değişkenlerin aralarındaki ilişkilerin kontrol edilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi [DFA,
Confirmatory Factor Analysis] kullanılmaktadır (Akbulut, 2010). Hazırlanan pilot formun yapı geçerliğinin test
edilmesi için sırasıyla AFA ve DFA teknikleri kullanılmıştır.
Açımlayıcı Faktör Analizi AFA: AFA uygulaması için 5 üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümlerindeki 3. ve
4. sınıf öğrencilerinden veri toplanmıştır. Uygulama sonucunda 393 kişiye ulaşılmış, bir form eksik verinin
çokluğu nedeniyle uygulama dışında bırakılmıştır. Toplanan verilerin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımları
Tablo 3’da verilmiştir.
Tablo 3 Açımlayıcı faktör analizi için toplanan verilerin sınıf ve cinsiyete göre dağılımı
Üniversite
Balıkesir Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

3. Sınıf
Kadın
N
%
35
8,9
23
5,9
61
15,6
21
5,4
16
4,1
156 39,8

Erkek
N
%
18 4,6
23 5,9
14 3,6
15 3,8
8
2,0
78 19,9

4. Sınıf
Kadın
N
%
37
9,4
24
6,1
22
5,6
8
2,0
18
4,6
109 27,8
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Erkek
N
%
7
1,8
25 6,4
7
1,8
1
0,3
6
1,5
46 11,7

Toplam
N
%
97
24,7
95
24,2
104 26,5
46
11,7
50
12,8
392 100
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Toplanan veri ile gerçekleştirilen AFA çalışmaları Huck’ın (2012) belirttiği 6 basamaklı yapı içerisinde
raporlanmıştır.
1. Verinin faktör analizi için uygunluğunun test edilmesi: Pek çok istatistiksel yöntemde olduğu gibi, faktör
analizinin uygulanabilmesi için veri setiyle ilgili belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlardan ilki
yeterli büyüklüğe ulaşılmasıdır. Çeşitli kaynaklarca belirtilen örneklem büyüklüğü belirleme ölçütleri Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4 Çeşitli kaynaklara göre AFA uygulamasında ulaşılması gereken katılımcı sayısı
Kaynak
Catell (1978)
Kass ve Tinsley (1979)

Comrey ve Lee (1992)

Tabacnick ve Fidell (2007)
Field (2009)
Huck (2012)

Önerilen örneklem büyüklüğü kriteri
Her bir madde için 3-6 katılımcı
En az 300 katılımcı ya da 300 katılımcıya ulaşana kadar her bir
madde için 10 katılımcı
100 katılımcı: Yetersiz
200 katılımcı: Ortalama
300 katılımcı: İyi
500 katılımcı: Çok iyi
1000 katılımcı: Mükemmel
En az 300 katılımcı
En az 300 katılımcı
Her bir madde için 10 katılımcı

Tablo 4’de verilen ölçütler incelendiğinde 39 maddelik form için 392 katılımcının yeterli olduğuna karar
verilmiştir.
Veri setinin faktör analizi için uygunluğu için örneklem büyüklüğünün yanında Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)
örneklem uygunluğu katsayısı, Bartlett küresellik testi ve korelasyon matrisi determinantı kontrol edilmiştir.
KMO değerinin yorumlanması için Kaiser (1974) 0,5 ve üzerindeki değerleri, Pallant (2001) 0,6 üzerindeki
değerleri kabul edilebilir olarak belirmektedir. Hutcheson ve Sofroniou (1999) ise 0,5-0,7 arasındaki değerleri
normal, 0.7-0.8 aralığını iyi, 0.8-0.9 aralığını çok iyi ve 0.9’dan yüksek değerleri mükemmel kabul etmektedir.
Tablo 5’de KMO ve Bartlett Küresellik testlerinden elde edilen sonuçlar verilmiştir.
Tablo 5 Örneklem büyüklüğünün uygunluğuna ilişkin test sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.906

Bartlett's Test of Sphericity

5430,067
741
.000

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Tablo 5’de görüldüğü üzere KMO değeri 0,906 mükemmele yakın, Bartlett’in küresellik testiyse anlamlı
bulunmuştur (p<.000). Bununla birlikte korelasyon matrisi determinant değeri negatif bulunmuştur. Field (2009)
bunun nedeninin değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağıntı ya da tekillik gibi sorunlar olabileceğini
belirtmektedir. Bu problemin çözümü için ek veri toplanması ya da bu tür maddelerin formdan atılması
önerilmektedir (Field, 2009; Huck, 2012). Çalışmaya bu durum göz ardı edilerek devam edilmiş, veri seti faktör
analizi için uygun kabul edilerek ek veri toplanmamıştır.
2. Faktör çıkarım yönteminin belirlenmesi: Huck (2012) faktör analizinin tüm varsayımlarının sağlanması
durumunda maksimum olabilirlik yöntemini, aksi durumdaysa temel bileşenler analizi ya da temel eksenler
analizinin kullanılmasını önermektedir. Bu çalışmada faktör çıkarım yöntemi olarak Temel Bileşenler Analizi
(TBA) kullanılmıştır. TBA matematiksel olarak basit, psikometrik olarak güçlü ve potansiyel faktör belirsizliği
sorunları ile baş etmede etkili bir yöntem olarak belirtilmiştir (Stevens, 1996). Büyüköztürk’e göre (sf 124,
2010) TBA “uygulamada en sık kullanılan ve göreli olarak da yorumlanması kolay olan çok değişkenli bir
istatistiktir”.
3. Faktör döndürme yönteminin belirlenmesi: Faktör analizi çalışmalarında değişkenlerin birden fazla faktörde
yük göstermesi sonuçların yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum teorik olarak eksenlerle temsil edilen
faktörlerin, değişken kümeleri üzerine gelecek şekilde döndürülmesiyle aşılabilmektedir. Bu sayede
değişkenlerin yalnızca ilgilenilen faktör üzerindeki yükünün arttırılması, diğerlerinde azaltılması
amaçlanmaktadır (Field, 2009). Madde havuzunun geliştirilmesinde temel alınan riskler çerçevesindeki odaklar
arasında kuramsal bağlantıların bulunmaması nedeniyle bu çalışmada dik döndürme yöntemi tercih edilmiştir.
Döndürme tekniği olarak da pek çok kaynakta önerilen (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2005; Field, 2009;
Akbulut, 2010; Büyüköztürk, 2011;Huck, 2012) varimax kullanılmıştır.
4. Kullanışlı faktör sayısının belirlenmesi: Faktör analizi uygulaması verilen değişken sayısı kadar faktörle
sonuçlanır. Fakat bu faktörlerin tümü değerli değildir. Değerli faktör sayısının belirlenmesi faktör analizi
çalışmalarında önemli bir problemdir ve birçok belirleme yöntemi önerilmektedir.
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Bir faktörün değeri orijinal değişkenler içinde açıkladığı varyansla belirlenir. Bu durumun göstergesi olan
özdeğer (eigen value) kavramı “faktörce açıklanan varyans” olarak tanımlanmıştır (Büyüköztürk, 2010, sf: 125).
Özdeğere bakarak faktör sayısının belirlenmesi için kesim noktası olarak Kaiser (1960) 1,0, Jolliffe (2002) ise
0,7 değerlerini önermektedir. Tablo 6’da özdeğerleri 1’in üzerinde olan faktörlerin özdeğerleri ve açıkladıkları
varyanslar raporlanmıştır.
Tablo 6 Faktöre ilişkin özdeğerler ve açıklanan varyanslar
Açıklanan Toplam Varyans
Faktör

Özdeğer

Toplam Özdeğer

Varyans (%)

Toplam (%)

1

10,206

10,206

26,169

26,169

2

2,167

12,373

5,556

31,725

3

1,911

14,284

4,901

36,626

4

1,585

15,869

4,063

40,690

5

1,473

17,342

3,778

44,468

6

1,366

18,708

3,501

47,969

7

1,224

19,932

3,138

51,108

8

1,133

21,065

2,905

54,012

9

1,078

22,143

2,764

56,776

10

1,025

23,168

2,629

59,406

Field (2009) Kaiser kriterinin 30’dan az değişken ve çıkarımdan sonra elde edilen ortak varyans ortalamasının
0,7’den yüksek ya da 250’den fazla katılımcı ile elde edilen ortak varyans değerinin 0,6 veya daha yüksek olması
durumlarında doğru çıktılar verdiğini belirtmektedir. Uygulama sonucunda elde edilen ortak varyans ortalaması
0,594 olmuştur. Kaiser kriteri varsayımları sağlanmadığından ve 10 ve üzerindeki faktör sayılı yapılar pratik
bulunmadığından Kaiser ve Jolliffe kriterleri uygulanabilir bulunmamıştır.
Huck (2012) yüzde 5 kuralı olarak açıkladığı yöntemde, özdeğeri kendinden önceki tüm faktörlerin özdeğerler
toplamının %5’ini geçen faktörlerin korunması önermektedir. 10 numaralı faktörün özdeğeri kendisinden önceki
faktörlerin özdeğerler toplamının (22,14) yüzde beşi olan 1,10’den küçüktür. Bu bağlamda dokuz faktörlü bir
yapı oluşmaktadır, fakat bu yapıda maddelerin dağılımları incelendiğinde yapı kuramsal olarak anlamlı
bulunmamıştır.
Field (2009) 200 ve daha fazla katılımcı ile gerçekleştirilen uygulamalarda yamaç eğim grafiği kullanılmasını
önermektedir. Bu grafik, tanımlanan faktörlerin özdeğerlerinin çizgi grafiğidir. Çizgi grafiğindeki kırılma
noktaları yararlı faktör sayısının belirlenmesi için referans alınmaktadır. Bir kırılma noktasının solunda kalan
faktörler yararlı kabul edilmektedir. Şekil 2’de uygulamada oluşturulan yamaç eğim grafiği verilmiştir. Grafik
incelendiğinde 3-4, 6-7 ve 14-15 noktaları arasında 3 adet kırılma noktası olduğu görülmektedir. Bu noktalar için
gerçekleştirilen tekrarlı analizler sonucunda 6 faktörlü yapının kuramsal olarak en anlamlı yapı olduğuna karar
verilmiştir.
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Şekil 2: Yamaç eğim grafiği

5. Faktörlerdeki değişkenlerin belirlenmesi: Faktör sayısının belirlenmesinin ardından hangi maddelerin hangi
faktörler altında yer alacağının belirlenmesine geçilmiştir. Bunun için her bir maddenin faktörlerle ilişkisi olarak
tanımlanan (Kline, 1999) ve bu faktördeki varyansın ne kadarını açıkladığını gösteren faktör yük değerleri esas
alınmıştır. Faktör yükü 0-1 aralığında değerler almakta ve bir faktörlere aidiyet için en azından 0,30 değerinin
sağlanması gerekmektedir (Pallant, 2001). 0,30 değeri maddenin faktördeki varyansın %9’unu açıklayabildiğini
göstermekte ve liberal kabul edilmektedir (Akbulut, 2010). Bu çalışmada maddelerin faktörlere aidiyetini
belirlemek için alt kesim noktası 0,50 olarak belirlenmiştir.
Bunun yanında, maddelerin birden fazla faktör altında anlamlı faktör yükü göstermesi olasıdır. Bu maddeler
faktör yükleri birbirine çok yakın olduğu için karmaşık kabul edilmekte ve bunlardan birinin ölçme aracından
atılması önerilmektedir. Maddelerin karmaşık kabul edilmesi için iki faktör altında gösterdiği yükler arasındaki
farkın en az 0,10 olması önerilmektedir (Akbulut, 2010). Analiz sonuçları incelenerek karmaşık ve düşük faktör
yükü gösteren maddeler ölçme aracından çıkarılmıştır. Bu işlemler sonucunda elde edilen yapı Tablo 7’de
verilmiştir.
AFA sonucunda 6 faktörlü ve 20 maddelik bir yapı oluşturulmuştur. Maddelerin faktör yükleri 0,822 – 0,537
arasında, ortak varyans değerleriyse 0,728 – 0,422 aralığında değişmektedir. Oluşturulan yapı varyansın
%61,62’sini açıklayabilmektedir.
Tablo 7 Oluşturulan yapının madde ve faktör istatistikleri
Madde_22
Madde_32
Madde_27
Madde_36
Madde_16
Madde_28
Madde_24
Madde_25
Madde_35
Madde_37
Madde_38
Madde_3
Madde_6
Madde_7
Madde_4
Madde_26
Madde_8

Faktörler
1
,822
,772
,755
,745
,615
,119
,250
,015
,021
,231
,206
,033
,233
,329
,059
,007
,391

2
,018
,290
,248
,099
-,206
,675
,662
,555
,082
,306
,135
-,083
,148
,320
,022
,316
,089

3
,101
,107
,057
,255
,080
,155
,224
,195
,725
,716
,701
,128
,144
,011
,138
,132
,035

4
,068
,143
,062
,213
,210
-,088
,193
,213
,004
,129
,174
,748
,737
,611
,111
,030
,222

303

5
,006
,112
,266
,079
-,119
,205
,007
,230
,172
,079
,042
,275
-,029
,076
,747
,657
,587

6
,124
,056
-,019
,092
,387
,147
,030
,225
,173
,144
,041
,035
,126
,005
,310
,015
-,066

Ortak Varyans
,706
,728
,709
,689
,635
,565
,590
,495
,593
,704
,586
,661
,657
,589
,690
,550
,560
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Madde_15
Madde_18
Madde_19
Özdeğerler
Açıklanan Varyans
Açıklanan Toplam Varyans

,033
,055
,256
5,915
29,573
29,573

,029
,468
,158
1,904
9,520
39,093

,157
-,021
,158
1,282
6,410
45,503

,005
,159
,033
1,148
5,741
51,244

,072
,045
,129
1,072
5,360
56,604

,716
,635
,537
1,004
5,020
61,623

,545
,652
,422

6. Faktörlerin isimlendirilmesi: Analiz işlemlerinin bitimiyle oluşturulan yapıların isimlendirilmesine
geçilmiştir.
Birinci faktördeki maddelerin cinsellik (ör: “İnternette cinsel içerikli reklamlarla karşılaşmaları”) temasında
yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu bağlamda faktöre “Cinsellik” ismi verilmiştir.
İkinci faktördeki internet hesapları (ör: “Tanımadıkları kişilerden gelen e-postaların eklerini açmaları”) ile ilgili
risklerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda faktöre “Hesaplar” adı verilmiştir.
Üçüncü faktördeki maddelerin çocukların etkilenebileceği zararlı içeriklere (ör: “İçerikle ilgili uyarıları
okumadan sitelere girmeleri”) yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda faktöre “Zararlı içerikler” adı
verilmiştir.
Dördüncü faktördeki maddeler alanyazında çokça çalışılan siber zorbalık temasında (ör: “Sosyal ağlardaki
gruplarda diğer üyeleri aşağılamaları”) yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda faktöre “Siber zorbalık” adı verilmiştir.
Beşinci faktördeki maddeler internet tabanlı iletişimden doğan risklere (ör: “İnternette tanıştıkları kişilerle
iletişim bilgilerini paylaşmaları”) yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda faktöre “Zararlı iletişimler” adı verilmiştir.
Altıncı faktördeki maddelerin önemli bilgilerin açığa vurulması temasında (ör: “İnternette oynanan oyunlarda
özel bilgilerini açığa vuran takma isimler kullanmaları”) yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda faktöre “Özel
bilgiler” adı verilmiştir.
Elde edilen faktör yapısının başlangıçta temel alınan kuramsal çerçeve ve araştırmacıların gözlemleriyle uyumlu
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda oluşturulan formun yapı geçerliği sergilediği düşünülmektedir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) çalışmalarında araştırmacı daha önceki çalışmaları ya da kuramlara dayanarak
faktörler ve altında yer alan maddelerin bu faktörlerle ne kadar ilişkili olduğunu test etmektedir. Ölçek geliştirme
çalışmalarında ölçeğin yapısı AFA ile ortaya konurken, bu yapı DFA kullanılarak doğrulanır (Huck, 2012). DFA
için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) tekniği kullanılmıştır. YEM sürekli ya da süreksiz bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesine olanak veren istatistiksel yöntemler kümesidir (Tabachnick ve
Fidell, 2007). Bu yöntemle gözlemlenen maddeler ve faktörler arasındaki ilişki incelenerek oluşturulan model
doğrulanmaktadır.
DFA için Türkiye’deki 5 üniversitede okumakta olan 272 sınıf öğretmeni adayından veri toplanmıştır. Toplanan
verilerin üniversite, cinsiyet ve sınıflara göre dağılımları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8 DFA için toplanan verinin demografik özellikleri
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

3. Sınıf
Kadın
N
%
7
2,57
0
0
26 9,56
0
0
33 12,13

Erkek
N %
0
0
0
0
1
0,37
0
0
1
0,37

4. Sınıf
Kadın
N
%
22
8,09
39
14,34
0
0,00
110 40,44
171 62,87

N
21
11
0
35
67

Erkek
%
7,72
4,04
0,00
12,87
24,63

N
50
50
27
145
272

Toplam
%
18,38
18,38
9,93
53,31
100

DFA uygulamasının katılımcılarının %75 kadın, %25’i erkektir. Ayrıca katılımcıların %12,5’i 3. sınıfta
okumakta olan öğretmen adaylarıdır. Toplanan veriler incelenmiş ve analize geçilmeden önce kayıp veri analizi
gerçekleştirilmiştir. Bu analizde kayıp veriler doğrusal aradeğerlendirme (linear interpolation) yöntemiyle
doldurulmuştur. SPSS Amos 21 kullanılarak test edilen model uyumuna ilişkin sonuçlar Tablo 9’te verilmiştir.
Tablo 9 YEM ile elde edilen indeksler ve iyi uyum değerleri
İndeks
χ2
χ2/df
SRMR
RMSEA
GFI
CFI
TLI

İyi uyum
0 ≤ χ2 ≤ 2.5df
0 ≤ χ2/df ≤ 3
0 ≤ SRMR ≤ 0.08
0 ≤ RMSEA ≤ 0.08
0.90 ≤ TLI ≤ 1.00
0.90 ≤ TLI ≤ 1.00
0.90≤TLI<1.00

Örneklem
365,458<377,5
2,420
0,0557
0,065
0,904
0,932
0,914

Kaynak
Kline (2005), McDonald and Ho (2002)
Gefen, Karahanna, and Straub (2003)
Hu ve Bentler (1999)
Sümer (2000)
Sümer (2000)
Klem (2000), Sümer (2000)
Klem (2000), McDonald and Ho (2002)
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Tablo 9’te görüldüğü gibi modelin uyum değerlerinin tümü alanyazında kabul edilen aralıklardadır. Bu
bağlamda AFA ile oluşturulan modelin doğrulandığına karar verilmiştir.
Güvenirlik Çalışmaları
İç tutarlık katsayısı bir ölçme aracındaki maddelerin aynı amaca hizmet ettiğinin bir göstergesidir. Ölçme
aracındaki maddelerin alabileceği değer sayısı ikiden fazla olduğundan iç tutarlık katsayısının hesaplanması için
Cronbach’s Alpha (α) yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracının tümü ve bireysel olarak faktörler için hesaplanan iç
tutarlık katsayıları Tablo 10’de verilmiştir.

29,573
9,520
6,410
5,741
5,360
5,020
61,62

Faktör Yükü

Madde Toplam
r

SS

Maddeler ve Faktörler
Cinsellik (α=0,84)
16. İnternette cinsel içerikli reklamlarla karşılaşmaları
22. Cinsel içerikler (fotoğraf, video vb.) indirmeleri
27. İnternette cinsel içerik (fotoğraf, video vb.) paylaşmaları
32. Arkadaşlarından cinsel içerikli mesajlar almaları
36. İnternette gezinirken cinsel içerikler sunan sitelere ulaşmaları
Hesaplar (α=0,60)
24. Arkadaşlarının hesaplarını (e-posta, sosyal ağ vb.) ele geçirmeye
çalışmaları
25. Tanımadıkları kişilerden gelen e-postaların eklerini açmaları
28. Sosyal ağ profillerini herkese açık tutmaları
İçerik (α=0,67)
35. Ödül ve içeriklere ulaşmak için reklamlara tıklamaları
37. İçerikle ilgili uyarıları okumadan (yaş, hedef kitle, içerik türü vb.) sitelere
girmeleri
38. İnternette tanıştığı kişilerden kendilerine zarar verebilecek öneriler (aşırı
zayıflama, kaçak yazılım kullanımı vb.) almaları
Siber zorbalık (α=0,65)
3. İnternetteki paylaşımlarında kişi, grup ya da kurumlara hakaret etmeleri
6. Sosyal ağlardaki gruplarda diğer üyeleri aşağılamaları
7. Rahatsız edici e-postalar almaları
Zararlı iletişim (α=0,56)
4. İnternette tanıştıkları kişilerle iletişim bilgilerini paylaşmaları
8. İnternette tanıştığı kişiler tarafından yasadışı eylemlere yönlendirilmeleri
26. İnternetten tanıştığı bir arkadaşı tarafından yüz yüze görüşmeye davet
edilmeleri
Özel bilgiler (α=0,53)
15. İnternet hesaplarını (e-posta, sosyal ağ vb.) arkadaşlarıyla paylaşmaları
18. İnternette oynanan oyunlarda özel bilgilerini açığa vuran takma isimler
kullanmaları
19. Engellenen içeriklere ulaşabilmek için internete bağlanma ayarlarını
değiştirmeleri
Toplam (α=0,85)

Açıklanan
Varyans

Tablo 10 Madde ve faktörlere ilişkin istatistikler

5,39
5,56
5,64
5,46
5,54

1,07
0,93
0,78
0,96
0,88

0,50
0,70
0,66
0,71
0,70

0,61
0,82
0,75
0,77
0,74

5,30

0,98

0,44

0,66

4,82
4,65

1,26
1,33

0,42
0,38

0,55
0,67

4,67

1,34

0,43

0,72

5,06

1,15

0,58

0,71

5,40

0,96

0,45

0,70

5,13
5,10
5,18

1,19
1,15
1,19

0,41
0,51
0,45

0,74
0,73
0,61

5,26
5,66

1,20
0,78

0,40
0,37

0,74
0,58

4,86

1,33

0,38

0,65

4,29

1,61

0,30

0,71

4,20

1,48

0,39

0,63

4,86

1,39

0,33

0,53

5,10

0,60

Görüldüğü üzere ölçme aracının tümüne ilişkin iç tutarlık katsayısı α=0,85 olarak hesaplanmıştır. Alanyazında 10,8 arası yüksek derecede güvenilir, 0,8 – 0,6 aralığı oldukça güvenilir; 0,6 – 0,4 aralığı düşük güvenilir,
altındaki değerlerse güvenilir değil olarak kabul edilmektedir (Field, 2009). Bu bağlamda ölçeğin tümü için
hesaplanan 0,85 değeri çok iyi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte bireysel olarak faktörlere ilişkin
katsayıların 0,84 – 0,53 arasında olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde üç faktörün düşük derecede
güvenilir olarak sınıflanabileceği görülmektedir. Bununla birlikte Akbulut (2010) Cronbach’s alpha yönteminin
madde sayısına oldukça duyarlı olduğunu belirtmekte, düşük katsayılar bulunduğunda maddeler arası
korelasyonların incelenmesini önermektedir. Bu faktörlerde gerçekleştirilen maddeler arası korelasyon
incelenmesinde tüm maddeler arası katsayıların alt değer olan 0,20’den yüksek olduğu görülmüştür. Bu
bağlamda oluşturulan yapının iç tutarlık gösterdiğine karar verilmiştir.
Test-tekrar test güvenirliği Ölçme aracının zamansal kararlılığının test edilmesi için test-tekrar test güvenirliği
uygulaması yapılmıştır (Erkuş, 2005). Bu amaçla ölçek Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim
görmekte olan 50 öğrenciye 09.04.2014 ve 13.06.2014 tarihlerinde iki kez uygulanmıştır. Uygulamalar
arasındaki kararlılığın test edilmesi için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.
Uygulama sonucunda iki ölçüm arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon bulunmuştur (r=0,675, p<,01). Buna
göre ölçeğin uygulamalar arasında zamansal kararlılık gösterdiği ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.
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SONUÇ
Bulgular Öğretmen Adayları İçin Çocukların Karşılaştığı İnternet Risklerine Yönelik Algı Ölçeği’nin geçerli bir
ölçek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin maddelerinin yazımında temel alınan kuramsal çerçevenin (Hasebrink
ve ark., 2009) Türkiye bağlamında geçerliliği BTK ve alan uzmanlarıyla gerçekleştirilen birinci uzman paneliyle
teyit edilmiştir. Hazırlanan madde havuzunun kapsam geçerliği eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında çalışan
uzmanlar ve görevdeki sınıf öğretmenleri tarafından onaylanmıştır. Ayrıca yapı geçerliği testlerinden önce
formdaki maddelerin anlaşılırlığı öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen pilot uygulamada denenmiştir. Ölçeğin
yapı geçerliliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle gösterilmiştir.
Ölçeğin güvenirlik testleri için iç tutarlık katsayısı ve test – tekrar test yöntemleri kullanılmıştır. İç tutarlık
katsayısı doğrulayıcı faktör analizi için toplanan veriyle hesaplanmış ve ölçeğin yüksek güvenirlik sergilediğini
gösterilmiştir. Yaklaşık iki aylık arayla gerçekleştirilen test – tekrar test uygulamasında elde edilen pozitif
yüksek korelasyonla ölçeğin zamansal kararlılık gösterdiği bulunmuştur.
Sınıf öğretmenlerinin çocukların internet risklerine karşı korunmasında üstlenebileceği kritik roller dikkate
alınarak ölçeğin tüm güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sınıf öğretmeni adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Bununla
birlikte BTK uzmanlarıyla gerçekleştirilen ilk uzman panelinde ölçeğin bu konuda kritik rollere sahip olan
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerindeki öğretmen
adaylarına uygulanması da önerilmiştir. Ölçeğin ilgili gruplara uygulanarak bu gruplardaki yapısının test
edilmesi önerilmektedir. Ölçeğin öğrenim yaşantılarının son safhalarındaki öğretmen adaylarıyla geliştirilmiş
olmasının kullanılabileceği popülasyonu genişlettiği düşünülmektedir. Ölçeğin görevdeki sınıf öğretmenleri,
bilişim teknolojileri öğretmenleri ve rehber öğretmenler üzerinde denenerek davranışının incelenmesi
önerilmektedir.
Tablo 10’da ölçek ve bireysel faktörler için hesaplanan iç tutarlık katsayılarının yanında merkezi dağılım
parametreleri de verilmiştir. Bu değerler incelendiğinde toplanan verinin büyük oranda sağa çarpık olduğu
görülmektedir (
, SS=0,60). Bu durumun ölçekle toplanan verinin değerlendirilmesiyle ilgili önemli
doğurguları vardır. Deneysel psikoloji araştırmaları bireylerin ellerinde karşılaştırılabilir istatistiki bilgi
olmadığında yanlış yargılarda bulunabileceğini göstermektedir (Slovic, Fischhoff, & Lichtenstein, 1979).
Morgan (1990) gerçekte ölüm oranı 1/1000 olan bir risk için katılımcıların 1/2 ile 1/5000 ranjında
değerlendirmeler yaptığını raporlamıştır. Bireyler eksik veri ve yüksek karmaşıklıktaki problemlerle
karşılaştıklarında kısayol (heuristic) denen zihinsel yapılara başvurmaktadır. Tversky ve Kahneman (1974)
verilen risklerin derecelendirilmesinde çeşitli kısayol yapılarının (availability heuristic, anchoring heuristic,
adjustment heuristic, representativeness heuristic) etkili olabileceğini göstermiştir. Sjöberg’e (2000) göre kitle
iletişim araçlarında risklerle ilgili bilgilere maruz kalmak bireylerin verilen riskleri olduğundan daha yüksek
görmelerine neden olmaktadır. Bunun yanında algılanan kontrolün algılanan risk ile negatif korelasyon
gösterdiği bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında öncelikle ölçekten elde edilecek skorlar, maddeler çocuklar
özelinde yazıldığından algılanan düşük kontrol nedeniyle yüksek olabilir. Bunun yanında çocukların internet
risklerinden etkilenme durumlarına ilişkin geniş istatistiki verinin bulunmaması ve öğretmen eğitimi
programlarında bu konulara değinilmemesi katılımcıların ölçeği doldururken kısayol yapılarına başvurmalarına
neden olabilir. Bu bağlamda ölçeği kullanacak araştırmacıların bu durumlara dikkat etmeleri önerilmektedir.
Risk algısı ilgili teknolojinin kullanım düzeyinin önemli belirleyicilerindendir. Yüksek algılanan risk
öğretmenlerin risk kaynağından (internet) kaçınmalarına ve çevrelerine negatif mesajlar vermelerine neden
olabilir. Çeşitli araştırmalar öğretmenlerin yüksek risk algıları nedeniyle teknolojiden uzak durduklarını
göstermektedir (Howard, 2013; Kluge ve Riley, 2008). Bu bağlamda ölçeğin internetle ilgili teknoloji
entegrasyonu ve teknoloji kabul çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir.
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ÖĞRENMEDE AKILLI TAHTA KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN
İÇERİK ANALİZİ
A CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES ABOUT USING SMART BOARD IN
LEARNING
Vildan Donmuş1, Mehmet Eroğlu2
Özet
Bu çalışmanın amacı; ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT ve ULAKBIM veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez
tarama sisteminde, İCİTS ve İETC’ de yayınlanan Türkiye orjinli öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmalarının;
yöntemsel boyutlarını incelemek ve akıllı tahta kullanımının öğrenmedeki genel eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla,
2014 yılı kapsamında belirlenen tarama alanlarında 2004-2014 yılları arasında öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili
yayınlanmış Türkiye orjinli makaleler, tezler ve bildiriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu tarama alanlarındaki
yayınların taranmasında “akıllı tahta, etkileşimli tahta, smart board, interactive board, interactive whiteboard” anahtar
sözcükleri kullanılarak ulaşılan çalışmalardan öğrenme ile ilgili olanlar ayıklanmıştır. Bu bağlamda öğrenmede akıllı tahta
kullanmayla ilgili incelenecek yayınlarda standart oluşturmak amaçlı bir form geliştirilmiş, toplanan veriler, betimsel
istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili yayınlarda artış
görülmektedir. Araştırmalarda daha çok nicel desenler kullanılırken, örneklemin daha çok ortaokul düzeyinden seçildiği ve
11- 50 kişi arasındaki örneklem dağılımının tercih edildiği görülmektedir. Veri toplama aracı olarak ise başarı testi ve
görüşmenin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Veri analizi yöntemlerinden nicel yöntemlerden betimsel, nitel
yöntemlerden ise içerik analizinin daha çok kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Anahtar sözcükler: akıllı tahta, etkileşimli tahta, öğrenmede akıllı tahta, akıllı tahta kullanımı, içerik analizi
Abstract
The aim of this study ERIC, EBSCO, Science Direct and ULAKBIM journals covered in databases, HEC thesis on the
scanning system, ICITS and IETC 'published in Turkey origin of the use of interactive whiteboards in learning research;
examine methodological dimensions and use of the interactive whiteboard to reveal general trends in learning. For this aim,
the scanning area designated the 2014, 39 of Turkey origin published articles on the use of interactive whiteboards in
learning between 2004-2014, articles, presentations and thesis were examined using content analysis method. The
screening of publication of this scope "smart boards, interactive whiteboards, interactive boards" which were selected from
studies related to learning achieved by using keywords. Therefore, the publication was be examined to establish standards
related to interactive whiteboards have been developed for use in learning a form, the collected data were analyzed by
descriptive statistical methods. According to the survey results, there is an increase in publications related to learning to use
the interactive whiteboard. When using more qualitative patterns in the study, it is seen that the sample is selected from the
more junior level and distribution of the sample between 11- 50 people preferred. Data collection tool as it has been
concluded that the use of the achievement test and interview. In data analysis, descriptive statistical method is used in
quantitative methods and content analysis is used qualitative methods.
Keywords: smartboard, interactive board, smart board in learning, using smart board, content analys

1.GİRİŞ
Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte günümüz okulları dijital çağın birer parçası olarak
görülmektedir. Bu dijital çağ gerçeğiyle karşı karşıya gelen bireylerin eğitim sürecinde de teknolojiden üst
düzeyde faydalanması gerekmektedir. Bu bağlamda MEB (2011) tarafından, Türkiye’ de gerek teknolojiye ayak
uydurmak gerekse okullardaki fırsat eşitsizliğin önüne geçebilmek için uygulamaya geçirilen FATİH (Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve
okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu
organına hitap edilecek şekilde derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki
tüm okulların 620.000 dersliğine dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, internet altyapısı ve etkileşimli tahta
sağlamaktır.
Etkileşimli tahta olarak öğrenme ortamlarına dahil edilen yapılar, geleneksel tahtada yapılabilecek tüm
işlemlerin yanı sıra bilgisayar başına gitmeden, fare ve klavye fonksiyonlarının etkileşimli tahtanın algılayıcı
yüzeyi üzerinden gerçekleştirilmesine imkân verir. Özellikle son yıllarda gerek maliyetinin düşmesi, gerekse
donanım ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde rahat ve kolay kullanımı, etkileşimli tahtaların
eğitimin her kademesinde hızla yaygınlaşmasına yol açmaktadır (Smith, Higgins, Wall ve Miller, 2005). Bu
bağlamda etkileşimli tahtaların yaygınlaştırılması üzerine Türkiye’ de ki araştırmacıların öğretme- öğrenme
ortamlarına entegre edilmiş etkileşimli tahtalara yönelik çalışmalara yer verdikleri görülmektedir. Etkileşimli
tahtalarla ilgili eğitim alanında farklı niteliklerde çalışmaların ortaya çıkmasının sonucu olarak, alanda ne tür
araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirlemek gelecek çalışmalara yön verecek araştırmaların önemi artmaktadır.
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Bu nedenle öğrenmede etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların ve bu çalışmalardan elde edilen
sonuçların yakından takip edilmesi gerekmektedir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmalardan elde
edilen bulguları değerlendirmektir. Çalışma kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:
1) Öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmalarında hangi araştırma konuları yaygın olarak tercih
edilmiştir ve bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?
2) Öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmalarında hangi yöntemler yaygın olarak kullanılmıştır?
3) Öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmaları konularına göre hangi örneklem daha çok seçilmiştir?
4) Öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmalarında hangi veri toplama araçları yaygın olarak
kullanılmıştır?
5) Öğrenmede akıllı tahta kullanımı araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri analiz yöntemleri
hangileridir?
1.2.Önem
Yapılan çalışmalara rağmen öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarının tek bir çatı
altında toplandığı çalışmaların olmadığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile
ilgili dergilerde, sempozyumlarda ve YÖK’ün tez veri tabanında yayınlanmış çalışmaların şekil ve içerik
yönünden çözümlemelerinin yapılmasının alana önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İlgili çalışmaların
değişik boyutlarıyla ortaya konulması, konuyla ilgilenen araştırmacıların alanda sıklıkla çalışılan konuları takip
etmeleri açısından da önemlidir. Ülkemizde öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarının
eğilimlerinin daha fazla yayın incelenerek belirlenmesinin gelecek çalışmalar için daha nitelikli ve kapsamlı
sonuçların elde edilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
2.YÖNTEM
ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT ve ULAKBIM veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez
tarama sisteminde, İCİTS ve İETC’ de yayınlanan Türkiye orjinli öğrenmede akıllı tahta kullanımı kapsamındaki
Türkiye adresli öğrenmede akıllı tahta kullanımı çalışmalarının incelendiği bu araştırma içerik analizi temel
alınarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini, belirlenen veri tabanları kapsamındaki dergilerde yayınlanan öğrenmede akıllı
tahta kullanımı alanındaki Türkiye adresli makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, 2004- 2014
yılları arasında öğrenmede akıllı tahta kullanımı alanında yayınlanmış Türkiye adresli 22 makale, 3 bildiri ve 14
tezden meydana gelmektedir.
2.1.Tarama ve Seçim Kriterleri
Bu tarama alanlarındaki yayınların taranmasında “akıllı tahta, etkileşimli tahta, smart board, interactive
board, interactive whiteboard” anahtar sözcükleri kullanılarak ulaşılan çalışmalardan öğrenme ile ilgili olanlar
ayıklanmıştır.
2.2.Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Yayın Sınıflama
Formu (ATYSF); araştırma soruları, Göktaş, Küçük, Aydemir, Telli, Arpacık, Yıldırım, ve Reisoğlu (2012)
tarafından yapılan çalışmadan yararlanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.
2.3.Verilerin Analizi
İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu
temel amaç çerçevesinde, içerik analizinin yapılışında izlenen dört aşama vardır. (1) Verilerin kodlanması, (2)
Temaların bulunması, (3)Kodların ve temaların düzenlenmesi ve (4) bulguların tanımlanması ve yorumlanması
(Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu anlamda bu çalışmada daha önceden belirlenmiş kavramlara göre veriler
kodlanarak temalar elde edilmiştir. Sonrasında veriler ve temalar düzenlenmiştir. Ayrıca içerik analiziyle
incelenen çalışmalardan elde edilen veriler betimsel istatistikî yöntemler (yüzde ve frekans) kullanılarak
çözümlenmiştir. Oluşturulan veritabanında kayıtlı bulunan veriler ile ilgili olarak, her bir araştırma sorusunun
cevabına karşılık gelecek şekilde verilerin frekansları ve bu frekanslara bağlı olarak yüzde oranları
hesaplanmıştır. Sonuçta elde edilen sayısal veriler çizelgeler ve grafikler halinde sunulmuştur.
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3.BULGULAR
ATYSF kullanılarak toplanan veriler araştırma soruları temel alınarak analiz edilmiştir. Analizler
sonucunda elde edilen bulgular araştırma sorularına paralel olarak aşağıda sunulmuştur.
3.1. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Araştırmalarında Konu Eğilimleri
Tablo 1. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Araştırma Konularının Yıllara Göre Dağılımı
Çalışma konusu
Ölçek geliştirme
Dil becerisi
Öğrenci başarısı
Öğrenci motivasyonu
Öğrenci tutum
Öğrenci başarı ve tutum
Öğrenci
başarı,
tutum
ve
motivasyonu
Öğrenci başarı, tutum ve özyeterlik

Yıllar

Toplam

2008
1
-

2009
1
-

2010
1
-

2011
1
1
2
1

2012
1
1
1

2013
1
2
1
3
-

2014
-

N
2
1
6
1
1
5
2

%
5,12
2,56
15,38
2,56
2,56
12,82
5,12

-

1

-

-

-

-

-

1

2,56

Öğrenci görüşleri

-

-

-

2

1

2

-

5

12,82

Öğrenci ve öğretmen görüşleri

-

1

1

-

-

4

-

6

15,38

Öğrenci ve öğretmen tutum

-

-

1

-

-

-

-

1

2,56

Öğretmen görüşleri

1

-

-

-

1

1

-

3

7,69

Öğretmen tutum

-

-

-

-

2

1

-

3

7,69

Öğretmen ve öğrenci tutumları ve
konuşma becerisi
Literatür taraması

-

-

-

-

-

-

1

1

2,56

-

-

-

1

-

-

-

1

2,56

Toplam

2

3

3

8

7

15

1

39

Tablo 1, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırma konularının yıllara göre değişimini
yansıtmaktadır. Tabloya bakıldığında, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle
öğrenci başarısı ile akıllı tahta kullanımı ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri konuları üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Dil becerisi, öğrenci motivasyonu, öğrenci tutumu, öğrenci ve öğretmen tutumları ile literatür
taraması konularında çok fazla çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. Çalışmalarda incelenen araştırma
konularının sayısının ise yıllara göre değişim gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Yayınlanan çalışma sayısında 2013
yılında ciddi bir artış gözlemlenmektedir.
3.2. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Araştırmalarının Yöntemsel Eğilimleri
Tablo 2. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Araştırmaların Yöntemsel Eğilimlerinin Konulara Göre
Dağılımı
Çalışma konusu
Nicel
N

Araştırma Yöntemi
Nitel
Karma
%
N
%
N
%

Toplam
N

Ölçek geliştirme

2

100

-

-

-

-

2

Dil becerisi

-

-

1

100

-

-

1

Öğrenci başarısı

5

83,33

-

-

1

16,67

6

Öğrenci motivasyonu

1

100

-

-

-

-

1

Öğrenci tutum
Öğrenci başarı ve tutum
Öğrenci
başarı,
tutum
ve
motivasyonu
Öğrenci başarı, tutum ve özyeterlik
Öğrenci görüşleri
Öğrenci ve öğretmen görüşleri
Öğrenci ve öğretmen tutum
Öğretmen görüşleri
Öğretmen tutum
Öğretmen ve öğrenci tutumları ve
konuşma becerisi
Literatür taraması

1
4
-

100
80
-

-

-

1
2

20
100

1
5
2

1
3
2
1
2
3
1

100
60
33,3
100
66,6
100
100

2
2
1
-

40
33,3
33,4
-

2
-

33,3
-

1
5
6
1
3
3
1

26

-

1
7

100
-

6

-

1
39

Toplam
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Tablo 2, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmaların yöntemsel eğilimlerinin konulara göre
dağılımını yansıtmaktadır. Tabloya bakıldığında, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların
daha çok nicel yöntemler kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Bunun yanında nitel ve karma yöntemlerin
neredeyse eşit sayıda yapıldığı görülmektedir. Nicel yöntemlerin kullanıldığı çalışma konusu olarak öğrenci
başarısı ile öğrenci başarı ve tutumu olduğu görülürken, nitel yöntemin daha çok öğrenci görüşleri ile öğrenci ve
öğretmen görüşlerinin belirlendiği araştırmalarda kullanıldığı, karma yöntemin ise öğrenci başarı, tutum ve
motivasyonu ile öğrenci ve öğretmen görüşlerinin belirlendiği çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir..
3.3. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Araştırmalarının Örneklem Eğilimleri
Tablo 3’te çalışmalarda yer verilen örneklem düzeyleri görülmektedir. Tabloya göre çalışmalarda en
fazla ortaokul öğrencileri örneklem düzeyi olarak seçilmektedir. Bunun yanında üniversite öğrencileri ile yapılan
çalışmaların sayısının da yadsınamayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Sadece öğretmenlerin örneklem olarak
kullanıldığı çalışmalarda ise daha çok ortaokul öğretmenlerinin seçildiği görülürken, hem öğretmen hem
öğrencilerin örneklem düzeyi olarak seçildiği çalışmalarda ise daha çok lise düzeyinin tercih edildiği
görülmektedir. Örneklem düzeyi olarak genelde ortaokul düzeyinin kullanıldığı araştırmaların sayısının fazlalığı
da dikkat çekmektedir.
Tablo 3. Örneklem Düzeylerinin Seçilme Sıklıkları
İlkokul

Ortaokul

Üniversite

Lise

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

Öğrenci

4

14,81

10

37,03

4

14,81

9

33,33

27

Öğretmen

-

-

3

60

2

40

-

-

5

2

28,57

4

57,1

1

14,28

7

15

38,46

10

25,64

10

25,64

39

Öğretmen ve öğrenci
4

Toplam

10,25

Öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarının ele aldığı örneklemlerle ilgili diğer önemli bir
unsur da örneklem sayılarıdır. Grafik 1’de örneklem sayılarının dağılım sıklıkları görülmektedir. Grafiğe göre
örneklem sayısı olarak en fazla 11-50 aralığı seçilmektedir. Bunu 101-200 ve 51-100 aralıkları takip etmektedir.
En az tercih edilen örneklem sayısının ise 201-500 aralığı olduğu görülmektedir.
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201- 500

Grafik 1: Örneklem sayılarının dağılımı
3.4. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Araştırmalarında Veri Toplama Aracı Eğilimleri
Grafik 2, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarında yaygın olarak kullanılan veri
toplama araçlarını yansıtmaktadır. Grafik incelendiğinde veri toplama aracı olarak en çok görüşme ve başarı
testlerinin kullanıldığı, bunu tutum ölçeklerinin izlediği görülmektedir. Veri toplama sürecinde özyeterlik,
epistemolojik inanç ve değerlendirme ölçeğine daha az başvurulduğu anlaşılmaktadır.
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Grafik 2: Veri Toplama Aracı sayılarının dağılımı
3.5. Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı Araştırmalarında Veri Analiz Yöntemleri Eğilimleri
Grafik 3, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri analiz
yöntemlerini yansıtmaktadır. Grafik incelendiğinde nicel veri analiz yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı, nicel veri
analiz yöntemlerinden de betimsel analiz yöntemlerinin daha çok tercih edildiği anlaşılmaktadır. Nitel veri analiz
yöntemlerinden ise içerik analiz yönteminin daha çok kullanıldığı görülmektedir.
35
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içerik

betimsel

Nicel

Nitel

Grafik 3: Veri analiz yöntemi sayılarının dağılımı
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT ve ULAKBIM veritabanları kapsamındaki
dergilerde, YÖK tez tarama sisteminde, İCİTS ve İETC’ de yayınlanan Türkiye orjinli öğrenmede akıllı tahta
kullanımı araştırmalarının; yöntemsel boyutlarını incelemek ve akıllı tahta kullanımının öğrenmedeki genel
eğilimleri incelenmiştir. Çalışmada, 2004-2014 yılları arasında incelenen makalelerin 39’unun Türkiye orjinli
olduğu görülmüştür.
Çalışmada, öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarda en çok ele alınan konunun öğrenci
başarısı ile akıllı tahta kullanımı ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri konuları olduğu belirlenmiştir. Fatih
projesiyle birlikte öğretmen ve öğrencilerin hayatına giren etkileşimli tahta, eğitim teknolojileri alanında dikkat
çeken konulardan biri haline gelince, bu bağlamda araştırmacıların öğretmen ve öğrenci görüşleri üzerinde
durduğu söylenebilir. Yine paralel olarak yeni bir teknolojinin öğretme- öğrenme sürecinde kullanılmasının
öğrenci başarısını nasıl etkileyeceği merakı doğurduğu söylenebilir. Öğrenmede teknoloji kullanımı ile ilgili
yapılmış çalışmaların bir çoğunda öğrenci başarısı ile öğrenci ve öğretmen görüşleri üzerinde durulduğu
görülmektedir (Yertürk, 2013; Donmuş, 2012; Malta, 2010; Türel, 2008; Yenilmez ve Karakuş, 2007
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Efendioğlu, 2006). Yapılan araştırmaların sayısının 2013 yılından sonra önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir.
Karşılaşılan bu sonucun Türkiye’de 2010 yılından sonra FATİH projesiyle birlikte okullarda etkileşimli
tahtaların kullanılmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Bulgularda öğrenmede akıllı tahta kullanımı ile ilgili araştırmalarda nicel yöntemlerin ön planda olduğu
görülmüştür. Nicel yöntemi nitel ve karma yöntemlerin takip ettiği belirlenmiştir. Öğrenci başarısı ile öğrenci
başarı ve tutumu konularında genellikle nicel yöntemler kullanılmıştır. Yurt içinde yapılan çalışmalarda (Ulutaş
ve Ubuz, 2008; Sözbilir ve Kutu, 2008; Gülbahar ve Alper, 2009; Baki, Güven, Karataş, Akkan ve Çakıroğlu,
2011) eğitim teknolojileri araştırmalarında ve eğitim araştırmalarında nicel yöntemlerin sıklıkla tercih edildiği
ifade edilmiştir. Türkiye’de nicel yöntemlerin sıklıkla kullanılması; nicel yöntemlerin çalışma sonuçlarını
genelleme, geniş örneklemlere ulaşma, zaman ve maliyet bakımından sağladığı avantajlardan kaynaklanabilir.
Örneklem sayıları incelendiğinde nicel araştırma desenlerinin sıklıkla kullanılmasına rağmen
çalışmaların 11-50 aralığında gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmalarda
500’den fazla örneklem sayısının fazla tercih edilmediği de dikkat çekmektedir. Erdoğmuş’un (2009) belirttiği
zaman kısıtlaması, resmi ve etik süreçler, araştırmacıların daha kısa sürede daha kolay bir şekilde veriye
ulaşmayı hedeflemesi örneklem sayısının az tutulmasına neden olabilir. Seçilen örneklemlerin düzeylerine
bakıldığında ise çalışmaların genellikle ortaokul öğrencileri ve öğretmenler ile lisans öğrencileriyle yürütüldüğü
belirlenmiştir. Bu sonuç Ulutaş ve Ubuz (2008) ve Tatar, Kağızmanlı ve Akkaya’nın (2013) teknoloji destekli
matematik eğitiminde araştırmaları ve eğilimleri inceledikleri çalışmalarında elde ettikleri sonuçla paralellik
göstermektedir. Eğitim teknolojileri araştırmalarında en çok ele alınan konunun öğrenci başarısı ile öğretmen ve
öğrenci görüşleri olması dikkate alındığında çalışmaların yürütüldüğü hedef kitlenin öğrenciler ve
öğretmenlerden oluşması beklenen bir sonuçtur.
Çalışmalarda nicel yöntemlerde anket, başarı testleri ve tutum ölçeklerinden; nitel ve karma
yöntemlerde görüşmelerden veri toplama aracı olarak sıklıkla yararlanıldığı belirlenmiştir. Tatar, Kağızmanlı ve
Akkaya (2013), Baki ve arkadaşları (2011), Akça-Üstündağ (2009), Göktaş ve arkadaşları (2012) da yürüttükleri
çalışmalarda en çok anketlerin ve görüşmelerin kullanıldığına dikkat çekmişlerdir. Çalışmalarda anketlerin
yoğunlukla kullanılması ise kısa zamanda geniş örneklemlerden veriler elde etme ihtiyacından (Büyüköztürk,
Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009) kaynaklandığı söylenebilir.
Çalışmada, nicel yöntemlerde betimsel ve kestirimsel analiz yöntemlerinden, nitel yöntemlerde betimsel
ve içerik analizinden, karma yöntemlerde nicel ve nitel veri analizi yöntemlerinden, alan yazında nitel veri analiz
yöntemlerinden yararlanıldığı belirlenmiştir. Nicel yöntemlerden en fazla frekans, yüzde, ortalama ve standart
sapma analiz yöntemlerinden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç Göktaş ve arkadaşları (2012), Sözbilir ve
Kutu (2008) ve Tatar ve arkadaşlarının (2013) çalışmalarında da ortaya çıkmıştır. Nitel yöntemlerin kullanıldığı
araştırmalarda en fazla içerik analizlerinden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç Göktaş ve arkadaşları
(2012) ve Tatar ve arkadaşlarının (2013) çalışma sonuçlarından farklılık arz etmektedir.
5.ÖNERİLER
ERIC, EBSCO, SCIENCE DIRECT ve ULAKBIM veritabanları kapsamındaki dergilerde, YÖK tez
tarama sisteminde, İCİTS ve İETC’ de kapsamında yayınlanan Türkiye adresli yayınların son yıllarda artış
gösterdiği görülmektedir. Bu artışın devam ettirilebilmesi için niteliği yüksek ve disiplinler arası çalışmaların
yapılmasına devam edilebilir.
Alana farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla sadece akıllı tahtaların kullanıldığı değil, akıllı tahtalara
yönelik yazılımlarla geliştirilmiş öğretim materyallerinin kullanıldığı konularda çalışmalar yürütülebilir.
Çalışmaların nitel ve karma yönteme verilen önemin artırılması, araştırmacıların bu yöntemlerle ilgili
daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmaları gerekebilir.
Örneklem seçiminde, örnekleme yönteminden bahsedilmesi konusunda hassas davranılması
sağlanabilir.
Çalışmaların önemli bir bölümünde örneklem, ortaokul öğrencileri (öğretmenler) ve lisans
öğrencileridir. Çalışmaların değişik örneklem düzeyleriyle yürütülmesi sorunlara yönelik farklı çözümlerin
üretilmesine kaynaklık edebilir. Özellikle proje kapsamında etkileşimli tahtaların liselerde yaygın olarak
kullanılması hususu dikkate alınabilir.
Örneklem sayıları daha fazla veriden yola çıkarak daha doğru sonuç genelliğine uyacak şekilde
artırılabilir.
Verilerin analizi için kullanılan yöntemlerin çeşitlendirilmesi sağlanabilir.
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FARKLI SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİNDEKİ AĞ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ
BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF NETWORK APPLICATIONS OF DIFFERENT SERVER OPERATING
SYSTEMS ON STUDENT ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES
Yunis Şahinkayası1, Hamide Şahinkayası2, Ali İhsan Benzer3

Özet
Bu çalışmanın amacı, farklı sunucu işletim sistemleriyle yapılan laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin “Bilgisayar
Ağları ve İletişim” dersi başarısını ve derse yönelik tutumunu nasıl etkilediğini incelemektir. Araştırmada öğrenci tutumları
için deneysel desenlerden statik grup öntest sontest deseni ve öğrenci başarısı için statik grup karşılaştırmalı desen
kullanılmıştır. Araştırma, 2013–2014 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi bölümünde Bilgisayar Ağları ve İletişim dersini alan 32 birinci öğretim ve 25 ikinci öğretim öğrenci
üzerinde yapılmıştır. Uygulama dört hafta sürmüştür. Birinci öğretim laboratuvar uygulamalarında sunucu işletim sistemi
olarak Windows Server, ikinci öğretim laboratuvar uygulamalarında ise Ubuntu kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak,
Delialioğlu (2004) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersi Tutum Ölçeği” ve dersin final sınavı
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tutum ve başarı ortalama puanları bakımından Windows grubunda yer alan
öğrencilerin puanları ile Ubuntu grubunda yer alan öğrencilerin puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı
görülmüştür (p>.05). Ancak, Windows grubunun tutum puanlarında anlamlı bir artış gözlenmiştir (p<.05).
Anahtar kelimeler: Windows Server, Ubuntu, Bilgisayar Ağları, Sanal Laboratuvar Uygulamaları

Abstract
In this study, the aim was to investigate the effects of using different server operating system laboratory practices on
students` attitudes towards and achievements in the "Computer Networks and Communication" course. As research design,
the static-group pretest-posttest experimental design and the static-group comparison design were used for examining
students’ attitudes and achievement respectively. The research was carried out with 32 students on daytime education and
with 25 students on evening education who were taking the course at the Department of Computer Education and
Instructional Technologies in the School of Education of a public university in 2013-2014 academic year. The study lasted
for four weeks. The daytime education group made Windows Server practices whereas the evening education group made
Ubuntu practices in the course lab hours. As data collection tools, Computer Networks and Communication Attitude Scale
developed by the Delialioğlu (2004) and final exam (as achievement test) were used. Results obtained by analyses
demonstrated no significant difference between achievements and attitude scores of Windows and Ubuntu groups (p>.05).
However, a significant increase was observed in the Windows group’s attitude scores (p<.05).
Keywords: Windows Server, Ubuntu, Computer Networks, Virtual Lab Applications

1. GİRİŞ
Bilişim Teknolojileri (BT) eğitiminin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan pek çok araştırma projesi, etkili
öğrenme platformları, yazılımları ve yöntemleri üzerine odaklanmıştır. Eğitimciler olarak biz, gelişmekte olan,
yeni BT alanlarına yönelik öğrencilerimizi hazırlarken proaktif olmak zorundayız (Abdullah ve Ehsan, 2012).
Türkiye`de lisans ve ön lisans düzeyinde bilgisayar alanında eğitim-öğretim yapan programların pek çoğunda
Bilgisayar Ağları ile ilgili bir ders bulunmaktadır. Hatta sadece bu alanda eğitim veren ön lisans programları da
mevcuttur. Özalp ve arkadaşları (2011) ortaöğretim düzeyinde bilgisayar ağları alanında yapılmış gelişmeleri ve
verilen eğitimleri incelemişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı`nın meslek liseleri için 2006 yılında uygulamaya
başladığı MEGEP projesi kapsamında bilişim teknolojileri bölümü dört ana alt alana ayrılmıştır. Bu alanlardan
bir tanesi de ağ işletmenliği alanıdır. Dünyada, ağ üzerine eğitim veren eğitim kurumları olduğu gibi sertifika
eğitimi düzenleyen özel kuruluşlar da mevcuttur. Ağ ile ilgili sertifika eğitimi veren Cisco Networking Academy
(Netacad) bu kuruluşlara örnek verilebilir.
BT alanındaki dersler genellikle uygulama ağırlıklı derslerdir. Ders görevlileri öğretme yöntemi olarak gösterip
yaptırma, soru cevap ve anlatma yöntemini tercih etmektedir (Akbıyık ve Seferoğlu, 2012).
Derslerde uygulama etkinliklerine katılan öğrencilerin dersi daha etkili ve verimli bir şekilde öğreneceğini
düşünen literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır (Aktaran Sarkar, 2006).
Derslerde öğrencinin aktif, öğretmenin rehber konumda olduğu, öğrencinin konuyu görerek, araştırarak,
inceleyerek öğrendiği yöntemlerden olan aktif öğrenme (Yeşilyurt, 2013), bilgisayar ağlarının öğrenme
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sürecinde çok önemlidir. Ayrıca, bilgisayar ağları dersi, uygulamalarla birleştirilerek kavramlar daha doğru
şekilde anlaşılabilir. Uygulama yapılmadan işlenmesi kötü ve zayıf öğrenmeye sebep olabilir (Fuxiang ve
arkadaşları, 2009).
Bilgisayar ağları ve onun nasıl çalıştığı, hem karmaşık hem de anlaşılması zor kavram ve süreçleri anlamayı
gerektirir. Bu nedenle bu alandaki eğitimde gösterip yaptırma yöntemi ile simülasyon ve görselleştirme
araçlarının kullanımı ortaya çıkmaktadır (Goldstein, Leisten, Stark ve Tickle, 2005).
Bilgisayar ağları öğrenmede öğrenci başarısını arttırmak için öğrencilerin gerçek dünyanın simüle edildiği
laboratuvar ortamlarında alıştırma yapmaları gerekir (Chen, Chen ve Lin, 2010). Her öğrenci için ideal fiziksel
ortamların oluşturulması çok zor ve pahalıdır. Bundan dolayı çoğu eğitimci bilgisayar ağları dersinde
sanallaştırma teknolojilerini kullanmayı benimsemişlerdir (Correia ve Watson, 2004 den aktaran Kumar ve
Singh, 2012 ). Sanallaştırma tam olarak gerçek olmayan ancak gerçeğe çok yakın bireysel uygulamalara izin
veren az maliyetli bir çözüm yoludur (Kumar ve Singh, 2012).
Literatürde, bilgisayar ağları eğitimi ile ilgili laboratuvar yapılarını inceleyen Disston ve Caicedo (2010)
yaptıkları çalışma sonucunda bu yapıları üç türe ayırmışlardır. Bunlar; fiziksel, simülasyon, sanallaştırma.
Sanallaştırma tek bir fiziksel makinede aynı anda birden fazla işletim sistemi çalıştırılmasına ve bu işletim
sistemleri arasında ağ kurulabilmesine imkân veren bir teknolojidir. Burada sınır, fiziksel makinenin
kapasitesidir. Kurulan her bir sanal işletim sistemi çalıştırıldığında fiziksel makinenin belleğinden, işlemcisinden
belirlenen kadarını kullanmaktadır.
Sanallaştırma teknolojisi sadece bilgisayar ağları dersi için değil aynı zamanda işletim sistemleri eğitiminde ve
BT güvenlik eğitiminde kullanıldığı literatür taramasında görülmüştür. Yaygın olarak kullanılan sanallaştırma
programlarından bazıları; Vmware, VirtualPC ve VirtualBox yazılımlarıdır. Bu çalışmada sanallaştırma işlemi
için ücretsiz olan VirtualBox programı kullanılmıştır.
Bilgisayar ağları eğitimi ile ilgili uluslararası alanda yapılan çalışmalarda ise başlıca konuların simülasyon
destekli bilgisayar ağları eğitimi, sanallaştırılmış laboratuvarlar üzerinde olduğu görülmüştür. Bilgisayar Ağları
ve İletişim dersiyle ilgili Türkiye`de yapılan çalışmaların daha çok harmanlanmış öğrenme üzerinde olduğu
görülmüştür (Delialioğlu, 2004; Arıkan, 2006).
Amaç ve sorun
Bu çalışmayla, bilgisayar ağları ve iletişim dersinde sanallaştırılmış işletim sistemleriyle yapılan uygulamaların
öğrencilerin derse yönelik tutumları ve başarılarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bildirinin
sonuçları bilgisayar ağları ve iletişim dersini veren eğitimcilerin dersin hedeflerine ulaşılmasında ve aktif
öğrenmenin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek farklı materyal, metot ve teknik süreçler hakkında bilgi
verecektir. Öğretim teknolojileri alanında eğitimcilerin, öğrenme sürecini etkileyecek unsurları bilmesi ve
çalışmasında bunları göz önünde bulundurması şüphesiz ki başarısını etkileyecektir (Yıldırım, 2002). Bu amaç
doğrultusunda araştırmayı yönlendiren araştırma soruları aşağıdaki gibidir;
1. Ubuntu ile uygulama yapan grup ile Windows Server ile uygulama yapan grup arasında “Bilgisayar Ağları ve
İletişim” dersine yönelik son test tutum puanları açısından anlamlı fark var mıdır?
2. Ubuntu ile uygulama yapan grubun “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersine yönelik ön test son test tutum
puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
3. Windows Server ile uygulama yapan grubun “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersine yönelik ön test son test
tutum puanları arasında anlamlı fark var mıdır?
4. Ubuntu ile uygulama yapan grup ile Windows Server ile uygulama yapan grup arasında başarı açısından
anlamlı fark var mıdır?
5. Cinsiyet göre son test tutum puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde kullanılacak olan model, çalışma grubu, veri toplama araçları, elde edilen verilerin
çözümlenmesi ve bulguların yorumlanmasıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Örneklem
Çalışmanın örneklemi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü’nün “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersini alan ve
uygulamalara katılan 57 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem, BÖTE Bölümü’nün I. öğretimden 32 öğrenci ve II.
öğretimden 25 öğrencisinden oluşmaktadır.
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Ders içi uygulamaları gerçekleştiren ve öntest-sonteste katılan öğrenciler veri çözümlemelerine dahil edilmiştir.
I. öğretim ve II. öğretim gruplarında yer alan öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Grupların Cinsiyete Göre Dağılımı
1.öğretim
18
14
32

Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

2.öğretim
10
15
25

Toplam
28
29
57

Çalışmanın işleyişi ve araştırma deseni
Çalışmaya 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde dersin vize sınavından sonra başlanılmıştır. Çalışma 4 hafta
sürmüştür. Bilgisayar Ağları ve İletişim dersi müfredat içeriğinde yer alan WWW, DNS, FTP ve DHCP
servislerinin kurulumu ve ayarlamaları konuları uygulamalı olarak işlenmiştir. 4 haftalık eğitimin başında
örneklem grubundaki öğrencilere tutumların belirlenmesi amacıyla ön test uygulanmış ve aynı ölçek son test
olarak eğitim sonunda tekrar uygulanmıştır. I. öğretimde yer alan gruba ders uygulamaları sanallaştırılmış
Windows Server ile yapılırken, II. öğretimde yer alan gruba uygulamalar sanallaştırılmış Ubuntu işletim sistemi
üzerinden yapılmıştır. Windows Server kullanılan grupta kurulum ve ayarlamalar daha çok görsel arayüz
kullanılarak yapılırken, Ubuntu kullanılan grupta kurulum ve ayarlamalar genelde konsol veya terminal denilen
komut arayüzünden gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başarı testi olarak final sınavı esas alınmıştır. Derslerde gösterip
yaptırma tekniği kullanılarak uygulamaların önce eğitmen tarafından daha sonraki günlerde her bir öğrenci
tarafından eğitmen rehberliğinde yapılması sağlanmıştır.
Araştırma için statik grup öntest sontest deneysel deseni ve öğrenci başarıları için statik grup karşılaştırmalı
desen kullanılmıştır. Araştırma deseni ve süreç Tablo 2’de sunulmuştur.
Gruplara deneysel işlemler seçkisiz olarak atanmıştır. Her iki grup da bir önceki sene Ubuntu kullanımı ile ilgili
seçmeli ders almıştır.
Tablo 2. Araştırma Deseni
Grup
I. Öğretim
(Windows)
II. Öğretim
(Ubuntu)

Deney Öncesi
Ön Test Tutum Ölçeği

Deneysel İşlem
Sanallaştırılmış Windows Server Uygulamaları

Ön Test Tutum Ölçeği

Sanallaştırılmış Ubuntu Uygulamaları

Deney Sonrası
Son Test Tutum Ölçeği ve
Başarı Testi
Son Test Tutum Ölçeği ve
Başarı Testi

Veri toplama araçları
Çalışmada kullanılan “Bilgisayar Ağları ve İletişim Tutum Ölçeği” Delialioğlu (2004) tarafından geliştirilmiş,
geçerliği ve güvenirliği hesaplanmış, 37 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Seçenekler “tamamen
katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” şeklindedir. Ölçek
olumlu ve olumsuz maddelerden oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92
olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin bir maddesi hariç diğer maddeleri Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Başarı testi
için dersin final sınavı kullanılmıştır.
Verilerin analizi
Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 18.0 programı ile analiz edilmiştir. Windows ve Ubuntu gruplarında yer
alan öğrencilerin, ön test puanları ile son test puanları arasında farkın anlamlılığını test etmek için t-testleri
kullanılmıştır. Bu testlerde α = 0.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır. Başarı testi açık uçlu olup puanlamasında
cevap anahtarı baz alınmıştır.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında, deneysel uygulama öncesi Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin
“Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersine yönelik ön test tutum puanlarına ait ilişkisiz örneklemler için t-testi
sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Ön Test Ortalama Tutum Puanlarının Bağımsız T – Testi Sonuçları
Grup
Windows
Ubuntu

N
32
25

Ortalama
3,5167
3,569

S
0,57885
0,72785

sd
55

t
-,302

p
,764

Analiz sonuçları, öncesi Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim”
dersini yönelik ön test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. p>.05. Bu
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sonuç, her iki grupta yer alan öğrencilerin, deneysel uygulama öncesinde, derse yönelik tutumları arasında
anlamlı bir fark olmadığını ve grupların birbirine denk olduğunu göstermektedir.
Deneysel uygulama sonrasında, Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve
İletişim” dersini yönelik Son Test tutum puanlarına ait ilişkisiz örneklemler için t-testi sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Son Test Ortalama Tutum Puanlarının Bağımsız T – Testi Sonuçları
Grup
Windows
Ubuntu

N
32
25

Ortalama
3,7107
3,4877

S
0,4971
0,7244

sd
55

t
1,376

p
0,174

Tablo 4 incelendiğinde, Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim”
dersini yönelik son test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. p>.05.
Uygulama öncesi ve sonrasında, Windows grubunda yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersini
yönelik tutum puanlarının ilişkili örneklemler t-testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Windows grubu Ön-Test Son-Test Tutum Puanları Bağımlı T-Testi Sonuçları
Ölçüm
(TÖ Tutum)
Ön Test

N

Ortalama

S

sd

t

p

32

3,5167

0,5788

31

-2,7484

0,0098

Son Test

32

3,7107

0,4971

Tablo 5 incelendiğinde, Windows grubunda yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersini yönelik
ön ve son test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir, p<.05.
Uygulama öncesi ve sonrasında, Ubuntu grubunda yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersini
yönelik tutum puanlarının ilişkili örneklemler t-testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Ubuntu grubu Ön-Test Son-Test Tutum Puanları Bağımlı T-Testi Sonuçları
Ölçüm
(TÖ Tutum)
Ön Test
Son Test

N

Ortalama

S

sd

t

p

25
25

3,5690
3,4877

0,7278
0,7244

24

0,5088

0,6155

Analiz sonuçları, Ubuntu grubundaki öğrencilerin, “Bilgisayar Ağları ve İletişim” dersini yönelik ön ve son test
tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığını göstermektedir, p>.05.
Deneysel uygulama sonrasında, Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve
İletişim” dersi başarı puanlarına ait ilişkisiz örneklemler için t-testi sonuçları Tablo 7’te verilmiştir.
Tablo 7. Başarı puanlarının Bağımsız T – Testi Sonuçları
Grup

N

Ortalama

S

sd

t

p

Windows

32

12.41

9.1963

55

-0,783

0.437

Ubuntu

25

14.36

9.5432

Başarı puanlarının belirlenmesinde final sınavındaki ilgili açık uçlu sorular baz alınmış olup, değerlendirme 30
puan üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Tablo 7 incelendiğinde, Windows ve Ubuntu gruplarında yer alan öğrencilerin “Bilgisayar Ağları ve İletişim”
dersi başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. p>.05.
Tablo 8. Cinsiyete göre son test ortalama tutum puanlarıyla ilgili betimsel veriler
Grup

Cinsiyet

Ortalama

S

N

Windows

Erkek

3,6981

,51502

14

Bayan

3,7206

,49757

18

Toplam

3,7108

,49712

32

Erkek

3,5058

,75601

15

Bayan

3,4608

,71357

10

Toplam

3,4878

,72447

25

Ubuntu
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Erkek

3,5986

,64691

29

Bayan

3,6278

,58453

28

Toplam

3,6130

,61172

57

Tablo 9. Cinsiyetin son test ortalama tutum puanları üzerindeki etkisine ait ANOVA analizi sonuçları
Grup

Kareler Toplamı

sd

F

P

Gruplar arası

,012

1

,032

,859

Grup içi
Toplam

20,943
20,955

55
56

Cinsiyet ile derse yönelik son test tutum arasında bir ilişkinin olmadığı Tablo 9 da görülmüştür.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmada son test tutum puanlarının ve başarı puanlarının karşılaştırmasında, Windows grubunda yer alan
öğrencilerin ortalama puanları ile Ubuntu grubunda yer alan öğrencilerin ortalama puanları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmadığı görülmüştür (p>.05).
Ancak, Windows grubunda yer alan öğrencilerin ortalama son test tutum puanlarının ortalama ön test tutum
puanlarından daha olumlu olduğu ve farklılığın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmüştür (p<.05). Bu
durum uygulamalarda görsel arayüz kullanımının öğrencilerin derse yönelik tutumunu ve ilgisini arttırdığı
anlamına gelebilir. Bir Linux dağıtımı olan Ubuntu’ya yönelik öğrencilerin olumsuz tutum sergilemeleri, bu
grubun bilgisayar ağlarına yönelik tutumunun yükselmemesine yol açmış olabilir (Başer ve Dinçer, 2012).
Cinsiyetin derse yönelik tutum puanları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Yapılan araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir:


Katılımcıların öğrenme stilleri ve öz yeterlilik düzeylerinin bilgisayar ağları ve iletişim dersine yönelik
tutumlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili araştırmalar yapılabilir (Özgür ve Tosun,2010).



Katılımcıların bilgisayara ve internete karşı olan tutumlarının, bilgisayar ağları ve iletişim dersine
yönelik tutumlarını nasıl etkilediği ile ilgili araştırmalar yapılabilir.



Sanallaştırma teknolojileriyle işlenen derslerdeki katılımcılar ile geleneksel yöntemlerle işlenen
derslerdeki katılımcılar arasında derse yönelik tutum ve başarıları arasında fark olup olmadığı ile ilgili
araştırmalar yapılabilir.
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SECOND LİFE ORTAMINDAKİ SANAL ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNİN
PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
Fatih TÜRKAN1

Özet
Sanal dünyalar, Web 2.0’ın web ortamına kattığı teknolojilerden birisidir ve üç boyutlu simule
edilmiş ortamolarak tanımlanmaktadır. Web ortamında birçok sanal dünya bulunmaktadır.
Bunlardan en popüler olanı Second Life platformudur. Bunun yanı sıra Active Worlds, There,
OpenSim gibi platformlar da kullanılmaktadır. İlk olarak ticaret, eğlence, iletişim gibi alanlarda
kullanılan bu platformlar, daha sonra eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Eğitimde
rehberlik eğitimi, mesleki eğitim, çocuk eğitimi ve dil eğitimi gibi birçok alanda kullanıldığı
görülmektedir. Bunun sonucunda hukuk eğitiminde sanal mahkeme, turizm eğitiminde sanal otel,
okul eğitiminde sanal sınıf gibi ortamlar ortaya çıkmıştır. Sanal dünyalar eğitim alanında işbirlikli
öğrenme, problem tabanlı öğrenme ve rol tabanlı öğrenme gibi farklı öğrenmeleri de
gerçekleştirmeye fırsat tanımaktadır. Bu öğrenmeler gerçekleştirilirken sanal dünyaların bize
sunduğu elektronik beyaz tahta, yönerge tabelaları gibi öğretim araçları ve sesli sohbet, mimik gibi
iletişim araçlarından da yararlanabilmekteyiz. Sanal dünyalarla ilgili bahsedilen bu konular
kapsamında birçok sanal üniversite kampüsleri bulunmakta ve bu kampüslerin de tanıtılması
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sanal üniversite kampüslerinde gerçekleştirilen
eğitim uygulamalarının eğitsel değişkenler açısından incelenerek kampüs profillerinin
belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için Second Life platformundan yararlanılmıştır.
Çalışma tekil tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, Secondlife platformunun ücretsiz eğitim
kategorisinde yer alan sanal adalar “university” terimiyle taranarak 21 sanal üniversite kampüsüne
ulaşılmıştır. Ulaşılan sanal üniversite kampüsleri, tasarlanan ortam ve araçlar, eğitim durumu,
öğrenme türleri, eğitsel araçlar ve iletişim araçları açısından incelenerek genel bir profil ortaya
koyulmuştur. Bu bağlamda 34 ortam, 26 genel kullanımlı araç, 20 eğitim konusu, 7 öğrenme türü,
15 eğitsel araç ve 4 iletişim aracı belirlenmiştir. Çalışma sonunda ise belirlenen verilerden yola
çıkarak sanal üniversite kampüs profilleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır, sanal ve gerçek
kampüs ortamları tartışılmış ve sanal üniversite kampüslerinin etkin kullanımına yönelik
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sanal dünya, Second Life , sanal üniversite kampüs profilleri

1.

GİRİŞ

Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bireyler web ortamında söz sahibi olmaya başlamıştır.
Bununla birlikte web ortamı yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Fakat web ortamının hızlı gelişimi, onu
yaşamın parçası olmaktan çıkarıp yaşamın kendisi haline de getirmiştir. Bireyler böylece web ortamında gerçek
hayata benzeyen fakat farklı şartlara sahip olan yeni bir yaşam sürmeye başlamışlardır. Web ortamında başlayan
bu yeni yaşam serüvenine sanal dünyalar denilmektedir. Dickey (2005), sanal dünyaları “kullanıcıların üç
boyutlu simüle edilmiş ortamda hareket ettiği ve etkileşimde bulunduğu ağ tabanlı masaüstü sanal gerçeklik”
olarak tanımlamıştır. Bu tanımda da belirtildiği gibi sanal dünyalarda, web ortamında tasarlanan bir ortam ve
burada sahip oldukları sanal karakterle birbiriyle etkileşimde bulunan bireyler bulunmaktadır. Bireyler sanal
ortamlarda ev, iş, okul, park gibi ortamlarda bulunabileceği gibi gerçek hayattaki gibi yürüme, koşma, oturma,
dans etme gibi eylemleri de yapabilmektedirler. Ayrıca sanal dünyalarda, havada asılı kalan ortamların
tasarlanması ve sanal karakterin uçması gibi gerçeküstü durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
Web ortamında birçok sanal dünya bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı merkezi San Fransisco’da
olan ve Linden Laboratuvarları tarafından tasarlanan Second Life platformudur. Bunun yanı sıra Active Worlds,
There, OpenSim gibi sanal dünya platformları da bulunmaktadır. Bahsedilen bu sanal dünyalar incelendiğinde
tasarlanan ortamların farklı alanlarda kullanılabildiği görülmektedir. Sanal dünyalarda mağazalar, müzeler,
şehirler, hastaneler, parklar, tarihi yerler, restoranlar, eğlence mekanları gibi birçok ortam tasarlanabilmektedir.
İlk başlarda ticaret, tıp, turizm, eğlence, iletişim gibi alanlarda kullanılan bu ortamlar, daha sonra eğitim alanında
da kullanılmaya başlanmıştır.
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Sanal dünyaların kullanılmaya başlaması, birçok alanla ilgili eğitimlerin yine sanal ortamda verilmesi fikrini
beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda hukuk eğitimi, medya eğitimi, müzik eğitimi, rehberlik eğitimi, turizm
eğitimi, çocuk eğitimi ve dil eğitimi gibi birçok alanda kullanıldığı görülmektedir (Calongne, 2008; Herold,
2009; Penfold, 2009; Pereira, 2009; Schwartz, 2009; Walker, 2009; Can, 2012). Ayrıca sanal dünyalar
incelendiğinde buna benzer eğitim alanları için sanal mahkeme, sanal otel, sanal ofis, sanal kütüphane, sanal
danışmanlık odası, sanal sınıf, sanal toplantı yerleri gibi öğrenme ortamlarının da olduğu görülmektedir. Bu
ortamlar sayesinde sanal dünyalarda farklı öğrenme türlerine göre eğitim verilebilmektedir. Bunlara rekabetçi
öğrenme, işbirlikli öğrenme, pasif öğrenme, katılımcı öğrenme, bağımlı öğrenme, bağımsız öğrenme, problem
tabanlı öğrenme, araştırma tabanlı öğrenme, rol tabanlı öğrenme ve oyun tabanlı öğrenme örnek olarak
verilebilir (Lim, 2009; Duncan, Miller ve Jiang 2012). Bu öğrenmeler gerçekleştirilirken sanal ortamda
tasarlanan bazı eğitsel ve iletişim araçlarından da yararlanılmaktadır. Eğitsel araçlara bilgi kartları, etkileşimli
panolar, web tarayıcısı panosu, elektronik beyaz tahta, video perdesi, alıştırma soruları ekranı, bağlantı topları ve
yönerge topları örnek olarak verilebilir. İletişim araçlarına ise metin tabanlı sohbet, anlık ileti, sesli sohbet ve
beden dili örnek olarak verilebilir (Dinçer, 2008; Tokel ve Cevizci, 2013). Bu araçlar sayesinde sanal dünyalarda
tasarladığımız bir eğitim ortamında bireyler arası etkileşimi artırabiliriz.
Sanal dünyalarda tasarlanan eğitim ortamlarından bir tanesi sanal üniversite kampüsleridir. Sanal üniversite
kampüslerinde öğrencilere dersler verilmekte, seminerler düzenlenmekte, kütüphane imkanı sunulmakta ve
sosyal ortamlar tasarlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler web ortamında da kampüs imkanlarından
yaralanabilmektedir. Fakat bu imkanları sınırlı sayıdaki üniversiteler sunmaktadır. Bunun yaygınlaşması için
sanal üniversitelerle ilgili çalışmaların artırılması ve sanal üniversite kampüsü kavramının tanıtılması
gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Second Life ortamındaki sanal üniversite kampüslerinde
gerçekleştirilen uygulamaların eğitsel değişkenler açısından incelenerek sanal üniversite kampüs profillerinin
belirlenmesidir.
2.

YÖNTEM

Bu çalışmada tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modelleri,
değişkenlerin tek tek, tür ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma modelleridir
(Kuzu, 2011). Bu kapsamda taranan sanal üniversite kampüsleri de doküman incelemesi ile çözümlenmiştir.
Doküman incelemesi; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma kapsamında Second Life platformunun ücretsiz eğitim
kategorisinde yer alan sanal adalar “university” terimiyle taranarak 21 sanal üniversite kampüsüne ulaşılmıştır.
Ulaşılan sanal üniversite kampüsleri, kullanım amaçları, tasarlanan ortamlar ve kullanılan eğitsel araçlar
açısından incelenerek bulgular oluşturulmuştur.
3.

BULGULAR

Second Life platformunun ücretsiz eğitim kategorisinde yer alan sanal adalar “university” terimiyle
tarandığında 23 sonuç çıkmıştır. Sonuçlardan 1 tanesi alakasız olarak tespit edildiği için, 1 tanesi de sanal ortama
erişilemediği için çalışmadan çıkartılmıştır. 21 sanal üniversite kampüsü içinde ise 2 tanesinin sadece sanal
ortamda hizmet verdiği tespit edilmiştir. Diğer 20 kampüs gerçek ortamda da hizmet vermektedir. Tarama
sonucunda ulaşılan sanal üniversite kampüsleri Tablo 1’de verilmiştir:
Gerçek Ortam + Sanal Ortam
1) Stanford University

11) The University of Western Australia

2) University of Kentucky

12) Cystic Fibrosis University

3) NC State University

13) National University of Singapore

4) Saint Leo University

14) Indiana University

5) University of Delaware

15) Arkansas State University

6) University of Sheffield

16) University of Akron

7) University of South Florida

17) Teesside University

8) University of Southern Queensland

18) University of Worcester

9) Monash University

19) University of the West of England

10) DePaul University
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Sadece Sanal Ortam
1) Rockcliffe University Consortium
2) Ilha Unisinos Virtual Campus

Tablo 1. Sanal Üniversite Kampüsleri
a. Sanal Üniversite Kampüslerinde Tasarlanan Ortamlar ve Araçlar
Sanal üniversite kampüsleri incelendiğinde çeşitli ortam ve araçlarla karşılaşılmıştır. Burada verilecek olan
araçlara eğitsel araçlar dahil değildir. Benzer olan bazı ortam ve araçlar tek bir başlıkta birleştirilmiştir.
Karşılaşılan ortam ve araçlardan öne çıkanlar seçilerek Tablo 2’de verilmiştir:
Araçlar

Ortamlar


Fakülte binası



Market



Işınlanma aracı



Köprü



Amfi



Konser alanı



Yönlendirme panosu



Heykel



Sınıf



Futbol sahası



Yönerge panosu



Mangal



Kütüphane



Plaj



Karşılama tabelası



Piyano



Konferans salonu



İskele



İlan panosu



Asansör



Toplantı odası



Doğa ortamı



Not tahtası



Taksi



Araştırma merkezi



Çiçek odası



Mesaj panosu



Tren



Tıbbi laboratuvar



Kule



Bulmaca panoları



Uçan balon



Sanal arşiv



Trafik ortamı



Hedef taburesi



Dondurma arabası



Sergi salonu



Tren istasyonu



Bot kişiler





Kitap bahçesi



Otel



Bağış kutusu





Ziyaretçi odası



Müze



Acil durum cihazı





Hastane



Oyun odası



Tur aracı





Eczane



Mini hipodrom



Dans topları





Mahkeme salonu



Kiralık bina



Yiyecek ve içecek





Kafe



Kulübe



Tekerlekli sandalye





Restoran



Büfe



Park havuzu



Tablo 2. Sanal Ortamlar ve Araçlar
b. Sanal Üniversite Kampüslerinde Eğitim Durumu
Sanal üniversite kampüslerinde aktif olarak bir eğitim ortamında bulunulmamıştır. Fakat ortam tasarımından
ve öğelerinden yola çıkarak kampüs ortamında işlenen bazı konular görülmüştür. Bu konuları Tablo 3’te şu
şekilde sıralayabiliriz:


Güncel konular



Öğretmen eğitimi



Tarih



Teknoloji entegrasyonu



Sanal ortam



Hukuk



Sanat



Dil eğitimi



Müzik



Mimari tasarım



Tıp



Sosyal medya



Mühendislik



Annelik eğitimi
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c.



Tekstil



Finansal muhasebe



Eğitim bilimleri



Psikoloji



Bilgi okuryazarlığı



İş etiği

Tablo 3. İşlenen Eğitim Konuları
Sanal Üniversite Kampüslerinde Kullanılan Öğrenme Türleri

Sanal üniversite kampüslerinde verilen eğitimlerden yola çıkarak bazı öğrenme türleri belirlenmiştir.
Belirlenen öğrenme türleri aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme, araştırma tabanlı öğrenme, bağımsız öğrenme,
oyun tabanlı öğrenme, rekabetçi öğrenme ve keşfederek öğrenmedir. Bu öğrenme türlerini yapılan etkinliklere
göre arttırmak mümkündür. Ayrıca öğrencinin bireysel durumuna bağlı olarak bu öğrenme türleri olumlu veya
olumsuz sonuç verebilir.
d. Sanal Üniversite Kampüslerinde Kullanılan Eğitsel Araçlar
Sanal üniversite kampüslerindeki ortamlar ve araçlar incelendiğinde eğitsel faaliyetlerde kullanılan bazı
araçlar belirlenmiştir. Bu eğitsel araçlar her kampüste farklı şekillerde bulunabilmektedir. Bundan dolayı ortak
başlıklar altında toplanmıştır. Eğitsel araçlar Tablo 4’te sıralanmıştır:

e.



Bilgi kartı



Kavram haritası topu



Etkileşimli pano



Anket topu



Yönerge panosu



Not kartı



Web bağlantısı



Quiz panosu



Web tarayıcı panosu



Elektronik kitap



Video perdesi



Çalışma odası



Sunum perdesi



Çalışma masası



Test sorusu ekranı

Tablo 4. Eğitsel Araçlar
Sanal Üniversite Kampüslerinde Kullanılan İletişim Araçları

Sanal üniversite kampüsleri incelendiğinde Second Life platformunun sunduğu iletişim araçlarının
kullanıldığı görülmektedir. Bu iletişim araçları metin tabanlı sohbet, anlık ileti, sesli sohbet ve beden dilidir.
Bunlar içinde en az kullanılanı beden dilidir.
4. SONUÇ
Çalışma kapsamında sanal üniversite kampüsleri incelendiğinde gerçek kampüs imkanlarının sanal ortamda
da olduğu görülmektedir. Hatta sanal ortamda daha fazla imkan bir arada bulunmaktadır. Örneğin fakülte binası,
konferans salonu, yönlendirme panosu gibi imkanlar gerçek kampüslerde bulunurken; plaj, mini hipodrom, otel,
müze, tren istasyonu, konser alanı, doğa ortamı, uçan balon, eğlence merkezi gibi imkanların gerçek
kampüslerde bir arada bulunması maliyeti artırmaktadır. Ayrıca bunlar için gerekli alanın temin edilmesinde de
sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra sanal ortamda gerçeküstü imkanlar da vardır. Bunlar kitap bahçesi,
ışınlanma aracı, uçma yeteneği, suda boğulmama, ölme riskinin olmaması gibi unsurlardır. Sanal üniversite
kampüsünde bulunan bir öğrencinin eğitim ve eğlence için gideceği ortam, kullanacağı araç seçeneği çoktur. Bu
ortamlara ve araçlara da birkaç saniye içinde erişebilmektedir. Örneğin kampüste bir tren turu atarken aynı anda
konferans salonuna geçebilir veya kütüphanede çalışırken aynı anda arkadaşlarıyla futbol sahasında olabilir.
Kampüs tasarımın estetikliği onu motive ederken, kullanışlı elektronik araçlar sayesinde her yerde öğrenme
imkanına sahip olabilmektedir. Bunların yanı sıra sanal ortamdaki bir özelliğin gerçek hayattaki kadar etkileyici
olamayacağı ve herhangi bir teknik sıkıntıda bu imkanlardan yararlanılamayacağı da unutulmamalıdır.
Sanal üniversite kampüslerinde her eğitime uygun ortam tasarlanabilmektedir. Örneğin üniversitenin sağlık
bölümleri için örnek bir hastane tasarlanabilmekte ve öğrenciler uygulamalı olarak burada eğitimlerini
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alabilmektedir. Bundan dolayı eğitim alanının kapsamı da büyük olmaktadır. Sağlık alanının yanı sıra sanat
eğitimi, mimari tasarım alanları için öğrencilere sanal ortamda örnek araçlar tasarlatılabilmekte, sanal
mahkemede hukuk eğitimi verilebilmekte, mühendislik alanında örnek çizimler yaptırılabilmekte, tekstil alanı
için örnek ürünler tasarlatılabilmekte, teknoloji teknolojiyle öğretilebilmekte ve birçok alanla ilgili konu sanal
ortamda uygun medya araçları da kullanılarak tartışılabilmektedir. Bunlar gerçekleşirken öğrenci aktif olarak
sürecin içerisinde yer alabilmekte; işbirlikli veya bağımsız olarak da kendini ifade edebilmektedir. Ayrıca kendi
öğrenme stiline uygun olan eğitsel araçları da kullanabilmektedir. Örneğin araştırarak öğrenmeyi seven bir
öğrenci anket topları, web tarayıcı panoları, elektronik kitap gibi eğitsel araçları kullanabilir. İşbirlikli öğrenenler
çalışma odaları, etkileşimli pano, not kartı; klasik yöntemle öğrenenler sunum perdesi, quiz panosu, bilgi kartı
gibi eğitsel araçları kullanabilirler. Bu öğrenmeler gerçekleşirken Second Life platformunun bize sunduğu sesli,
metinle veya beden diliyle birbirimizle iletişim kurabilmekteyiz. Kısacası sanal üniversite kampüsleri sadece
ders vakitleriyle sınırlı kalmayıp, öğrencinin kendini geliştirebilmesi için alanına uygun gerekli ortamları da
sunabilmektedirler.
Sanal üniversite kampüsleri Second Life platformu aracılığıyla gezildiğinde çoğunlukla boş
gözükmektedir. Genelde belirlenen bir saatte ve öğretici liderliğinde buluşmalar olmaktadır. Yani gerçek ortamı
destekleyici nitelikte kullanılmaktadır. Bu amaç iyi gözükse de sanal üniversite kampüslerinin daha yoğun bir
şekilde kullanılmasının sağlanması, bu ortamdaki imkanları öğrencilerin daha iyi tanımalarını sağlayacaktır.
Burada üniversite yöneticilerine, sanal ortam tasarımcılarına ve öğreticilere büyük görev düşmektedir. Üniversite
yöneticileri gerekli altyapı için destek vererek, sanal ortam tasarımcıları öğrencilerin birçok ihtiyaçlarını kolay
karşılayabilecekleri estetik ortamları tasarlayarak, öğreticiler de bu ortamlara gerekli yoğunluğu vererek sanal
üniversite kampüslerinin gelişimine katkıda bulunabilirler.
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KODU İLE KENDİ OYUNUNU GELİŞTİREN ÇOCUKLAR
KIDS DEVELOPING THEIR OWN GAMES WITH KODU
Serhat Bahadır KERT1, Selda KAYAK2, M. Fatih ERKOÇ3, Köksal AVİNCAN4
Özet
Teknolojinin gelişimi ile birlikte, üretken bireylere olan ihtiyaç artmakta ve bu yönde girişimler hız kazanmaktadır. Bilişim
toplumu bağlamında ele alındığında, üretkenlik kavramı programlama becerisine sahip olmak ile eş anlamlı olarak
düşünülebilir. Pasif bir bilgisayar kullanıcısı rolüne sahip son kullanıcıların toplumlar içerisinde sayısının artması ve buna
karşın kendi yazılımını üreten kitlelerdeki azalma, devletleri teknolojik dışa bağımlılığa sürüklemekte ve geleceğe dönük
endişeleri beraberinde getirmektedir. Bilişim alanında üretkenliği desteklemek için küçük yaşlardan itibaren programlama
becerisini destekleyecek organizasyonların gerçekleştirilmesi özellikle uluslararası düzeyde son yıllarda oldukça sık bir
biçimde görülmektedir. Bu çalışma içerisinde, küçük yaş grubuna yönelik bir programlama eğitimi faaliyeti olarak Yıldız
Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde gerçekleştirilen, “Kendi Oyununu
Kendin Yap” başlıklı oyun geliştirme atölyesi uygulama süreci sunulmuş ve öğrencilerin yaptıkları oyunlardan örnekler
verilmiştir. Katılımcı grup olarak 8-10 yaş aralığının belirlendiği çalışma içerisinde hedefe yönelik programlama
motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla ücretsiz dağıtımı yapılan bir oyun geliştirme yazılımı olan KODU kullanılmıştır.
Oyun atölyesi çalışması “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” çerçevesinde hafta sonları yürütülmüş günde ikişer saat
olmak üzere 4’er saatlik faaliyetler biçiminde gerçekleştirilmiştir. Her Faaliyet grubu en fazla 15 öğrenciden oluşmuştur.
Öğrencilere, öncelikle yazılıma ilişkin bir geliştirme eğitimi verilmiş daha sonra hazırlanan oyun tasarım şablonları
üzerinde yapmak istedikleri oyunları tasarlamaları istenmiştir. Faaliyete katılan öğrenciler tasarladıkları oyunları
geliştirmiş ve sınıf ortamında oynamışlardır. Çalışma sonucunda toplam 120 öğrencinin oyun geliştirme sürecinde üretken
bir rol almaları hedeflenmiş ve kendi oyunlarını yapan her katılımcıya Microsoft Açık Akademi ve YTU BÖTE ortak
imzalı katılım sertifikaları verilmiştir. Ülkemizde benzer çalışmaların sayısındaki artışın verimli bilgisayar kullanımına
dönük adımları oluşturacağına inanılmakta ve yapılan çalışmada, gelecekteki muhtemel faaliyetlere dönük ipuçları
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Programlama eğitimi, kendi oyununu kendin yap, üretken bilgisayar kullanımı

GİRİŞ
Bilgi toplumu içerisindeki üretken bireylere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Teknolojinin teori ve
uygulama arasındaki ilişkiyi anlamak ve doğru bir biçimde kurgulamak şeklinde tanımlanabileceği
düşünüldüğünde teori ve uygulama arasındaki geçişi oluşturabilecek insan gücüne sahip olabilmek her ülkenin
hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda, teknoloji eğitimi ya da onun bir alt boyutu olarak
düşündüğümüz de yazılım eğitimi, bilgi toplumlarının gelişim sürecinde, sadece belirli kitleler ile ya da yaş
grupları ile sınırlandırılamayacak kadar önemli görülmektedir. Her yaş düzeyinde, yazılım geliştirme
uygulamalarına eğilimli bireyleri oluşturabilmek, günümüz öğrenme çalışmalarının önemli faaliyet alanlarından
biridir. Çocukluk döneminden başlayarak yazılım eğitimi verme çabaları, eğitim amaçlı kullanılacak yazılımların
oluşturulmasını beraberinde getirmiştir. Günümüzde, çocuklara yönelik programlama eğitimi verebilmek
amacıyla farklı şirketler tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak dağıtımı yapılan yazılımlar bulunmaktadır
(Scratc, Kodu Game Lab, AppInventor, Alice, Small Basic vb.). Bu yazılımlar içerisinden yaş grubuna uygun
olanın seçimi, teknoloji eğitmenlerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışmada, “Kodu Oyun Laboratuvarı” isimli oyun geliştirme yazılımı, yazılım eğitimine giriş
yapmak amacıyla uygun bir geliştirme ortamı olarak seçilmiştir. Özellikle yazılım uygulama sürecinde oyun
geliştirilecek olmasının çocuklarının program geliştirme motivasyonlarına olumlu katkı yapacağına inanılmış ve
bu çerçevede gerekli eğitim programı oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen uygulama sürecinin tüm aşamalarına
ilişkin ayrıntılı açıklamalar, çalışma içerisinde yapılmıştır.
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Programlama Eğitimi ve Elektronik oyunlar
Programlama eğitimi öğrenme süreçlerinin farklı boyutlarını birlikte içeren ve bu özelliği ile sadece bir teknik
eğitim biçimi olarak görülmemesi gereken bir eğitim alanıdır. Ismail, Ngah ve Umar (2010), bir programlama
dili öğrenme sürecinde analitik düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve algoritma geliştirme
becerilerindeki eksikliklerin süreci olumsuz yönde etkilediğini vurgulamışlardır. Aynı yaklaşım farklı bir bakış
açısıyla incelendiğinde programlama eğitimi sürecinin karmaşık problem çözme adımlarını içeren bir süreç
olduğu ifade edilebilir. Bu sürecin önemi üzerinde duran Barger(2008), teknoloji eğitimi tartışmalarının
temelinde, öğrencilere sadece bilgisayarları işletebilmeleri mi yoksa aynı zamanda programlayabilmeleri mi
öğretilecek? Sorusuna odaklandığını belirtmiş ve programlamayı içermeyen bir bilgisayar eğitiminin, yazma
öğretmeden okuma öğretmeye benzeyeceğini ifade etmiştir. Programlama eğitimi çalışmalarında oyun kullanımı
genel olarak oyun oynama sürecinin programlama ile benzer beceriler gerektirmesi yaklaşımından ortaya
çıkmaktadır. Johnson(2005), oyunun eğlence yanında problem çözme aktivitelerini ve farklı strateji geliştirme
süreçlerini de içerdiğini belirmiştir. Oyun oynama yanında, bu süreçleri içerisinde barındıran bir ortamı
programlama çalışmasının, çocukları sürece motive etme özelliği göstereceği düşünülebilir.
Bu kapsamda, küçük yaş gruplarına yönelik, oyun destekli ya da desteksiz, programlama eğitimi uygulamalarına
ilişkin literatürde çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir (Howland ve Good, 2014; Corral ve diğerleri,
2014; Fessakis, Gouli ve Mavroudi, 2013; Lau ve Yuen, 2013; Bers ve diğerleri, 2014; Navarrete, 2013;
Kordaki, 2010;Xinogalos, Satratzemi ve Dagdilelis, 2006) yapılan bu çalışmaların bazıları şu şekilde
ayrıntılandırılabilir:
Alanda en güncel çalışmalardan olan Howland ve Good (2014)’un araştırmasında, 11-15 yaş arası katılımcıların,
bilgisayar becerilerini 3 boyutlu model oluşturma süreciyle geliştirmelerine yönelik olarak tasarlan Flip isimli
programın tasarım ve değerlendirme süreçleri açıklanmıştır. 8 haftalık eğitim sürecinin sonunda katılımcı grupta
yer alan öğrencilerin Flip kullanarak kendi basit oyun programlama işlemlerini gerçekleştirebildikleri
görülmüştür. Çalışmada bilişim becerilerindeki gelişime ek farklı bir sonuç olarak kız öğrencilerin erkeklerden
daha karmaşık programlar yazdıkları gözlenmiştir.
Corral ve diğerleri (2014), nesne temelli programlama eğitimine yönelik oyun temelli bir yaklaşımı
denemişlerdir. Birbirleriyle kablosuz iletişim kurabilen Sifteo küpleri adı verilen küpleri C# eğitiminde
kullanmışlardır. Sifteo küplerini ders sürecinde kullanan grupta yer alan öğrencilerin ders sonu testlerdeki
programlama ilgilerinin daha yüksek olduğu görülmüş ve oyun temelli programlama eğitimi uygulamasının
olumlu etkisine araştırmacılar tarafından vurgu yapılmıştır.
Fessakis, Gouli ve Mavroudi (2013), çok daha küçük bir yaş grubu ile çalışmışlardır. Araştırmacılar 5-6 yaş
grubundaki okul öncesi çocukların programlama ortamındaki problem çözme becerilerini incelemişlerdir. Kısa
bir uygulamalı tanıtımdan sonra, çocukların etkileşimli tahta üzerinde logo temelli platformu kullanarak
kendilerine sunulan temel programlama problemlerine çözüm bulmaları istenmiştir. Video kayıtları, öğrenmen
görüşmeleri ve araştırmacı notları bulgu olarak kullanılmış ve bu bulguların temelinde, kullanılan platformun,
çocuklar tarafından zor olarak algılanabilecek problem çözme sürecini zevkli bir biçime dönüştürdüğü
görülmüştür.
Bers ve diğerleri (2014), 4 yaş grubuna kadar okul öncesi öğrencilerin inşa temelli robotik aktiviteler yoluyla
ortaya çıkan kavram öğrenme süreçlerini incelemişlerdir. Araştırmalarında TangibleK isimli robotik programı
kullanan araştırmacılar, kullanılan program ile eğitim sürecinde çocukların; robotik, programlama ve bilgisayar
becerilerini öğrenme konusunda çok ilgili olduklarını gözlemlemişlerdir.
Navarrete(2013), 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmasında, düzenlenen bir oyun geliştirme kursunda
öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini sorgulamıştır. Toplam 12 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmeler sonucunda oyun geliştirme sürecinde ortaya çıkan yaratıcı düşünme becerilerinin derin bir öğrenme
yanı sıra eğlenceli bir öğrenme ortamını oluşturabileceği görülmüştür.
Yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde programlama eğitimi oyun temelli ortamlar ile eğlenceli bir
yapıya dönüştürüldüğünde öğrenci ilgileri ve sürecin verimliliği artabilmekte, anlamlı öğrenmeye yönelik bir
kazanım sağlanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada 8-10 yaş öğrencilerin programlama eğitimine
yönelik kodu oyun atölyesi düzenlenmiş ve programlamaya giriş etkinliği olarak süreç organizasyonu
açıklanmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM
Bu bölümde; çalışmaya katılan öğrenci grubu ve uygulama sürecine ilişkin bilgiler verilmiştir.
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Çalışma Grubu
Uygulamanın çalışma grubunu 8-10 yaş arası ilkokul öğrencileri oluşturmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölümü tarafından verileceği duyurulan Kodu oyun geliştirme
atölyesine gönüllü olarak katılan 120 öğrenci ile süreç gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar genel olarak devlet
okullarından olmakta birlikte özel kolejlerden de öğrenci katılımı gözlenmiştir.
Uygulama
Öncelikle her yıl bölümde verilmekte olan “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi çerçevesinde yapılması
planlanan çalışma için ön hazırlıklar yapılmıştır. Toplam 4 saatlik bir ders izlencesi hazırlanarak örnek
uygulama adımları oluşturulmuştur. Eğitimleri gerçekleştirecek Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerine 1 saatlik bir seminer verilmiştir. Seminer sırasında
çocuklarla nasıl iletişim kuracaklarına odaklı pedagojik bilgiler ile kodu oyun atölyesinin genel özelliklerine
yönelik teknik bilgiler verilmiştir. Microsoft Açık Akademi yönetimi ile iletişim kurularak eğitimleri alan ve
eğitimleri veren tüm öğrenciler için kendilerinin onaylayacakları katılım sertifikaları hazırlatılmış, aynı zamanda
500 adet tanıtım afişi bastırılmıştır. Örnek afiş görüntüsü Resim 1 de gösterilmiştir.

Resim 1: Kodu Oyun Atölyesi Afişi
Uygulama süreci toplam 4 hafta sürmüş ve 4 saatlik eğitimlerle 15’er kişilik öğrenci gruplarına bir oyunun
tasarım ve geliştirme süreçlerine yönelik bilgiler verilmiştir. Her öğrenci grubuna 2 BÖTE bölümü öğrencisi
rehberlik etmiş ve içerik hazırlamalarına katkıda bulunmuşlardır. Derslerin ilk iki saatinde BÖTE bölümü
öğrencileri tarafından gruplara Kodu yazılım özelliklerine ilişkin bilgiler verilmiş, bir gün arayla gerçekleştirilen
ikinci iki saatlik bölümde ise çocukların kendi oyun tasarımlarını Kodu üzerinde geliştirmeleri istenmiştir. Oyun
geliştirme atölyesinden görüntüler Resim 2’de verilmiştir.

Resim 2: Kodu Oyun Atölyesinden Görüntüler
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Katılan tüm öğrencilerin hazırladıkları oyun tasarımları ve geliştirdikleri oyun içerikleri toplanarak incelenmiştir.
Tüm katılımcılara sertifikaları anne-babaların da katıldıkları bir törenle verilmiş ve özellikle benzer çalışmalara
katılım sağlanmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
SONUÇ
Küresel gelişim süreci içerisinde toplumların rekabet güçlerini daha ileri düzeye çıkartabilmeleri, teknolojik
üretim bağlamında sahip oldukları potansiyel ile ilişkilendirilebilir. Bu kapsamda küçük yaşlardan itibaren
teknolojik üretkenlik yönü güçlü bireyler yetiştirmek, toplumsal hedefler içerisinde önemli bir rol
üstlenmektedir.
Yapılan uygulama sonucu, yazılıma ilişkin geliştirme eğitimi alan çocukların kağıt üzerinde tasarlamaları istenen
oyunu, eğitimin ikinci kısmında büyük bir oranda geliştirdikleri görülmüştür. Uygulama boyunca çocukların
verilen eğitime karşı oldukça istekli ve oyunu geliştirme konusunda gayretli oldukları fark edilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, sadece bir yazılım geliştirme eğitimin küçük yaş gruplarına yapılmasına
yönelik örnek sunulmamış, aynı zamanda tasarım ve geliştirme süreçleri arasındaki ilişkinin çocukların zihninde
şekillendirilebilmesi amaçlanmıştır. Toplam 4 haftalık uygulama içerisinde çocukların göstermiş olduğu ilgili,
sahip oldukları yüksek motivasyon ve kendilerine ait bir yazılım hazırlamaları nedeniyle gözlemlenen
mutlulukları, gelecekte benzer uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik en önemli gerekçeleri
oluşturmaktadır.
Öğrencilerin süreç içerisindeki motivasyonları ve eğlenceli bir öğrenme yaşantısı geçirmiş olmaları; Howland ve
Good(2014), Navarrete (2013) ve daha küçük yaş gruplarıyla çalışmış olmalarına karşın, Fessakis, Gouli ve
Mavroudi (2013) ve Bers ve diğerleri (2014)’nin çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Özellikle sürecin
motive edici karakteristiği programlama eğitimi süreçlerine farklı bir bakış açısı kazandıracak nitelikte
görülmektedir.
Çalışma gözlemleri kapsamında; İlkokul düzeyinde bilgisayar eğitiminin gerekli olup olmadığının tartışıldığı
günümüzde, gerçek tartışma konusunun “nasıl bir bilgisayar eğitimi?” sorusuna cevap almaya yönelik olması
gerektiği düşünülmektedir.
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EĞİTİMDE TABLET KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF USING TABLET IN EDUCATION ON STUDENTS’
READING HABITS
Mehmet EROĞLU1, Vildan DONMUŞ2
Özet
Bu araştırmanın amacı FATİH projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tabletlerin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını nasıl
etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın
çalışma grubunun seçiminde 1. aşamada, ölçüt örnekleme yöntemiyle, Malatya ili şehir merkezinde (merkez ilçeler) yer
alan ve akıllı tahtayla eğitim yapan, öğrencilere tablet dağıtılmış olan ortaöğretim okulları belirlenmiştir. 2. Aşamada, bu
okullar arasından kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilen bir okulda görev yapan 6 Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni ve bu okullara devam eden 8 ortaöğretim öğrencisi çalışma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi
olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu
araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. Öğrencilerin tabletlerin okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşlerinin olumlu
ve olumsuz şeklinde sınıflandığı, olumlu görüşler altında motivasyonu artırma, görsellik, pratiklik, kaynaklara kolay
ulaşılabilirlik, kaynak çeşitliliği, ilgi çekicilik temalarının olduğu, olumsuz görüşler altında sağlık sorunları, sanallık, amaç
dışı kullanım, internete bağımlılık, erken sıkılma, hazır bilgi sunma temalarının yer aldığı görülmektedir. Öğretmenlerin
tabletlerin okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz şeklinde sınıflandığı olumlu görüşler altında
motivasyonu arttırma, katılımı arttırma, ilgiyi arttırma, kaynak çeşitliliğini sağlama temalarının olduğu olumsuz görüşler
altında amaç dışı kullanım, sağlık sorunları, alt yapı sorunları sanallık, ailelerin bilinçsizliği, çabuk sıkılma temalarının
vurgulandığı görülmektedir. Öğretmenlerin görüşlerinde olumsuz görüşler daha çok vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitimde tablet kullanımı, Okuma alışkanlıkları, FATİH projesi
Abstract
The purpose of this study is to demonstrate that the tablets which distributed students via FATIH project how it affects
students' reading habits. This study is designed Phenomenology. In this environment, the selection of the working group's
research, First step, the extent of sampling method and in Malatya city center (central districts) located and smart boarded
engaged in education, secondary education is distributed to students tablets schools were identified. In step 2, working in a
school that is selected by sampling from these schools easily accessible 6 Turkish Language and Literature teacher, and 8
secondary school students in the study group who appear these schools constitute. Data collection method as semistructured interview technique was used. The study was designed in agreement with the qualitative research approach;
"content analysis" was performed. Students on the tablet reading habits inspiration the opinion of the positive and negative
form is classified relationship, increase motivation and under favorable opinion, visual, practical, easy accessibility to
resources, resource diversity, which is the interest attractiveness theme, negative opinions under health problems, virtually,
abuse, internet addiction , bored early, shows where the literal offer theme. Teachers on the tablet of their views regarding
the impact on the reading habits of increasing the motivation under favorable opinion classified as positive or negative,
participation increase, increased interest, out of purpose under adverse opinions that the themes provide the variety of
resources utilization, health issues, infrastructure problems virtually, families unconsciousness, rapid tightening seems to
emphasize the theme. Teachers formed a negative opinion on the perspectives are highlighted in more.
Key words: Using tablets in education, reading habits, Fatih Project

1.GİRİŞ
Eğitim teknolojilerindeki ilerlemeler ve bu ilerlemelerin öğrenme-öğretme ortamına sağladığı katkılar
teknoloji destekli öğrenmeye olan ilgiyi gün geçtikçe attırmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde 2010 yılının Kasım
ayından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının işbirliği ile okulöncesi, ilköğretim ve
ortaöğretim kademelerinde dersliklere bilişim teknolojisi araçları sağlanarak, bilişim teknolojisi destekli
öğretimin gerçekleştirilmesini hedefleyen FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
Projesi'nin uygulanmasına yönelik çalışmalar başlamıştır (MEB; 2011). FATİH projesi çerçevesinde ortaöğretim
kademelerinde öğrenim gören öğrenciler ve bu kurumlarda görevli öğretmenlere tablet bilgisayar verilmesi
planlanmıştır. Bu doğrultuda ülke çapında belirlenen pilot okulların 9. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ve bu
sınıflarda ders veren öğretmenlere tablet bilgisayarlar 2012 yılı itibariyle verilmeye başlanmıştır(Çetinkaya ve
Keser, 2014). Bu gelişmelerin eğitim sistemine önemli katkılarının olması beklenmektedir. Ancak katkılarının
yanı sıra bazı olumsuzluklarla da karşılaşılabileceği muhtemeldir. Bu bağlamda kendi öğrenme ve gelişimini
kontrol edip yönlendirmeye yeni başlayan bireylerin okumaya ne kadar zaman ayırdıklarının önemli bir sorun
teşkil edebileceği düşünülmektedir. Çünkü Internet'in çocukların okuma becerilerini olumsuz etkilediği
belirlenmiştir. Bununla birlikte FATİH projesiyle birlikte sunulan ve internet kullanımına imkan sağlayan
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tabletler, öğrencilerin günlük hayatı içerisinde daha çok yer almaya başlamışlardır. Bu yeni durumun
öğrencilerin okuma alışkanlıkları üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunun araştırılması önemlidir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı FATİH projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tabletlerin öğrencilerin okuma
alışkanlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda şu genel sorulara cevap aranacaktır.
1. Tabletlerin Okuma Alışkanlıklarına etkisine ilişkin öğrenciler ne düşünmektedir?
2. Tabletlerin Okuma Alışkanlıklarına etkisine ilişkin Öğretmenler ne düşünmektedir?
1.2.Araştırmanın Önemi
FATİH projesiyle birlikte eğitimde teknoloji entegrasyonuna ilişkin önemli bir adım atılmıştır. Bu
büyük projenin eğitim sistemimizin çıktıları bakımından önemli bir iyileşme sağlaması beklenmektedir. Ancak
bu beklentinin gerçekleşmesi için bazı durumların derinlemesine analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
özellikle bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin tabletlerle ilk defa karşılaşacağı düşünüldüğünde bu durumun nasıl
bir etki yapacağına ilişkin öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle akademik
başarının temelini oluşturan okuma alışkanlarına tabletlerin etkisine ilişkin durumun analiz edilmesi sürece
önemli katkı sağlayacaktır.
2.YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, FATİH projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tabletlerin öğrencilerin okuma
alışkanlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmada olgu bilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir
anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
2.2.Çalışma Grubu
Olgu bilim araştırmalarında veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa
vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda araştırmanın
çalışma grubunun seçiminde 1. aşamada, ölçüt örnekleme yöntemiyle, Malatya ili şehir merkezinde (merkez
ilçeler) yer alan ve akıllı tahtayla eğitim yapan, öğrencilere tablet dağıtılmış olan ortaöğretim okulları
belirlenmiştir. 2. Aşamada, bu okullar arasından kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilen bir okulda
görev yapan 6 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve bu okullara devam eden 8 ortaöğretim öğrencisi çalışma
grubunu oluşturmaktadır. Aşağıda tablo 1’de katılımcılara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcı

Cinsiyet

Mesleki Kıdem

Eğitim düzeyi

Ö1

Erkek

11 yıl

Yüksek lisans

Haftalık ortalama
tablet kullanım süresi
5

Ö2

Kadın

20 yıl

Lisans

6

Ö3

Erkek

13

Lisans

6

Ö4

Kadın

13 yıl

Lisans

4

Ö5

Kadın

16 yıl

Lisans

2

Ö6

Erkek

18 yıl

Lisans

4

Önceki dokunmatik ekranda
okuma deneyimi
Evet

Haftalık ortalama
tablet kullanım süresi
4 saat

Katılımcı

Cinsiyet
Kadın

Önceki dokunmatik ekran
alışkanlığı
Evet

Öğrn1
Öğrn2

Erkek

Evet

Evet

8 saat

Öğrn3

Kadın

Evet

Evet

2 saat

Öğrn4

Erkek

Evet

Evet

36 saat

Öğrn5

Erkek

Evet

Evet

1 saat

Öğrn6

Kadın

Evet

Evet

5 saat

Öğrn7

Erkek

Hayır

Hayır

20 saat

Öğrn8

Erkek

Evet

Evet

60 saat

2.3.Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu
yöntem ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç
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arasında yer almaktadır (Karasar, 2012). Araştırmacıya bu esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Görüşme soruları hazırlanmadan önce, araştırma konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası
alan yazın taraması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşleri
belirlemek için yarı yapılandırılmış taslak görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formunun kapsam açısından
geçerliliğini sağlamak için üç öğretim üyesinden (1’i eğitim programları ve öğretim ABD’ da, 2’si Türkçe
Öğretmenliği ABD’ da görev yapmaktadır) uzman görüşü alınmış, öneri ve eleştiriler doğrultusunda görüşme
formunda yer alan sorular yeniden yapılandırılmış ve son şeklini alan yarı yapılandırılmış görüşme formu
oluşmuştur.
2.3.1. Veri Toplama Aracının Uygulanması
Veri toplama sürecinde araştırmacı sürece bizzat katılarak katılımcılarla görüşmeleri yürütmüştür.
Görüşmeden önce öğretmenler görüşme hakkında bilgilendirilmiş ve görüşmeye gönüllü katılan öğretmenlerle
görüşmeler yapılmıştır. Verileri toplamak amacıyla oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan
sorular araştırmacı tarafından katılımcılara yöneltilmiştir. Görüşmeler çoğu katılımcı öğretmenin isteği üzerine
görüşmenin kaydedilmesi biçiminde değil de katılımcı cevaplarının araştırmacı tarafından not alınması şeklinde
yapılmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmıştır. İçerik
analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu yaklaşımda
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonrada ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde
düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Veriler dört aşamada analiz edilmiştir: 1. Verilerin kodlanması, 2. Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi,
3. Kodların ve temaların düzenlenmesi, 4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek,
2008). Katılımcıların görüşlerinin analizinde, ifadelerin benzerliğine göre gruplamalar yapılmıştır.
Çözümlemelerde görüşüne başvurulan öğretmenlere ve öğrencilere birer kod numarası verilerek (Ö1,Ö2..,
Öğrn1, Öğren2…..) açıklamalar yapılmıştır. Görüşme tekniği ile elde edilen veriler sayısallaştırılarak frekans
olarak ifade edilmiştir. İfadelerdeki benzer öğeler gruplandırılmış ve gruba uygun olarak temalandırılmıştır.
Araştırmada ortak temaların tespiti amacıyla tüm katılımcıların yazılı cevapları temalara ve alt temalara
ayrılarak, sürekli karşılaştırılmıştır (Creswell, 2007). Araştırmada iç geçerliği sağlamak için; a) doğrudan
alıntılarla kodlar desteklenmiştir. Bulguların anlamlılığını ve bütünlüğü araştırmacı tarafından sürekli test
edilmiştir. b) Bulguların tutarlılığını sağlamak için temaları oluşturan kavramların kendi aralarında ve diğerler
temalarla tutarlılığı değerlendirilmiş ve anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı test edilmiştir. c) Bulguların
daha önce yapılan araştırmalarla uygunluğu karşılaştırılmıştır. d) Temalar, duruma göre tümdengelim ya da
tümevarım yöntemi ile açıklanmış ve yorumlanmıştır. e) Araştırmanın bulguları önceden yapılan tahminlerle
tutarlı bulunmuştur. Dış geçerliği sağlamak için; a) Verileri toplama aracının hazırlanmasından, uygulama ve
analiz aşamasına kadar araştırma sürecinin detaylarıyla açıklanmıştır b) Bulgular, alan yazınla karşılaştırılarak,
bulguların anlamı ve uygulamadaki gerçekliklere ulaşılmaya çalışılmıştır.
3.BULGULAR ve YORUM
3.1.Tabletlerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Aşağıda tablo 2 ‘de öğrencilerin tablet kullanımının okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşleri
temalar halinde verilmiştir.

Olumsuz

Olumlu

Tablo 2. Öğrenci görüşlerinin tematik dağılımı
Tema
Motivasyonu Artırma
Görsellik
Pratiklik
Kaynak Çeşitliliği Sağlama
İlgi Çekicilik
Sağlık Sorunları
İnternete Bağımlılık
Sanallık
Erken Sıkılma
Amaç Dışı Kullanım
Hazır Bilgi Sunma

Frekans
Öğrn1, Öğrn4, Öğrn6
Öğrn1
Öğrn1, Öğrn4, Öğrn5, Öğrn6
Öğrn2, Öğrn3, Öğrn4
Öğrn4, Öğrn5, Öğrn6, Öğrn7
Öğrn1, Öğrn4, Öğrn5, Öğrn6, Öğrn8
Öğrn1
Öğrn3, Öğrn5, Öğrn6, Öğrn7
Öğrn2
Öğrn1, Öğrn4, Öğrn8
Öğrn3

Öğrencilerin tabletle okumaya ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmıştır. Tabletlerin
okuma alışkanlığına etkisine ilişkin olumlu görüşler altında motivasyonu artırma, görsellik, pratiklik, kaynaklara
kolay ulaşılabilirlik, kaynak çeşitliliği, ilgi çekicilik temalarının olduğu görülmektedir. Bu temalar arasından en
çok vurgulanan pratiklik ve ilgi çekicilik(f=4) temalarıdır. Pratiklik teması altında öğrenciler tabletlerin her
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yerde okumaya ve not tutmaya fırsat tanıdığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu
şekildedir:
Öğrn1: Not tutulması daha kolaydır T9 sistemi sayesinde.
Öğrn4: Okumak istediklerimi vakit ayırıp topladıktan sonra artık her yerde
okuma imkanı bulabiliyorum bu da beni okumaya teşvik ediyor.
Öğrn5: Pratik bir erişim kolaylığı sunuyor.
Öğrn6: Pratik bir şekilde istenilen verilere ulaşılmasını sağlıyor. Yer ve
mekan sıkıntısı olmadan okuma imkanı sağlıyor
Öğrenciler ilgi çekicilik teması altında ise tabletlerin diğer birçok teknolojik alet gibi ilgilerini çektiğini
ve bununda okuma alışkanlıklarını olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu
şekildedir:
Öğrn4: Tabletin içine attığım kitabı veya dergiyi okurken parmaklarım takip
etmeyi ve ekrana dokunmayı seviyorum. Bu sebeple yazı içine eklenen
interaktif hareketler okumaya ilgimi kat ve kat artırıyor.
Öğrn5: Olumlu etkilediğini düşünüyorum çünkü teknoloji dikkatimi çekiyor.
Öğrn6: Teknolojik yenilikler öğrencilerin dikkatini çekiyor
Öğrn7: Günümüzde okuma alışkanlığını az olduğu bu dönemde teknolojik
aletler giderek hız kazandı bu teknolojik aletler bence öğrencileri okumayı
daha çok sevdirebilir zaten günümüzde de kitaplardan çok telefon bilgisayar
ve tabletlerden kitap okuma alışkanlığı gelişiyor.
Öğrencilerin çok vurguladıkları (f=3)diğer temalar ise motivasyonu arttırma ve kaynak çeşitiliği sağlama temalarıdır.
Öğrenciler motivasyonu arttırma teması altında tablet kullanımının zevk verici olduğundan dolayı okuma konusunda
motivasyonu arttırdığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Öğrn1: Etkilediğini düşünüyorum çünkü çağımız teknoloji çağı olduğu için
okuma alışkanlığı olmayan gençlerimizde teknoloji meraklısı oldukları için
tablet sayesinde derse biraz daha motive olabiliyorlar.
Öğrn4: Daha bir zevk verici olmasından ve Çalışmaya zevk katmasından
dolayı motivasyonumuzu artırıyor.
Öğrn6: tablet, öğrencide okuma şevki oluşmasına sebep oluyor.
Öğrencilerin kaynak çeşitliliği sağlama teması altında ise tablet sayesinde birçok kaynağa kolayca
ulaşabildiklerini bu durumunda okuma alışkanlıklarını olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı
öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Öğrn2: İyi yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü okumak istediğimiz
kitapları, makaleleri, yazıları kolayca bulabiliyoruz. Kitaplara ücret
ödemeden sahip olabiliyoruz. Olumlu etki olarak daha çeşitli
kitapları okuyabiliyoruz, örneğin yanımızda bir kitap varken sadece onu
okuyabiliyoruz sıkılınca alternatif olmuyor ama tablet bilgisayarlarda çok
çeşit bulup okuyabiliyoruz bunun da okuma alışkanlığımızı olumlu yönde
etkilendiğini düşünüyorum.
Öğrn3: E - kitap olumlu olabilir.
Öğrencilerin olumlu özellikler altında en az vurguladıkları tema ise görsellik (f=1) temasıdır. bu tema altında
öğrenciler tabletlerin görsellik açısından zengin olduğu için okuma alışkanlıklarını olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir.
Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Öğrn1: Daha fazla görsel materyalin sağlanması ( Sınıflarda kurulan Fiber
Internet
desteğiyle)
-Görsel zekayı güçlendirdiğini düşünüyorum
Tabletlerin okuma alışkanlığına etkisine ilişkin olumsuz görüşler altında sağlık sorunları, sanallık, amaç
dışı kullanım, internete bağımlılık, erken sıkılma, hazır bilgi sunma temaları yer almaktadır. Olumsuz görüşler
altında en çok vurgulanan (f=5) tema sağlık sorunları temasıdır. Bu tema altında öğrenciler tablet kullanımının
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baş ağrısı, göz yorulması gibi bazı rahatsızlıklara yol açtığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğrenci
görüşleri şu şekildedir:
Öğrn1: Fazla radyosyondan dolayi baş ağrısına neden oluyor( 1 sınıfta 34
kişi olduğunu düşünürsek)
Öğrn4: Çok fazla radyasyon saldığı için tavsiye etmiyorum
Öğrn5: Göz yoruyor.
Öğrn6: göz yoruyor, radyasyon etkisi insanları rahatsız edebiliyor
Öğrn8: radyasyon yayıyor ve o sebeple göz rahatsızlığı ve baş ağrısı veriyor.
Öğrencilerin olumsuz görüşler altında çok vurguladıkları diğer temalar ise sanallık(f=4) ve amaç dışı
kullanım(f=3) temalarıdır. Sanallık teması altında öğrenciler tabletlerin gerçek kitap okuma duygusunun
vermediğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Öğrn3: Gerçek bir dokunuş yok ve ekran samimi değil
Öğrn6: kitabın kendine özgü olan tadını insana vermiyor.
Amaç dışı kullanım teması altında ise tabletlerin bazı öğrenciler tarafından amacının dışında oyun,
internet vb için kullanıldığı ifade edilmiştir. Buna ilişkin bazı öğrenci görüşleri şu şekildedir:
Öğrn1: Tabi aynı şekilde başka şeylerle de uğraşabiliyorlar(oyun, internet)
Öğrn4: farklı şekillerde de kullanan öğrenciler olabiliyor
Öğrn8: Tabletler okula girince öğrenciler tabletten oyun oynuyorlar bu da
bence olumsuz etkiliyor.
Öğrencilerin olumsuz görüşler altında en az vurguladıkları temalar ise internete bağımlılık, erken
sıkılma temalarıdır. Öğrencilerden bazıları tabletlerin internete bağlı olmadan çok fazla bir imkan sunmadığını
bunun bir sınırlılık olduğunu ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğrenci görüşü şu şekildedir:
Öğrn1: Internet olmadığı sürece kısıtlı bir şekilde kullanılabiliyor
Öğrenciler erken sıkılma temasına ilişkin tabletlerin öğrencilerin çabuk sıkılmasına neden olduğunu
bundan okuma alışkanlıklarının olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğrenci görüşü şu şekildedir:
Öğrn2: Olumsuz yönü ise tablet bilgisayarlarda bir kitabı okumaya
başlayınca erken sıkılıp başka kitaplara yönelebiliyoruz.
4.2. Tabletlerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Aşağıda tablo 3 ‘te öğretmenlerin tablet kullanımının okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşleri
temalar halinde verilmiştir.

Olumsuz

Olumlu

Tablo 3. Öğretmen görüşlerinin tematik dağılımları
Tema
Motivasyonu Artırma
Katılımı Arttırma
İlgiyi Arttırma
Kaynak Çeşitliliğini Sağlama

Frekans
Ö2, Ö6
Ö2, Ö5
Ö2, Ö3
Ö3, Ö4, Ö6

Sağlık Sorunları
Alt Yapı Sorunları
Sanallık
Çabuk Sıkılma
Amaç Dışı Kullanım
Ailelerin Bilinçsizliği

Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6
Ö2, Ö6
Ö5
Ö3
Ö1, Ö3,Ö4,Ö5
Ö1

Öğretmenlerin tabletle okumaya ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmıştır.
Tabletlerin okuma alışkanlığına etkisine ilişkin olumlu görüşler altında motivasyonu arttırma, katılımı arttırma,
ilgiyi arttırma, kaynak çeşitliliğini sağlama, temalarının olduğu görülmektedir. Olumlu görüşler altında en çok
vurgulanan kaynak çeşitliliğini sağlama teması altında öğretmenler tabletlerin okuma amaçlı daha fazla kaynağa
ulaşma imkanı olduğunu ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
Ö3: Kitaba erişime ve birçok kitabı bünyesinde barındırması açısından
faydalı buluyorum.
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Ö6: Olumlu olarak bir çok kitabı yanlarında taşıma imkanı bulmuşlardır.
Olumlu görüşler altında vurgulanan diğer temalardan birisi ilgiyi arttırma temasıdır. Bu temaya ilişkin
öğretmenler tabletlerin öğrencilerin okumaya olan ilgisini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşü şu
şekildedir:
Ö4: Okumaya olan ilgiyi arttırdı.
Olumlu görüşler altında vurgulanan diğer temalardan birisi katılımı arttırma temasıdır. Bu temaya
ilişkin öğretmenler tabletlerin öğrencilerin derse katılımını arttırdığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen
görüşü şu şekildedir:
Ö5: Tabletlerle birlikte derse katılım arttı.
Olumlu görüşler altında vurgulanan diğer temalardan birisi motivasyonu arttırma temasıdır. Bu temaya
ilişkin öğrenciler tabletlerin öğrencilerin derste öğrenmeye ilişkin isteklerinin arttığını ifade etmişlerdir. Buna
ilişkin öğretmen görüşü şu şekildedir:
Ö2: Öğrencilerimde büyük bir heyecan ve istek var. Bu beni mutlu etti.
Beraberinde dersime olan istek ve gayret arttı.
Tabletlerin okuma alışkanlığına etkisine ilişkin olumsuz görüşler daha çok vurgulanmıştır. Olumsuz
görüşler altında amaç dışı kullanım, sağlık sorunları, alt yapı sorunları sanallık, ailelerin bilinçsizliği, çabuk
sıkılma temaları vurgulanmıştır. Olumsuz görüşler altında en çok vurgulanan (f=5) sağlık sorunları temasıdır. Bu
tema altında öğretmenler tabletlerin bazı sağlık sorunlarına sebep olduğundan okuma alışkanlıklarını olumsuz
etkileyebileceğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
Ö3: Tabletlerin okuma amaçlı kullanımı bazı sıkıntılar barındırıyor.
Özellikle öğrenciler uzun süreli okuma yapamıyorlar. Gözleri ağrıyabiliyor.
Ö5: Bazı öğrencilerin gözlerinin kızardığını ve gözlerini ovuşturduğunu
sıklıkla görür olduk.
Olumsuz görüşler altında çok vurgulanan (f=4) amaç dışı kullanım temasıdır. Bu tema altında
öğretmenler tabletlerin okuma amacı dışında oyun ve internet için kullanıldığını ifade etmişlerdir. Buna ilişkin
bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
Ö1: Öğrenciler tableti okumaktan çok oyun ve internet için kullanıyorlar.
Ö5: Okumaya ilişkin verdiğimiz ödevler hakkıyla yapılmıyor. Tablet daha
çok oyun için kullanılıyor.
Olumsuz görüşler altında vurgulanan (f=2) temalarda biri alt yapı sorunları temasıdır. Bu tema altında
öğretmenler tabletlerle ilgili teknik sorunların kısa sürede çözülmemesinden dolayı tabletlerin aktif olarak
kullanılamadığı ifade edilmiştir. Bu durumun okuma alışkanlıklarını olumsuz etkileyeceğini ifade etmişlerdir.
Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir:
Ö6: Tabletlerin kullanımında özellikle internetin yavaşlaması ve kesilmesi
gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca öğretmenler de tabletlerin kullanımına
ilişkin yeterli bilgiye sahip değiller.
Olumsuz görüşler altında en az vurgulanan (f=1) temalardan biri ailelerin bilinçsizliği temasıdır. Bu
tema altında öğretmenler ailelerin teknoloji kullanımına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları bu durumunda
tabletle okumayı olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşü şu şekildedir:
Ö1: Aileler teknoloji konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıklarından
öğrenciler tabletlerden yeterince yararlanamıyorlar.
Olumsuz görüşler altında en az vurgulanan (f=1) temalardan biri sanallık temasıdır. Bu tema altında
öğretmenler tabletlerin öğrencilere kitaplarda olduğu gibi gerçek okuma deneyimi sağlamadığından okuma
alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşü şu şekildedir:
Ö5: Okumanın özel bir yanı olduğunu düşündüğüm için kitaba dokunmanın
şart olduğunu düşünüyorum oysa tabletle bu mümkün olmuyor.
Olumsuz görüşler altında en az vurgulanan (f=1) temalardan biri çabuk sıkılma temasıdır. Bu tema
altında öğretmenler öğrencilerin tabletlerde okuma yaparken çabuk sıkıldıklarını ifade edilmiştir. Bu durumun
okuma alışkanlıklarını olumsuz etkileyeceğini ifade etmişlerdir. Buna ilişkin öğretmen görüşü şu şekildedir:
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Ö3: İlerleyen zamanlarda öğrencilerin tablet kullanımına ilişkin bıkkınlık
yaşayacaklarını düşünüyorum. Bunun bazı belirtilerini şimdiden görüyoruz.
4.SONUÇ ve TARTIŞMA
FATİH projesiyle eğitim-öğretim sürecine giren tabletlerin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını nasıl
etkilediğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Öğrencilerin tabletlerin okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşlerinin olumlu ve olumsuz şeklinde
sınıflandığı, olumlu görüşler altında motivasyonu artırma, görsellik, pratiklik, kaynaklara kolay ulaşılabilirlik,
kaynak çeşitliliği, ilgi çekicilik temalarının olduğu, olumsuz görüşler altında sağlık sorunları, sanallık, amaç dışı
kullanım, internete bağımlılık, erken sıkılma, hazır bilgi sunma temalarının yer aldığı görülmektedir.
Öğrencilerin görüşlerinde olumlu özelliklerin daha öne çıkmakta ve bu temalar arasından pratiklik, ilgi çekicilik,
motivasyonu artırma temalarının öne çıktığı, kaynak çeşitliliği temaları daha fazla vurgulanmaktadır. Öğrenciler
okuma alışkanlıkları bağlamında tabletlerin okumaya istekli hale getirdiğini, okuma ve not tutma bakımından
daha pratik olduğunu, kaynaklara ulaşmanın kolay ve kaynak sayısının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.
Bunun yanında olumsuz özellikler bağlamında sağlık sorunları, amaç dışı kullanım ve sanallık vurgulanmıştır.
Öğrenciler tabletlerin okuma amacıyla kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığı, tabletlerin okuma amacının
dışında kullanıldığı belirtilmiştir.
2. Öğretmenlerin tabletlerin okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz şeklinde
sınıflandığı olumlu görüşler altında motivasyonu arttırma, katılımı arttırma, ilgiyi arttırma, kaynak çeşitliliğini
sağlama temalarının olduğu olumsuz görüşler altında amaç dışı kullanım, sağlık sorunları, alt yapı sorunları
sanallık, ailelerin bilinçsizliği, çabuk sıkılma temalarının vurgulandığı görülmektedir. Öğretmenlerin
görüşlerinde olumsuz görüşler daha çok vurgulanmıştır. Olumsuz görüşlerde sağlık sorunları ve amaç dışı
kullanım öne çıkmaktadır. Okuma amaçlı tabletlerin kullanımının bazı sağlık sorunlarına yol açtığı ayrıca
tabletlerin öğrenciler tarafından okuma amacının dışında kullanıldığı ifade edilmiştir. Bunun yanından tabletlerin
okuma alışkanlıkları bağlamında öğrencilere gerçek deneyim sunamadığı yani sanal olduğu vurgulanmıştır.
Öğretmenlerin olumlu görüşleri daha az vurguladığı bu özellikler içinde kaynak çeşitliliğini sağlama ve ilgi
çekici olma gibi temaların vurgulandığı görülmektedir.
Bu çalışmada tablet kullanımının okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri
birlikte analiz edildiğinde öğrenciler tabletlerin olumlu yönlerini vurgularken öğretmenlerin ise olumsuz
yönlerini daha çok vurguladıkları görülmektedir. Olumlu özellikler bağlamında ilgi çekicilik, kaynak çeşitliliğin
sağlama hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. Olumsuz özelliklerde ise amaç dışı
kullanım ve sağlık sorunları hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. Bu sonuçların birlikte
değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
Bu çalışmanın tabletin kullanımına ilişkin olumlu olarak değerlendirilen bulgularından biri öğrencilerin
tabletin ilgi çekici olduğu ve görselliği artırdığı şeklindedir. Xiang, Goh, Pather, Maxwell, Wang ve Ku, (2009),
çalışmalarında tablet bilgisayarların öğrenme ortamlarına görsellik gibi özelliklerle zenginleştirerek ders
ortamlarının daha çok ilgi çekici hale gelmesi ve benimsenmesi sağladığını belirtmektedirler. Çalışmadan elde
edilen tablet kullanımının öğrencilerin motivasyonunu artırmasına ilişkin bulgunun bazı diğer çalışmalarda da
(Price, & Simon, 2009; Mills, 2012) elde edildiği görülmektedir. Pratiklik olarak ifade edebileceğimiz ders
materyallerine kolayca ulaşma ve kullanma gibi özelliklerinde bazı çalışmalarda (Shurtz, Halling, & Mckay,
2011; Dallas, 2012) öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada öne çıkan sorunlardan bir tanesi olan sağlık
sorunları Yaman ve Dağtaş (2013) çalışmalarında da vurgulanmaktadır. Ekrandan okumanın sağlık sorunlarına
yol açtığı belirlenmiştir. Çetinkaya ve Keser (2014)’ ün çalışmalarında da tablet kullanımına ilişkin sağlık
konusunda sorunların yaşandığı ifade edilmiştir. Ayrıca katılımcılar yazılım ve internete yönelik kısıtlamaların
kaldırılması gerektiği, uygun ders materyalleri geliştirilmesi gerektiği, öğretmen ve öğrencilere yönelik kapsamlı
eğitimler verilmesi gerektiği, yaşanan donanımsal ve yazılımsal sorunların kısa zamanda çözülmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Eğitimde tablet kullanımına ilişkin yapılan Varank, Yeni ve Gecü (2014)’ün çalışmasında ise
öğrencilerin tablet kullanımına ilişkin öğrenci deneyimi, teknik altyapı gerçeklik konularında olumsuz görüşlere
sahip oldukları belirlenmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde özellikle amaç dışı kullanımın tablet
uygulamasının yeni başlamış olduğundan dolayı kaynaklandığı düşünülebilir. Bu sorun ilerleyen süreçte alınacak
bazı önlemlerle çözülebilir. Tabletlerin öğrenciler için ilgi çekici olması okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi
için bir fırsat olarak kullanılabilir. Tablet kullanımına ilişkin literatürde de vurgulanan sağlık sorunlarına
ilişkinde bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir:



Tabletlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmesi bağlamında öğretmenler ve aileler işbirliği yapabilir.
Tablet kullanımı konusunda ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik konferans, seminer gibi etkinlikler
yapılabilir.
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Tabletlerin sebep olacağı sağlık sorunlarının önüne geçmek için daha sınırlı kullanım ve kitaplar işe
koşulabilir.
Tabletlerin kullanımına ilişkin altyapı sorunlarını gidermek amacıyla düzenlemeler (teknik personel
istihdamı, internet altyapısının güçlendirilmesi, öğretmen eğitimi vs) gösterilebilir.
Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artıracak tablet uygulamaları geliştirilebilir.
Tablet kullanımının okuma alışkanlıklarına etkisine ilişkin çalışmalar farklı yaklaşımlarla ve farklı
örneklemlerle yapılabilir.
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ARAŞTIRMALARDAKİ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ KULLANIM EĞİLİMLERİ: 2004-2014
META ANALİZ ÇALIŞMASI
WEB 2.0 USAGE RESEARCH TRENDS:
A CONTENT ANALYSIS OF THE 2004-2014 DECADE
Serdar ÇİFTCİ1, Alparslan DURMUŞ2
Özet
Bu araştırmanın amacı, Web 2.0 Teknolojileriyle ilgili 2004-2014 yılları arasında Web Of Science (WOS) indeksinde
taranan dergilerdeki akademik yayınlar ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Tez Tarama Merkezi veri tabanındaki yüksek
lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi ve meta analizlerinin yapılarak genel eğilimlerin belirlenmesidir. Çalışmada toplam
213 (10 Yüksek Lisans Tezi, 87 Makale, 105 bildiri ve 11 diğer) yayın incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Web 2.0 kavramı ile ilgili çalışmaların en çok 2009 yılında yapıldığı
görülmüştür. Web 2.0 alanında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun tek yazarlı çalışmalardan (n=67) oluştuğu,
örneklem büyüklüğü olarak ise “1-100 kişi” arasında değişen grupların yoğun olarak kullanıldığı (n=42) görülmüştür.
Bunun yanında en fazla kullanılan desenin tarama olduğu (n=127), betimsel (n=15) ve deneysel (n=17) çalışmaların ise
daha sınırlı sayıda kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalarda en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı (n=35), nitel
çalışmaların ise (n=33), nitel araştırmalara yakın sayıda yapıldığı ve karma yöntem kullanılarak yapılan çalışma sayısının
ise 10 olduğu tespit edilmiştir. Çalışma türleri incelendiğinde, hazırlanan bildiri sayısının (n=105) makalelerden daha fazla
olduğu (n=87) belirlenmiştir.
Abstract
The aim of this study is to examine and Web 2.0 Technologies studies to define the general trends in master and doctorate
thesis recorded in the Council of Higher Education Thesis Center’s (YÖK) database and the publications scanned at the
index of Web Of science (WOS) between the years 2004 & 2014. For this purpose, totally 213 publications (10 master
thesis, 87 article, 105 report and 11 other) are analyzed. Content analysis is used in the research. According to the results;
Web 2.0 studies were done most at the year 2009. It is observed that great majority of the studies about Web 2.0 field are
consisted of one writer studies (n=67) and about the sample size the groups sized between “1 and 100 persons” are chosen
mostly (n=42). Moreover, the most used pattern is seen as survey design (n=127) additionally descriptive (n=15) and
experimental (n=17) studies are more limited. It is seen that the quantitative research methods are used in most researches
(n=35), qualitative studies were done at close numbers to the quantitative studies (n=33) and the researches done with
mixed methods numbered 10. When the study types are analyzed, it is observed that symposium paper number (n=105) is
higher than the number of the articles (n=87).

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde, Tim O'Reilly’in 2004 yılında web 2.0
kavramını ortaya koyması ile birlikte internet ve uygulamaları farklı bir boyut kazanmıştır. Bu uygulamalarda
ortak olan nokta, etkileşim ve işbirliği ile içeriğin oluşturulması olarak göze çarpmaktadır. Web 2.0 uygulamaları
arasında vikiler, bloglar, sosyal ağlar (Facebook, Twitter), sosyal imleme uygulamaları, içerik toplulukları olarak
adlandırılan video paylaşım (Youtube) ve resim paylaşım (Flicker) siteleri, sanal oyun dünyaları ve sanal
dünyalar sayılabilir. Web 2.0 teknolojilerinin ve bu teknolojilerle beraber yaygınlaşan çeşitli araçların öğrenme
süreçlerine katkısı üzerine farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Web 2.0 araçlarının zengin bir öğrenme
ortamı sunduğu ayrıca öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırdığı, öğrenciler arasındaki işbirliğine
katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır (Selwyn, 2007; Kwon ve Wen, 2010; Ajan ve Hartshorne, 2008).
Bu yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılmasında belki de en büyük rol internete aittir. 60’lı yıllarda
ARPANET’le başlayan internet macerası Web 2.0 uygulamalarıyla hayatımızda daha etkin bir hal almıştır.
(O’Reilly, 2005; Özmen, Aküzüm, Sünkür ve Baysal, 2011). 2004 yılında Facebook ve diğer sosyal ağların
günlük hayatımıza girmesiyle birlikte internet ve web 2.0 uygulamaları artık günlük yaşantımızda daha fazla yer
almaya başlamıştır. Böylece web 2.0 teknolojilerinin en göze çarpan uygulamalarından olan sosyal medya ve
sosyal ağları kullanmak, günlük rutin alışkanlıklarımızdan biri haline gelmiştir. Bu durum sosyal ağ sitelerini en
popüler web siteleri haline getirmiştir (ComScore, 2013).
Web 2.0 kavramının ortaya konulmasıyla beraber, 2004 yılından itibaren hem Web 2.0 araçlarının eğitsel
uygulamaları ile ilgili farklı türlerde akademik yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma Web
2.0 araçları ve uygulamaları üzerine gerçekleştirilen çalışmalara genel bir bakış sağlamayı hedeflemektedir.
Çünkü Web 2.0 kavramı ile ilgili olarak; Bilgisayar Bilimleri, İşletme ve Ekonomi, İletişim, Dil Bilim, Tarih,
Enformatik ve Kütüphanecilik, Tarih, Psikoloji, Sosyoloji, Sağlık Bilimleri, Turizm Eğitimi, Biyokimya,
Moleküler Biyoloji, Davranış Bilimleri, Kimya, Matematik ve Spor gibi farklı alanlarda ve disiplinlerde
birbirinden farklı pek çok çalışma yapılmıştır. Araştırma konularının çeşitliliği, bu araştırmalarda kullanılan
yöntemler, örneklem büyüklükleri, kullanılan desenler, veri toplama araçları ve çalışma türleri ilgili toplu bir
değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.
1
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2
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1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanan bilimsel çalışmaların (tez ve makale) yayınlandığı
yıl, örneklem büyüklüğü, yazar sayısı, öğrenme alanı, kullanılan desen (deneysel, tarama), yöntem (nicel, nitel)
ve yayın türü (makale/bildiri/tez) olarak sıralanabilecek kriterler açısından incelenmesi ve genel eğilimlerin
ortaya konulmasıdır.
Bu amaç doğrultusunca 2004-2014 yılları arasında WOS indeksinde taranan dergilerdeki makaleler ve YÖK’te
taranan tezler incelenmiştir. Bu çalışmanın kapsamı, isminde ya da anahtar sözcüklerinde web 2.0 kavramını
içeren bilimsel yayınlarla sınırlı tutulmuştur. Yukarıda belirtilen genel amaç doğrultusunca, cevap aranacak alt
problemler aşağıda verilmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Araştırmaların yıllara göre dağılımları nasıldır?
Araştırmalarda kullanılan örneklem büyüklükleri nelerdir?
Araştırmaların yazar sayısına göre dağılımları nasıldır?
Araştırmaların öğrenme alanına göre dağılımı nasıldır?
Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma desenleri hangileridir?
Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri hangileridir?
Araştırmaların yayın türüne göre dağılımları nasıldır?
2. YÖNTEM

Araştırma 2004-2014 yılları arasında Web Of Science (WOS) indeksinde taranan dergilerdeki akademik yayınlar
ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Tez Tarama Merkezi veri tabanındaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin
içerik analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Veritabanları incelenerek 213 (10 Yüksek Lisans Tezi, 87 Makale,
105 bildiriye ve 11 diğer) yayına erişilmiştir. Yapılan içerik analizi ile metinlerin sınıflandırılması,
karşılaştırılması ve bu metinlerden bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır.
2.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın örneklemini 2004-2014 yılları aralığında YÖK Tez Tarama Merkezi ve WOS veritabanlarında
indekslenen 213 yayın oluşturmuştur. Ülkemiz baz alındığında YÖK Tez Tarama Merkezi’ndeki tezler ve WOS
Veritabanına giren Türkiye kaynaklı çalışmalar dahil edilmiştir. Bu indekslerde taranmayan, eğitim boyutu
olmayan ya da teknik ağırlıklı olan çalışmalar çalışmalar kapsam dışında tutulmuştur. Tarama işlemi yapılırken,
başlığında web 2.0 kavramını içeren bilimsel yayınlar incelemeye alınmıştır.
2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada kullanılan veri toplama aracı Göktaş, Küçük, Aydemir, Telli, Arpacık, Yıldırım, ve Reisoğlu (2012);
ile diğer ilgili çalışmalardan (Sözbilir ve Kutu, 2008; Hew, Kale & Kim, 2007) yararlanılarak araştırmacılar
tarafından geliştirilmiştir. Sorular alan yazın tarandıktan sonra geçerliğin sağlanması için uzmanların görüşlerine
sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Çalışma kapsamında ele edilen veriler elektronik tablolama aracı ile veriler düzenlenmiş ve analiz edilmiştir.
Analiz sonucundan elde edilen verilerin betimlenmesi için yüzde ve frekans tablolarından yararlanılmıştır.
3. BULGULAR
2004-2014 yılları aralığında YÖK Tez Tarama Merkezi ve WOS veritabanlarında indekslenen 213 yayın
incelendiğinde elde edilen bulgular araştırma soruları temel alınarak aşağıdaki yedi başlık altında incelenmiştir.
3.1 Araştırmaların yıllara göre dağılımları nasıldır?
Başlığından Web 2.0 kavramının kullanıldığı ile ilgili yapılan yayınlar incelendiğine yıllara göre dağılım
Tablo.1’ de sunulmaktadır:
Yıl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Adet
1
15
40
52
24
36
24
14
7

Toplam
213
Tablo 1. Web 2.0 Araştırmaların yıllara göre dağılımları
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Tablo.1 incelendiğinde Web 2.0 ile ilgili yapılan yayınların en fazla olduğu yıl 2009 senesi olarak
görünmektedir. Araştırmada tarama kapsamı 2004 yılından itibaren başlatılmakla beraber ilk yayınların 2006
yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Günümüze doğru gelindikçe yayın sayısında düşüş olduğu gözlemlenmektedir.
3.2 Araştırmalarda kullanılan örneklem büyüklükleri nelerdir?
Araştırmada kullanılan örneklem büyüklüklerine ilişkin sonuçlar Tablo.2’de sunulmaktadır:
Örneklem Büyüklüğü
1-100
101-200
201-300
301-1000
2000-3000

Adet
42
14
4
7
3

Toplam

70

Tablo 2. Web 2.0 Araştırmaların örneklem büyüklüğüne göre dağılımları

Tablo.2’de sunulan veriler incelendiğinde, en fazla kullanılan örneklem büyüklükleri 1-100 (n=42), en az
kullanılan örneklem büyüklüğü ise 2000-3000 (n=3) olarak tespit edilmiştir. En çok tercih edilen örneklem
büyüklüklerinden bir diğeri 101-200 (n=14) olduğu görülmektedir.
3.3 Araştırmaların yazar sayısına göre dağılımları nasıldır?
Araştırmaların hazırlayan yazarların sayısına göre dağılıma ilişkin sonuçlar Tablo.2’de sunulmaktadır:
Yazar Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8
Anonim

Adet
67
53
76
7
7
0
1
2
1

Toplam
213
Tablo.3 Web 2.0 Araştırmalardaki yazar sayısına göre dağılım

Tablo.3’te sunulan veriler incelendiğinde, çalışmaların en fazla 3 yazar (n=76) tarafından hazırlandığı tespit
edilmiştir. Ortak yazarlı çalışmalar ele alındığında en fazla yazarın bulunduğu yayında 8 yazar bulunmaktadır.
Web 2.0 ile ilgili olarak tek yazarlı çalışma sayısının da dikkate değer oranda fazla (n=67) olduğu
görülmektedir.
3.4 Araştırmaların öğrenme alanına göre dağılımı nasıldır?
Araştırmaların hangi öğrenme alanı ile ilişkili olarak yapıldığına dair sonuçlar Tablo.4’te sunulmaktadır:
Öğrenme Alanı
Bilgisayar Bilimleri
İşletme & Ekonomi, İletişim
Belirtilmemiş
Dil Bilim
Tarih, Enformatik & Kütüphanecilik, Tarih, Psikoloji, Sosyoloji
Sağlık Bilimleri
Turizm Eğitimi
Biyokimya, Moleküler Biyoloji
Davranış Bilimleri
Kimya
Matematik
Spor

Adet
123
36
31
6
6
4
2
1
1
1
1
1

Toplam
213
Tablo.4 Web 2.0 Araştırmalarının öğrenme alanına göre dağılım
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Tablo.4’te sunulan veriler incelendiğinde, çalışmaların en fazla (n=123) bilgisayar bilimleri alanında yapıldığı
görülmektedir. Dikkate değer düzeyde yüksek bir sonuç (n=36) ise; İşletme & Ekonomi, İletişim alanında
yapılan çalışmalarda görülmektedir. Öğrenme alanı belirtilmemiş yada öğrenme alanına bağlı olmadan
yürütülmüş çalışma sayısı ise 31’dir.
3.5 Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma desenleri hangileridir?
Web 2.0 ile ilgili yapılan yayınlar incelendiğine yaygın olarak kullanılan araştırma desenleri Tablo.5’ te
sunulmaktadır:
Kullanılan Desen
Betimsel
Deneysel
Tarama

Adet
15
17
127

Toplam
159
Tablo.5 Web 2.0 Araştırmaların kullanılan desene göre dağılımları

Tablo.5 incelendiğinde Web 2.0 ile ilgili yapılan yayınlarda en fazla kullanılan desenin (n=127) tarama olduğu
görünmektedir. Betimsel (n=15) ve deneysel (n=17) çalışma sayısının nisbeten az olduğu Tablo.5’te
görülmektedir.
3.6 Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri hangileridir?
Web 2.0 ile ilgili yapılan yayınlar incelendiğine yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemleri Tablo.6’da
sunulmaktadır:
Yöntem
Nicel
Nitel
Karma

Adet
35
33
10

Toplam
78
Tablo.6 Web 2.0 Araştırmaların kullanılan desene göre dağılımları

Tablo.6 incelendiğinde Web 2.0 ile ilgili yapılan yayınlarda en fazla (n=35) nicel araştırma yönteminin
kullanıldığı görünmektedir. Bu değere çok yakın sayıda (n=33) nitel çalışma olduğu, karma yöntem kullanılarak
yapılan çalışma sayısının ise 10 olduğu tespit edilmiştir.
3.7 Araştırmaların yayın türüne göre dağılımları nasıldır?
Araştırmaların yayın türüne dağılımına ilişkin sonuçlar Tablo.7’de sunulmaktadır:
Yayın Türü
Bildiri
Makale
Yüksek Lisans Tezi
Editör Yazısı
Araştırma Makalesi
Yeni Ürünler
Kitap İnceleme

Adet
105
87
10
7
2
1
1

Toplam
213
Tablo.7 Web 2.0 Araştırmalarının yayın türüne göre dağılımı

Tablo.7’de sunulan veriler ele alındığında, çalışmaların en fazla (n=105) bildiri olarak hazırlandığı
görülmektedir. Dikkate değer düzeyde yüksek bir sonuç (n=87) ise; makale türünde yapılan çalışmalarda
görülmektedir.
4

SONUÇ & TARTIŞMA

Web 2.0 teknolojileri ile ilgili alanda yapılmış olan çalışmaların ele alındığı bu çalışmada 2004-2014 yılları
aralığında yayınlanmış 213 yayın incelenmiştir. Yıllara göre dağılım ele alındığında, ilk çalışmalar 2006 yılı
itibariyle başlamış, 2009 senesi itibariyse zirve yapmış ve sonrasında kademeli olarak düşüş göstermiştir. Bu
sonuca göre artık çalışmaların Web 2.0 ismi altında genel değil ilgili teknoloji ismiyle (Çevrimiçi toplantı, Blog,
wiki vb.) özel olarak yapıldığı düşünülebilir. Bir diğer bakış açısı ile 2010 yılı itibariyle artık Web 2.0 ile ilgili
çalışmalar araştırmacılar tarafından daha az tercih edilmektedir.
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Örneklem büyüklüğü ele alındığında en fazla tercih edilen çalışma grubunun 100 kişiyle sınırlandırılar olduğu
görülmektedir. En az tercih edilen örneklem büyüklüğü ise 1000 kişinin üzerinde olan örneklemin olduğu
çalışmalardır. Bu durum çalışmaya dahil edilecek kişilere ulaşmadaki güçlüklerle açıklanabildiği gibi,
araştırmacıların biraz da kolay olanı tercih etmeleri ile ilişkilendirilebilir. Benzer sonuçlar yapılan diğer
çalışmalarda da (Ör: Varışoğlu, Şahin ve Göktaş, 2013; Göktaş ve ark, 2012 vb.) görülmektedir.
Yazar sayısı ele alındığında 1, 2 ve 3 yazarlı çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu alanda oran olarak
tek yazarlı yapılan çok fazla çalışma (n=67) olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak web 2.0
teknolojileriyle ilgili çalışmaların hem bireysel olarak hem de ekip çalışması halinde yürütülebileceği
söylenilebilir. Az olmakla beraber yapılan çalışmalarda 7-8 yazarın birlikte yer aldığı yayınların olduğu
görülmüştür.
Öğrenme alanı boyutu ele alındığında; en fazla bilgisayar ve eğitim bilimleri alanlarında yoğunluk olduğu
görülmektedir. Araştırma kapsamı Web 2.0 ve eğitim başlıkları altında ele alındığı düşünüldüğünde, genellikle
çalışmalarda araştırmacılar kolay erişebildikleri öğrenme alanlarındaki bireylerle çalıştıkları söylenilebilir. Bu
sonuca göre; yapılacak olan yeni araştırmalarda farklı alanlara yönelmenin gerekli olduğu görülmektedir.
Analizler esnasında benzer türde çalışma gruplarının sık olduğu görülmüştür.
Araştırmalarda kullanılan desen dikkate alındığında en fazla çalışma tarama türünde yapılmıştır. Betimsel be
deneysel çalışma sayısı ise birbirine çok yakın ve tarama türüne göre çok düşük sayıdadır. Bu durum ilerleyen
zamanlarda yapılacak deneysel ve betimsel çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir. Bu sonuç diğer
çalışmalarda (Ör: Varışoğlu ve ark, 2013; Şimşek, Özdamar, Becit, Kılıçer, Akbulut ve Yıldırım, 2008 vb.)
gözlemlenmiştir. Bu sonuca dayanarak sadece Web 2.0 çalışmaları için değil, genel bağlamda böyle bir eğilim
olduğu söylenilebilir.
Araştırmalarda tercih edilen yöntem ele alındğında; nitel ve nicel çalışma sayılarının neredeyse birbirine eşit
düzeyde olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmalarda kullanılan desenlerle ilgili sonuçlardan yola çıkılarak
deneysel ve betimsel çalışmaların artmasıyla bu sayılarında artacağı söylenilebilir. Özellikle deneysel yapılcak
çalışmalarda web 2.0 teknolojilerinin etkililiği ve olumlu-olumsuz yanları araştırılması faydalı olacaktır.
Araştırmaların yayın türleri ele alındığında en fazla bildiri ve makale çalışması olduğu görülmektedir.
Hazırlanan tezler ise 10 adetle toplamda %5’lik bir kısmı temsil etmektedir. Bu sayının çok düşüktür. Ülkemizde
bundan sonraki süreçlerde hazırlanabilecek tezilerin bu bağlamda alana katkıda bulunacağı söylenilebilir.
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TABLET BİLGİSAYAR ERİŞİMLİ VİDEO DERS KAYITLARININ ÖĞRENCİLERİN
YAZILIM DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AVİTAB PROJESİ
THE INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF TABLET PC-ACCESSED VİDEO LECTURE
RECORDS ON STUDENTS’ ACHİEVEMENTS OF PROGRAMMİNG COURSE: AVITAB
PROJECT
Serhat Bahadır KERT1

Mehmet Fatih ERKOÇ2

Sabiha YENİ3

Özet
Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmekte olan
kapsamlı ve uzun süreli araştırma projesinin bir bölümünden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı proje kapsamında
geliştirilen çevrimiçi asenkron video paylaşım ortamı (AVİTAB) ve bu ortam üzerinden paylaşılan ders kayıtlarının
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi dersindeki
başarılarına etkisinin incelenmesidir. Proje sürecinde farklı zaman dilimlerinde, farklı öğrenciler ve derslerde iki farklı
deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu yayında proje kapsamında yürütülen ikinci deneysel çalışmanın verileri ve bu
verilerden elde edilen analiz sonuçları paylaşılacaktır. Deneysel çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında
Yıldız Teknik Üniversitesi BÖTE bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 44 kişilik bir grup ile yürütülmüştür. Ön test
son test kontrol gruplu deneysel modele uygun olarak yürütülen bu çalışmada rastgele olarak atanan iki gruptan birine
tablet bilgisayarlar dağıtılmıştır. Uygulama öncesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi her iki gruba da
uygulanmıştır. Daha sonra her iki grupta AVİTAB sistemine girip sisteme üye olmuş ve Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
dersine kayıt olmuşlardır. Sınıf ortamında aynı hocadan aynı süreyle aldıkları dersin video kayıtlarını her iki gruptaki
öğrenciler de sistem üzerinden izlemişlerdir. Ders yarıyılının sonunda her iki gruba da aynı test tekrar uygulanmış ve son
test verileri toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: video dersler, mobil öğrenme, tablet bilgisayar, çoklu ortam tasarımı

1.

GİRİŞ

Taşınabilir bilgi ve iletişim aygıtlarını kapsayan mobil teknolojilerin her geçen gün kullanıcı sayısı
artmakta ve teknik kapasiteleri daha da gelişmektedir. Yaygınlaşan mobil teknolojiler ve sürekli internet erişimi,
eğitimde mobil araçların kullanımını arttırmıştır. Özellikle dokunmatik ekran, kullanışlı tasarım, dijital el yazısı
ve çizim gibi yenilikçi özellikleri sebebiyle tablet bilgisayarlar, geleneksel derslerde karşılaşılan bazı
problemlere çözüm bulabilecek potansiyel bir öğretim aracı olarak hızla sınıflardaki yerini almıştır (Anderson ve
diğerleri, 2004).
1.1. Eğitsel Amaçlı Tablet Bilgisayar Kullanımı
Eğitim alanında mobil teknolojilerin kullanımı öğrenenler ve öğretmenler açısından önemli imkanlar
sunmaktadır (Sharples, M., Corlett, D., Westmancott, O.,2004): Mobil teknolojiler öğrenenlerin öğrenmeye
ihtiyaç duyduğu her yerde kullanılabilir, öğrenenin yeteneklerine ve öğrenme stiline göre bireysel öğrenmeyi
destekler, öğretmen uzman ve öğrenen arasındaki iletişimi her yerde olanaklı kılar, öğrenenin bilgi ve beceri
düzeyine göre uyarlanabilir, bilgi kaynaklarına sürekli ulaşılabilir, günlük iletişime elverişlidir, teknoloji
deneyimi olmayanlar için kolay kullanıma sahiptir.
Bir mobil teknoloji aracı olarak tablet bilgisayarlar öğrenme ortamlarını zenginleştirerek öğrencilerin
öğrenmelerini olumlu yönde etkileyebilirler. Tablet bilgisayarların öğretim amaçlı kullanılabilecek farklı
fonksiyonları mevcuttur. Bunlar; elle yazma-çizme fonksiyonu, dersi kaydedebilme özelliği, öğrenme çıktılarını
gerçek zamanlı değerlendirme, anında geri bildirim verebilme ve öğrenme performanslarını arttıracak yardımı
sunma olarak sayılabilir (Xiang ve diğerleri, 2009).
Gorgievski, Stroud, Truxaw ve DeFranco’a (2005) göre, öğrenciler tablet bilgisayarları aktif bir
öğrenme ortamı oluşturarak kalabalık ders gruplarında motivasyonu ve öğrenmeyi destekleyen bir araç olarak
görmektedir. Ayrıca Derting ve Cox'a (2008) göre, tablet bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilen derslere
öğrenciler olumlu tepki vermiş ve öğrenme çıktıları pozitif yönde olmuştur. Bu sonuçlar göz önünde
bulundurulduğunda, tablet bilgisayar kullanımının öğrenme ortamlarını zenginleştirebileceği ifade edilmiştir
(Derting & Cox, 2008).
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Fister ve McCarthy (2008) çalışmalarında tablet bilgisayar kullanımının öğrenme ortamlarına etkisini
incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre tablet bilgisayarların sınıf içerisinde tekli veya çoklu kullanımı
öğrencilerin öğrenme ortamlarını geliştirmiştir. Ayrıca tablet bilgisayarlar, öğrencilerin ders materyallerini daha
iyi anlayabilmesine ve eğitimcilerin ders materyallerini daha etkili kullanabilmelerine olanak sağlamıştır (Fister
ve McCarthy, 2008).
1.2. Video Dersler ve Bireyselleştirilmiş Öğrenme
Günümüzde akademik açıdan birbirinden çok farklı olan öğrenciler aynı sınıflarda eğitim almaktadır.
Öğrencilerin farklı ihtiyaçları ve bireysel ilgi alanları öğretmenlerin üzerindeki yükü arttırmaktadır. Öğretmenler
sınıfta herkese uyduğunu düşündükleri tek bir metot (one size fits all method) kullandıkları zaman öğrenciler
hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Öğrencilerin birbirinden farklı olan ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenler
mobil teknolojilerin ve video derslerin gücünü bir arada kullanabilirler. Video dersler bireyselleştirilmiş öğrenme
ortamları sunarken, mobil cihazlar her zaman ve her yerden videolara erişim için öğrencilere fırsat sunar.
Bireyselleştirilmiş öğrenme, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir pedagojik
yaklaşımdır (Looi ve diğerleri, 2009). Rudd (2008), bireyselleştirilmiş öğrenme ile öğrencinin seçim
olanaklarının fazlalaştırılması ve öğrencinin sesini daha fazla duyurulmasını sağlayarak öğrenci kontrolünün
arttırılmasından bahseder. Günümüzde öğrenciler artık eğitim planlamasında daha aktif rol almaktadırlar.
Öğrenciler “nesne” olmanın aksine “özne” konumuna gelmiştirler (Looi ve arkadaşları, 2009). Bunun anlamı,
bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı ile farklı öğrenme stilleri olan öğrenciler için daha fazla çeşitlilik, katılım
ve sorumluluk sunmaktadır (Rudd, 2008). Video dersler, öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları
sunabilirler. Öğrenciler ders sonrasında dersin video kayıtlarını izlerken, ortam bağımsız cihazlar kullanarak
kendi öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilirler.
Derslerin işleniş hızı, özellikle programlama eğitimindeki hızlı geçişler her zaman lisans öğrencileri için
ciddi bir problem durumu olmuştur. Özellikle kalabalık sınıflarda ders süreçlerinin hızlı adımlarla ilerlemesi
öğrencilerin içerikleri zor kavramasındaki önemli etkenlerden biri olmuştur. Aynı zamanda yazılım eğitimlerinin
uygulamaya dayalı olması nedeniyle kısıtlı sürede öğrencilerin anlatılanları dinleme, bilgisayarda uygulama ve
not alma süreçleri sürekli dersten kopmalarına neden olmaktadır (Yoon & Sneddon, 2011 ).
Subhlok ve arkadaşları (2007) bilgisayar bilimi derslerinin öğretimi ile ilgili hybrid bir model
sunmuştur. Bu modele göre, dersler sınıf ortamında ders anlatımı esnasında tablet bilgisayarlar kullanılarak
video kaydına alınmıştır ve video kayıtları ders sonrası kullanım için internet aracılığı ile öğrencilerin
kullanımına sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrenciler video kayıtlarını çok önemli bir kaynak olarak
görüyorlar ve sınıf ortamında işlenen ders ile benzer öneme sahip olduğu görüşündedirler. Ayrıca video dersler,
öğrenme ve sınav hazırlama süreci için önemli bir bileşen haline gelmiştir.
1.3. Bireyselleştirilmiş Öğrenme Ortamları ve Mobil Teknolojiler
Gün geçtikçe, kendi mobil cihazlarına (cep telefonu, tablet bilgisayar vs.) sahip olan öğrencilerin sayısı
artış göstermektedir ve öğrencilerin bu bireysel öğrenme araçlarını ders kaynaklarına erişim ve işbirliğini
arttırma amaçlı kullanma yönünde ilgileri artmaktadır. Traxler ’a (2007) göre “Mobil öğrenme, her öğrenen
bireyin geçmiş hareketlerini hatırlama ve öğrenmeyi istediği zaman ve yerde öğrenciye ulaştırabilme yönleri ile
geleneksel e-öğrenme ortamlarından farklı bir boyut kazanmıştır” (s.7.) Mobil teknolojiler, öğrenme içeriklerini
ve kaynaklarını öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrencilere bireysel öğrenme ortamları sunar.
Mobil teknolojiler bireysel öğrenmeyi geliştirme yönüyle iki benzersiz özelliğe sahiptir (Song, Wong &
Looi; 2012): Birincisi, öğrenmenin gerçekleştiği ortamlar öğrenci ile birlikte hareket edebilir, ikinci olarak
öğrenme yeniden yapılandırılabilen içeriği ile birlikte daha da bireyselleştirilebilir (Looi ve ark., 2013). Birinci
yön ile ilgili olarak, öğrenenler fiziksel olarak yer değiştirdikçe kendi öğrenme ortamları da onlar ile birlikte yer
değiştirir (Barbosa & Geyer 2005). İkinci yön ile ilgili olarak, öğrenen tarafından üretilen içerikler öğrenmeyi
daha da bireysel hale getirebilir, ayrıca mobil teknolojilerin desteğiyle öğrenmeyi amaçladıkları hedef içerikler
üzerindeki kontrolleri artar (Jones & Issroff, 2007; Sharples ve ark., 2007; Song, Wong & Looi, 2012).
Okul dışından öğrenme kaynaklarına internet aracılığıyla erişim imkânı olması bireysel öğrenme şansını
arttırır ve öğrenmenin okul ve ev arasında devamlılığının olmasını sağlar, ayrıca öğrenenin bağımsızlık ve
motivasyonunu arttırır (Kerawalla ve ark., 2007; Livingstone, 2007). Örneğin Song ve Fox (2008) yaptıkları
durum çalışmasında üç farklı disiplinden lisans öğrencisi ile çalışmıştır. Çalışmada öğrencilerin akıllı
telefonlarını İngilizce kelime öğrenme amaçlı her yerde ve her zaman kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre her öğrenci kendi öğrenme hedefine göre farklı akıllı telefonlar kullanmış ve kendi
öğrenme yollarını geliştirmişlerdir, bu sayede öğrencilerin akademik çalışmalardaki yeterlilikleri artmıştır.
Tablet bilgisayarların lisans derslerinde video kaydı amaçlı kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yoon
ve Sneddon (2011) iki farklı matematik lisans dersinde video kayıtlı derslerin kullanımı esnasında öğrencileri
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gözlemlemiştir. Ayrıca, video dersleri kullanım yollarını ve derse katılımlarını, video dersleri nasıl ve niçin
kullandıkları ve bunun dönem sonu notları ile ilişkisini incelemişlerdir. Sonuçlara göre video kayıtlarının her
zaman erişilebilir olması sebebiyle canlı derslerin kasten kaçırıldığı gözlemlenmiştir. Bu durumun dönem sonu
notları ile ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Mock (2004) Bilgisayar Bilimleri dersi ve yazılım mühendisliği derslerini yürütürken tablet bilgisayar
kullanmıştır. Her iki derste tablet bilgisayarlar projeksiyon cihazına bağlanarak dijital beyaz tahta olarak
kullanılmıştır. Araştırmacı, tablet bilgisayarı notlandırma, anlatım hazırlama ve sunum yapma amaçlı etkili bir
araç olarak nasıl kullandığını açıklamıştır. Tablet bilgisayar, sunum esnasında materyallerin yanına el yazısı ile
yazı yazma imkânı sunmaktadır. Dersler bu yöntem sayesinde daha sonra izlenmek üzere kolayca kayıt
edilebilir. Öğrenciler bu yeni yaklaşım ile ilgili pozitif geri dönütler vermiştir.
Koile ve diğerleri (2007) kablosuz kalem tabanlı sınıf içi etkileşim sistemi olarak Sınıf içi Öğrenme
Partneri (SÖP) ni geliştirmişlerdir. SÖP tablet bilgisayarlardan oluşan bir ağı ve öğrencilere soru sorabilmeyi, el
yazıları ile öğrencilerden cevap alabilmeyi ve eşdeğer tüm sınıfların cevaplarını bir arada tutmaya yarayan bir
yazılımı kapsamaktadır. Araştırmacılar SÖP kullanımının öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağladığını
açıklamıştır. Buna benzer olarak Simon ve diğerleri (2004) Classroom Presenter programının uzantısı olarak
Tablet PC tabanlı sunum sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistemde öğrencilere tablet bilgisayarlar verilmiş ve derste
farklı zamanlarda problem çözmeleri ve soruları cevaplamaları istenmiştir. Öğrenciler soruların yanıtlarını tablet
bilgisayar üzerine yazarak, kablosuz ağ aracılığı ile öğreticiye göndermişlerdir. Araştırmacı Bilgisayar Bilimleri
ve Bilgisayar Etiği dersinde kullandığı bu sistem ile ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. Aktif ve işbirlikçi öğrenme
aktivitelerini desteklemek için kullanılabileceğini belirtmiş. Öğrencilerin yaptıkları genel hataları tespit etmekte
faydalı olduğunu açıklamıştır.
2.

YÖNTEM

Bu çalışmada, geliştirilen bir çevrimiçi asenkron video paylaşım ortamı (AVİTAB) üzerinden
paylaşılan ders kayıtlarını tablet bilgisayarlardan izlemenin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışmada “gerçek deneme modellerinden” ön
test - son test kontrol gruplu model kullanılmıştır.
2.1. Katılımcılar
Çalışma 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi B.Ö.T.E
Bölümünde Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi dersini ilk defa alan 44 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğrencilerin akademik performanslarını belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen
“Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Dersi Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Geliştirilen bu test, her soruda
üçü çeldirici biri doğru olmak üzere dört seçenek içeren toplam 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Bir
öğrencinin testten alabileceği en yüksek puan 100 en düşük puan ise 0’dır. Hazırlanan 25 soruluk bu test daha
önce bahsi geçen dersi vermiş ya da halen vermekte olan 5 öğretim elemanına gönderilerek soruları
değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman değerlendirmeleri sonunda sorulara son şekli verilerek dersin ikinci
haftasında öğrencilere ön test olarak uygulanmıştır.
2.3. Süreç
Dersin ilk haftası kullanılacak sistemin arayüzü tanıtılmış ve öğrencilerden sisteme ve açılan derse kayıt
olmaları istenmiştir. İkinci hafta derse kayıtlı öğrenciler arasından ve evinde bilgisayar olmayanlara öncelik
tanınarak rastgele 20 öğrenciye tablet bilgisayarlar dağıtılmış ve ön test uygulanmıştır. Dönem boyunca her hafta
derste yapılan video kayıtları araştırmacılar tarafından düzenlenerek AVİTAB sistemi üzerinde açılan dersin
içeriği oluşturulmuştur. Dönem boyunca öğrencilerin sisteme giriş verileri ve videoları izleme süreleri kayıt
altına alınmıştır. Dönem sonunda akademik başarı testi tekrar uygulanmıştır. Tablet bilgisayar verilen 20
öğrenciden 8 öğrenci, tablet verilmeyenlerden ise 24 öğrenci dönem boyunca sistemi hiç kullanmamıştır. Bu
sebeple bu öğrencilere ait toplanan veriler araştırma dışında tutulmuştur. (Başlangıç N(Deney Grubu)=20,
N(Kontrol Grubu)=56)
3.

BULGULAR

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Çoklu Ortam tasarımı dersine 92 öğrenci kayıt olmuştur. Bu
öğrencilerin 42’si (%46) kız, 50’si (%54) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 16’sından
(%17) hiç veri toplanamamıştır. 32 (%34) öğrenci ise AVİTAB sistemine kayıt olup dönem boyunca sistemi hiç
kullanmamıştır. Kullanılabilir veri toplanabilen 44 öğrenciye ait tanımlayıcı istatistikler ise Tablo 1’deki gibidir.
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Tablo 1. Katılımcılara ait tanımlayıcı istatistikler
Grup

Deney Grubu
Ön Test Sonuçları
Kontrol Grubu

Deney Grubu
Son Test Sonuçları
Kontrol Grubu

Cinsiyet

N

Min

Max

Ort.

Kız

6

36

60

44

Erkek

6

28

60

50

Kız

16

12

76

46

Erkek

16

12

60

41

Kız

6

48

88

73

Erkek

6

68

80

74

Kız

16

44

92

69

Erkek

16

36

96

71

Ön test verilerine göre kontrol grubunun ortalama puanı 43.50 iken deney grubunun ortalama puanı 47
olarak hesaplanmıştır. Son test sonuçları incelendiğinde ise ciddi bir artışla kontrol grubunda ortalama puanın
70, deney grubunda ise ortalama puanın 73.50 olduğu görülmektedir. Ön test sonuçları bakımından gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik
olmayan testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Ön test verilerinin analizine ait sonuçlar Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2. Ön test verilerine ait Mann_whitney U testi sonuçları
Grup

N

Sıra Ort.

Sıra Top.

Deney

12

24.63

295.50

Kontrol

32

21.70

694.50

U

p

166.50

.499

Analiz sonuçları incelendiğinde ön test verileri açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (U=166.50, p>.05). Bu sebeple grupların uygulama
öncesinde çoklu ortam tasarımı ve üretimi konusunda akademik başarı anlamında istatistiksel olarak denk
oldukları söylenebilir.
Uygulama sonrası gruplar arasında istatistiksel anlamda herhangi bir farklılaşma olup olmadığını analiz
etmek amacıyla son test verileri kullanılarak tekrar Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Son test verilerine ait
analiz sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3. Son test verilerine ait Mann_whitney U testi sonuçları
Grup

N

Sıra Ort.

Sıra Top.

Deney

12

25.71

308.50

Kontrol

32

21.30

681.50

U

p

153.50

.307

Uygulama sonunda yapılan son test verilerinin Mann-Whitney U testi ile analizi sonucunda kontrol grubu ve
deney grubu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (U=153.50, p>.05). Bununla birlikte sıra
ortalamaları incelendiğinde tablet alan öğrencilerin ortalamalarının almayanlara göre daha yüksek olduğu
gözlenebilir. Sonuçlar incelendiğinde derste kaydedilen videoların mobil bir cihazdan yani tablet bilgisayardan
izlenmesi ile sabit bir cihazdan izlenmesi arasında akademik başarı anlamında bir farklılık olmadığı söylenebilir.
4.

SONUÇ

Araştırma bulguları incelendiğinde; kontrol ve deney gruplarının grup içi akademik başarılarında ortaya
çıkan olumlu yönde gelişime karşın, grupların son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, çalışmada öğrenme sürecine teknoloji desteği olarak eklenen ve tabletler
üzerinden erişilen ders videoları, öğrenmeye artı yönde bir katkıda bulunmamıştır. Alanyazın’da, tabletlerin
öğrenme ortamlarında kullanımı üzerine yapılan; Gorgievski, Stroud, Truxaw ve DeFranco (2005), Derting ve
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Cox (2008) ve Fister ve McCarthy (2008)’nin çalışma bulgularıyla çelişen sonuçlara ulaşıldığı ifade edilebilir.
Buna karşın Yoon, C. ve Sneddon, J. (2011)’nun tablet temelli video ders kayıtlarıyla yaptığı çalışmalarda elde
ettikleri; akademik başarı ile videoların izlenmesi arasında bir korelasyon gözlenmemesi sonucunu destekler
bulgulara ulaşıldığı görülmüştür. Aynı çalışmada ifade edilen, video kayıtlarının gerçek ders ortamındaki dikkati
azalttığı görüşü, yapılan bu araştırmada da gözlemlenmiş ve başarı farkının ortaya çıkmamasındaki önemli
gerekçelerden biri olarak görülmüştür. Elde edilen bulgulara ilişkin diğer bir gerekçe olarak; ders karakteristiği
ile ilgili pratik çalışma zorunluluğu ifade edilebilir. Uygulamanın yapıldığı dersin bir yazılım dersi olmasının,
öğrenme sürecinde tabletler ile erişilen video içeriklerinin etkisini azalttığına inanılmaktadır. Süreç içerisindeki
uygulamalar sırasında gözlemlenen; öğrencilerin video izlerken gerekli kodlamaları anlık olarak gerçekleştirip
denemek istemeleri, ancak tablet üzerinde yapamamaları, bu yorumun ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Bu
kapsamda, tablet dışında, kayıtların izlenerek, eş zamanlı bir biçimde uygulamaların yapılabildiği elektronik
ortamların başarıyı arttırabileceğine inanılmaktadır.
Tüm aşamalarıyla değerlendirildiğinde; yapılan çalışmanın kullanım biçimi ve amaçları boyutuyla yazılım
eğitimi süreçlerine yönelik yeni ipuçları ortaya koyduğuna inanılmaktadır. Teknoloji alanında üretken bireylere
olan ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüzde, daha verimli ve pedagojik altyapıları oluşturulmuş teknoloji
eğitimi çalışmalarının ülkemizin geleceği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
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KINECT GAMES TO PROVIDE ENVIRONMENTS BASED ON EMBODIED COGNITION
FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
ZIHINSEL ENGELLI BIREYLERE BEDENLENMIŞ BILIŞ’E DAYALI ORTAMLAR
SAĞLAMAK IÇIN KINECT OYUNLARININ KULLANILMASI
Ersin Kara*
Abstract
There has been a paradigm shift among scientist regarding human cognition. The classical view of human cognition
which is viewing mind as computer processor not considering sensory input and output motor systems (Davis & Markman,
2012), has become challenged by a controversial hypotheses such as embodied cognition. Embodiment hypothesis claims
that intelligence occurs by interaction with the environment and as a consequence of sensorimotor activity (Smith &
Glasser, n.d.). In other words, body and the environment can shape the mind. These ideas seem to be worth investigating
since as our understanding of cognition changes, it is certain that the way we teach will change to.
As the new technological tools occur or new advancements are done, new questions arise regarding the capabilities of
those novelties. One of these new technologies is Microsoft Kinect Camera, which can detect body movements. One of the
arising questions is that whether such a technology can support the claims of embodied cognition or not, especially for the
individuals with intellectual disability. In this study, an answer to that question was discussed with the help of related
literature.
Keywords: Kinect games, embodied cognition, intellectual disability

INTELLECTUAL DISABILITY
1.

What is Intellectual Disability (ID)?

Intellectual disability commonly refers to an individual whom cognitive abilities are very limited.
Individuals who are not able to complete everyday cognitive tasks, or able to accomplish with partial success are
often said to be “individuals with mental retardation”, “cognitive delays”, or “intellectual disabilities”
(Thompson, 2002, p. 24). Looking the scientific literature, one can see many different terms such as “idiot,
imbecile, feebleminded, mentally subnormal, moron, mentally deficient, and retard ” (Parmenter, 2011, p. 303)
have been used to refer people with intellectual disabilities. As Parmenter (2011) stated, although they were
acceptable terms at the time of their use, they are now commonly viewed as insulting terms. There are also some
definitional purposes for using the term intellectual disability. For example describing differences between
mental retardation and intellectual disability, Schalock (2011) explains that while former considers the disability
as a fault belongs to the person, latter view the disability as the fit problem which occurs between person’s
capacities and the context in which the person is expected to perform right skills.
People with ID have limitations especially in two main areas: “1) intellectual functioning and 2)
adaptive behavior and these limitations show themselves in the person’s conceptual, social and practical
everyday living skills” (The Arc, 2011). Intellectual disability may be difficult to be recognized for mildly
affected peoples, they added.
Intellectual disability is not a simple phenomenon and has many dimensions to consider (Parmenter,
2011). Intellectual disabilities generally have more than one health problem and these problems can vary person
to person with considerable differences. Parmenter (2011) noted these health problems as “agility, mobility,
speech and language and emotional problems like anger control, anxiety and depression” (p. 308). However, it
should be noted that they are able to learn according to level of the disability. Parmenter (2011) stated that
behavioral learning theory indicated that even people with severe ID could learn complex skills. But it should be
expressed that people with ID may need special treatments and materials to achieve learning goals.
1.1. Technology Use and People with ID
Lewis (1998), explains assistive technology as technology that can advance the performance of people
with disabilities by increasing strength of them or providing another way for doing a task to decrease or to some
extent ameliorate the effects of the disability (cited in Mecling, 2007). According to type and severe of a
disability these tools can show differences. As Mecling (2007) stated, technological tools such as PC and
computer-based systems and non-technological tools such as picture prompts and picture schedules can be seen
employed as assistive tools in studies from the literature. In these tools computer-based systems have distinct
importance. Software and educational games enabled by computers have the potential of being usable more than
once, easily manipulated and they can be designed considering individual differences and have the ability of
keeping motivation of individuals high. Especially emerging technological tools maybe recruited for these
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purposes since with the new interaction ways such as bodily interaction learners are able to use those
technological tools in a more intuitive way. However, as Mecling (2007) claimed, there aren’t enough studies in
the literature that “support new and creative use of high technological systems in providing students with visual,
auditory and animated cues” for various occasions (p. 265). Moreover, The National Council on Disability
(1996) noted:
“…other than trying to make computers generally easier to use, no specific features targeted at users
with cognitive language impairments are known to be part of current computer design, nor have any
been included in any of the design guidelines that would not have been included in the set of guidelines
for making products easier to use by this population.” (as cited in Wehmeyer, Smith, Palmer & Davies,
2004, p. 7)
Wehmeyer et al. (2004) noted that among students with disabilities, students with ID tend to be the ones
have little opportunities to access technology. Thus enabling students with ID to access new technologies and get
use of them seem to be important. As number of such studies increases, we will get better understanding on the
issue.
EMBODIED COGNITION
2.1 What is Embodied Cognition?
Embodied cognition is a theory which posits that interaction with an environment and the tools we use,
even if they are not concrete would highly affect the way we think and perceive. The theory claims an alternative
explanation to the classic understanding of viewing mind as computer processor not considering sensory input
and output motor systems (Davis & Markman, 2012). In other words, standard cognition theories assert that
brain’s modal systems (e.g. visual, motional, effective etc.) are independent of semantic system (Barsalou,
2008). That is, a piece of information stored in semantic memory is represented alone instead of multirepresentation of that information. However as Barsalou (2008) indicated, brain integrates multiple stimuli
acquired by body, mind and the environment in an experience and stores it so. He added that when recalling that
knowledge those multimodal representations are reactivated. For example, Kiefer and Pulvermüller (2011) stated
that when one hears the word “cat”, the information that cat has four legs, meows, is furry or can move become
activated. From this perspective, it may not be wrong stating that enabling multiple presentations to occur for
particular information helps for better storing. Kirsh (2013) listed the implications of the theory as:





The way one think and perceive things would be affected by the interaction occurred between a person
and the tool s/he uses. That is to say, the tool we are using will lead changes in our schemas related with
our body
Human body has an important role in human understanding of things. Kirsh explains this as “we think
with our bodies not just with our brains” (p. 1)
People learn better by doing than by just watching even though watching someone fulfill an activity
stimulate extremely our “motor resonance system” (p. 1)
“There are times we literally think with things” (p. 1)

With respect to strength of the theory or why these claims are important, Barsalou (2008) asserted that
there are some reasons for accepting amodal symbols explanations:




It well explains the representation of knowledge, for example, symbolic structure of the knowledge can
be presented powerfully and artificial intelligence can get use of it.
The relationship among cognition, perception and actions are not sufficiently explained by traditional
theories
Regarding where the brain stores amodal representations accordingly “neural principles of
computation”, traditional views have difficulty for delivering sound clarifications (p. 620)

Although the theory claims controversial issues, it has become popular among scientist since it has
quite lot implications to various fields. What claims the theory makes can be interpreted according to different
scientific views. For example Social Psychology, Development and Learning, Cognitive Psychology,
Philosophy, Robotics and Cognitive Linguistics are some of scientific fields from which alternative explanations
and implications can be made (Davis & Markman, 2012). However, in this study the focus is on concept
acquisition, bodily states and tools that impacts cognition in terms of embodied cognition.
2.2 Concepts, Bodily States and the Tools
Body has a crucial position as well as mind and the world. According to Barsalou (2008) there are
widespread findings that cognitive stance can be affected by bodily states. However, it should be noted that
bodily states are not prerequisite for cognitive activity even though both are closely related, he added. In their
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experimental study Chao, Huang, Fang and Chen (2013) employed a Kinect-based condition and mouse-based
condition and found that former group significantly outperformed latter in cued recall tests and delayed free
recall tests. The authors added that Kinect-based embodiment successfully produced long-term retention.
Moreover a meta-analysis conducted by Höffler and Leutner (2007) revealed that “the instructional efficiency of
multimedia presentations which involved human movements is generally higher than those which did not
involve human movements” (as cited in Chang, Chien, Chiang, Lin & Lai, 2013, p. E5).
One of the claims of the theory is that the tools we are using change our concepts, thoughts and sense of
things. McLuhan (1964) stated it as “we shape our tools and thereafter our tools shape us” (cited in Kirsh, 2013,
p. 1). In a Kinect-employed environment there is a virtual interaction between person and virtual objects. Since
there is no need for any extra device or tool, body itself becomes a tool. Thus the interaction becomes easier and
more intuitive (Chang et al., 2013).
Another important issue the theory emphasizes is concepts. Grounded cognition posits that situated
conceptualizations can generate action, internal stances and perceptions (Wilson-Mendenhall, Barsalou, Barrett
& Simmons, 2011). For instance, the concept water may activate related representations, drinking as action,
feeling of decreasing thirst as internal state and the taste of water as perception. From this perspective, it can be
inferred that while learning a concept, it may help the learners to enlarge related representations by giving
different aspects of the concept. While teaching color red, for example implementing a painting activity may
make multimodal representation of that color richer. By means of this, learner can conclude that red color is a
thing which can be used in painting something. Moreover, movements took place during the painting activity
and the satisfaction it gave would also be added into these representations. Thus learning may become more
permanent and easier as stated above. As Smith, and Glasser (n.d.) stated that recent experimental studies show
that many concepts and processes may be multimodal and multiple modalities increase performance.
KINECT TECHNOLOGY
The Kinect for Windows sensor is a physical device that enables interactive applications that recognize
peoples’ natural movements, gestures, and voice commands to be created (Kinect for Windows Features, n.d.). It
has an RGB camera which can capture a color image or video and an infrared (IR) emitter and an IR depth
sensor. The Kinect Camera can perceive human movements in three-dimension, gestures and voice commands.
Moreover, it allows developers to create their own games or applications.
Although the Kinect technology is almost new, the technology has successfully drawn attention of
people in different areas. For example, it has been used in health sector, game industry and education etc.
What makes the Kinect technology unique is that it permits individuals to interact with the games or
applications in a very intuitive way without using a tool. According to Bardhan (n.d.) there are several reasons
which make difficult or impossible for learners with ID to use technology. Some of them can be listed as:




Because Learners with ID can’t read or write they generally can’t get use of technology.
They have problems with abstract thinking and they may not be able to understand what click,
right click, double click etc. mean
The device will be used by people with ID should be very intuitive and remove cognitive
burden from them.

In a Kinect-enabled setting virtual platforms can be designed and the person who will get use of
educational environment can be enabled to interact with the objects placed in virtual environment. For example,
a person can paint a wall of room with different colors, change the place of an object by using his/her hands or
choose between different objects. As another example, while teaching the concepts “right” and “left” Kinect can
detect the right and left arms and can response accordingly (e.g. using left arm to blow up balloons)
Figure 1. Kinect Camera
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Figure 2. A scene from the game Kinect Adventures (1)

Figure 3. A scene from the game Kinect Adventures (2)
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİNDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN
ÖNEMİ VE GÜVENİLİR KULLANIMI
THE IMPORTANCE OF MOBİLE TECHNOLOGY İN THE TEACHİNG AND LEARNİNG
PROCESS AND RELİABLE USE
Fatma Akgün1
Özet
Bilim ve teknolojide yapılan en büyük değişikliklerden biri kablosuz haberleşmede ortaya çıkarılan yeniliklerdir. Kablosuz
haberleşme teknolojisi, bireylerin zaman ve yer bağımsız olarak haberleşme imkânını sağlayan mobil teknolojilerin ortaya
çıkışını sağlamıştır. İlk zamanlar mobil teknoloji ile sadece ses iletimi gerçekleştirilebilirken, bilim ve teknolojinin
ilerlemesi ile daha sonraları ses iletiminin yanında veri iletimi de gerçekleştirilebilmiştir. Mobil haberleşme teknolojileri
ayrıca ses ve veri iletişimini gerçekleştirirken kullandığı şifreleme algoritmaları ile veri güvenilirliğini de sağlamıştır.
Mobil teknolojiler kullanıcılara eğitim, sanat, ticaret, bankacılık, sağlık ve haberleşme vs. gibi birçok alanda kolaylıklar
sağlamaktadır. Toplum içinde mobil teknolojilerin kullanımına bakıldığında çok büyük bir kitlenin ve hatta çoğu çocuk ve
ergen yaşlarda olan kitlelerin bu tür teknolojileri yoğun bir şekilde kullandığı söylenebilir. Bu teknolojilerin yoğun bir
şekilde kullanılmasının sebepleri arasında istenilen bilgiye, istenilen zamanda sorunsuzca ulaşabilme imkânı, yaşam boyu
öğrenmeyi desteklemesi, mobil cihazların ilgi çekici tasarımları, mobil cihazlar üzerinde kullanılan sosyal medya araçları
ve oyunlar gibi çeşitli güncel yazılım uygulamaları, kolayca taşınabilir olması, görüntülü konuşabilme imkânı sağlaması vs.
gibi özellikler sayılabilir. Mobil teknolojilerin güncel hayatta bu kadar yaygın olması eğitim ve öğretim hayatını da
etkilemiş ve eğitim ve öğretim de çeşitliliği arttırmıştır. Bu tür teknolojiler sayesinde kullanıcılara farkında olmadan
öğrenme, ihtiyaç anında öğrenme gibi imkânlar sağlanmış, yer ve zaman bağımsız olarak gerçekleşebilen e-öğrenme
imkânlarının artması sağlanmış ve bireylerin uzaktan eğitime olan ilgisini de arttırmıştır. Çalışma içerisinde mobil
haberleşme teknolojisi içerisinde güncel olarak kullanılan mobil cihazlardan ve eğitim ve öğretim sürecinde mobil
teknolojilerin öneminden bahsedilirken diğer yandan bu cihazların kullanımında yaşanabilecek sıkıntılardan ve bu tür
teknolojilerin ortaya çıkarabileceği güvenlik sorunlardan bahsedilecek ve tüm bunlara ilişkin çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mobil teknoloji, mobil cihazlar, eğitim ve öğretim süreci, güvenilirlik.
Abstract
One of the biggest changes in science and technology is discovering innovations in wireless communication. Wireless
communication technology, has enabled the formation of mobile technology, regardless of time and place of the individual
providing the possibility of communication. First time while only voice transmission can be carried with mobile
technology, with the advancement of science and technology, later, data transmission could be carried out with voice
transmission. Mobile communication technologies achieve the data reliability with encryption algorithms that are used
when performing voice and data communications. Mobile technologies have facilitated to the users in many areas
education, art, commerce, banking, health and communication, etc. When look at the use of mobile technology in society
can be said that a huge audience and Most of the audiences in children and teenage are in intensive use of such
Technologies. The reasons for using this technology in intensively, the opportunity to seamlessly access at any time,
support lifelong learning, attractive designing of mobile devices, used on mobile devices, social media tools and a variety
of updated software applications such as games, to be easily portable, provide the ability to video chat etc. include such as
features. Mobile technology is so commonly in daily life, affects the life of education and training, and increased variety of
education and training life. With this kind of implicit learning technologies and learning opportunities provided when
needed, regardless from the time and the place that provided increased opportunities for e-learning and individuals also
increased interest in distance education. In the study, when we talk about mobile communication technology currently used
in mobile devices and The importance of mobile technology in teaching and learning processes, on the other hand, woes
that may occur in the use of these devices and security issues may arise from this kind of technology will be discussed and
suggestions will be presented for all of these solution.
Keywords: Mobile technology, mobile devices, education and training process, reliability.

1.

GİRİŞ

Günümüz bilgi çağında bireyler için en önemli gereksinimlerden biri bilgiye hızlı ve kolay erişimdir. Bireylerin
bu tür gereksinimlerini karşılamak için bilgisayar ve internet teknolojisi kullanılmaktadır. Başlangıçta amacın
sadece temel aritmetiksel işlemler yapabilmek olduğu bilgisayar teknolojisi, günümüzde her türlü karmaşık
şifreleme veya şifre çözme işlemleri, karmaşık problemlerin ve aritmetik işlemlerin çözümü, çeşitli ses, veri ve
görüntünün işlenmesi, bilginin sıkıştırılması, bilgi transferi, her türlü yazılım geliştirilebilmesi vs. gibi birçok
farklı işlemde başlıca rol oynamaktadır. Bilgisayar teknolojisinin bu kadar hızlı gelişmesi ve toplum arasında
kolayca yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de internet teknolojisinin bulunuşudur. İnternet teknolojisi ile
bilgiye erişim daha kolaylaşmış, bilgi paylaşımı sayesinde farklı dokümanlara farklı yerlerden ulaşabilme imkânı
artmıştır. Özellikle eğitim ve öğretim hayatında çeşitliliği sağlayan internet teknolojisi, araştırmacılara herhangi
bir doküman kısıtlaması olmaksızın üniversitelerin, kütüphanelerin veya enstitülerin eğitim kaynaklarına
1
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ulaşabilmeyi sağlayarak, sadece doküman paylaşımında değil fikir paylaşımı konusunda da yarar sağlamıştır
(Chen, 2014).
Bilgiye kolayca ve hızla ulaşabilmeyi sağlayan internet teknolojisinin kişiyi sadece bir yere bağlı kılarak
internete erişme imkânı sınırlılığı, kablosuz haberleşme teknolojisinin ortaya çıkarılması ile kısaca kişiye hareket
özgürlüğü sağlayan mobil teknolojilerin varlığı ile ortadan kaldırılmıştır. Mobil haberleşme teknolojisi zaman ve
mekân bağımsız olarak hareket imkânına izin vererek, bireylerin her türlü bilgiye kolayca ve hızla erişimini
olanak sağlamıştır. Ayrıca mobil teknolojiler, hızla gelişen uygulamaları ve istenilen yerden uluslararası
bağlantı yapabilmeye izin vermesi sayesinde bireysel ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi de destekleyebilmektedir
(Menzi, Önal ve Çalışkan, 2012). Günümüzde birçok kişi elektronik postalarına bakmak, farklı birçok bilgi
kaynağına erişmek, sosyal paylaşım sitelerinde haberleşmek, e-devlet projelerine girebilmek, sağlık, bankacılık,
eğitim gibi birçok farklı gereksinimleri karşılayabilmek için mobil haberleşme teknolojisini kullanmaktadır
(Keskin, 2010). Mobil haberleşme teknolojisi eğitim ve öğretim alanında mobil öğrenme kavramının ortaya
çıkışını sağlamıştır. Mobil öğrenme, mobil bilişim ile e-öğrenme alanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu,
belirli bir yere bağlı kalmaksızın e-öğrenme uygulamalarına erişebilmeyi sağlayan, dinamik olarak üretilen
birçok hizmetten yararlanmaya imkân veren ve bunun yanında başkaları ile iletişim kurmayı sağlayabilen bir
öğrenme biçimidir (Gündüz, Aydemir ve Işıklar, 2011; Ağca ve Bağcı, 2013; Tarımer ve Okumuş, 2010; Okur,
Salar, Süral ve Güneş, 2009). Mobil öğrenme (m-öğrenme) kablosuz teknolojileri ile donatılmış mobil cihazlar
tarafından desteklenen uzaktan eğitimin bir uzantısıdır. Uzaktan öğrenme, elektronik öğrenme ve mobil
öğrenme, içerik, metot ve teknoloji bakımından geleneksel öğretimin sınırlılıklarını azaltır (Pereira and
Rodrigues, 2013).
1.1. Mobil Öğrenme
Günümüz bilişim ve çeşitli öğretme teknolojilerinin birleşimini elektronik bir ortamda sunan ve uzaktan eğitimin
bir türü olup internet destekli öğrenme olarak ta nitelendirilen e-öğrenme sistemi (Balaban, 2012), mobil
öğrenme için temel bir yapının oluşmasını sağlamıştır. Mobil öğrenme geleneksel öğrenmeyi desteklemek
amacıyla kullanılabildiği gibi, uzaktan eğitim ve öğretim amacıyla da kullanılabilmektedir. Eğitim ve Mobil
olabilme birlikteliğini sağlayan mobil öğrenme doğal olarak modern pedagojinin önemli bir çalışma alanı olarak
kabul edilmiştir (Chen, 2014). Mobil öğrenmenin kişi üzerinde oluşturduğu önemli yararlı etkiler vardır (Bulun.
Gülnar ve Güran, 2004). Bunlar arasında,
a-) Yaşam Boyu Öğrenme; kişilerin bilgilerini evrensel bilgiler ile güncellemesi ve bilgi dağarcığına yaş
sınırlaması olmaksızın yaşam boyunca amaçlı veya rastgele yeni bilgiler eklemesi,
b-) Farkında Olmadan Öğrenme; kişinin herhangi bir bilgi öğrenirken farkından olmadan öğrendiği başka
yeni yan bilgiler,
c-) İhtiyaç Anında Öğrenme; kişinin ihtiyaç duyduğu anda elindeki imkânları kullanarak istediği bilgiye
sorunsuzca erişebilmesi,
d-) Zaman ve Mekân Bağımsız Öğrenme; kişinin herhangi bir bilgiye, herhangi bir zamanda ya da herhangi
bir yerde sorunsuzca ulaşabilme durumu,
e-) Öğrenmede Çeşitlilik ve Evrensellik; kişi istediği herhangi bir bilgi hakkında ister yazılı, ister görsel
(resim, video, animasyon) materyallere erişebilir ve hatta evrensel olarak dünyada bu konuda neler yapıldığıyla
ilgili ister kendi diline çevrilmiş, ister ilgili kültürün dili ile istediği bilgiye ulaşabilir olması,
f-) Diğer Kişiler İle Bilgi Paylaşımı; kişinin istediği zaman istediği kişi ile görüşüp, herhangi bir konuda fikir
alışverişinde bulunabilir olması (Bulun. Gülnar ve Güran, 2004, Oran ve Karadeniz, 2007),
Yukarıda ifade edilen imkânlar mobil öğrenmenin katkıları ile çok kolay hale gelmektedir. Fakat birçok kişi bu
yararların farkında olmadan bu tür teknolojileri faydasızca kullanmaktadır. Toplumun bu tür teknolojilerin
yararlarının farkına varıp kullanabilmesi için Mobil öğrenme konusunda öncelikle öğretmenlerin
bilinçlendirilmesi gerekir. Çakıroğlu, Gökoğlu, Erdemir ve Öztürk (2012)’ün çalışmasında da ifade edildiği gibi
mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımı konusunda ve ayrıca bilgiye erişim için farklı tür öğrenme
ortamlarının kullanılabilmesinde öğretmenlerin rolleri önemli ölçüde büyüktür. Öğretmenler, öğrencilerine bu
tür mobil cihazları, araştırma yapma amaçlı, projelerine destek amaçlı, proje grubu üyeleri ve öğretmenleri ile
haberleşme amaçlı kullanabileceklerini anlatmalıdırlar. Çünkü birçok öğrenci elinde bulunan bu büyük bilgi
servetinin farkında olmadan sadece sosyal ağ sitelerine bağlanarak ya da zamanın birçoğunu gereksiz sayfalarda
geçirerek kullanmaktadır. Öğretmenlerin öğrencilerine verecekleri araştırma ödevleri ile onların bu mobil
teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri öğretilmelidir. Ayrıca öğretmenler, bazı derslerde öğrenciler ile video
konferanslar düzenleyerek, öğrencilere çevrimiçi sınavlar yaparak, öğrencilere net ortamından ödevler vererek
veya ödevleri teslim alarak, yine net üzerinden e-posta vasıtasıyla yada sosyal ağ vasıtasıyla haberleşerek,
gerekirse bazı konularda sunumlar hazırlatarak öğrencilerin teknolojiyi doğru ve faydalı kullanması
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amaçlanabilir. Teknoloji doğru ve etkin kullanılabildiği müddetçe birey için verimli olacaktır. Bu sebeple hem
öğretmenlerin hem de öğrencilerin teknoloji kullanımında bilinçli ve farkındalıklı olmaları gerekmektedir.
1.2. Mobil Cihazlar
Geçmişten günümüze bakıldığında eğitim ve öğretimde çeşitlilik artmış, mobil araçlar sayesinde bilgiye erişimde
sınır kalmamıştır. Geçmişte öğrenciler araştırma yapabilmek için zamanının büyük birçoğunu kütüphane ve
bilgisayar laboratuvarlarında geçirirken hatta çoğu zaman boş bir bilgisayar bulabilmek ile geçerken şuan
ellerinde bulunan ve hatta birçok farklı özellikleri sağlayabilen mobil cihazlar sayesinde bilgiye zaman ve mekân
bağımsız bir şekilde kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmektedirler. Mobil iletişim cihazları literatüre bakıldığında
“herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde öğrenme” imkânı olarak ifade edilmektedir (Avenoğlu, 2005). Mobil
cihazlar, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlamak, uzaktan eğitim fırsatı ile mobil olarak bir kursa
dahil olup bilgilenmek ve sertifika alabilmek, kurs materyallerine erişip okuma yapabilmek, video konferans gibi
görüntülü ortama katılıp eşzamanlı olarak kişiler arasında karşılıklı görüş alabilmek, çevrimiçi olarak sınavlara
katılabilmek, öğretici oyunlara dahil olabilmek, yapılmakta olan sınıf dışı aktivitelere katılabilmek gibi birçok
farklı eğitim amacı için kullanılabilmektedir. Mobil cihazların sahip olduğu farklı tür multimedya uygulamaları,
kolayca erişe bilirlik sağlaması, kişiselleştirile bilirlik özellikte olması ve kolayca taşınabilirlik gibi özelliklere
sahip olması kullanıcılar tarafından bu tür teknolojilerin kolayca kabul edilip, yaygınlaşmasına önayak olmuştur.
Teknoloji dünyasına bakıldığında bu tür imkanları sağlayan mobil cihazlar arasında dizüstü bilgisayarlar
(notebook, ultrabook), tablet bilgisayarlar, telefonlu cep bilgisayarı, cep bilgisayarı, el bilgisayarı, taşınabilir
medya oynatıcıları, taşınabilir mp3 çalar, akıllı telefonlar, akıllı saatler vs. sayılabilir (Kuşkonmaz, 2011). Tüm
bu teknolojik cihazlar kişiye bilgiye ulaşımda hız ve kolaylık sağlasa da diğer bakımdan kullanıcılar için bazı
sıkıntı ve sorunlara neden olabilmektedir. Bu tür sıkıntı ve sorunlarla baş edebilmek için kullanıcıların mobil
teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve üreticilerinde bu tür sıkıntıları dikkate alarak teknoloji
üretiminde bulunmaları gerekmektedir.
1.3. Mobil Cihazlarda Yaşanan Sıkıntılar
Mobil cihazların faydalarından bahsederken yine bu cihazların sahip olduğu eksikliler görmezden
gelinmemelidir. Günümüz teknoloji dünyasında, genç nesilden yaşlı nesle kadar hemen hemen her bireyin
haberleşmesinde kullanılan mobil cihazlarda yaşanan sıkıntılar bir bakıma iletişim ve eğitim özgürlüğünde
sınırlılıklar getirmektedir. Bu tür cihazlarda yaşanan sıkıntılara bakılacak olunursa;
Maliyet: Mobil cihazların en büyük sıkıntılarından biri yüksek maliyetli oluşudur. Teknolojik olarak
bakıldığında yeni çıkan yazılım uygulamalarına cevap verecek cihazların donanımlarının da performanslı olması
gerekir. Fakat bu tür performanslı cihazların fiyatları da oldukça yüksektir. Bu sebeple bu tür cihazları alıp gerek
eğitim amaçlı gerek haberleşme amaçlı olarak kullanacak olan öğrenciler için bu büyük bir sınırlılık olarak
ortaya çıkmaktadır.
Batarya Süresi: Mobil cihazların diğer büyük problemlerinden biri batarya süresidir. Yeni teknolojilerin
tasarımları ne kadar göz alıcı olursa olsun, eski teknolojiye oranla batarya sürelerinde oldukça büyük kısalmalar
yaşanmaktadır. Birçok cep telefonu yani mobil cihaz, ekran ve bağlantı özelliklerinin gelişmişlik durumuna göre
batarya ömürleri ters yönde bir ilişki içerisindedir (Ateş, 2011). Batarya sürelerinde yaşanan bu kısalmalar,
mobil cihazların kullanımında büyük sorun ortaya çıkarmaktadır (Aksoy, 2012). Bu sebeple kişilerin bu tür
mobil cihazlarla ister kişisel amaçlı ister eğitim amaçlı kullanmada performanslı çalışmasında bir engel
oluşmaktadır. Bu sebeple amaç bu tür teknolojilerden verimli faydalanmaksa, mobil cihazların görünüş
özelliklerinden ziyade bu tür cihazların nasıl uzun ve verimli kullanılabilirliği üzerinden üretim yapılmalıdır.
Ekran Boyutu ve Tuş Takımı: Ekran boyutu mobil cihazlarla iletişimde büyük sorun olmasa da araştırma
yapma, çevrimiçi derslere ve sınavlara katılma, video konferans yapabilme kısaca e-öğrenme gibi eğitim amaçlı
yapılan çalışmalarda küçük ekranlar sorun olmaktadır. Küçük ekranlardan bilgi edinmek yakını görme problemi
yaşayan bireyler için bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca küçük tuş takımına sahip cihazlar da kullanıcılar için
rahat yazı yazmada bir engel teşkil etmesinden dolayı, cihazın görünüşünden ziyade maliyeti ve kişi için
kullanılabilirliği kolay mobil cihazlar seçilmelidir.
İşlem Gücü Ve Depolama Kapasitesi: Mobil cihazların internet erişimi yapabilmesi ile yazılım geliştiricileri
birçok yeni uygulamalar geliştirmiş ve mobil cihazlara uyarlamıştır. Bu tür uygulamaları çalıştıracak
cihazlarında işlemci gününün ve depolama özelliklerinin fazla olması gerekir. Birçok araştırma için video
izlenmesi ve saklanması gereken e-öğrenme veya mobil öğrenme gibi uzaktan eğitimi destekleyici eğitim ve
öğretim sistemi için bu tür cihazlara sahip olunması kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Fakat güçlü
işlemci özelliği olup, depolama kapasitesi de büyük boyutlu olan mobil cihazların maliyetinin fazla olması da
birey için bir sıkıntı arz etmektedir. Bu sebeple bu tür özelliklere sahip olmamak hız ve dosya indirmede yetersiz
alan sorunlarına yol açmaktadır.
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Ortak Bir Çalışma Platformu: Mobil cihazlar için en büyük sıkıntılardan biri ortak bir çalışma platformu
olmaması. Bazı uygulamaların sadece ilgili donanım özelliklerini ve ilgili işletim sistemini desteklemesi
nedeniyle her mobil cihazda her türlü uygulamanın çalışmaması istenilen amaca ulaşılmamasına neden
olmaktadır. Bu durum gerek iletişim gerekse mobil öğrenme konusunda sınırlılık oluşturmaktadır.
Güvenlik: Mobil cihazların internet bağlantısı yapabilmesi ve bu nedenle saldırılara maruz kalması büyük bir
probleme neden olabilmektedir. Bu nedenle cihazların yazılımsal olarak güvenlikleri sağlanmalıdır. Mobil
cihazların işlemci güçleri de dikkate alınarak gerek bellek gerekse de işlemci kapasitesinden fazla bir eksiltme
yapmayacak antivirüs veya internet security gibi güvenlik yazılımları geliştirilmelidir.
1.4. Mobil Cihazların Güvenilir Kullanılması İçin Yapılması Gerekenler
Üreticilerin mobil cihazlarla ilgili yukarıda ifade edilen sıkıntılara çare bularak üretimlerini yapmaları
gerekmesinin yanında kullanıcılarında bu tür cihazları güvenilir kullanabilmeleri açısından nelere dikkat etmeleri
konusunda bilinçlenmeleri gerekir.
SAR Değeri: Kullanıcıların mobil cihaz alırken cihazın SAR (Özgül Soğurma Değeri- Specific Absoration Rate)
değerine dikkat etmesi gerekir. SAR değeri, telefonla konuşurken, beynimizin ne kadar radyasyona maruz
kaldığını gösteren bir değerdir. Bu değer büyüdükçe telefonları vücuda yaydığı radyasyon miktarı artmakta ve
sağlık açısından büyük sorunlar oluşturmaktadır. S.A.R. doku başına yutulan elektromanyetik gücü gösterir.
Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi’ne göre (ICNIRP), vücudun 1 kg’nin
sıcaklığını 1 santigrad derece yükselten elektromanyetik enerji miktarı SAR değeri 4 Vat (W)/kg ‘dir. Toplumun
maruz kalabileceği SAR değeri de genel olarak sınır değeri de 0.08 W/kg olarak kabul edilmiştir. Fakat mobil
cihazların SAR değerine bakıldığında insan SAR değeri limitinin oldukça üstünde olduğu görülmektedir. SAR
limitini aşan elektromanyetik alana maruz kalmanın doğurduğu sonuçlar arasında görüş alanında daralma, hafıza
zayıflaması, yoğun stres ve yorgunluk hissi, konsantrasyon ve dikkat bozulması, embriyo gelişiminin zarar
görmesi, işitmede geçici aksaklıklar oluşması, yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, baş ağrısı ve
sersemleme vs. sayılabilir. Kablosuz haberleşme teknolojilerinden biri olan radyo frekansları, ses ve veri
iletişimi için mobil cihazlar üzerinde kullanılmaktadır. Radyo frekanslarının, frekans değerleri arttıkça atomun
tanecik olma özelliği arttığından, vücuda zararı daha fazla olabilmektedir. Çünkü elektromanyetik dalgalar
"foton" adı verilen enerji taneciklerini oluşturan bir huzme olarak düşünülebilir. Bir fotonun enerjisi, dalganın
frekansı ile doğru orantılı olduğundan, bu sebeple vücuda temas eden tanecik sayısında artma ve DNA yapısında
da bozulmalar ortaya çıkabilir. Bu sebeple yüksek frekans içeren kablosuz haberleşme teknolojilerinden uzak
kalmak sağlık açısından önem teşkil etmektedir.
Uzun Süreli Görüşmeme: Cep telefonu ile uzun süreli görüşme sağlık açısından bir engel teşkil etmektedir.
Uzun süreli görüşme, radyasyon etkisi nedeni ile vücut sıcaklığında artışa neden olmaktadır. Bu artış kan
hücrelerin hareketi ile ne kadar normale geçse de beyin, göz, kalp ve cinsel organlar üzerinde sorunlara yol
açabilir. Kullanıcıların sesli veya görüntülü görüşme yerine mms ya da sms gibi yazılı ya da resimli haberleşmesi
sağlık açısından daha uygun olabilmektedir. Ayrıca bu tür cihazları direk kulağa koymak yerine kulaklık
kullanılmalıdır. Fakat kullanılan kulaklığın bluetooth yani kablosuz özellikte değil kablolu kulaklık şeklinde
olması gerekir. Ayrıca çekim gününün az olduğu dar ve kapalı alanlarda örneğin asansör veya zemin katlarda
yada baz istasyonlarının hızla değiştiği otomobil gibi seyir araçlarında mobil cihaz ile görüşme yapmada da
dikkatli olmak gerekir. Çünkü, çekim gücünün zor olduğu bu tür ortamlarda görüşmenin gerçekleşebilmesi için
mobil cihaz ile baz istasyonunun daha fazla elektromanyetik radyasyon iletmesi gerekir ki bu durumda sağlık
açısından engel teşkil edebilir.
Çalarken Kulağa Koymama: Mobil cihaz ile arama yaparken karşı taraftaki kullanıcı mobil cihazını açıncaya
kadar yani arama sesinin kesilmesi bitinceye kadar mobil cihazı kulağımıza koymamamız gerekiyor. Çünkü
mobil cihazın çalma anı, mobil cihazın kendisine yakın herhangi bir baz istasyonundan görüşme kanalı edinmek
istemesi durumunda, mobil cihaz aşırı bir güç kullanır ve bu durumda etrafına çok daha fazla radyasyonun
yayılmasına sebep olabilir. Bu tür sakıncaları dikkate alarak mobil cihaz kullanımında temkinli olunmalıdır
Seyir Halinde Görüşmeme: Mobil halde bu tür cihazları kullanmak sabit durup kullanmaktan çok daha fazla
sakıncalı olabilir. Çünkü mobil haldeyken bu tür cihazlar en yüksek verimi alabileceği yani sinyal seviyesi en
yüksek baz istasyonunu seçmek isteyeceğinden sürekli bir baz istasyonundan diğerine geçmek isteyecektir.
Mobil cihazlar en fazla gücü, baz istasyonlarına kendilerinin yerleşim yerini bildirirken harcadıklarından bu
sebeple sürekli baz istasyonu değişikliği isteği maruz kalınan radyasyon miktarında da artışa neden olup, yine
sağlık açıcından kullanıcı için bir engel teşkil edebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımına ilişkin çalışmalara bakıldığında birçok çalışmada (Gündüz, Aydemir
ve Işıklar, 2011, Ağca ve Bağcı, 2013, Çakıroğlu, Gökoğlu, Erdemir ve Öztürk, 2012; Kuşkonmaz, 2011;
Uzunboylu ve Özdamlı, 2011; Kim, Rueckert, Kim and Seo, 2013; Menzi, Önal ve Çalışkan, 2012) bu tür
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teknolojilerin kullanımın oldukça büyük yarar sağladığı açıklanmıştır. Gündüz, Aydemir ve Işıklar (2011)’ın
öğretim elemanları ile yaptığı çalışmasında mobil uygulamaların zamandan ve mekandan bağımsız olmasının,
ilgi çekici ve motive edici olmasının, bilgiye ulaşımda kolaylık sağlamış olmasının, dersi tekrar etme ve anında
geri bildirim verme olanaklarının olmasının başarıyı sağlayacağı ifade edilmiştir. Benzer şekilde Ağca ve Bağcı
(2013)’nın çalışmasında da bütün katılımcılar eğitim ve öğretimde kullanılabilecek mobil uygulamaların
kendileri için olumlu katkı sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Mobil cihazlarının eğitim ve öğretim amacıyla
öğrenme ortamlarına entegrasyonun gerekliliği günümüzün vazgeçilmez gereksinimleri arasında yer almakta ve
önemli derecede değerli görülmektedir (Çakıroğlu, Gökoğlu, Erdemir ve Öztürk, 2012). Bu teknolojilerin
kullanımı ayrıca öğrencilerin yeni potansiyel öğrenme tecrübelerinin kazanılıp, sınıf dışında da sıklıkla öğrenme
aktivitelerinin devam etmesini sağlayıp, toplum içinde de öğrenme uygulamalarının devam etmesini
sağlayabilecektir (Kim, Rueckert, Kim and Seo, 2013). Olumlu bir görüş olarak Tazhiyeva (2014), uzaktan
eğitimde mobil cihazların kullanımı ile ilgili tez çalışmasında, öğrencilerin uzaktan eğitimde mobil cihazları
kullanma konusunda büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiğini ifade etmiştir. Mobil teknolojiler birçok
alanda olduğu gibi ayrıca özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerinde (Kuzu, Odabaşı ve Girgin, 2011) oldukça
önemli bir gereksinimdir. Bu sayede birey birçok engelini ortadan kaldırarak ihtiyaçlarını kolayca
karşılayabilmektedir. Mobil cihazların ayrıca sağlık sektöründe de bireylerin ihtiyaçlarını gidermede oldukça
önemli olduğu ifade edilebilir. Akbaşoğlu (2013), diyabet hastaları için tasarlanmış olan mobil iletişim
teknolojilerinin, hastaların günlük hayatlarında kullanılabilirliği üzerine 60 diyabet hastası üzerinde yaptığı
çalışmasında, diyabet hastalarından %98,3’ü mobil sağlık teknolojisini kullanmaktan son derece memnun
kaldıklarını, bu teknolojiyi sürekli kullanmak istediklerini ve bu tür teknolojiler ile yapılan ölçümleri güvenilir
bulduklarını belirtmişlerdir. Bu denli önemli katkıları olan mobil cihazların kullanımında da kişilerin bilinçli
olması gerekir. Özellikle bu tür teknolojileri günlük ve eğitim hayatında yoğun bir şekilde kullanan genç nesil
bireylerin bu tür teknolojilerin zararlarını da bilerek, kullanımı konusunda dikkatli olmaları gereklidir. Mobil
cihazların kullanımında kullanıcıların, zamanı iyi ayarlayarak uzun süreli görüşme yapmamaları, cep
telefonunun çekim gücünün az olduğu asansör ya da bodrum katları gibi yerlerde yada seyir halinde iken
mümkün olduğunca bu tür cihazları az kullanmaları, gerekirse kablolu kulaklık kullanımını ihmal etmemeleri ve
cep telefonu alırken maruz kaldığımız radyasyon miktarını gösteren SAR değerine dikkat ederek mobil cihaz
seçimi yapmaları gerekmektedir. Ayrıca üreticilerin de özel gereksiminli kullanıcıların isteklerini göze alarak
üretim yapmaları oldukça önemlidir. Yapılan teknolojinin herkes için en uygun olan olması konusuna özen
gösterilmesi gerekir. Mobil cihazların hem sınırlılığı hem de uygun kullanımı konusunda Menzi, Önal ve
Çalışkan (2012) akademisyenler ile yaptıkları çalışmalarında, akademisyenler mobil cihazlar ile ilgili olarak bu
tür cihazların maliyetinin yüksek olması, uygun fiyata elde edilen cihazların ise performanslarının düşük
olmasının yaygın görüşler arasında olduğunu ve uygun fiyatlı cihazların bazılarının ise ekranlarının ve tuş
takımlarının küçük olduğu, bellek kapasitesinin uygulamalar açısından yetersiz olduğu gibi sınırlılıklardan
bahsetmişlerdir. Günümüz bilgi çağında bilgiye erişimde zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın büyük fayda
sağlayan bu tür mobil cihazlar konusunda, üreticilerin cihazlar ile ilgili farklı türdeki sınırlılıkları ortadan
kaldıracak nitelikte teknoloji üretmelerinin, hem sağlık açısından büyük bir gelişim sağlayacağı hem de
kullanıcıların bu tür teknolojileri daha doğru ve etkin kullanımları sağlanarak eğitim ve öğretim amaçlı
kullanımda da artış sağlayabileceği düşünülebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE YÜRÜTÜCÜ
BİLİŞ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION ON PRESERVICE TEACHER’S INTERNET ADDICTION AND
METACOGNITIVE SKILLS BASED ON SEVERAL VARIABLES
Serdar Çiftci, Hilal Sakallı**
Özet
Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarındaki internet bağımlılık düzeyleri ile yürütücü biliş becerileri arasındaki ilişkiyi
ortaya koymak ve internet bağımlılığı ile yürütücü biliş becerilerinin cinsiyet, sınıf, interneti kullanma yılı ve internete
günlük ayırdığı saat ile anlamlı bir farklılaşmaya uğrayıp uğramadığını saptamaktır. Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 276 öğretmen adayının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen başlıca bulgulara göre; internet bağımlılıkları ile yürütücü biliş
becerileri arasında negatif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır. İnternet bağımlılığı ve yürütücü biliş becerileri
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının yürütücü biliş becerilerinde günlük
internete ayırdıkları saatin önemli bir etmen olmadığı, internet bağımlılıklarında ise günlük internete ayrılan saate göre
anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: internet bağımlılığı, yürütücü biliş becerileri, problemli internet kullanımı

Abstract
The aim of the research was to investigate the relation between the internet addiction and metacognitive skills of the preservice teachers with respect to gender, class, average time spent on the internet. The study was conducted among 276
students from the Adnan Menderes University Faculty of Education Elementary Education in the 2013-2014 academic
year. According to the results, there is a negative, low and significant correlation between the internet addictions and
metacognitive skills. The results indicate that no significant difference internet addiction and metacognitive skills related
with class levels. Also, it has been determined that average time spent on the internet per day is not an important factor
within metacognitive skills and there has been a significant difference in the internet addictions according to average time
spent on internet per day.
Keywords: internet addiction, metacognitive skills, problematic internet usage

GİRİŞ
Bilişim çağı olarak adlandırdığımız çağımızda hayatımızın her alanında yer alan internet teknolojileri bir yandan
hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. İnternetin bilgi ve iletişim
kaynağı olmanın ötesinde amacı dışında gereğinden fazla kullanılması interneti bağımlılığa dönüşebilen bir
davranış haline getirmektedir. Bu bağımlılığa sahip olan bireyler, sağlıksız/problemli internet kullanım davranışı
nedeniyle giderek yaşamlarında daha çok sorunla ve psikolojik bozuklukla karşılaşır hale gelebilmektedir.
“İnternet bağımlılığı” kavramı, alanyazına ilk kez, Dr. Ivan Goldberg’in 1996 yılında göndermiş olduğu şaka
amaçlı bir mailde kullandığı “internet addiction” kavramı ile girmiştir (Günüç, 2009). İnternet bağımlılığı
internet üzerindeki aktivitelere giderek daha fazla zaman harcanması, internete girildiği zamanlarda problemli
davranışın ve kaygının azalması ve internete girilmediği zamanlarda hoşa gitmeyen duyguların ortaya çıkması ile
karakterize edilebilir (Eldeleklioğlu ve Vural-Batık, 2013).
Alanyazında son birkaç yılda yurt içinde internet bağımlılığı ile ilgili yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde
çalışmaların büyük çoğunlukta ergenler üzerinde gerçekleştirildiği görülmüştür. Üçkardeş (2010), çalışmasında
üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı oranının belirlenmesini ve internet bağımlısı öğrenciler ile normal
internet kullanımı olan öğrenciler arasındaki sosyo-demografik ve internet kullanım özelliklerinin
karşılaştırılmasını amaçlamıştır. Gökçearslan ve Günbatar (2012), çalışmasında lise öğrencilerinin internet
bağımlılığı düzeylerinin ve bu düzeyin cinsiyet, anne ve baba öğrenim durumu, kişisel bilgisayar sahipliği ve
sosyal ağları kullanım sürelerinin değişkenleri ile ilişkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Günüç ve
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Doğan’ın (2013) yaptığı çalışmada ergenlerin internet bağımlılığı, algılanan sosyal destek ve anne, baba ve aile
ile yaptıkları aktiviteler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmalarda internet bağımlılığını ölçmenin yanında,
daha çok bu bağımlılığı etkileyen değişkenlerin ve problemli internet kullanımının incelendiği görülmektedir.
İnternet bağımlılığına/ problemli internet kullanımına eğilimde kişisel özellikler de etkili olabilmektedir. Kimlik
statüsü yerleşmiş bireyler, kimlik arayışı içindeki bireylere göre daha az problemli internet kullanımı
eğilimindedirler (Ceyhan, 2010).
Kişinin kendine ilişkin bilgisi yürütücü bilişin en önemli öğesidir. Ülkemizdeki eğitim-bilim literatüründe
yürütücü biliş kavramı son yıllarda sıklıkla vurgulanmaktadır. İngilizce “metacognition” kavramının karşılığı
olarak ülkemizde Senemoğlu (1998) yürütücü biliş derken, Demir (2000) biliş üstü, Güral (2000) ve Demirel
(2002) biliş ötesi, Doğanay (1996) ve Selçuk (2000) bilişsel farkındalık olarak adlandırmışlardır. Bu kavramı ilk
olarak kullanan araştırmacı olan Flavell yürütücü biliş kavramını “biliş hakkında bilgi” olarak ifade etmektedir.
Bir diğer deyiş ile yürütücü biliş kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol
edebilmesi anlamına gelir (Özsoy, 2008). Yürütücü biliş farkındalığı ve becerilerinin kullanılmasının
öğrencilerin başarısında önemli etkiye sahip olduğunu, yürütücü biliş düzeyleri yüksek olan öğrencilerin daha
başarılı olduklarını ortaya koyan araştırmalar dikkate alındığında öğretmenlerin de bu becerileri öğrencilere
kazandırması ve öğrencilerde bu farkındalığı yaratmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Doğan, 2013).
İnternet bağımlılığı ve yürütücü biliş becerileri birlikte ele alındığında; kendi yaşantısında etkin olan bireylerin
internet bağımlılığı bakımından ne durumda oldukları araştırılmalıdır. Eğer doğrudan bu iki kavram arasında bir
ilişki var ise; internet bağımlılığının kontrol edilmesinde yürütücü biliş becerilerinin geliştirilmesi etkili
olacaktır. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarındaki internet bağımlılığı ile yürütücü biliş becerileri arasındaki
ilişkiyi ortaya koymak ve internet bağımlılığı ile yürütücü biliş becerilerinin cinsiyet, sınıf, interneti kullanma
yılı ve internete günlük ayrılan saat ile anlamlı bir farklılaşmaya uğrayıp uğramadığını saptamaktır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlara cevap aranmıştır:
1.
2.

3.

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerilerine ilişkin puanlarının dağılımı
nedir?
Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerileri demografik özelliklerine
(cinsiyet, sınıf düzeyi, interneti kullanma yılı, internete günlük ayrılan saat) göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ile yürütücü biliş becerileri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli,
iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelidir (Karasar, 2009).
Araştırma Grubu
Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programında
öğrenim gören 276 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyet dağılımına
bakıldığında %68,85’i kız, %31,15’i ise erkektir.
Veri Toplama Araçları
Verilerin toplanması süresince öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf, interneti kullanma yılı ve internete günlük
ayırdığı saate ilişkin bilgileri edinmek için öğretmen adaylarına kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Öğretmen
adaylarının yürütücü biliş becerilerini belirlemek üzere Altındağ ve Senemoğlu (2013) tarafından geliştirilen
“Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” ve internet bağımlılık düzeylerini belirlemek üzere Günüç ve Kayri (2010)
tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği” uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışma ile elde edilen veriler SPSS 18 (The Statistical Package for The Social Sciences) istatistik analiz
programı yardımı ile çözümlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak frekans ve yüzdeler belirlenerek
Levene çözümlemesi sonucu normal dağılım durumuna göre parametrik (T-Testi) ve parametrik olamayan
(Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi) fark testlerinden yararlanılmıştır. İnternet bağımlılığı ile yürütücü
biliş becerileri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı analizleri kullanılmıştır.
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Öğretmen adaylarının internet bağımlılıklarının ve yürütücü biliş becerilerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre
anlamlı fark gösterip göstermediğine yanıt bulmak amacıyla bağımsız iki örneklem t-testi tercih edilmiştir.
Öğretmen adaylarının internet bağımlılıklarının ve yürütücü biliş becerilerinin interneti kullanma yılına ve
internete günlük ayrılan saate göre anlamlı fark gösterip göstermediğine ilişkin yanıt bulmak amacıyla tek yönlü
varyans analizinin (ANOVA) parametrik olamayan karşılığı Kruskal Wallis Testi tercih edilmiştir. Öğretmen
adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test
etmek amacıyla internet bağımlılık ve yürütücü biliş becerileri ölçeklerinin toplam puanları arasında Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Testi uygulanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde alt amaçlara bağlı olarak öncelikle internet bağımlılığı ve yürütücü biliş becerileri ölçeklerinden
elde edilen puanlara yer verilmiştir. Daha sonra internet bağımlılıklarının ve yürütücü biliş becerilerinin cinsiyet,
sınıf düzeyi, interneti kullanma yılı, internete günlük ayrılan saat ile ilgili sonuçlara ve internet bağımlılığı ile
yürütücü biliş becerileri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan analizlere yer verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerilerine İlişkin Puanların Dağılımı
Ölçek
N
En Düşük- En Yüksek Puanlar
Olası Puanlar
X
İnternet Bağımlılığı
276
75.92
35.00-154.00
35-175
Yürütücü Biliş Becerileri
276
114.28
45.00-150.00
30-150

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerilerine ilişkin puanlarının dağılımını ortaya
koyabilmek amacıyla ölçeklerden aldıkları puanlar hesaplanmış, puanların dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tabloda olası puanlar başlığı ile verilen sütunda ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek değerlere yer
verilmektedir. Öğretmen adaylarının ölçeklerden aldıkları puanlar incelendiğinde yürütücü biliş becerileri
ölçeğinden alınabilecek en yüksek puanın alındığı görülmüştür. Aynı zamanda 35 maddeden oluşan İnternet
Bağımlılık Ölçeğinden ortalama 114.28 puan, 30 maddeden oluşan Yürütücü Biliş Becerileri ölçeğinden
ortalama 75.92 puan alan öğretmen adayları kendilerini her iki ölçekte de orta düzeyde görmektedirler.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerileri Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi
Sonuçları
Ölçek
Cinsiyet
N
S
sd
t
P

X

İnternet Bağımlılığı
Yürütücü Biliş Becerileri

Kız
Erkek
Kız
Erkek

190
86
190
86

74.19
79.74
114.85
113.02

23.86
22.88
13.58
12.38

274

-1.812

.07

274

1.065

.28

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerileri toplam puanlarının cinsiyete göre
karşılaştırmaları bağımsız iki örneklem t testi ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(274)=-1.812, p>.05). Buna karşın erkeklerin internet
bağımlılık puan ortalamaları (79.74), kızların internet bağımlılık puan ortalamalarına (74.19) göre daha yüksek
bulunmuştur.
Öğretmen adaylarının yürütücü biliş becerileri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir
(t(274)=1.065, p>.05). Buna karşın kızların yürütücü biliş becerileri puan ortalamaları (114.85), erkeklerin
yürütücü biliş puan ortalamalarına (113.02) göre daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerileri Toplam Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre TTesti Sonuçları
Ölçek
Sınıf düzeyi
N
S
sd
t
p

X

İnternet bağımlılığı
Yürütücü biliş becerileri

3
4
3
4

123
153
123
153

77.48
74.66
113.05
115.26

22.83
24.30
15.24
11.30

274

.985

.32

274

-1.383

.16

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerileri toplam puanlarının sınıf düzeyine göre
karşılaştırmaları da bağımsız iki örneklem t testi ile yapılmıştır. Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t(274)=0.985, p>.05). Buna karşın 3. Sınıf
öğrencilerinin internet bağımlılık puan ortalamaları (77.48), 4. Sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık puan
ortalamalarına (74.66) göre daha yüksek bulunmuştur.
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Öğretmen adaylarının yürütücü biliş becerileri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir
(t(274)=-1.383, p>.05). Buna karşın 4. Sınıf öğrencilerinin yürütücü biliş becerileri puan ortalamaları (115.26),
3. Sınıf öğrencilerinin yürütücü biliş puan ortalamalarına (113.05) göre daha yüksek bulunmuştur.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerilerinin İnternet Kullanma Yılına Göre Kruskal
Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
İnterneti kullanma yılı
N
Sıra ortalaması
sd
x2
p
Anlamlı Fark
1 yıldan az
7
95.93
İnternet
1-3 yıl
32
155.66
Bağımlılığı
4
4.053
.39
4-5 yıl
85
133.19
6-7 yıl
89
137.60
8 yıl ve daha fazla
63
142.94
1 yıldan az
7
149.71
Yürütücü Biliş
1-3 yıl
32
131.27
Becerileri
4
.559
.96
4-5 yıl
85
138.59
6-7 yıl
89
137.46
8 yıl ve daha fazla
63
142.29

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerilerinin interneti kullanma yıllarına göre
yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, öğretmen adaylarının internet bağımlılık ve yürütücü biliş becerileri
ölçeklerinden aldıkları puanların internet kullanma yıllarına göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir
(p>.05). Buna rağmen tablodaki ortalama sırasına göre interneti 1-3 yıl arasında kullananların internet
bağımlılığı puanları en yüksek (155.66), 1 yıldan daha az internet kullananların puanları ise en düşüktür (95.93).
Ayrıca interneti 8 yıl ve daha fazla kullananların yürütücü biliş becerileri puanları en yüksek (142.29), 1-3 yıl
arasında kullananların puanları ise en düşüktür (131.27).
Tablo 5. İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerilerinin İnternete Günlük Ayrılan Saate Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
Ölçek
Günlük İnternete Ayrılan
N
Sıra ortalaması
sd
x2
p
Anlamlı Fark (U
Süre
Testi)
0 saat (A)
2
52.25
A-E
İnternet
B-C
1 saat (B)
109
109.40
Bağımlılığı
4
31.01
.00*
B-D
2 saat (C)
82
151.96
B-E
3 saat (D)
46
153.46
C-E
4 saat ve üzeri (E)
37
180.47
0 saat (A)
2
260.00
Yürütücü Biliş
1 saat (B)
109
140.62
Becerileri
4
6.39
.17
2 saat (C)
82
135.46
3 saat (D)
46
126.28
4 saat ve üzeri (E)
37
147.59
*p<.05

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ve yürütücü biliş becerilerinin internete günlük ayrılan saate göre
yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, öğretmen adaylarının yürütücü biliş becerilerinde günlük internete
ayırdıkları saatin önemli bir etmen olmadığı (p>.05), internet bağımlılıklarında ise günlük internete ayrılan saate
göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<.05). Bu farklılaşmanın hangi alt gruplarda olduğunu
belirlemek amacıyla alt grupların ikili karşılaştırmaları Mann Whitney U testi ile yapılmıştır. Bu karşılaştırma
sonucunda interneti günde 4 saat ve üzeri kullanan öğretmen adaylarının internet bağımlılık puanlarının
(180.47), diğer tüm alt gruplardan yüksek olması istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Aynı zamanda günde 3
saat interneti kullanan öğretmen adaylarının internet bağımlılık puanlarının (153.46), günde 1 saat kullanan
öğretmen adaylarından (109.40) yüksek çıkması da istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özellikle internete az
zaman ayıran öğretmen adaylarının internet bağımlılık puanlarının düşük olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılıkları ve Yürütücü Biliş Becerileri Arasındaki İlişki
Korelasyonlar
İnternet bağımlılığı
r
İnternet bağımlılığı
p
N
Yürütücü biliş becerileri

-.247**
.000
276

R
p
N

Yürütücü biliş becerileri

-

**p<.01

Öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ile yürütücü biliş becerileri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması
amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyonu uygulanmıştır. Elde edilen korelasyon çözümlemesi
sonucunda, öğretmen adaylarının internet bağımlılıkları ile yürütücü biliş becerileri arasında negatif yönde,
düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır (r=-.247, p<.01). Determinasyon katsayısı (r2=0.06) dikkate
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alındığında yürütücü biliş becerilerindeki toplam varyansın (değişkenliğin) %6 sının internet bağımlılığından
kaynaklandığı söylenebilir. Aynı şekilde açıklanan varyans diğer değişken içinde yorumlanabilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Öğretmen adaylarının ölçeklerden aldıkları puanlar incelendiğinde; hem yürütücü biliş becerileri hemde internet
bağımlılık düzeyleri bakımında orta düzeyde oldukları elde edilmiştir. Cinsiyete göre internet bağımlık düzeyleri
ele alındığında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Buna karşın erkeklerin internet bağımlılık ortalama
puanlarının kızlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kızların yürütücü biliş beceri puan ortalamaları
erkeklerin yürütücü biliş puan ortalamalarına göre daha yüksektir. Literatürdeki bazı araştırma sonuçlarının bu
bulguyu derstekler nitelikte olduğu görülmektedir (Ör: Odacı ve Kalkan, 2010; Ceyhan ve Ceyhan,2008; Yang
ve Tung, 2007; vb). Mevcut araştırmada elde edilen bulgu erkek öğrencilerin internet bağımlılığı bakımından
kızlara göre daha yatkın olduğu yönünde yorumlanabilir.
İnternet bağımlılığı sınıf düzeyine göre incelendiğinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna
karşın 3. Sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık puan ortalamaları, 4. Sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık
puan ortalamalarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum son sınıf öğrencilerinin gelecek, iş bulma ve
mezun olma kaygısı ile daha bilinçli olarak internet kullanmaya başladıkları biçiminde yorumlanabilir.
Yürütücü biliş becerileri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte 4. sınıf öğrencilerinin
yürütücü biliş becerileri puan ortalamalarının, 3. Sınıf öğrencilerinin yürütücü biliş puan ortalamalarına göre
daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu bulguya göre düşük düzeydede olsa sınıf düzeyine göre öğrencilerin
bilişüstü farkındalıklarının zamanla arttığı düşünülebilir. İnterneti 1-3 yıl arasında kullananların internet
bağımlılığı puanları en yüksek, 1 yıldan daha az internet kullananların puanları ise en düşüktür. Balcı ve Gülnar
(2009) tarafından yapılan çalışma bu sonucu desteklemektedir.İnternet kullanım deneyiminin artmasıyla birlikte
bağımlılık düzeyinin arttığı söylenilebilir.
Öğretmen adaylarının yürütücü biliş becerilerinde günlük internete ayırdıkları saatin önemli bir etmen olmadığı,
internet bağımlılıklarında ise günlük internete ayrılan zamana göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı
görülmektedir. İnternete ayrılan zamanla birlikte bağımlılık düzeyi artmakta fakat yürütücü biliş düzeyleri
bakımından bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu durum internette geçirilen zamanda bireylerin neler yaptıklarının
incelenmesi ile açıklanabilir. Mevcut sonuçlar internette zaman geçirilirken yapılan işlerin yürütücü biliş
becerileri bakımınında olumlu yada olumsuz etkiye sebebiyet vermediğini göstermektedir. İnternet üzerinden
yürütücü biliş düzeyinin artırması amaçlama etkinliklerinin düzenleneceği bir deneysel çalışma ile durum daha
iyi yorumlanabilir.
İnternet bağımlılıkları ile yürütücü biliş becerileri arasında negatif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki
vardır. Bu sonuca göre bağımlılık düzeyinde internet kullanımında harcanan zamanın çok nitelikli olmadığı ve
bilişüstü becerilerie düşük düzeyde de olsa ters etki ettiği düşünülebilir. İnternet bağımlılık düzeyinin kısa süreli
olarak değişim gösterecek bir gösterge olmadığı göz önünde bulundurularak, deneysel bir çalışma ile
öğrencilerin yürütücü biliş becerilerinin artırılması durumunda internet bağımlılıklarındaki değişim incelenebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK
BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN LEARNING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS
AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Selda Kayak1, Elif Kır2
Özet
Okul öğrenmelerinde ve akademik başarı elde etmede etken olan kavramlardan birisi de “öğrenme stratejileri”dir. Mayer
(1988) öğrenme stratejilerini, öğrencilerin öğrenme anında gösterdikleri ve kişisel kodlama süreçlerini etkilemesi beklenen
davranışlar ya da düşünceler olarak tanımlamaktadır. Araştırma sonuçları, durumlara ve görevlere bağlı olarak
farklılaşabilen ve toplumsal çevre içinde öğrenilen öğrenme stratejileri hakkında öğrenenlerin bilgilendirilmesinin,
öğrenenlerin öğrenme stratejileri hakkındaki farkındalıklarının arttırılmasının yararlı sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Üniversite öğrencilerinin ilgili derse yönelik öğrenme stratejileri akademik başarılarını etkileyebilir. Bu nedenle özellikle
sosyal bilimler alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerin Bilgisayar dersi ile ilgili öğrenme stratejilerinin belirlenmesi
önem arz etmektedir.
Üniversite öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie’nin
(1991) tarafından geliştirilen ve Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin (GÖSÖ) kullanıldığı bu araştırmaya YTÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Bölümünde öğrenim gören ve bilgisayar dersini alan 50 üniversite öğrencisi katılmıştır. Uygulanan
ölçekten elde edilen verilerle öğrencilerin öğrenme stratejilerinin ne yönde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, akademik başarı
ile öğrencilerin öğrenme stratejileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme stratejileri, bilgisayar dersi, akademik başarı

GİRİŞ
Her öğrenen bilgileri öğrenirken farkında olsun ya da olmasın öğrenme stratejilerini kullanır. Öğrenenin yaşadığı
başarı ya da başarısızlıklar kullandığı öğrenme stratejilerini geliştirmelerini sağlar. Öğrenenlerin öğrenme
sürecinde yardım aldığı aile, akranlar, yetişkinler ve öğretmenleri aracılığıyla da öğrenme stratejilerini bilme ve
kullanma durumları şekillenir (Nisbett ve Shucksmith, 1986).
Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenmelerini gerçekleştirmek için geliştirdiği yoldur. Riding ve Rayner (1998)’a
göre öğrenme stratejileri, bireyin sahip olduğu öğrenme stilini en etkili şekilde kullanma yöntemidir. Bir başka
tanıma göre, öğrenme stratejileri, bireyin etkili karar alma sürecinde kullandığı işlem basamaklarıdır (Zhang ve
Sternberg, 2001). Öğrenme stratejisi, öğrenenin öğrenme sırasında sahip olduğu ve bu süreci etkileyen davranış
ve düşünce biçimleridir. (Weinstein ve Mayer, 1986).
Öğrenme stratejileri; öğrencilerin neyi, nasıl ve ne zaman öğrenmeleri gerektiğini bilmeleri ile kendi
öğrenmelerini yapılandırmaları ve yönlendirmeleri anlamına gelmektedir (Weinsteinve Mayer, 1986). Riding ve
Rayner (1998)’a göre ise öğrenme stratejileri, çevrenin taleplerini karşılamak için bireyin gösterdiği tepkinin bir
parçası olarak oluşturulur ve bu stratejiler belirli bir konuyu başarıyla tamamlamak için bireylere belirli oranda
yardımcı olan bilişsel araçlar olarak görülebilir. Bayındır da (2008) öğrenme stratejilerini, öğrenmelerin
niteliğini arttırma amaçlı öğrencilerce kullanılabilen ve öğretmenlerce öğretilebilen zihinsel işlemleri içeren özel
yollar olarak nitelendirmekte, kapsamını da bilgi yapılandırmalarını harekete geçirecek becerilerin işlenmesine
yardımcı olmak olarak belirtmektedir.
Öğrenme stratejisi öğrenenin bilgiyi seçme, edinme, organize etme ve bütünleştirmesini kolaylaştırır. İyi bir
öğretim, öğrencinin nasıl öğrenebileceği, hatırlayabileceği, anlamlandırabileceği öğretimi kapsar. Beckman
(2002)’a göre öğrenme stratejileri; öğrencilerin kendi düşüncelerine güvenmesine, bir işi yapmak için birden
fazla yol olduğunu bilmesine, yaptığı yanlışı fark edip onu düzeltmesine, hafızasını güçlendirmesine,
öğrenmesini artırmasına, kendi öğrenme sürecini geliştirmesine ve daha fazla sorumluluk üstlenmesine yardımcı
olur. Farklı konu alanlarında ve öğrenme düzeylerinde yapılan araştırmalarda başarılı öğrenenlerin başarısız
öğrenenlere göre daha fazla öğrenme stratejileri kullandıkları (Jimenez, Garcia ve Pearson,1996; Medo, 2000;
Phakiti, 2003) saptanmıştır.

1
2

Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü skayak@yildiz.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü elifk@medeniyet.edu.tr

367

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne

Senemoğlu (2005), öğrenme stratejilerini, kısa süreli bellekte depolamayı artıran, anlamlandırmayı (kodlamayı)
güçlendiren, geri getirmeyi (hatırlamayı) artıran, güdüleme, yürütücü biliş stratejileri olarak sınıflandırmıştır.
Rautopuro ve Väisänen (2003) da öğrenme stratejilerini bilişsel, bilişüstü ve duyuşsal olmak üzere üç kategoride
incelemiştir (Akt. Saban ve Bal, 2010).
Alan yazında bilişsel stratejiler olarak da geçen öğrenme stratejileri, öğrencilerin bir görevi tamamlamak ya da
öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla öğrenme deneyimleri sırasında kullandıkları bilişsel süreçler ve
davranışları içerir. Bilişsel stratejiler; tekrarlama, ilişkilendirme(açımlama), örgütleme ve eleştirel düşünme
stratejilerini kapsar. Kaynakları yönetme stratejileri ise hem öğrencilerin çevrelerine uyum sağlamalarına hem de
kendi hedeflerine ulaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki ortamı değiştirmelerine yardımcı
olmaktadır. Bu strateji; zaman ve çalışma çevresinin düzenlenmesi, çabanın düzenlenmesi, arkadaştan öğrenme
ve yardım arama boyutlarını içermektedir (Altun ve Erden, 2006).
Çevre ve emek yönetimi; zaman ve çalışma ortamının düzenlenmesi ile öğrenme çabasının etkin kullanımını
içerir. Zaman yönetimi, öğrenenin çalışma zamanını yönetmesini ve planlamasına ilişkin uygulamalardan oluşur.
Bu durum sadece çalışma zamanının belli bir süreyle belirlemek değil, gerçekçi hedefler koyarak çalışma
zamanını etkili kullanmayı içermektedir. Zaman yönetimi, bir gecelik çalışmalardan haftalık ve aylık
düzenlemelere kadar değişkenlik gösterebilir. Çalışma ortamının yönetimi, çalışmanın yapılacağı yerin
düzenlenmesine dayanır. İdeal olanı, çalışma ortamının görsel ve sesli uyaranlardan arındırılmış ve sessiz olarak
düzenlenmesidir (Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie, 1991).
Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) öğrencilerin güdülenme ve kullandıkları öğrenme stratejilerini
belirlemek amacıyla geliştirdikleri MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) ölçeğini
uyguladıkları çalışmada, güdülenme ölçeğinin öğrencilerin akademik başarısı ile bekledikleri doğrultuda ilişkili
olduğunu ve öğrenme stratejileri ölçeğinin akademik başarı ile pozitif ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
çalışmalarında öğrenme stratejileri; yineleme, düzenleme, açımlama, eleştirel düşünme, yardım arama, akran
işbirliği, metabilişsel, emek yönetimi, zaman ve çalışma ortamı çerçevesinde ele alınmıştır.
Üniversite öğrencilerinin ilgili derse yönelik öğrenme stratejileri akademik başarılarını etkileyebilir. Bu nedenle
özellikle sosyal bilimler alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerin sayısal ve aritmetik mantık gerektiren
Bilgisayar dersi ile ilgili öğrenme stratejilerinin belirlenmesi dersin başarıya ulaşması ve önyargıların kırılması
açısından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde öğrenim gören ve Bilgisayar
dersini alan üniversite öğrencilerinin Bilgisayar dersine yönelik öğrenme stratejilerini belirlemek ve bu öğrenme
stratejilerin akademik başarı ile ilişkisini incelemektir.
Betimsel nitelikteki bu araştırmada, Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilen
(Motivated Strategies for Learning Questionnaire) ve Büyüköztürk, Akgün, Özkahveci ve Demirel (2004)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) kullanılmıştır. Ölçek iki ana
kısımdan oluşmaktadır. Bunlar: Güdülenme Ölçeği (GÖ) kısmı ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (ÖSÖ) kısmıdır.
Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için uzmanlar tarafından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi
yöntemleri, güvenilirliğinin belirlenmesi için de Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, düzeltilmiş madde toplam
korelasyonu ve t testi uygulanmıştır (Büyüköztürk, Akgün, Özcan ve Demirel, 2004). Bu çalışmada, Güdülenme
ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Öğrenme Stratejileri kısmı ele alınarak araştırma bulguları ortaya çıkarılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim
Dalı’nda okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerini belirlemek ve akademik başarı ile ilişkilendirmek amacıyla
yapılmış tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli, geçmişte ve halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi
koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası
gösterilmez (Karasar, 2007).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Ana Bilim Dalı’nda okuyan ve Bilgisayar dersini alan birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılan
öğrencilerin sayısı 42’si kız ve 8’i erkek olmak üzere dersi alan toplam 50’dir.
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada orjinali Pintrich, Smith, Garcia ve Mckeachie (1991) tarafından geliştirilen, “Motivated Strategies
For Learning Questionaire” isimli ve Türkçe uyarlaması Büyüköztürk, Akgün, Demirel ve Özkahveci (2004)
tarafından yapılan “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği” (GÖSÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, öğrencilerin
kullandıkları öğretim stratejilerini öğrencilerin kendi yanıtlarına göre belirleyen bir ölçektir.
GÖSÖ, Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri olmak üzere iki yapıdan oluşmaktadır. İki ayrı boyutta toplam on
beş alt ölçekten oluşan GÖSÖ, modüler bir yapıya sahiptir ve uygulayıcının kullanım amacına göre alt
ölçeklerden elde edilecek puanlar ayrı ayrı kullanılabilmektedir (Pintrich ve Smith, 1993). Bu çalışma için
ölçeğin Öğrenme Stratejileri kısmı kullanılmıştır. Bu kısım 50 madde ve dokuz alt faktörden oluşmaktadır. Bu
alt faktörler; Yineleme, Düzenleme, Açımlama, Eleştirel Düşünme, Metabilişsel, Yardım Arama, Akran
İşbirliği, Emek Yönetimi, Zaman ve Çalışma Ortamı faktörleridir. Alt faktörlerin Cronbach Alfa değerleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo1. Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Alt Faktörlerinin Cronbach Alfa Katsayıları
Alt Faktör İsmi
Yineleme
Düzenleme
Açımlama
Eleştirel Düşünme
Yardım Arama
Akran İşbirliği
Metabilişsel
Emek Yönetimi
Zaman ve Çalışma Ortamı

CA Katsayısı
0.62
0.61
0.74
0.74
0.49
0.46
0.75
0.41
0.61

Öğrencilerin akademik başarıları ise yıl sonu ders geçme notları baz alınarak toparlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılar ölçekte
yer alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeylerini “benim için kesinlikle yanlış (1)” ile “benim için kesinlikle
doğru (7)” arasında değişen Likert tipi yedili derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemişlerdir. Veri girişi buna
göre yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında basit korelasyon (pearson korelasyon
katsayısı) teknikleri kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında betimsel istatistiklerde .05 anlamlılık düzeyi,
basit korelasyonda ise .01 anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır.
BULGULAR ve YORUMLAR
Üniversite öğrencilerinin Bilgisayar dersine yönelik olarak kullandıkları öğrenim stratejilerine ilişkin sonuçlar
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerine İlişkin Dağılım
Öğrenme Stratejisi
Yineleme
Düzenleme
Açımlama
Eleştirel Düşünme
Yardım Arama
Akran İşbirliği
Metabilişsel
Emek Yönetimi
Zaman ve Çalışma Ortamı
Genel ortalama

X
4.28
4.43
4.60
4.27
4.23
4.55
3.73
4.07
4.23
4.26

ss
1.10
1.06
.985
.958
.802
.956
.982
.857
.710

Tablo 2’de görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin, kullandıkları öğrenme stratejilerinin aritmetik ortalamaları
incelendiğinde genel olarak kullanılan öğrenme stratejisi bakımından yüksek bir ortalamaya sahip oldukları
görülmektedir. Her bir stratejinin ortalamasının X=3.5’den yüksek olması sebebiyle öğrencilerin her alandaki
öğrenme stratejilerine çalışmalarında yer verdikleri söylenebilir. Tablo 2 incelendiğinde, üniversite
öğrencilerinin en çok Açımlama (X=4.60) ve Akran İşbirliği (X=4.55) öğrenme stratejilerini kullanırken en az
olarak ise Metabilişsel (X=3.73) ve Emek Yönetimi (X=4.07) öğrenme stratejilerini kullandıkları fark
edilmektedir.
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Saban ve Bal (2010)’ın Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen adaylarıyla yaptıkları
çalışmada ise öğretmen adaylarının en çok düzenleme, açımlama ve metabilişsel öğrenme stratejilerini
kullanırken akran işbirliği öğrenme stratejisini ise en az kullandıkları görülmektedir. Vural (2011)’ın da
öğretmen adayları ile yaptığı çalışmasında en yüksek ortalama metabilişsel, yardım alma ve akran işbirliği
öğrenme stratejilerine ait iken en düşük ortalamalar ise eleştirel düşünme ve emek yönetimi öğrenme
stratejilerine aittir. Bu durum öğrencilerin farklı bölümlerde okuyor olmalarından kaynaklanabilir.
Araştırmada öğrencilerin Bilgisayar dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ile Bilgisayar dersindeki
akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik olarak basit korelasyon analizi yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Öğrenme Stratejileri İle Bilgisayar Dersindeki Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine
Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Öğrenme Stratejisi

Korelasyon
Katsayısı
.236
-.020
.130
-.043
.147
.297
.000
.015
.201

Yineleme
Düzenleme
Açımlama
Eleştirel Düşünme
Yardım Arama
Akran İşbirliği
Metabilişsel
Emek Yönetimi
Zaman ve Çalışma Ortamı

p
değeri
.103
.890
.372
.767
.315
.038
.998
.918
.166

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin Bilgisayar dersindeki başarı düzeyleri ile Bilgisayar dersinde kullandıkları
öğrenme stratejilerinden Akran İşbirliği (r=.297; p<.01), Yineleme (r=.236; p<.01), Zaman ve Çalışma Ortamı
(r=.201; p<.01), Yardım Arama (r=.147; p<.01), Açımlama (r=.130; p<.01) stratejileri arasında düşük düzeyde
ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Haşlaman
ve Aşkar (2007) ise çalışmalarında öğrencilerin değer verme, dışsal hedefe yönelme, hedef belirleme,
tekrarlama, öz yansıma ve öz yeterlik algısı, çaba gösterme, başkalarıyla çalışma ve zaman yönetiminden oluşan
stratejilerin başarının %71‟ini açıkladığını belirlemişlerdir. Bu çalışma için bahsi geçen öğrenme stratejileri ile
Bilgisayar dersi akademik başarısı arasında düşük de olsa pozitif bir ilişkinin çıkması öğrencilerin bu dersi
alması sırasında yeni bir şeyler öğrenirken etraflarındaki arkadaşlarına sıkça danışmalarından kaynaklanabilir.
Diğer taraftan Bilgisayar dersindeki başarı düzeyleri ile Bilgisayar dersinde kullandıkları öğrenme
stratejilerinden Eleştirel Düşünme (r=-.043; p<.01) ve Düzenleme (r=-.020; p<.01) stratejileri arasında düşük
düzeyde ve negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu ilişkiler de istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. Tekbıyık, Camadan ve Gulay (2013)’ın Fen ve Teknoloji dersi için ortaokul öğrencileri ile
yaptıkları bir çalışmada ise Yineleme, Düzenleme ve Eleştirel Düşünme öğrenme stratejileri ile başarı arasında
düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu farklılık ölçeğin uygulandığı ders türünden ve hedef
kitlenin farklı yaş grubunda olmasından kaynaklanmış olabilir. Eleştirel düşünme ve İlişkilendirme stratejileri,
öğretmen adaylarının uzun süreli belleklerinde yer alan bilgi bütünleri ile yeni bilgiyi ilişkilendirmede
kullandıkları stratejilerdir. Düzenleme stratejisinde uygun bilginin seçilmesi ve seçilen bilginin diğer bilgiler
arasında bağlantılar kurularak yapılandırılması söz konusudur. Çalışma grubundaki öğrenciler bu dersi ilk defa
aldığı ve bilmediği kavramlarla karşılaştığı için bu stratejileri bilgisayar dersi için kullanma konusunda belirli bir
yetiye ulaşamamış olabilirler.
Yine tabloya göre Metabilişsel (r=-.000; p<.01) öğrenme stratejisi ile Bilgisayar dersindeki başarı düzeyi
arasında bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Bu ilişkide istatistiksel olarak anlamlı değildir. Saban ve Tümkaya
(2008) tarafından, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği son sınıfta okuyan öğrencilerle yapılan çalışmada ise
Açımlama ve Metabilişsel stratejilerin kullanımında başarı düzeyleri yüksek öğrencilerin lehine farklılaşma
tespit edilmiştir. Yine Tekbıyık, Camadan ve Gulay (2013)’ın yaptıkları çalışmada Açımlama öğrenme stratejisi
ile başarı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu farklılık da öğrencilerin farklı
bölümlerde okuyor olmalarından kaynaklanmış olabilir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda okuyan üniversite öğrencileri Bilgisayar dersine
yönelik olarak en çok Açımlama ve Akran İşbirliği öğrenme stratejilerini kullanırken, en az ise Metabilişsel ve
Emek Yönetimi öğrenme stratejilerini kullanmaktadırlar.
Öğrencilerin akademik başarısı ile Bilgisayar dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinden Akran İşbirliği,
Yineleme, Zaman ve Çalışma Ortamı, Yardım Arama öğrenme stratejilerinin düşük düzeyde pozitif bir ilişkisi
vardır. Ancak bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Öğrencilerin akademik başarıları ile Bilgisayar dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinden Eleştirel
Düşünme ve Düzenleme stratejileri arasında düşük düzeyde ve negatif bir ilişki vardır. Metabilişsel Öğrenme
stratejisi ile Bilgisayar dersindeki başarı düzeyi arasında bir ilişki yoktur.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında uygulamaya ve ileride yapılacak araştırmalara ilişkin geliştirilen önerilere
aşağıda yer verilmiştir.
Üniversitelerde özellikle öğretmen yetiştiren Eğitim fakültelerinde öğretmen adayı öğrencilerin öğrenmeyi
öğrenmelerini artırmak ve kullandıkları öğrenme stratejileri hakkında daha fazla farkındalık yaratmak amacıyla
programa bunlarla ilgili dersler eklenebilir ya da başka derslerin altında konular şeklinde düzenlenebilir.
Öğretim elemanları derslerin işlenişi sırasında öğrencilerin öğrenme içeriğine yönelik Emek Yönetimi,
Metabilişsel, Düzenleme ve Eleştirel Düşünmeye yönelik stratejileri kullanmalarına fırsatlar tanımalıdır.
Bu çalışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim
Dalı’nda okuyan ve Bilgisayar dersini alan öğrenciler üzerinden verilere ulaşılmıştır. Farklı bölümlerdeki
öğrencileri de içeren daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir.
Öğrencilere öğrenme stratejileri tanıtılarak kendilerine en uygun olan öğrenme stratejilerini kullanımlarına
yönelik bir eğitim verilebilir. Böylece yeni öğrenme stratejileri geliştirmeleri, kendi kendilerine ve etkili
öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri sağlanabilir.
Öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri ile akademik başarıları arasında düşük bir ilişki ortaya
çıksa da Akademik başarıyı artırmak amacıyla her bir derse yönelik öğrencilerin en çok kullandığı öğrenme
stratejileri belirlenip o yönde bir program hazırlanabilir ve başarı düzeyi orta ve düşük olan öğrencilerin öğrenme
stratejilerini kullanma konusundaki gereksinimleri karşılanabilir.
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DİJİTAL ROZETLER VE EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI
DIGITAL BADGES AND EDUCATIONAL USE
Celal Murat Kandemir1
Özet
Dijital teknolojiler ve ağ bağlantılı dünyadaki hızlı değişimler, kişisel öğrenme ve yeni beceriler kazanma bağlamında da
büyük bir dönüşüme sebep olmaktadır. Günümüzde, öğrenme hemen hemen her yerde her zaman ve mümkün olan her
şekilde gerçekleşebilmektedir. Yeni beceriler okul içinde yapılandırılmış bir dersin alınması şeklinde bir yapılandırılmış
(formal) öğrenme deneyimi sonucunda olabilir ya da okul dışı bir grup, kuruluş ve topluluk tarafından sunulan ait olan
kursların alındığı yapılandırılmamış (informal) öğrenme deneyimi sonucunda da olabilir. Kişisel öğrenme farklılıklarına
göre, birbiri ile bağlantılı bilgi parçaları bir araya getirilerek internet üzerinde kişisel öğrenme ortamları, öğrenenin kendisi
tarafından da oluşturulabilir. Okul dışı kursların alınmasında kilit sorunlar arasında değerlendirme, tanıma, doğrulama ve
akreditasyon bulunmaktadır. Bu sorunlarla ilgili olarak eğitimde dijital rozet kullanmı gelişmekte olan önemli
teknolojilerden birisidir. Bu çalışmanın amacı dijital rozet ekosistemi, oluşturma adımları ve eğitim amaçlı kullanımı
hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital rozetler, yapılandırılmamış ve yaygın öğrenme, KAÇD, öğrenci motivasyonu

Abstract
Rapid changes in digital technologies and networked world is causing a huge transformation, in the context of personal
learning, and acquiring new skills. Today, learning can take place almost everywhere, every time and in every possible
way. New skills may be the result of a formal learning experience as taking a structured course in school or the result of
informal learning experience as taking courses outside the school offered by the groups, organizations or communities.
According to the learner's individual learning differences, interconnected pieces of information can be brought together on
the internet to create a personal learning environment by learner itself. The key issues of taking courses outside the school,
are assessment, recognition, validation, and accreditation. Regarding these issues, the use of digital badges in education is
one of the important emerging technologies. The aim of the this study is to provide information about ecosystem, creation
steps, and educational use of the digital badges.
Keywords: Digital badges, informal and non-formal öğrenme, MOOC, student motivation

GİRİŞ
Bill Gates'e göre, internet, bilgi ve iletişim çağının ve 21. yüzyıl'ın ekonomik ve kültürel oluşumunda kilit rolü
oynayacak en önemli teknolojik gelişmedir. Bunun nedeni, internetin veri ve enformasyon alış-verişi için özgün,
bağımsız, açık, ölçeklenebilir ve güvenilir bir ortam sağlamasıdır. İnternet sayesinde veri ve enformasyon
aramak, bulmak ve paylaşmak kolaylaşmıştır (Gates, 2000).
Teknolojide meydana gelen çok hızlı gelişme ve değişimler, kişilerin günün gerektirdiği mesleki beceri ve
yeteneklere sahip olmalarının yanında gelecekte sahip olabilecekleri mesleklerin gerektireceği bilgi ve becerileri
de kazanabilecekleri imkânlara da sahip olabilme zorunluluğunu gündeme getirmektedir. Günün gerektirdiği
beceriler yapılandırılmış öğrenme ile kazanılabilirken yarının yeni beceri ve yeteneklerin kazanılmasında yaygın
(non-formal/yarı yapılandırılmış) ve yapılandırılmamış öğrenme önemli bir role sahip olacaktır. Formel ve
yaygın öğrenme yapılandırılmamış öğrenmeye göre organize ve yapılandırılmışlardır. Bununla birlikte, yaygın
öğrenme yapılandırılmış öğrenmenin aksine planlanan etkinlikler içine gömülüdür ve öğrenme çıktıları, öğrenme
zamanı ve öğrenme desteği gibi bileşenler her zaman açıkça belirlenmemiş olabilmektedir (CEU, 2012)
Gerçekten de bilgi ve iletişim çağında gençler ve yetişkinler bir fare veya dokunmatik ekran tıklaması ile
istedikleri herhangi bir bilgiye diledikleri an ulaşabilir, analiz edebilir ve yeni bir bilgi üretebilirler. Sanal olarak
istenildiği zaman en çok ilgi duyulan konularda seçilen herhangi bir formatta bilgiye erişilebilmektedir. Gelişen
teknolojiler yardımıyla ortaya çıkan yeni öğrenme fırsatları aynı zamanda yeni soru ve sorunları da gündeme
getirmektedir. Kazanılan yeni beceri ve yetkinliklerin nasıl ispatlanabilir? Belirli bir bilgi birikimi ve yetkinlik
arayan kurum, örgüt, topluluk, enstitü ve hatta tüzel kişiler aranılan ya da gerekli görülen bu bilgi ve
yetkinliklerin kazanıldığını nasıl tespit edebilirler? Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde kendilerini geliştirmek
isteyen kişiler daha fazla öğrenebilmek amacıyla kendi yollarını nasıl şekillendirebilirler? (Mozilla, 2013).
Digital rozetler, yukarıda bahsedilen soru ve sorunlara çözüm vadeden, gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan
değerlendirme ve tanıma araçlarıdır. Dijital rozet, farklı öğrenme ortamlarında kazanılan becerilerin web sayfası,
öğrenme yönetim sistemleri, sosyal uygulamalar v.b çevrim içi ortamlarda görsel olarak temsil edildiği, başarı,
nitelik ve öğrenme sürecine katılımın somut kanıtı olan dijital simgelerdir (Casilli & Knight, 2012). Dijital bir
rozet temel olarak grafik bir simge ve üstveri (metadata) içermektedir. Üstveri, dijital rozeti kimin hakettiği,
1
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rozeti haketmek için gerekli ölçütlerin neler olduğu, ne zaman ve kim tarafından yayınlandığı bilgilerini
içermektedir. Bu özellikleri sayesinde bir dijital rozet, öğrenenin başarı ve gelişme durumu ile gerekli kanıtları
biraraya getiren görsel bir kayıt sağlayabilmektedir (Glover, 2013).
Öğrenme içeriği sağlayan herhangi bir kurum ya da kuruluş, sağlanan içerik öncesi sahip olunması gerekli
becerileri ya da sonrasında kazanılacak beceri ve öğrenme yolunu göstermek amacıyla rozet tasarlayıp
yayınlayabilir. Bu öğrenme içerikleri tüm öğrenme seviyelerinde, kısa veya uzun kurslarda ve hatta saatlik atölye
çalışmaları için sağlanmış olabilir. İşbirliği ya da matematik bilgisi gibi becerileri gösterebilen rozetler, çevrimiçi
ya da çevrim dışı olsun geleneksel eğitim sistemindeki ders öğrenme sürecinde doğrudan, yanında ya da
tamamen bağımsız yardımcı araç olarak kullanılabilir. Rozetler farklı öğrenme bağlamlarında son derece esnek
ve uyarlanabilir bir yapıdadır (Grant, 2014).
Yüksek öğrenim kurumlarından alınan yapılandırılmış derecelerin, ticari şirketlerin günün koşullarına uygun
bilgi ve beceri ihtiyaçlarına yavaş uyum sağladığı ve önemli miktarda zaman ve mali kaynak yatırımı
gerektirdiği düşünülmektedir. Dijital rozetler, yapılandırılmış öğrenme dışında bulunan ve bilginin öğrenen
topluluklar tarafından sağlandığı genişleyen, küreselleşmiş ve merkezi olmayan öğrenme ortamlarının bir parçası
olarak da görülmektedir. Kitlesel açık çevrimiçi derslerinde içinde bulunduğu açık öğrenmedeki büyüme, aynı
zamanda yeni öğrenme becerilerini değerlendirmede kullanılacak uygun alternatif sertifika talebini de
körüklemektedir. Yapılan bazı araştırmalar, dijital rozetlerdeki geliştirme ve kullanım talebinin geleneksel eğitim
kurumlarından daha çok endüstri ve eğitim reformcularından geldiğini göstermektedir (Sullivan, 2013)
DİJİTAL ROZET SİSTEM BİLEŞENLERİ
Dijital rozetler sanal oldukları, yaratılmaları, kazanılmaları, yönetilmeleri, barındırılma ve gösterilmeleri
çevrimiçi gerçekleştiği için dijital rozet platformları da çoğunlukla bulut tabanlı sistemler üzerinden hizmet
vermektedirler. Bu platformlar, kullanıcı yönetimi, rozet yaratılması ve verilmesi, üstverilerin eklenmesi ve
rozetlerin takibi için farklı araçlar sunabilmektedirler. Birçok rozet sistemi mevcuttur ve birçoğu Mozilla Açık
rozet altyapısını (Mozilla Open Badge Infrastructure - OBI) benimsemektedirler. Açık Rozetler, 2011 Eylül
ayında MacArthur Vakfı, HASTAC ve Mozilla ortak projesi olarak hayata geçirilmiştir. Rozet platformları hızla
değişiyor ve gelişiyor olmalarına rağmen Mozilla açık rozetleri, rozet dağıtımı ve belgelenmesi için standart bir
çerçeve olarak ortaya çıkmaktadır. OBI çerçevesi, rozetleri etkiketmek için rozet veren yayıncı bilgisini, rozeti
haketmek için gerekli ölçütleri ve kazanılan rozetin kanıtlarını taşıyan bir üstveri bilgisi içermektedir. Bazı rozet
sistemleri dijital rozetlerin yaratılması amacıyla OBI standardını benimsemişler ve kendi üretecekleri rozetleri
için ek özellikler eklemişlerdir. Örneğin, Credly dijital rozet platformunun kullandığı açık kredi api’si (Open
Credit API) çift yönlü olarak OBI desteği sağlar ve Mozilla açık rozetler standardı uyumludur (Credly, 2014).
Bir rozet sistemi, “ihraççı”, “rozetler”, “öğrenen”, “rozet deposu” ve “görüntüleyici” olmak üzere beş temel
bileşene sahiptir (Foster, 2013). Bir rozet sistemini oluşturan temel bileşenler ve aralarındaki ilişkiler Grafik 1’de
görülmektedir.
İhraççı (Issuer)
Rozet ihraççı organizasyonlar, paylaşacak içeriğe ve tanınmasını istedikleri yeteneklere sahip kişi, grup veya
enstitülerolabilir. Rozet ihraççı organizasyonlar çok farklı sektör ve büyüklükte, yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış eğitim veren enstitüler, çok uluslu şirketler, sanayi birlikleri ve kar amacı gütmeyen mesleki
gelişim toplulukları olabilir.
Rozetler
Öğrenenin elde ettiği bilgi ve becerilerin elektronik olarak temsilini sağlayan ve her zaman herkes tarafından
doğrulanabilmesini sağlayan üstveri bilgisi barındıran görsel sembollerdir.
Öğrenenler
Farklı projelerin tamamlanması, çeşitli becerilerin gösterilmesi ve standarda dayalı bir takım işlem adınlarının
tamamlanması sonrası rozet almaya hak kazanan kişiye karşılık gelmektedir.
Rozet Deposu
Öğrenenlerin almaya hak kazandıkları rozetleri saklamalarına, düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak
sağlayan araçlar topluluğudur. Bu konuda en popüler araşlardan biri Mozilla Sırtçantası (Backpack) depolama
aracıdır. Rozet depolama ve görüntüleme, web siteleri, okul tabanlı ağlar, bulut tabanlı hizmetler ve sosyal
medya uygulamarı da dahil olmak üzere çok farklı ortamlarda, çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir.
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Görüntüleyici
Görüntüleyiciler öğrenenlerin hakettikleri rozetleri görüntüleyebildikleri yerlerdir ve özel ya da genele açık
çevrimiçi ortamlar olabilir. İşeveren siteleri, sosyal ağ uygulamaları veya elektronik özgeçmiş hizmeti veren
kariyer siteleri görüntüleyiciler arasında sıralanabilir.

Grafik 1Dijital rozet sistem bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler (Appleton, 2014)
Dijital rozetleri, eğitim amaçlı kullanmayı planlayan eğitim örgütleri öncelikle öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap
veren, eğitim faaliyetlerine katılımı teşvik eden ve kazandırdıklarını iddia ettikleri becerilere uygun kanıtları
gösterdikleri yapılandırılmış eğitim hizmetlerinin göstergesi rozet sistemi oluşturmalıdırlar. Bu amaçla eğitim
örgütleri en temel anlamda aşağıdaki adımları gerçekleştirmelidir (Casilli & Knight, 2012).






Eğitmen ya da öğretim tasarımcısı tarafından rozet haketmek amacıyla gerekli ölçütler belirlenmelidir.
Öğrenen, rozet kazanmak için yüz yüze ya da sanal olarak düzenlenen derslere katılmalı, bir sınav ya da
mülakatı geçmeli ya da belirlenecek diğer etkinliklerin tamamlanması sonucunda gerekli olan tüm
ölçütleri yerine getirmelidir.
Garantör, ölçütlerin karşılandığını doğrulamalı, hakeden kişiye ve kazandığı beceriye ait bir üstveri
bilgisiyle kayıt ile birlikte bir rozet üretmelidir.
Öğrenen, kazandığı rozeti, portfolyo tarzı bir sunucu hesabına yükleyebilmelidir. Bu portfolyo (rozet
deposu) hesabında diğer garantörlerden de kazanılan rozetler de saklanabilmelidir.
Öğrenen, rozetlerini herkese kapalı tutabilmeli ya da seçilmiş web siteleri, sosyal medya uygulamaları
ve ağlar üzerinden kazandığı rozetlerin bazılarını veya tamamını görüntüleyebilmelidir.
DİJİTAL ROZETLERİN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM ÖRNEKLERİ

Bağımsız çevrimiçi eğitim örgütleri yapılandırılmış akreditasyon sağlamamakla birlikte bazıları dijital rozetler
sunmaktadır. Coursera ve Udemy gibi açık çevrimiçi öğrenme kurumları kursları aracılığıyla neler öğrenildiği
doğrulaması amacıyla rozet platformlarından yararlanmaktadırlar. Coursera KAÇD başarılı bir şekilde
tamamlandığında kazanılan rozetler LinkedIn ağında görüntülenebilmektedir. Artan sayıda işyeri açık öğretim
sertifikalarını kabul etmektedirler. Bu da kursu alan kişilerin motivasyonu üzerine etki etmektedir (Woert,
Jacobi, & Jelgerhuis, 2014).
Ortaokul öğrencilerine verilen uygulamalı matematik dersi eğitiminde kullanılan bir akıllı öğrenme sistemi için
geliştirilen rozetler yardımıyla rozetler ile motivasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular, rozet kazanma
isteğinin öğrenen motivasyonu üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermektdir. Bununla birlikte, önceden sahip
olunan bilgi düzeyi farklı olan öğrencilerde rozet edinme desenleri de farklı çıkmaktadır. Farklı rozetler, farklı
öğrencilerin motivasyonlarını etkilemektedir. Eğitim amaçlı rozet tasarımcılarının müfredatlarına dil edecekleri
rozetleri planlarlarken öğrencilerin yetenek ve motivasyonlarına da dikkat etmleri gerekmektedir (Abramovich,
Schunn, & Higashi, 2013).
K16 bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminde (STEM) dijital rozet kullanımı ile ilgili yapılan
araştırmada 40 rozet girişimlerinden gelen 100 temsilciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde dijital
rozetlerin uygulanması ve rozetin kazanılması için gerekli başarılması gerekli adımların belirlenmesi açısından
çok farklı çeşitliliklerin olduğu tespit edilmiştir. Dijital rozetler çoklu yaklaşımlar, öncelikler amaçlar
yansıtmaktadır. Dijital rozetler incelendiğinde farklı biçimlerde ve kombinasyonlarda kabul edilen dört amaç
tespit edilmiştir. Bu amaçlar, motivasyon ve kimlik teşvik etmek, STEM öğrenme alanlarını ve bağlamlarını
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genişletmek, STEM öğrenme adımlarını görünür ve erişilebilir yapmak ve seçim süreçlerini desteklemek olarak
karşımıza çıkmaktadır (Riconscente, Kamarainen, & Honey, 2014).
Purdue üniversitesi, “Passport” ve “Passport Profile” olarak isimlendirdiği dijital rozet oluşturmaya, vermeye
göstermeye yarayan bir çift mobil uygulama geliştirmiştir. “Passport” kullanıcının yetkinliklerini ve başarılarını
değerlendirmek için dijital rozetleri kullanan ve Mozilla OBI platformu ile uyumlu bir öğrenme ve e-portfolyo
sistemidir. Kullanıcılar herkese açık passport profili kullanarak Mozilla sırtçantası, LinkedIn ve Facebook
üzerinden kazandıkları rozetleri gösterebilirler (Tally, 2014).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ağ toplulukların, etkileşimli ortamların, çevrimiçi öğreticilerin, e-öğrenme ve m-öğrenme uygulamalarının
faydalarının gün geçtikçe artması özel ve kamu eğitim amaçlı örgütlerin sundukları çevrimiçi öğrenme
ortamlarının çeşitlenmesine yol açmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında eğitim alanların kişisel başarılarını
gözlemlemek için çevrimiçi öğrenmeye özel çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte,
bu özel değerlendirme yöntemleri eğitim amaçlı örgütler tarafından kontrol edilmekte, ulaşılması sınırlı, tek
başına öğrenenin ilerlemesini ve yeterliliğini gösterememektedir. Dijital rozetler, başarı, bilgi ve becerinin
geçerli bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ya da yaygın eğitim
ortamlarında onaylanmış olan rozetler, tanımlanmış değerlendirme ölçütleri ile tanıma ve sertifikasyon amaçlı
kullanılabilmektedir. Bir rozet sistemi, bireysel öğrenenlerin onaylanan rozet koleksiyonları üzerinden bilgi,
beceri ve başarılarının gösterilmesi için bir altyapı sağlayabilmektedir.
Tüm fırsat ve faydalarına rağmen dijital rozetlerin kullanımıda sorunlardan biri rozet verme ölçütleri ile ilgili
olarak ön tanımlı kural ya da yöntemlerin tanımlanmamış olmasıdır. Bir bakış açısına göre bu yaklaşım oldukça
fazla esneklik sağlamaktadır. Başka bir bakış açısına göre ise gelecekte iş başvuru sürecinin bir parçası olarak
kişisel e-portfolyo değerlendirmelerini oluşturacak elde edilen yeterlilikler ile bağlantılı olabilmesi için ölçütler
çok bulanık tariflenebilir (Stogr, 2013).
İşe alım kararlarında rozet ölçütlerinin nasıl uygulanabileceği yüksek seviyede bir belirsizliğe sahip olduğundan
işverenler açısından dijital rozetler açık derslerden alınan sertifikalara göre da az arzu edilebilmektedir (Maguire
Associates, 2014).
Dijital rozet sistemleri halen gelişmekte olan sitemler olduklarından bazı önemli gereksinimleri karşılamak ve
bazı sorulara cevap bulmak zorundadırlar (Brandon, 2014).







Kredibilite: Bir rozet gerçek becerilerimi yoksa sadece yüzeysel ya da alakasız etkinlikleri mi
belgeliyor? Birisi rozeti sadece satın mı aldı?
Güvenilirlik: Bir rozet temsil ettiğini söylediği becerileri tam oplarak temsil ediyor mu?
Doğrulanabilirlik: Bir işveren rozetin ne zaman kazanıldığını, kimin garantör olduğunu ve ölçütlerin
hala geçerli olduğunu doğrulayabiliyor mu?
Güvenlik: Rozet sahte ya da hileili olabilri mi?
Mülkiyet: Rozetin sahibi kim? İhraççı mı, Öğrenen mi, işveren mi?
Rozetler öğrenme ya da ustalığı ucuzlatır mı? Sistem hiçbir zaman gerçekten hiçbir şey öğrenemeyecek
olan “rozet koleksiyoncuları” ile nasıl başa çıkabilecek?

Bu sorulara tam anlamıyla cevap bulunduğunda ve dijital rozet standartları gelişimini tamamladığında açık ve
uzaktan öğrenme alanında yeni imkân ve fırsatların oluşması hızlanacaktır.
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FIZIK ÖĞRETMENI HAZIRLIĞINDA YENI BILGI TEKNOLOJILERININ
KULLANIMININ ROLÜ
M.E.Abbasova1, R.R.Abdurazaqov2
АННОТАЦИЯ
В статье с использованием компьютерного моделирования обосновано роль преподавания
квантовой физики при подготовке кадров по специальности "Учитель физики" .

ABSTRACT
In this article using the computer modeling in the preparing of staff on specialty “Physics teacher” the
role in teaching of quantum physics is substantiated.

Teorik fizik dersleri dünyanın doğal-bilimsel manzarasının teorik esaslarını kavramaya, doğada
meydana gelen tüm proses ve kanunları anlamaya olanak sağlar. Kuantum fiziği modern fiziğin temelini
oluşturur. Modern fizikte proqnazlaşdıran keşiflerin çoğu kuantum fiziğinin önceden verdiği bilgiler
doğrultusunda gerçekleşir ve esasları ile tarif edilir.
Pedagoji ali mekteblerin "Fizik öğretmenliği" ihtisaslı öğrencilerine fizik eğitimi deneyimi kuantum
teorisinin esaslarının öğrenilmesi bir takım zorluklarla görülüyor:
1. Kuantum teorisi benimsenilmesi mürekkep matematiksel modellere ve bir çok soyut kavramlara
dayanması ile oluşan zorluklar çıkarıyor.
2. Kuantum teorisi, fiziğin önemli bir parçası olduğundan, mürekkep matematiksel aparatların
kullanılması ile ilgili olarak sıkıntılar oluşur.
3. Onun öğrenilməsində əyaniliyin olmaması mənimsəməni zorlaştırır.
4. Öğrenciler bu teorik kursu dinledikten sonra, onun bilimsel esasları hakkında mükemmel bilgi elde
ede bilmiyorlar.
Bu sorunları çeşitli yollarla ortadan kaldıra bilir.
1. Kuantum fiziğinin teorik esaslarının incelenmesi metodikasının iyileştirilmesi: -mühazirənin içeriği
ve kuruluşun, uygun malzemenin seçilmesi.
2. Seminer ve laboratuvar derslerinin geçirilme metodikasının geliştirmek.
3. Yeni Bilişim teknolojilerinden (YİT) kullanılması. Biz öz araştırmamızda üçüncü yolu seçtik. O
kursun temel sorununu çözmeye sağlayan verilmiş malzemenin açıklama edilmesinde əyaniliyi yükseltiyor.
Örneğin kuantum fiziğinde gerçek fiziksel deneylerin konulması öğretim sürecini zorlaştırıyordu. Fakat yeni
bilgi teknolojilerinin uygulanması bu sorunların çözümünde yeni imkanlar açmaktadır. Komyuterin eğitim süreci
uygulaması öğrencilerin bağımsız bilgi elde etmek mümkün olmalıdır, araştırma çalışmalarını niteliksel yeni
düzeyde serbest götürmeye sağlar. Fizikten eğitim sürecinde ve bilimsel araştırma çalışmalarında bilgisayar
modelleme geniş uygulanır. En büyük başarı gerçek ortamlarda kontrol edilemeyen fiziksel modeller gibi
kendini gösteren imtiasion (simülasyon) deneyleri. Bunlar şunlardır:
• süreçlerin küçük ve büyük miqyaslarda gerçekleşmesi;
• fiziksel süreçlerin baş verme süresinin gözlem süresi ile uyğunlaşmaması;
• deneysel tesislerin teknik karmaşıklığı, teknik emniyet, olayların gözleminin edilememesi vb.
dolayısıyla;
• deney ortamının yönetim olmayan olasılığı
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Kuantum fiziğinden öğretim eksperimentinin miktarının çok az olması, bilgisayar modelləşdirilməsinin
öğretime uygulamasını daha da güncelliyor, çünkü, teorik bilgilerin detallaşdırılmasına ve əyaniliyin
yükseltilmesine olanak tanır.
"Fizik öğretmenliği" alanında eğitim alan öğrencilerin kuantum fiziğinden kaliteli bilgilerle sağlanması
amacıyla teorinin pratik desteklenmesini hayata geçirmesi ve bu işte yeni bilgi teknolojilerinin kullanımının yeri,
rolü ve uygulama metodikasının işlenmesi tədqiqatımızın güncelliğini sağlıyor.
Araştırmanın nesneyi pedagojik üniversitelerde "Fizik öğretmenliği" alanında eğitim alan öğrencilerin
kuantum fiziğinin öğrenilmesi sürecidir.
Təqiqatın konusu pedagojik üniversitelerde "Fizik öğretmenliği" alanında mesleki eğitim sisteminde
kuantum fiziğinden bilgilerin formalaşdırılma teknolojilerinin iyileştirilmesi.
Araştırmanın amaçlarından biri "Fizik öğretmenliği" uzmanlık "Fizik öğretmenliği" alanında eğitim
gören öğrencilerde teorik əsaslandırma ve yeni bilgi teknolojisi kullanma metodikasını işlemektir.
Bu amaçtan ileri gelen araştırma hipotezi öğrencilerde kuantum fiziğinin gelişimi ve eğitimi
motivasiyalarının öğrenilmesi, gösteri deneyleri ve laboratuvar çalışmalarında bilgisayar modelləşməsinin eğitim
sürecine uygulanması durumunda öğrencilerin bilgi kalitesinin yükselmesine elde edilir.
Bilgisayar moddelləşdirilməsi dayalı kuantum fiziğinden gösteri deneylerine gerçek laboratuar
eksperimentlərinin yaxınlaşdırılma imkanları müəyyənləşdirilmişdir.Kvant optik, spektral örnekler, Bor
atomunun modeli, Zeeman etkisi parçacıkların dalga özellikleri, çok elektronlu atomların yapısı vb. gibi
konularda çalışma bilgisayar modelləşməsi deneyinde kullanmak uygundur.
Araştırma çalışmasının teorik önemi yüksek okulda fiziğin öyrədilməsində (özellikle teorik fizik
kurslarının) yeni iletişim teknolojileri kullanarak olunma metodikasının genel eğitim sürecine yaklaşmasını
oluşturuyor. Kuantum mekaniğinin incelenmesi sürecinde bilgisayar modelləşməsindən kullanım yeri ve
zorunluluğu haklı.
Araştırmanın pratik değeri şunlardır.
Uygun fiziksel deneylerin sistemləşdirilən bilgisayar modelləşdirilməsinə içerir. "Fotoeffekt kanunları",
"Kompton efekti", "Parçacıkların dalga hassesi", "Bor postulatları", Elektronik yörüngelerinin kvantlanması ","
Hidrojen atomunun radial ve bucak fonksiyonları "," Elektronik bulutunun kuruluşu "," Elektronik kapakları
kurulması",
"Enine
manyetik
sahasında
natrium
hatlarının
parçalanması".
Labaratuvar işleri sistemləşdirilən bilgisayar modelləşdirilməsinə içerir. “Frank-hers deneyimi”,
“Kompton efekti “, “Hidrojen atomunun radial ve bucak şüalanması "Elektronik difraksiyasının öğrenilmesi" "",
"Zeeman efekti ve onun düzenliliği.
“Frank-hers deneyimi” kompyuter modelləşdirilmesi
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“Kompton efektinin” kompyuter modelləşdirilmesi

Hidrojen atomunun radial ve bucak şüalanması " kompyuter modelləşdirilmesi

Araştırma işinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1.Ali pedagoji üniversitelerde "Fizik öğretmenliği" ihtisaslı öğrencileri için kuantum fiziğinin
öğrenilmesinde bilgisayar modellerinin kullanımının zorunluluğu ve özel rolü esaslandırılmışdır.
2. Bilgisayar modelleşdirilməsi sistemleştirilmiş, seçilen program ve öğretim vasıtaları esasında
hazırlanmıştır.
3. Kuantum fiziğinden laboratuvar işlerinde bilgisayar modelləşdirilməsindən kullanarak tasarlanmıştır.
4. Ali pedagoji üniversitelerde "Fizik öğretmenliği" ihtisası üzre eğitim alan öğrencilerin kuantum
fiziğinin öğrenilmesinde bilgisayar modelləşmələrindən kullanarak metodikasının müsbet öğrenme sonuçları
elde edilmiştir.
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ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: MOODLE ÖRNEĞİ
EVALUATION OF STUDENTS’ PERCEPTIONS ON LEARNING MANAGEMENT
SYSTEMS: THE CASE STUDY ON MOODLE
Nadire Çavuş1, Sezer Kanbul2
Özet
Bireylerin zamandan ve mekandan bağımsız, etkili bir şekilde her yerden öğrenimlerini gerçekleştirmesi için varolan
seçenekler arasında öğretim yönetim sistemleri (ÖYS) önemli yer teşkil etmektedir. Açık kaynak kodlu olanları, maliyeti
düşürdüğünden kullanımları eğitim kurumlarına oldukca cazip gelmektedir. Eğitimin üç faktöründen biri olan öğrencilerin
de bu sistemlere karşı görüşlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, araştırmada öğrencilerin Moodle açık
kaynak kodlu öğretim yönetim sistemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulamaya dayalı yapılan
araştırmada öğrenciler Moodle ÖYS’ni kullanarak öğretim aktivitelerini bir dönem bayunca sürdürmüşlerdir. Araştırmanın
örneklemini Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü müfredatında yer alan “Öğretim
Yönetim Sistemleri” dersine kayıt yaptıran 73 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin öğretim yönetim
sistemlerine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla van Raaij ve Schepers (2008)’in geliştirdiği “Amaç-teknoloji
uyumunun öğretim yönetim sistemi açısından etkisi” isimli anketlerinin “Kullanım Sonuçları” ve “Öğrenme Üzerine
Algılanan Etkinleri” isimli 2 buyutu kullanılmıştır. Veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak aritmetik ortalama,
standart sapma ve t-testi analizleri yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin, Moodle ÖYS
kullanımının zaman ve mekandan bağımsız öğrenme ortamları oluşturduğu, arayüz tasarımı sayesinde kullananlara
kullanım kolaylığı sağladığı ve tüm derslerin uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılması gerektiği yönünde olumlu görüş
belirttikleri saptanmıştır. Araştırmanın uzaktan eğitim yapmak isteyen tüm eğitmenlere ve uzaktan eğitim almak isteyen
tüm öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Öğretim yönetim sistemleri, Moodle, öğrenci, görüş, algı

Abstract
Learning Management Systems plays an important role among the existing learning methods for the individuals to learn
ubiquously, effectively, and independent of time. The open source ones are very attractive to educational establishments
since their costs are relatively low. The opinions of students who establish one of the important elements of education is
very important for this system. This research has been prepared in order to find out the opinions of students using the open
source Moodle learning management system. The students have carried out learning their class topics using the Moodle
LMS during one semestre. The research was carried out with 73 students who registered to “Learning Management
Systems” course in the Department of Computer Education and Instructional Technology. In order to find out the opinios
of students who participated in this study, the 2 dimensions “Usage Results” and “Perceived Effects on Learning” of the
survey entitled “The Effect of Aim-Technology Fit from the Point of Larning Management Systems”, written by van Raaij
and Schepes (2008) was used. The data was processed using SPSS 17.0 software package and results were given based on
arithmetic average, standard deviation, and t-test analysis were carried out. At the end of this study, it was found that
students learned independent of time and place by using Moodle, and they all agreed that the distant learning courses
should be based on Moodle. It is also believed that the results of this study should be helpful to all instructors who wish to
create distant learning courses, and also to all students who wish to follow these courses remotely.
Keywords: Learning Management Systems, Moodle, student, opinions, perceptions

1.

GİRİŞ

Günümüzde internetin kullanımı ile uzaktan eğitim uygulamaları önem kazanmış, bireylerin zamandan ve
mekandan bağımsız etkili bir şekilde her yerden öğrenimlerini gerçekleştirmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Seçenekler arasında kullanımı hergeçen gün yaygınlaşan öğretim yönetim sistemleri (ÖYS) gelmektedir.
Maliyeti düşürebilmek için açık kaynak kodlu olanları seçilebilmektedir. Öğrenme ortamını, zengin etkileşim
araçları ile donatan ve ders içeriğini en iyi şekilde yönetebilen ve açık kaynak kodlu ücretsiz ÖYS’den birisi olan
Moodle, kullanılması en uygun alternatif olarak düşünülebilir. Bu bağlamda, öğrencilerin ÖYS sistemlerine karşı
düşüncelerilerinin belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle araştırma, öğrencilerin Moodle ÖYS’i
hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
ÖYS’leri genel olarak ders hazırlama modülü, ders modülü, öğrenci modülü (kullanıcı arayüzleri, kullanıcı
grupları vb.), ölçme ve değerlendirme modülü, tartışma-forum modülü, raporlama modülü ve yönetici modülü
1
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gibi eğitimsel modüllerden oluşmaktadır (Martin ve diğerleri, 2005; Duran ve diğerleri, 2006). Modüller
aracılığıyla öğrenim faaliyetleri değerlendirildiği için, öğrenim-öğretim şekli sürekli olarak geliştirilebilir.
Öğrencinin yaptığı işlemler de izlendiği için gereken durumlarda, öğrencilere kolayca yardım edilebilir. Ayrıca,
ÖYS’ler öğrenciler için etkili bir öğrenme ile iletişim ortamı hazırlamaya imkân verirler (Jochemczyk &
Olędzka, 2007).
Gerek kurulumu ve kullanımı açısından, gerekse sunduğu araçlar ve kullanıcıya sağladığı kullanım kolaylığı
açısından en uygun ÖYS’lerinden birinin de Moodle olduğu araştırmacılar tarafından kabul görmektedir
(Zırhlıoğlu, 2006; Cavus, 2013). Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment-Modüler
Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) sahip olduğu birçok eğitime özelleşmiş ve pedagojik ilkeleri de
dikkate alan eğitimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla yerine getirebilecek özelliklere sahip bir çevrimiçi öğretim
yönetim sistemidir. 120’e yakın dil seçeneği ile 241’ün üzerinde ülkede tercih edilmektedir (Moodle, 2014).
Moodle 2005 yılından beri çekirdek bir takım ve “Moodle Partners” organizasyon yapısı altında gönüllü
kullanıcılar ile geliştirilmeye devam edilmektedir. En önemli özelliği ve tercih sebebi, kulanıcılar tarafından
kolay kullanılmasıdır (Özarslan, 2008; Kavak, 2009; Cavus & Zabadi, 2014).
İlgili Araştırmalar
Alanyazın incelendiği zaman farklı ülkelerde ÖYS’leriyle ilgili çalışmaların yapıldığı (Graf & List, 2004; Arh &
Blažič, 2007; Kljun ve diğerleri, 2007) ancak öğrencilerin görüşlerine yönelik çalışmalara halen ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir. Cavus ve diğerleri (2007) yaptıkları araştıramada Programlama derslerinde açık
kaynak kodlu öğrenim yönetim sistemlerinden biri olan Moodle’ın işbirlikli öğrenme araçları kullanıldığında
öğrencilerin başarılarında artış olduğunu saptamışlardır.
Türkiye’de de araştırmacılar Moodle kullanarak çalışmalar yapmıştırlar (Erkoç & Tutgun, 2008; Kavak, 2009;
Bayram ve diğerleri, 2009). Duran ve diğerleri (2006) araştırmalarında e-öğrenim’de öğretim yönetim
sistemlerinin önemine vurgu yaparak ÖYS’ye geçişin kurumsal ve bireysel gelişmeyi sağladığını, fakat büyük
bir değişim gerektiği için fazla maliyet nedeniyle çalışmaların büyük bir titizlikle yapılması gerektiğinin altını
çizmişlerdir. Diğer taraftan, Feldstein (2008) ile El Harrassi ve Labour (2010) de açık kaynak kodlu ÖYS’lerin
kullanım ücretlerinin olmamasından dolayı eğitim kurumlarının tercih etmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.
Amaç
Araştırmanın amacı, öğrencilerin Moodle açık kaynak kodlu ÖYS’ne yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu
amaca ulaşabilmek için aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir:
1. Moodle açık kaynak kodlu ÖYS kullanan öğrencilerin “Kullanım Sonuçları” boyutunda görüşleri nasıldır?
a.“Kullanım Sonuçları” boyutunda öğrencilerin görüşlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark var mıdır?
2. Moodle açık kaynak kodlu ÖYS kullanan öğrencilerin “Öğrenme Üzerine Algılanan Etkileri” boyutunda
görüşleri nasıldır?
b.“Öğrenme Üzerine Algılanan Etkilerı” boyutunda öğrencilerin görüşlerinde cinsiyetlerine göre anlamlı bir
fark var mıdır?
2.

YÖNTEM

Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemini, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
üçüncü sınıf müfredatında yer alan “Öğretim Yönetim Sistemleri-CEIT 329” dersine kayıt yaptıran 73 öğrenci
oluşturmaktadır. Tablo 1’de öğrencilerin demografik özelliklerinin frekans (F) ve yüzdelik (%) değerleri
görülmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Çalışma Grubu
F
Cinsiyet

Yaş

Uyruk

%

Erkek
Kadın

49
24

67.2
32.8

18

12

16.4

19

20

27.4

20

23

31.5

21

18

24.7

KKTC
58
79.5
TC
15
20.5
Not: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Türkiye Cumhuriyeti (TC)
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan öğrencilerin %67.2’si (49 kişi) erkek, %32.8’i (24 kişi) ise kadın
öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %16.4’ü (12 kişi) 18 yaşında, %27.4’ü (20 kişi) 19 yaşında, %31.5’i
(23 kişi) 20 yaşında, %24.7’isi (18 kişi) ise 21 yaşındadır. Uyruklarına bakıldığı zaman da öğrencilerin
%79.5’inin (58 kişi) K.K.T.C. uyruklu, %20.5’inin de (15 kişi) T.C. uyruklu olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada, Moodle açık kaynak kodlu ÖYS kullanan öğrencilerin ÖYS’ne yönelik görüşlerini belirlemek
amacıyla Van Raaij ve Schepers (2008)’in geliştirdiği “Amaç-Teknoloji Uyumunun Öğretim Yönetim Sistemi
Açısından Etkisi” isimli anketin 2 boyutu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan boyutlar “Kullanım Sonuçları
(11 madde)” ve “Öğrenme Üzerine Algılanan Etkileri (8 madde)” olup toplam 19 maddeden oluşmaktadır. 5’li
likert tipinde hazırlanan anketin Cronbach alfa güvenirlik düzeyi .95 olarak hesaplanmıştır. Olumlu ifadelerde 5
puan “Kesinlikle Katılıyorum”u ifade ederken 1 puan da “Kesinlikle Katılmıyorum”u ifade etmektedir.
Öğrencilerin kişisel bilgilerini toplayabilmek amacıyla ilgili maddelerden oluşan “Kişisel Bilgi Formu”
hazırlanmıştır.
Veri Analizi
Bir dönemlik uygulama sonunda anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 17.0 paket programı kullanılarak
aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi analizleri yapılarak yorumlanmıştır.
Uygulama
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde özel olarak yapılandırılmış sunucu
üzerine Moodle öğretim yönetim sistemi kuruldu. Dönem başında CEIT 329 dersine resmi kaydını yaptıran
öğrenciler http://10.10.3.222/ceit329/ adresinden sisteme ulaşıp dönem sonuna kadar eğitim aktivitelerini
yürütmüşlerdir. Ders materyallerine erişim, ödev indirme/yükleme, ders öğretmeniyle/sınıf arkadaşlarıyla
iletişim, kendikendilerini değerlendirme, dönemsonu projesinin hazırlanıp sisteme yüklenmesi gibi dersle ilgili
tüm aktiviteleri rahatlıkla gereçekleştirdiler. Arasınav ve final sınavları ise sınıf ortamında/bilgisayar
laboratuvarında yapılmıştır. Ders ile ilgili işlemler bitip sınavlar da yapıldıktan sonra öğrencilere kullandıkları
öğretim yönetim sistemi ile ilgili hazırlanmış anket dağıtılarak sisteme yönelik görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır.
3.

BULGULAR VE YORUM

Kullanım Sonuçları
Tablo 2’de görüldüğü gibi genel olarak öğrencilerin Moodle ÖYS kullanımından olumlu sonuçlar aldıkları
yönünde görüş belirttikleri anlaşılmaktadır. Anketin “Kullanım Sonuçları” boyutundaki her bir maddedeki
öğrenci görüşlerinin ortalamalarının 4.12 ile 4.32 değerleri arasında olması ve maddeler ortalamasının 4.22
olması, Moodle ÖYS’ni kullanmaktan memnun kaldıkları şeklinde yorumlanabilir.
Öğrenciler, Moodle ÖYS’ni kullanmalarının öğrenme süreçlerini kontrol edebilmelerine imkan sağladığı için en
çok olumlu görüş belitmelerine neden olduğuna dikkat çekmişlerdir (Madde 7: “Dersimde Moodle kullanmam
bana öğrenme sürecimi kontrol etme olanağı verdi, X =4.32, SS=0.78)”. Ayrıca, öğrenciler Moodle ÖYS’ni
kullanmalarının öğrenme hızlarına olumlu etki ettiğini belirtmişlerdir (Madde 1: “Dersimde Moodle kullanmak
çalışmamı hızlı tamamlamama yardımcı oldu, X =4.30, SS=0.84)”. Bunun yanında Moodle ÖYS’ni
kullanmalarının öğrenmelerini kolaylaştırdığına da vurgu yapmışlardır (Madde 8: “Moodle kullanmak
öğrenmeyi kolaylaştırdı,

X =4.30, SS=0.79)”.

Tablo 2. Moodle Açık Kaynak Kodlu ÖYS Kullanan Öğrencilerin ÖYS Hakkındaki Görüşlerinin “ÖYS
Kullanım Sonuçları” ile İlgili Madde Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Kullanım Sonuçları

X

SS

1. Dersimde Moodle kullanmak çalışmamı hızlı tamamlamama yardımcı oldu.

4.30

0.84

2. Dersimde Moodle kullanmak ünitelerdeki performansımı arttırdı.

4.25

0.76

3. Dersimde Moodle kullanmak yaratıcılığımı arttırdı.

4.23

0.86

4. Dersimde Moodle kullanmak çalışma programımdaki
etkililiğimi arttırdı.

4.21

0.82

5. Dersimde Moodle kullanmam öğrenme görevlerimi
tamamlamamı kolaylaştırdı.

4.22

0.79

6. Dersimde Moodle kullanmam öğrenme görevlerimi kolaylıkla kontrol edebilmemi
sağladı.

4.12

0.85

383

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University Edirne
7. Dersimde Moodle kullanmam bana öğrenme sürecimi kontrol etme olanağı verdi.

4.32

0.78

8. Moodle kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırdı.

4.30

0.79

9. Dersimde Moodle kullanmam akademik performansımı arttırdı.

4.14

0.84

10. Moodle’ı çok kolay kullanabildim.

4.26

0.76

11. Moodle’ın ekran tasarımı anlaşılırdı.

4.12

1.04

4.22

0.64

Toplam

Sonuç olarak, hazırlanan YDÜ Moodle ÖYS’nin kullanımı sonucunda içerisinde konumlandırılan öğrenme
aktivitelerinin kullanımı kolaylaştırdığı, etkileşimli modüllerin ve iletişim araçlarının öğrencileri aktif tuttuğu ve
zamandan bağımsız çalışma ortamı ile daha verimli ve etkili çalışma ortamı sağladığı söylenebilir.
Tablo 3. Moodle Açık Kaynak Kodlu ÖYS Kullanan Öğrencilerin Cinsiyetlerinin ÖYS Hakkındaki
Görüşlerininin “Kullanım Sonuçları” Boyutuna Yönelik t-Testi Sonuçları
Kullanım Sonuçları
N

Ortalama

Standart Sapma

Erkek

Cinsiyet

49

4.2096

.65192

Kız

24

4.2538

.61598

t

p

0.277

0.915

*p>0.05

Tablo 3’de görüldüğü gibi, cinsiyete göre ÖYS kullanımına yönelik öğrencilerin görüşlerinde anketin “Kullanım
Sonuçları” ile ilgili boyutunda statistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmamıştır (t = 0.277, p>0.915). Aslında bu
şaşırtıcı bir sonuç değildir. Alanyazında son yıllarda teknoloji kullanımına yönelik yapılan pek çok çalışmada
cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklar olmadığı belirlenmiştir (Chen, 1985; Tsai, Lin & Tsai, 2001; Rees &
Noyes, 2007; Wong & Hanafi, 2007). Günümüzde kadınlar da erkekler kadar teknoloji kullanımına önem
verdiklerinden, erkekler ile aralarında anlamlı farkın olmaması normal karşılanmalıdır.
Öğrenme Üzerine Algılanan Etkileri
Tablo 4 incelendiğinde Moodle ÖYS’nin öğrencilerin akademik performanlarının olumlu yönde ivme
kazanmasına etki ettiği görülmektedir (Madde 1: “Bir öğrenci olarak Moodle, dersimdeki başarım üzerinde
pozitif etki yaptı”, X =4.25, SS=0.94). Başka bir deyişle, öğrencilerin büyük kısmı Moodle ÖYS’nin öğrenmeyi
zaman ve mekandan bağımsız, etkili bir şekilde gerçekleştirdiği yönünde algıya sahiptirler (Madde 5: “Moodle
sayesinde öğrenme sürecinde mekan ve zaman kavramları ortadan kalktı”, X =4.10, SS=0.92). Çalışmanın
sevindirici diğer bir sonucu da, Moodle ÖYS’nin tüm derslerde kullanılması konusunda öğrencilerin istekli
olduklarının tesbit edilmesidir (Madde 8: “Moodle tüm derslerde kullanılmalıdır”,

X =4.00, SS=0.96).

Genel olarak öğrenciler, Moodle ÖYS ile verilecek derslerin etkili ve öğrenmeyi olumlu yönde desteklediği
algısına sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır ( X =4.10, SS=0.91).
Tablo 4. Öğrencilerin Moodle Açık Kaynak Kodlu ÖYS Kullanımının “Öğrenme Üzerine Algılanan Etkileri”
Yönündeki Algıları ile İlgili Maddelerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Öğrenme Üzerine Algılanan Etkileri

X

SS

1. Bir öğrenci olarak Moodle, dersimdeki başarım üzerinde pozitif etki yaptı.

4.25

0.94

2. Dersimde Moodle kullanmak benim için önemlidir.

4.11

0.87

3. Dersimde Moodle kulanmam kişisel öğrenmemi arttırdı.

4.08

0.85

4. Moodle, dersimden geçmeme yardımcı oldu.

4.00

0.96

5. Moodle sayesinde öğrenme sürecinde mekan ve zaman kavramları ortadan
kalktı.

4.10

0.92

6. Öğrenmemde Moodle destek olmuştur.

4.14

0.87

7. Moodle ile Moodle olmadan öğrendiğimden çok daha iyi öğrendim.

4.14

0.89

8. Moodle tüm derslerde kullanılmalıdır.

4.00

0.96

4.10

0.91

Toplam

Tablo 5’de görüldüğü gibi ÖYS kullanımına yönelik öğrencilerin “Öğrenme Üzerine Algılanan Etkiler” ile ilgili
algılarında cinsiyetlerine göre statistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmamıştır (t = -.629, p>0.05). Her iki
cinsdeki öğrencilerin eğitimde teknolojik araçlardan olan ÖYS’nin kullanılmasını kolaylaştıracağına işaret
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ettiğinden (Broos, 2005) akademik başarılarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir. Bununla birlikte, her
iki cinsin algılarında farklılığın tesbit edilmemiş olması, ÖYS’lerinin eğitim amaçlı kullanılmasının “eğitimde
eşitlik” ilkesinin korunmasını da sağlayacağı söylenebilir.
Tablo 5. Moodle Açık Kaynak Kodlu ÖYS Kullanan Öğrencilerin Cinsiyetlerinin “Öğrenme Üzerine Algılanan
Etkileri” Boyutuna Yönelik Algılarının t-Testi Sonuçları
Öğrenme Üzerine Algılanan Etkiler
N

Ortalama

Standart Sapma

Erkek

Cinsiyet

49

3.9056

.67340

Kız

24

4.0104

.66032

t

p

-.629

0.563

*p>0.05

4.

SONUÇ

Araştırmanın genel sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin Moodle ÖYS kullanımına yönelik olumlu görüş
bildirdikleri anlaşılmaktadır. Öğrencilerin, Moodle ÖYS’nin zaman ve mekandan bağımsız öğrenme ortamları
oluşturduğunu ve arayüz tasarımı sayesinde de kullanım kolaylığı sağladığını düşündüklerinden tüm derslerin
uzaktan eğitim uygulamalarında kullanılmasını istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, hem kadın öğrencilerin
hem de erkek öğrencilerin Moodle ÖYS’ne yönelik görüşlerinde statistiksel olarak anlamlı bir farkın tesbit
edilmemiş olması da ileriki günlerde ÖYS’inin eğitimde kullanılmaya başlanmasında herhangi bir sakıncanın
olamadığı yönünde yorumlanabilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin Moodle ÖYS kullanımınının akademik
başarılarını olumlu yönde etkilediği yönünde hemfikir olmaları, bu sistemleri tüm derslerinde kullanmak
istemelerine neden olmuştur.
Teknolojinin hızla gelişip değiştiği günümüzde, eğitim ortamlarının da bu değişime ayak uydurması ve
yenilenmesi kaçınılmazdır. Eğitimin önemli faktörlerinden birisi olan öğrencilerin, değişen eğitim teknolojilerini
kullanmak istemeleri oldukca önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın uzaktan eğitim yapmak isteyen tüm
eğitmenlere ve uzaktan eğitim almak isteyen tüm öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRETİM ELEMANI-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
SOCİAL MEDİA USE BETWEEN STUDENTS AND FACULTY STAFF
Muharrem ÖZDEN1
Özet
Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın
esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında
kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan
araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde
gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını
göstermektedir. Öğrenciler zamanlarının büyük bir çoğunluğunu okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile geçirmektedirler.
Dolayısıyla öğretmen-öğrenci ilişkisinin diğer ilişki türlerine göre eğitimin niteliği ve öğrencilerin akademik başarıları
üzerinde daha büyük bir etki yarattığı bilinen bir gerçektir. Sosyal medya günümüzde bu iletişim biçimine yeni bir boyut
getirmiştir. Bu çalışmada iletişimde artık yadsınamaz bir gerçek olan sosyal medyanın, öğretim elemanları ve öğrenciler
arasında nasıl bir etki yarattığı ve bu iletişimin okula ne şekilde etki ettiği ile ilgili bir çerçeve çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler: iletişim, sosyal medya, öğretim elemanı, öğrenci, okul

GİRİŞ:

1.

Sözlük tanımıyla sosyal ya da toplumsal ağ, “bir ya da birden fazla toplumsal ilişkiyle birbirine bağlanmış,
dolayısıyla toplumsal bir bağ oluşturan bireyler (daha ender durumlarda ortaklıklar ve roller)” anlamına
gelmektedir [1]. “Söz konusu ilişki bağlarının içinde akrabalık, iletişim, arkadaşlık, otorite sayılabilir.” Sosyal
ağlarda aslında işin özü sanal bir “cemaat” oluşturup bunlarla birlikte hareket etme, fikirleri paylaşma, yeni
çözümler üretme ve benzeri çalışmalar yapmaktır.
Bilişim teknolojisindeki gelişmeler çalışma ortamlarımızı, iletişim araçlarımızı ve hatta günlük hayatımızı
değiştirmektedir [2]. Eğitimde değişimi başlatan ve sürdüren girişimlerden biri de ağlardır. Sosyal ve
profesyonel ağlar insanları etkileşim, ilişki ve paylaşılan bilgi aracılığıyla birbirlerine bağlar ve bunu zaman
içerisinde profesyonel bir destek haline getirir. Eğitimsel ağlar yüz yüze olabileceği gibi elektronik de olabilir.
Bu ağların amacı gelişmeyi sağlamak için kurumlar ya da kişiler arasında esnek etkileşim imkânı sunmaktır [3].
Sosyal ağ web siteleri bireylerin internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültürel
seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri insanlara internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve sosyal
yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen sembolik hareketleri göstererek sosyal iletişim kurmaya yarayan web
siteleridir [4]. Günümüzde, birçok sosyal ağ web sitesi ortaya çıkmış olup bu siteler insanların iletişimini,
etkileşimini, işbirliğini, birlikte çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini yeniden şekillendirmektedir. Günümüzde
milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile sosyal ağlar üzerinde çevrimiçi olarak yer almaktadır. Sosyal ağların
öğrenci ve öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirici, katılımı genişletici, akran desteğini güçlendirici ve
işbirliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayıcı özellikleri vardır [5]. Öğrencilerin ve öğretmenlerin
sosyal ağlar aracılığıyla basit adımları takip ederek eğitim amaçlı bir topluluk oluşturması, kendi aralarında
paylaşımları gerçekleştirmeleri, iletişim ve dönüt alabilmeleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Sosyal ağ siteleri
ayrıca öğrenim ve öğretim süreçlerinin metin, video, ses, gibi materyallerle zenginleştirerek öğrencilerin
öğrenme sürecini desteklenmesi ve öğretmenin öğretim ve değerlendirme sürecine destek olması gibi imkânları
da sağlamaktadır [6]. Son beş yılda, sosyal ağ sitelerine, on milyonlarca internet kullanıcısı talep gösterdi ve
böylece sosyal ağlar hem yetişkin hem de genç kullanıcılarla değerini artırdı. Bu noktada sosyal ağlarla ilgili
sayısal verilere bakıldığında büyük önem arz eden rakamlarla karşılaşılmaktadır[7].
Üniversite öğrencilerinin % 82’si ve 19 yaş altının %55’i sosyal ağ kullanır.
- 13‐19 yaş arasının %28’inin blogu bulunmaktadır.
- İnternet kullanıcılarının %28’i etiketlenmiştir ya da fotoğraflar, yeni hikâyeler veya blog mektupları
gibi online içeriklerine göre sınıflandırılmışlardır.
- İnternet kullanıcılarının %48’i YouTube gibi video paylaşım sitesi kullanmaktadırlar.
Sosyal ağlar günlük hayatımızın niteliğini artırmaktadır. Profesyonel ve sosyal hayat, sosyal ağlar aracılığıyla
gittikçe daha fazla rapor edilir, araştırılır, paylaşılır ve öğrenilir olmaktadır[8]. Bu durumda sosyal ağlarda
mahremiyet çizgisinin sorgulanmasını gündeme getirmektedir. Ancak tartışmaya açık olan bu konu sosyal
ağların kullanılırlığını ve sosyal ağlara olan ilgiyi azaltmamaktadır. [9]
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2.

YÖNTEM:

Sosyal medyanın, öğretim elemanları ve öğrenciler arasında nasıl bir etki yarattığı ve bu iletişimin okula ne
şekilde etki ettiği ile ilgili bir çerçeve çizilmiştir. Bu noktadan hareketle örneklem grubunu Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim gören, 18-25 yaş aralığındaki 200 öğrenci oluşturmuştur.
Örneklem grubuna 32 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu grubun sosyal medya kullanıcısı olmasına ve
sosyal medyada öğretim elemanları ile iletişim kuran kişilerden oluşmasına dikkat edilmiştir. Bu anket daha
sonra frekans ve yüzdelik bakımından incelemeye tabi tutulmuş ve buradan hareketle çıkarımlarda
bulunulmuştur.
3.

BULGULAR:

Cinsiyet

f

%

Erkek

52

26

Kadın

148

74

Toplam

200

100

Sosyal medyanın öğrenci öğretim elemanı arasında nasıl bir etki yarattığı ve okula nasıl yansıdığı ile ilgili
uygulanan anket sonuçları ve elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır.
Örneklem grubuna anketle ilgili sorular yöneltilmeden önce sosyal medya yoluyla iletişim kurmak istediği
öğretim elemanlarını seçmede öğretim elemanlarının hangi özelliğinin etkili olduğu sorusu yöneltilmiştir. Bu
bölümde birden çok maddeyi işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Ortaya çıkan frekans değerleri şu şekildedir:
Sosyal Medya Yoluyla İletişim Kurmak
İstediğim Öğretim Elemanlarını
Seçmemde Etkili Olan Faktörler

f
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Fakülte öğrencilerinin bu bölümdeki frekans değerlerinden hareketle şu sonuçlara ulaşılabilir:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

389

Her zaman %

3.

Çoğu zaman %

2.

Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarının gönderilerini
takip ederim.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarının gönderilerine
yorum yaparım.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarının kişisel
sayfalarını takip ederim.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarının üye olduğu
grupları takip ederim.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarıyla mesaj
alışverişi yaparım.
Sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş olmam kullandığım
genel yazı dilinde daha dikkatli olmamı gerektirir.
Sosyal medyada arkadaş olduğum öğretim elemanlarıyla mesajlaşırken
yazı diline daha çok özen gösteririm.
Sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş olmam kullandığım
siyasi içerikli paylaşımlarda daha dikkatli olmamı gerektirir.
Sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş olmam kullandığım
düzeysiz paylaşımlarda daha dikkatli olmamı gerektirir.
Sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş olmam özel
fotoğraflarımı yayınlamada beni kısıtlar.
Sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş olmam argo ve küfür
içeren sözcükleri kullanmamda daha dikkatli olmamı gerektirir.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarıyla yazışma
esnasında okulda kullandığım mesafeli sözlü iletişim kurallarına
uymaya çalışırım.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile yazışırken
zamanın uygunluğu konusuna dikkat ederim.
Sosyal medya yoluyla iletişim kurduğum öğretim elemanlarıyla okul
ortamında ilişkilerimin daha olumluya dönüştüğüne inanıyorum.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları derslerde bana
karşı daha hoşgörülüdür.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları sınavlarda bana
karşı daha esnektir.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları derslerine
devam konusunda bana karşı daha esnektir.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ödev ve proje
tesliminde daha hoşgörülüdür.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile okul
ortamında daha sık iletişim kurarım.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile sınıf
ortamında sık sık iletişim kurarım.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları okul ile ilgili
sorunlarımı daha rahat paylaşırım.
Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanlarından derslerim
ile ilgili yardım istemem daha kolaydır.
Dersle ilgili doküman konusunda sosyal medyada iletişim kurduğum
öğretim elemanından faydalanırım.

Bazen %

1.

Nadiren %

Madde

Hiçbir zaman %

Öğrencinin sosyal medya yoluyla iletişim kurmak istediği öğretim elemanlarını seçmesinde etkili olan faktörler 3
madde etrafında yoğunlaşmaktadır. Bunlar; öğretim elemanının dersini aldığı öğretim elemanı olması, pozitif
iletişimi ve alanı olarak görülmektedir. Yine siyasi düşüncesi ve unvanı da kısmen etkili olan faktörler olarak
işaretlenmiştir.
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24. Sınavlarım konusunda sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim
elemanından bilgi alırım.
25. Ders esnasında soramadığım konularda sosyal medyada iletişim
kurduğum öğretim elemanından bilgi alırım.
26. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile ilgili özel
hayatlarına dair bilgi alışverişinde bulunurum.
27. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile kişisel
sorunlarımı daha rahat paylaşırım.
28. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile okul dışında
zaman geçirme şansı bulurum.
29. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile özel
hayatımla ilgili problemleri paylaşırım.
30. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile psikolojik
problemlerimi paylaşırım.
31. Sosyal medyada iletişim kurduğum öğretim elemanları ile duygusal
problemlerimi paylaşırım.
32. Sosyal medya yoluyla özel hayatı hakkında daha fazla bilgi sahibi
olduğum öğretim elemanının mesleki statüsü benim için okul ortamında
olumlu bir değişikliğe sebep olmuştur.
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Elde edilen bulguların yüzdelik dağılımları sonucunda öne çıkan maddeler ise şu şekildedir:
Öğrencilerin büyük bir bölümü sosyal medyada iletişim kurduğu öğretim elemanlarının gönderilerini takip
etmektedir. Yine sosyal medyada iletişim kurduğu öğretim elemanlarının kişisel sayfalarını takip eden öğrenci
sayısı azımsanmayacak bir yüzde oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal medyada öğretim elemanlarıyla arkadaş
olması, anket verilerine göre onların genel yazı dilini kullanmada daha dikkatli ve özenli davranmasını
beraberinde getirmektedir. Yine bu dikkat ve özen ilgili kitleyle mesaj alışverişi yaparken de önemini
korumaktadır.
Öne çıkan bir başka yüzdeye göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu düzeysiz paylaşımları kullanmada arkadaş
olduğu öğretim elemanlarının etkisiyle daha oto kontrol sahibi görünmektedir. Yine bu maddeyle ilintili olarak
argo ve küfür içeren paylaşımlarda da örneklem grubu daha dikkatlidir. Örneklem grubu sosyal medyada iletişim
kurduğu öğretim elemanlarıyla yazışma esnasında okulda kullandığı mesafeli ve seviyeli sözlü iletişim
kurallarına azami özen göstermektedir. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü öğretim elemanlarıyla özel mesaj
alışverişi yaparken zamanın uygunluğuna dikkat etmektedir.
Anket verilerine göre bir başka önemli sonuç; öğrencilerin bir bölümünün sosyal medya yoluyla iletişim kurduğu
öğretim elemanlarıyla okul ortamında ilişkilerinin daha olumluya dönüştüğüne inanması olarak görünmektedir.
Fakat bu olumluya dönüşen iletişim; örneklem grubuna göre derslere, sınavlara, ödev ve projelere ve okula
devamla ilgili aktivitelere olumlu bir esneklik sağlamamaktadır.
Öğrenci grubu çoğunlukla sosyal medyada iletişim kurduğu öğretim elemanlarıyla okul ve sınıf ortamında daha
sık iletişim kurabildiğini belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin çoğu sosyal medyada iletişim kurduğu öğretim
elemanlarına sosyal medya aracılığıyla okulla ilgili sorunlarını daha rahat paylaştığı ve derslerle ilgili yardım
istemenin daha kolay olduğu noktasında birleşmiştir. Yine dersle ilgili doküman konusunda sosyal medya
aracılığıyla öğretim elemanlarında yardım isteme yoğunlaşılmış bir madde olarak görünmektedir. Sınavların
içeriğiyle ilgili bilgi alma noktasında da sosyal medyanın olumlu bir rolünün olduğu yüzdelik sonuçlardan
çıkmaktadır. Örneklem grubu kişisel problemleri için de kısmen öğretim elemanlarından sosyal medya
aracılığıyla rehberlik ve yardım istemektedir.
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

Hargreaves’e göre eğitimde değişimi başlatan ve sürdüren girişimlerden biri de ağlardır. Sosyal ve profesyonel
ağlar insanları etkileşim, ilişki ve paylaşılan bilgi aracılığıyla birbirlerine bağlar ve bunu zaman içerisinde
profesyonel bir destek haline getirir. Eğitimsel ağlar yüz yüze olabileceği gibi elektronik de olabilir. Bu ağların
amacı gelişmeyi sağlamak için kurumlar ya da kişiler arasında esnek etkileşim imkânı sunmaktır. Aslında
yapılan çalışmanın temel sonucu bu teorinin gerçekliğini ispatlamaktadır. Örneklem grubu temel olarak sosyal
ağları okuldaki formal eğitime destek mahiyetinde kullanmaktadır. Sosyal ağların kullanılmadığı dönemi
düşündüğümüzde öğretim elemanı- öğrenci iletişimi sadece sınıf ve okul ortamını içine alırken, günümüzde artık
mekân ve zaman sınırlamalarını geride bırakan, daha geniş zamana yayılmış ve daha efektif bir duruma
dönüşmüştür. Eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle sosyal ağ iletişiminin öğrencinin kazanımlarını daha da
üst noktalara çekeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak görünmektedir. Sosyal ağlarda öğretim elemanlarıyla iletişim
kuran örneklem grubu, bu iletişimi okul eğitimine katkı sağlamak ve başarısını artırmak bağlamında
değerlendirmekte ve düzeyli bir etkileşimden fayda sağlamak eğilimindedir. Bu sebeple öğretim elemanlarının
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sosyal ağları daha etkin kullanmaları ve öğrenci iletişimini salt okul ve sınıfla sınırlandırmamaları eğitim
mekanizmasının gelişimine büyük bir katkı sunacaktır.
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ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK KAYGILARI VE TEKNOLOJİ
YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S ANXIETIES TOWARDS IWB AND
TECHNOLOGY COMPETENCIES
Hasan TENKOĞLU1, Recep ÇAKIR2

Özet
Bilginin hızla çoğaldığı, paylaşıldığı ve değiştiği bir çağda yaşamaktayız. Bu değişimin eğitim alanına da yansımaları
olmaktadır Bilgi ve iletişim teknolojileri bu değişimde kilit faktörlerden biri olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
eğitim öğretim programlarıyla bütünleştirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Ülkemizde yapılan projeler
ile bu gelişmeler takip edilmeye çalışılmıştır. MEB tarafından 2010 yılında uygulamaya konulan FATİH projesi ile
birlikte, BİT’in eğitim-öğretim programlarıyla bütünleştirilmesine yönelik ciddi adımlar atılmıştır. Bu çalışmanın
amacı ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin etkileşimli tahta kaygı düzeyleri ve ISTE teknoloji yeterliliklerinin belirlenerek
bu değişkenler arasındaki ilişkinin açığa çıkarılmasıdır. Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ve
ilişkisel yönteme göre modellenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Samsun ili Terme ilçesinde 80 erkek ve 68 bayan olmak
üzere toplam 148 ilkokul ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen
Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerini Belirleme Ölçeği” ve ‘’BDE Teknolojilerinin
Kullanımı İle İlgili Kaygı Aşamaları Ölçeği’’dir. Etkileşimli tahta kaygı düzeyi ile ISTE öğretmen yeterlilikleri arasında
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Etkileşimli tahta uyum dönemi ile ilgili olarak İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin
%54,4’ünün etkileşimli tahtayı hiç kullanmadığı ve %28,6’nın ise oryantasyon döneminde olduğu sonucuna varılmıştır.
Etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem, branş, yaş, BDE’yi derslerde kullanım süresi açısından
anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Çalışma sonuçları ilgili literatürle tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, ISTE standartları, kaygı temelli adaptasyon, teknoloji entegrasyonu

1.

GİRİŞ

Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri bilgi sayesinde olmaktadır. Bilginin eğitimle elde edilmesi
ve paylaşılması kaçınılmaz bir gerçektir. Eğitimin giderek çok boyutlu bir hal alması bilişim teknolojilerinin
kullanımının yaygınlaşması ve eğitim alanında belirlenecek politika ve stratejiler içinde yer alması zorunluluk
haline gelmiştir (Turan ve Çolakoğlu, 2008 ).
Öğrenmeye ilişkin hedeflerin öğrenciye kazandırılmasında eğitim teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Bilişim
teknolojileri eğitsel amaçlarının dışında birtakım informal öğrenmelerin kazandırılmasında da
kullanılabilmektedir. (Balkı ve Saban, 2009)
Bilgisayar çağında yaşanan gelişmelerin eğitim hayatımızı ne şekilde etkilediği önemlidir. Eğitim ve bilgisayar
güncelliğini sürekli korumakta olup, artan eğitim ihtiyaçları karşılanması ve eğitimde kalite standartlarının
yükselmesi bilgisayarın eğitim süreciyle bütünleştirilmesi mümkündür (Arslan, 2003).
Adıgüzel ve Yüksel (2012) göre, öğretme ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin kullanımı önemli
görülmektedir. Teknolojinin eğitim ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması bilimsel ve teknolojik gelişime
öncülük etmesi açısından gereklidir. Eğitim kurumları personeli eğitim teknolojilerini bilmeli ve bunları etkin bir
şekilde kullanma becerisine sahip olmalıdır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim sürecine dahil edilmesine yönelik çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu
modellerdeki tanım farklılıkları dikkat çekmektedir. Teknoloji entegrasyonunu; bazı modeller teknolojik araç
gereçlerin öğrenme ortamını zenginleştirmesi, bazı modeller öğrenci öğrenmesini kolaylaştırması, bazı modeller
teknolojiyi eğitim programının bir parçası ya da teknolojinin öğretmen tarafından etkin kullanılması şeklinde
tanımlamaktadır ( Mazman&Usluel, 2011). Eğitim öğretim sürecine teknoloji entegrasyonu modellerindeki
tanımlar her ne kadar farklılık gösterse de genel olarak hepsinin ortak amacı eğitim öğretim sitemlerinin
kalitesini artırmak denebilir.
Usluel ve Demiraslan (2005), BİT’nin eğitim sürecine entegrasyonunda; BT araçlarını kullanabilme becerisi,
eğitim polikataları, okul kültürü ve öğretim programı gibi çeşitli değişkenlerden söz edilebilir. Bu değişkenler
göz önüne alındığında entegrasyon sürecinin dinamik, karmaşık; sürekli araştırma, planlama ve değerlendirme
gerektiren bir süreç olduğu anlaşılmaktadır.
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Genç ve Genç (2013), Teknolojide yaşanan hızlı gelişme ve değişimler eğitimde kendini göstermektedir.
Eğitimde teknolojilerindeki gelişmeler bilginin niteliğinin değişmesine, yeni bilgiler üretilmesine, okulların ve
eğitim sistemlerinin de yenilenmesine yol açmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde mevcut eğitim anlayışları
değişmekte, öğretmenin ve öğrencinin eğitim sürecindeki rolleri yeni bir boyut kazanmaktadır. Yeni anlayışlarla
birlikte eğitim sistemlerinde kalite artışı beklenmekte ve öğretmenlerin bu anlamda kendilerini geliştirmeleri
beklenmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim teknolojilerine de aynı ölçüde etki etmektedir. BDE
uygulamaları Amerika başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu’nun gelişmiş ülkelerinde de hızla
ilerlemeler kaydetmektedir. Küreselleşmeyle beraber eğitim ve öğretimde alanında işbirliği giderek
yayılmaktadır. Hayat boyu öğrenme kavramının önem kazanması, uzaktan eğitim programları artış göstermiştir.
Eğitim ve öğretimde yaşanan bu hızlı gelişmeler neticesinde ülkeler eğitim programlarına BİT’ni entegre ederek,
eğitim programlarının kalitesini artırmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde yapılan çalışmalarla yaşanan bu
gelişmeler takip edilmeye çalışılmış.
Türkiye’de 3 şubat 1993 tarihinde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararı ile 1993-2003 yılları arasında
Türk Bilim Ve Teknoloji Politikası’nın temelleri oluşturulmuş, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu politika
hedefleri öncelikli olarak ele alınmıştır (MEB, 2007)
Fatih Projesi Hakkında
Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi
iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına
hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm
okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı
zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT
donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitimler
verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler
oluşturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:
1.

Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması

2.

Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi

3.

Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı

4.

Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi

5.

Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının

sağlanmasıdır. Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı
tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci
yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım
ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi
eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması
hedeflenmektedir (MEB, 2010)
Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu (2011), Fatih Projesi eğitimde köklü bir reform niteliğinde olup projenin
başarıya ulaşabilmesi için öğretmenler gerekli eğitimleri almalıdır. bu eğitimler ile öğretmenlerin ihtiyacı olan
yeterlilikler kazandırılmalıdır. Bu amaçla öğretmenlerin eğitim ortamlarındaki mevcut durumları açığa
çıkarılmalıdır. Buradan hareketle öğretmenlerin teknoloji yeterliliği konusunda birtakım becerilere sahip olması
gerektiği, bu yeterliliklerin bir standardının olması göz önüne alınmalıdır.
Fatih projesine bütüncül bakıldığında BİT’in eğitim ve öğretim sürecine entegrasyonunu sağlamaya yönelik
önemli bir proje olduğu görülmektedir. Bu projenin başarıya ulaşabilmesi için önemli olan unsurlar sürecin
başında ele alınmalıdır(Kaya ve Usluel, 2011). Bu açıklamadan hareketle Fatih Projesi’nde tüm sınıfların
etkileşimli tahtaların donatılacağı düşünüldüğünde; öğretmenlerin bu teknolojiyi etkin bir şekilde
kullanabilmeleri için gerekli yeterliliklere sahip olmalıdır. Öğretmenlerin bu yeterliliklere sahip olması,
etkileşimli tahtaları eğitim öğretim sürecinde kullanımlarının dışında, bu teknolojilere uygun içerik geliştirme,
öğrenciyi sürece dahil etme ve mesleki gelişimlerini sağlama açısından da değerlendirilmelidir.
Adıgüzel, Gürbulak ve Sarıçayır ( 2011 ) Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın her alanında yenilikler
meydana gelmiştir. Bu yeniliklerin eğitimdeki en önemli yansımalarından birisi de akıllı tahta teknolojileridir.
Akıllı tahta teknolojisi bilgisayar ve projeksiyon ikilisinden daha farklı imkanları da tanımaktadır. Bu imkanlar;
1.
2.
3.

Dersin işleniş sürecini esnek, hızlı ve öğrenci katılımına açık hale getirmesi
Farklı öğrenme yöntem ve tekniklerine elverişli olması
Grupla eğitim etkinliklerine olanak vermesi
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4.
5.
6.
7.

Derste yazılanları kayıt ve sonradan kullanma imkanı sağlamsı
Öğretmenlere farklı değerlendirme yöntemlerine tanıması
Soyut konuların öğretimini kolaylaştırması
Bilgisayar programlarının akıllı tahtalarda kullanılabilmesi

Kaya ve Aydın (2011), teknoloji gelişmelerin sosyal hayata yansımaları sonucu teknoloji hayatın vazgeçilmez
bir parçası haline gelmiştir. Öğrenciler teknoloji ile daha küçük yaşlarda tanışmaya başlayıp, ilgileri bu yönde
gelişmektedir. Öğretmenin merkezde olduğu eğitim metotlarına teknoloji entegre edilmediğinde dersler öğrenci
için sıkıcı ve monoton bir hal alacaktır.
Yıldız ve Tüfekçi ( 2012 ), akıllı tahtalar öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığını belirtmektedir. Akıllı
tahtaların kolay kullanılabilir özelliğe sahip olması öğretmenlerin ders işleme sürecinde motivasyonunu
artırdığını ve öğretimi daha etkili hale getirdiği söylenebilir.
Yıldız, Sarıtepeci ve Seferoğlu (2013), MEB tarafından 2011 yılında hayata geçirilmeye başlayan FATİH Projesi
ile sınıflara monte edilecek akıllı tahtalarla ilgili hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir. Bu hizmet içi eğitimlerin
niteliği öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilikleri karşılıyor gibi görünse de, verilen eğitimlerin süresi bu
yeterlilikleri öğretmenlere kazandırmada yetersiz görünmektedir. Hizmet içi eğitimlere öğretmenlerin BT okur
yazarlığı ve ISTE standartları açısından bakıldığında, bu eğitimlerin eksik kaldığı görülmektedir.
Sınıf ortamında kullanılan tahtalar eğitim ve öğretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Tahtalar geçmişten
günümüze değişim geçirerek dijital özellik kazanmıştır. Akıllı tahta adı verilen interaktif tahtaların kullanımı
giderek yaygınlaştı. Fatih projesi ile birlikte ilköğretim düzeyinde tüm sınıflara akıllı tahtalarla donatılması
amaçlanmaktadır. (Sünkür, Arabacı ve Şanlı, 2012)
Türel (2012), yaptığı çalışmada öğretmenlerin akıllı tahta kullanım yeterliliklerini incelemiş olup, çalışmada
kadın ve erkeklerin akıllı tahta kullanım yeterliliklerini birbirini yakın olduğunu belirtmektedir. Akıllı tahta
kullanım seviyesinin genelde orta ve üzeri derecede olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Çağlar(2012) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin Iste standartlarına ne düzeyde uyum sağladığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin Fatih Projesi kapsamındaki pedagojik uygulamaları ile
ISTE öğretmen standartları karşılaştırılmıştır.
Koçak ve Gülcü (2013) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin etkileşimli tahtaya karşı tutumları
belirleniştir. Öğretmenler LCD panel etkileşimli tahta kullanmaktan rahatsızlık hissetmedikleri, bu teknolojiyi
kullanabilecek yeterliliğe sahip olduklarını ancak gerekli eğitimin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin etkileşimli tahta hakkında olumlu tutum sahibi olduğu görülmüştür.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim teknolojilerine de aynı ölçüde etki etmektedir. BDE
uygulamaları Amerika başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu’nun gelişmiş ülkelerinde de hızla
ilerlemeler kaydetmektedir. Küreselleşmeyle beraber eğitim ve öğretimde alanında işbirliği giderek
yayılmaktadır. Hayat boyu öğrenme kavramının önem kazanması ile uzaktan eğitim programları artış göstermiş
ve buna bağlı olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimdeki önemi daha da artmıştır. . Eğitim ve öğretimde
yaşanan bu hızlı gelişmeler neticesinde ülkeler eğitim programlarına BİT’ni entegre ederek, eğitim
programlarının kalitesini artırmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde yapılan çalışmalarla yaşanan bu gelişmeler takip
edilmeye çalışılmış. 2010 yılında MEB tarafından uygulamaya konulan FATİH projesi de bu gelişmelerden
biridir. Fatih Projesiyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; öğretmen yeterlilikleri, akıllı tahtaların
derslerde kullanımı, verilen hizmet içi eğitimlerin niteliği, ölçek geliştirme çalışmalarının yapıldığı
görülmektedir. Çalışmaların daha çok lise öğretmenleri ve öğrencileri ile yapıldığı göze çarpmaktadır. Fatih
projesinin ilerleyen zamanlarda ilkokul ve ortaokullarda da uygulanacaktır. Öğretmenlerin etkileşimli tahta
kullanımına başlamadan önce sahip oldukları teknoloji standartları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi önemli görülmektedir.
Amaç: Öğretmenlerin sahip olduğu ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin
belirlenerek, aralarında anlamlı bir ilişkin olup olmadığının araştırılmasıdır.
Problem Cümlesi: Öğretmenlerin sahip olduğu ISTE NETS öğretmen standartları ile etkileşimli tahta
kullanmadan önceki kaygı düzeyleri arasındaki ilişki nedir?
Alt Problemler:
1. Öğretmenlerin ISTE teknoloji standartları arasında; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş ve BDE’i
derslerde kullanma süresine göre bir farklılık var mıdır?
2. Öğretmenlerin etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş ve BDE’i
derslerde kullanma süresine göre bir farklılık var mıdır?
3. Öğretmenlerin ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında; cinsiyet, yaş,
mesleki kıdem, branş ve BDE’i derslerde kullanma süresine göre anlamlı bir ilişki varmıdır.
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Kaygı Temelli Adaptasyon Modeli
Kaygı Temelli Adaptasyon Modeli (KTAM) araştırma ve teoriyi tanımlamak için kavramsal bir çerçeve
çizmektedir, bu çerçevenin önemli parçalarının daha net görülebilmesi için bunun bir şekille ifade edilmesi çok
önemlidir. KTAM Modeli şekil 1’de gösterilmiştir. Şekilde modelin önemli elementleri ve araştırmanın
konusunu sunulmuştur.

Kaygı Aşamaları
Farkındalık: Yenilik hakkında çok az bir ilgiye sahip olma ve bunun için kaygı duyma.
Bilgi: Yenilik hakkında genel bir ilgiye sahip olma ve daha çok bilgi edinmek için çaba harcamaktadır. Kişi
kendine özgü yaklaşımla yeniliği değişik boyutlardan incelemeye alır ve yeniliğin genel karakteristik
özelliklerini, getireceği faydaları ve kullanımı için gereken şartları inceler.
Kişisel: Yeniliğin kişisel getirileri hakkında daha çok bilgiye sahip olma ve yenilik adapte edildiğinde kişiyi
nasıl etkiyeceği konusunu sorgulamaktadır.
Yönetim: Yenilik için gereken görevler ve uygulamalardır. Bu aşamada genel olarak yenilik hakkında bilgi ve
kaynaklara ulaşılır. Bu aşamadaki konular etki, yönetim, organizasyon, planlama ve zamandır.
Sonuç: Yeniliğin yapacağı etkiye odaklanılır. Yeniliğin uygunluğu, yeteneğe ve performansa göre adaptasyon
sonunda gelen sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçların daha iyi olması için gereken değişiklikler tartışılır.
İşbirliği: Yeniliğin uygulanmasında diğer kişilere işbirliği yapılır.
Yeniden odaklanma: Yeniliğin getirdiği faydalar düşünülür ve daha iyi çalışabilecek alternatif yollar tekrar
gözden geçirilir. Kişi yenilik hakkında kesin yargılara sahiptir ve değişmesi gereken hususlar veya alternatif
yollar hakkında gerekli olan bilgileri edinmiştir.
Kaygı Aşamaları boyutu, öğretmenlerin ya da diğerlerinin bir yeniliğe nasıl baktıkları ve bununla ilgili
ne hissettiklerini gösterir. Kaygı aşamaları 7 farklı aşama olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Kaygı aşamalarının 4
boyutu bulunmaktadır. Bunlar ilişkisiz, kişisel, görev ve etki. Tablo 1’de kaygı aşamaları özetlenmiştir.
Kaygı Aşamaları ( Hall ve Hord, 1987’den adapte
edilmiştir.) Aşama
1
İlişkisiz
2

Kişisel

3

Görev

4

Etki

Tanım
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Yenilikle ilgili içerik hakkında az
da olsa kaygıda bulunma.
Bilgi ve kaynakların en iyi şekilde
kullanımı ve yeni yaklaşımlara
karşı
talepler
hakkında
kararsızlık.
Bilgi ve kaynakların en iyi şekilde
kullanımı ve yeni yaklaşımların
kullanımı ile ilgili görevler ve
sürece odaklanma.
Hizmetin
gereklerini
nasıl
geliştirileceği
ve
yeni
yaklaşımların hizmet alanları
nasıl etkileyeceğine odaklanma.
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Belirtilen 7 Kaygı Aşaması bu dört kaygı türü arasında gruplanır. Öğretmenler Kişisel Aşamaya
daha çok odaklanmaktadırlar. Görev Kaygısı’nda yeniliğin kullanımı ile ilgili biçim ve program düzenlemelerini
gösterir. Etki aşamasına gelindiğinde ise yeniliğin etkililiğinin artmasıyla daha çok ilgilidir. Değişim sürecinin
farklı noktalarında farklı kaygı aşamaları etkililik gösterir. Bu sonuçla Değişim Kolaylaştırıcısı için önemli olan
bir öğretmenin Kaygı Aşamalarından hangisine daha çok yoğunlaştığını bilmektir. Uygulamada
Kolaylaştırıcılar’ın müdahalelerini düzenlemeleriyle birlikte bağlam, hangi kaygıların daha az ve daha çok etkin
olduğuna bağlıdır.
Kullanım Düzeyleri Kaygı Aşamaları yenilik kullanıcılarının ihtiyacı olan duygulara, düşüncelere ve
bilgiye dairdir. Kullanım Düzeyi yapısı bir yeniliği deneyip uygulama ile daha bilindik hale getiren öğretmenin
davranışlarının kalıplarına odaklanır. Kullanım Düzeyi, bir öğretmenin yenilikle ilgili ne yapıp ne yapmadığını
gösterir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi Kullanım Düzeyleri sekiz kategoriden oluşmaktadır.3 kullanım kategorisi
kullanmayanları, 5 kullanım kategorisi kullanıcıları tanımlamaktadır. Kullanmayanlar kategorisi: (0) Hiç
kullanmama, (1) Oryantasyon ve (2) Hazırlık. Kullanıcı kategorisi: (3) Mekanik kullanım, (4) Rutin kullanım,
(5) Mükemmelleştirme, (6) Entegrasyon ve (7) Yenileme. (Loucks, Newlove ve Hall, Akt. Köle 2011)
ISTE Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları (NETS•T) ve Performans Göstergeleri
Başarılı öğretmenler Öğrenciler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarının (NETS•S) uygulanmasını
sağlayarak model olurlar. Bu amaçla, öğrencilerin aktif katılımlarını ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için
öğrenme deneyimleri tasarımlar, uygular ve değerlendirirler; mesleki uygulamaları zenginleştirirler; öğrenciler,
diğer öğretmenler ve genel olarak toplum için örnek olurlar. Tüm öğretmenlerin aşağıdaki
standartları ve performans göstergelerini başarmalıdırlar.
1. Öğrencilerin kalıcı öğrenmesini ve yaratıcılıklarını kolaylaştırmak ve esin kaynağı olmak
Öğretmenler, yüzyüze ve sanal ortamlarda öğrencilerinin kalıcı öğrenmelerini, yaratıcılıklarını ve yenilikçilik
özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olacak deneyimleri kolaylaştırmak için konu alanına, teknolojiye,
öğrenme ve öğretmeye ilişkin bilgilerini kullanırlar.
2. Dijital Çağ Öğrenme ve Değerlendirme Süreçlerini Tasarımlamak ve Geliştirmek
Öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarında (NETS•T) belirtilen bilgi, beceri ve tutumları
geliştirmek ve içeriğin bağlamı içinde en üst düzeyde öğrenilmesini sağlamak için mevcut araçları ve kaynakları
kullanarak otantik öğrenme ve değerlendirme süreçleri tasarımlayabilir, geliştirebilir ve değerlendirebilirler.
3. Dijatal Çağ İş Yaşamına ve Öğrenme Sürecine Model Olmak
Öğretmenler, küresel ve dijital bir toplumda, yenilikçi bir çalışanın sahip olması gereken bilgi, beceri ve
tutumları sergilerler.
4. Dijital Vatandaşlığı ve Sorumluluğu Teşvik Etmek ve Model Olmak
Öğretmenler, evrimleşmekte olan dijital kültür içinde yerel ve küresel sorun ve sorumlulukları fark eder ve
mesleki uygulamalarında yasal ve etik davranışlar sergilerler.
5. Mesleki Gelişim ve Liderlikte Aktif Olmak
Öğretmenler dijital araç ve kaynakların etkili kullanımını teşvik ederek ve göstererek sürekli biçimde mesleki
uygulamalarını geliştirir, yaşamboyu öğrenmeye model olur ve okullarında ya da mesleki cemiyetleri içinde lider
olurlar (ISTE, 2008).
2.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli: Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde
gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde bir durumun var olan yönleriyle betimlenmesi amaçlanır. İlişkisel
modelde ise iki değişkenin birbirini etkileyip etkilemediklerini anlamak için aralarındaki ilişkiye bakılır.
Evren Ve Örneklem: Araştırmanın evrenini ilkokul ve ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evreni
Samsun ili olup, örneklem ise Terme ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Araştırma Terme Ortaokulu,
Cumhuriyet İlk Ortaokulu, Gölyazı İlk/Ortaokulu, Kocaman ilk/ortaokulu, Dumantepe İlk/Ortaokulu, Ambartepe
İlk/Ortaokulu, Hüseyinmescit İlk/Ortaokulu, Kozluk İlk/Ortaokulu, Sakarlı İlk/Ortaokulu, Anafartalar Ortaokulu,
Fatih İlk/Ortaokulu öğretmenleriyle yürütülmüştür.
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Tablo 1. Çalışma grubundaki öğretmenlere ait kişisel bilgiler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
20-29
30-39
40-49
50-59
Kıdem
0-2 yıl
3-5 yıl
6-9 yıl
10-19 yıl
20 ve üstü yıl
Branş
Sınıf
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Din Kültürü
Diğer
Derslerde BDE kaç yıldır kullanıyorsunuz?
Hiç
1 yıl
2 yıl
3 yıl
4 yıl
5 yıl ve üstü

f

%

80
68

54
46
32
73
40
3

21,6
49,3
27
2

14
22
32
62
18

19
15
12
15
12
11
10

9,4
14,8
21,6
41,8
12,1

54
12,8
10,1
8,1
10,1
8,1
7,4

36,4

6,7
34

23

8
10
10
13
73

Etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili kaç kez
hizmet içi eğitim aldınız?
Hiç
1 kez
2 kez
3 kez
4 kez
5 kez ve üstü

5,4
6,8
6,8
8,8
49,3

124
18
4

83,8
12,2
2,7

1
0
1

Etkileşimli tahta teknolojileri için hangi
uyum döneminde yer almaktasınız?
Hiç kullanmama
Oryantasyon
Hazırlık
Mekanik Kullanım
Rutin Kullanım
Mükemmelleştirme
Entegrasyon
Yenileme

0,7
0
0,7

80
42
13
4
6
1
1
0
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8,8
2,7
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0,7
0,7
0
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Veri Toplama Aracı:
Araştırmada öğretmenlerin ISTE NETS öğretmen standartlarını belirlemek için Çoklar (2008) tarafından
geliştirilen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle ilgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi adlı
doktora tezinde kullandığı “Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerini
Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li Likert tipi olan ölçek için Cronbach Alpha iç tutarlılık
0.957 olarak bulunmuştur. Öğretmenlerin etkileşimli tahta kaygı aşamalarını belirlemek için kullanılan bir diğer
ölçek ise Köle (2011)’ nin ‘’Öğretmenlerin BDE Teknolojilerine Yönelik Adaptasyon Düzeylerinin Kaygı
Temelli Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi’’ adlı yüksek lisans tezinde kullandığı 8’li Likert tipi 35
maddelik ‘’BDE Teknolojilerinin Kullanımı İle İlgili Kaygı Aşamaları Ölçeği’’dir. Bu ölçeğe ait Cronbach Alfa
iç tutarlık değeri 0,837’dir.
Verilerin Çözümlenmesi:
Araştırma sonucu ulaşılan verilen SPSS 18 paket programına hiçbir değişiklik yapılmadan aktarılmıştır.
Verilerin analiz edilmesinde yüzde, t-testi, Kruskall Wallis H testi ve Pearson Korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır.
3.

BULGULAR

Öğretmenlerin sahip olduğu ISTE teknoloji yeterlikleri çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterir mi?
Tablo 2: Cinsiyet değişkenine göre ISTE standartları t-testi sonuçları
Cinsiyet

N

Erkek

88

Kadın

60

X

S

sd

t

p

4,05

0,61

146

1,512

,133

3,90

0,62

Cinsiyete göre iste teknoloji yeterlikleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin yapılan t-testi
sonuçlarına göre; erkek öğretmenlerin Iste teknoloji standartları yönünden daha yeterli olduğu görülse de bu fark
istatistiki olarak anlamlı değildir [t(146)=1,512, p=.133; p>.05].
Tablo 3: Yaşa göre ISTE standartları Kruskal Wallis H testi sonuçları
Yaş

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

20-29

32

72,03

3

3,928

,269

30-39

73

80,33

40-49

40

68,19

50-59

3

43,17

Yaşa göre ISTE teknoloji standartları açısından en yüksek yeterliğe 30-39 yaş arası öğretmenlerin, en düşük ise
50-59 yaş arası öğretmenlerin sahip olduğu görülmüştür. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir
[x2(3)=3,928, p=.269; p>0.05].
Tablo 4: Mesleki kıdeme göre ISTE standartları Kruskal Wallis H Testi sonuçları
Kıdem

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

0-2 yıl

14

83,04

4

2,44

,655

3-5 yıl

22

73,82

6-9 yıl

32

78,67

10-19 yıl

62

74,35

20 yıl ve üstü

18

61,81

Mesleki kıdeme göre ISTE teknoloji standartları 0-2 yıl arası çalışan öğretmenlerde en yüksek, 20 yıl ve üstü
çalışan öğretmenlerde en düşük çıkmıştır. Bu fark istatiksel olarak anlamlı değildir [x2(4)=2,44; p=.655;
p>0.05].
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Tablo 5: Branşa göre ISTE standartları Kruskal Wallis H testi sonuçları
Branş

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

Sınıf

54

81,16

7

6,102

,528

Türkçe

19

67,08

Matematik

15

60,30

Fen Bilimleri

12

90,17

Sosyal Bilgiler

15

72,37

İngilizce

12

70,92

Din Kültürü

11

62,59

Diğer

10

75,75

Branşa göre ISTE teknoloji standartları en yüksek fen bilimleri öğretmenlerinde, sonra sınıf öğretmenlerinde ve
en düşük ise matematik öğretmenlerinde çıkmıştır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir [x 2(7)=6,102 ;
p=.528; p>0.05].
Tablo 6: BDE’yi derslerde kullanım süresine göre Kruskal Walli H testi sonuçları
BDE Kullanım Süresi

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

Hiç

34

67,53

5

10,921

.053

1 yıl

8

65,44

2 yıl

10

89,35

3 yıl

10

61,60

4 yıl

13

48,85

5 yıl ve üstü

73

83,04

BDE derslerinde 2 yıl süreyle kullanan öğretmenlerin ISTE teknoloji yeterlilikleri en yüksek, sonra 5 yıl ve üstü
süreyle kullanan öğretmenlerde ve en az ise 4 yıl süreyle kullanan öğretmenlerde çıkmıştır. Bu farklılık
istatistiksel olarak anlamlı değildir [x2(5)=10,91 ; p=.053; p>0.05].
Öğretmenlerin etkileşimli tahta kaygı düzeylerini etkileyen değişkenler nelerdir?
Tablo 7: Cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları
Cinsiyet

N

Erkek

88

Kadın

60

X

S

sd

t

p

4

1,02

146

,557

,578

4,1

1,15

Öğretmenlerin etkileşimli tahta kaygı düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark göstermemektedir
[t(146)=,557 ; p> 0.05]. Kadın öğretmenlerin etkileşimli tahta kaygı düzeyi (X=4,1), erkek öğretmenlere (X=4)
daha yüksektir denilebilir.
Tablo 8: Yaşa göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi Kruskal Wallis Testi sonucu
Yaş

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

20-29

32

76,39

3

,280

,964

30-39

73

72,68
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40-49

40

76,44

50-59

3

72,67

Yapılan test sonuçlarına göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi ile yaş arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır [x2(3)=.280, p=.964; p>0.05]. test sonuçlarına göre 40-49 yaş arası bireylerde etkileşimli tahta kaygı
düzeyinin daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır.
Tablo 9: Mesleki kıdeme göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi Kruskal Wallis Testi sonucu
Kıdem

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

0-2 yıl

14

88

4

6,350

,174

3-5 yıl

22

80,61

6-9 yıl

32

62,86

10-19 yıl

62

78,89

20 yıl ve üstü

18

62,11

Mesleki kıdem ve etkileşimli tahta kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan Kruskal Wallis test
sonucuna göre istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktur [r(4)=6.350 , p=.174; p>0.05]. Mesleki kıdeme göre 0-2
yıl arasında çalışan öğretmenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir denilebilir fakat bu fark istatistiki olarak
anlamlı değildir.
Tablo 10: Branşa göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi Kruskal Wallis Testi sonucu
Branş

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

Sınıf

54

69,22

7

7,192

.409

Türkçe

19

84,21

Matematik

15

89,33

Fen Bilimleri

12

71,46

Sosyal Bilgiler

15

68,47

İngilizce

12

59,75

Din Kültürü

11

74,41

Diğer

10

92,80

Branşa göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi test sonucuna bakılırsa; en yüksek kaygının diğer (beden eğitimi,
görsel sanatlar ve müzik) öğretmenlerinde ve daha sonra matematik öğretmenlerinde olduğu görülmektedir. Bu
fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [ r(7)=7,192, p=.409; p>0.05].
Tablo 11: BDE’yi derslerde kullanım süresi ile etkileşimli tahta kaygı düzeyi Kruskall Wallis test sonucu
BDE Kullanım Süresi

N

Sıra Ort.

sd

X2

p

Hiç

34

68,91

5

10,02

.075

1 yıl

8

90,44

2 yıl

10

86,65

3 yıl

10

105,25

4 yıl

13

83,81

5 yıl ve üstü

73

67,82
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BDE’yi derslerde kullanım süresine göre etkileşimli tahta kaygı düzeyi en yüksek BDE’yi 3 yıl süreli kullanan
öğretmenlerde görünmektedir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. [r(5)=10.02, p=.075; p>0.05]
Öğretmenlerin ISTE teknoloji standartları puanları ile kaygı düzeyi puanları arasında anlamlı bir ilişki
var mıdır?
Tablo 12: Cinsiyete göre ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyi arasındaki ilişki
Cinsiyet

N

Pearson Korelasyon

P

Erkek

88

,045

0.67

Kadın

60

-,288

0.26

Cinsiyete göre; teknoloji standartları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki düzeyine belirlemek için yapılan
Pearson Korelasyon kat sayıları şöyledir. Erkek öğretmenlerde teknoloji standartları ile kaygı düzeyi arasında
pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki görünmekte ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı görünmemektedir
[r(88)=.045 ; p > .05]. Bayan öğretmenlerde teknoloji standartları ile kaygı düzeyleri arasında zayıf negatif ilişki
görünmekte ve bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır [ r(60)= .288 ; p<.05 ]
Tablo 13: yaşa göre Pearson Korelasyon testi sonucu
Yaş

N

Pearson Korelasyon

P

20-29

32

-,081

0.65

30-39

73

-,195

0.098

40-49

40

-,091

0.57

50-59

3

,997

0.049

Yaşa göre öğretmenlerin teknoloji standartları ile kaygı düzeyleri arasında ilişki; 20-29 yaş arası öğretmenlerde
çok zayıf ve negatif yönlü bir ilişki görünmektedir. Bu ilişki istatiksel olarak anlamlı görünmemektedir [r(32)=,081; p>.05].
30-39 yaş arası öğretmenlerde çok zayıf ve negatif yönlü bir ilişki görünmektedir. Bu ilişki istatistiksel olarak
anlamlı görünmemektedir [r(73)=-,195; p>.05].
40-49 yaş arası öğretmenlerde çok zayıf ve negatif yönlü bir ilişki görünmektedir. Bu ilişki istatistiksel olarak
anlamlı görünmemektedir [r(40)=-,091; p>.05].
50-59 yaş arası öğretmenlerde çok yüksek ve pozitif yönlü bir ilişki görünmektedir. Bu ilişki istatistiksel olarak
anlamlı görünmemektedir. [r(3)=,997 ; p < .05].
Tablo 14: Branşa göre ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyi arasındaki ilişki
Branş

N

Pearson Korelasyon

P

Sınıf

54

-,272

0.04

Türkçe

19

-,467

0.04

Matematik

15

-,249

0.37

Fen Bilimleri

12

-,330

0,29

Sosyal Bilgiler

15

,259

0.35

İngilizce

12

-,225

0.48

Din Kültürü

11

,789

0.004

Diğer

10

,073

0.82
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Öğretmenlerin teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesine
yönelik yapılan Pearson korelasyon katsayısı sonuçları:
Sınıf öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında negatif yönlü ve
zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı görünmektedir [ r(54)=.272 ; p<0.05 ]
Türkçe öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında negatif yönlü ve
zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı görünmektedir [ r(54)=.467 ; p<0.05 ]
Matematik öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında negatif yönlü
ve çok zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir [ r(15)=.249; p>0.05 ].
Fen Bilimleri öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında negatif
yönlü ve zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı görünmemektedir [ r(12)=.330 ; p>0.05 ].
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında pozitif
yönlü ve zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir
[ r(15)=.259; p>0.05 ].
İngilizce öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları arasında negatif yönlü
ve çok zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir [ r(12)=.225; p>0.05 ].
Din Kültürü ve Ahlak Bilgiler öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı puanları
arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır [ r(11)=.789 ; p<0.05]
Diğer derslerin (Beden eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar) öğretmenlerinin teknoloji standardı puanları ile
etkileşimli tahta kaygı puanları arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiksel olarak
anlamlı değildir [ r(10)=.073; p>0.05 ].
Tablo 15: Mesleki kıdeme göre ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyi arasındaki
ilişki
Mesleki Kıdem

N

Pearson Korelasyon

P

0-2 yıl

14

-,032

0.91

3-5 yıl

22

-,300

0.17

6-9 yıl

32

,103

0.57

10-19 yıl

62

-,249

0,051

20 yıl ve üstü

18

,137

0.58

Öğretmenlerin teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine
yönelik yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçları:
Mesleki kıdemi 0-2 yıl arasında olan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimle tahta kaygı düzeyi
puanları arasında negatif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişki istatistiki olarak bir anlam
ifade etmemektedir [r(14)=.032 ; p>0.05]
Mesleki kıdemi 3-5 yıl arasında öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimle tahta kaygı düzeyi
puanları arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir
[r=(22)=.300 ; p>0.05]
Mesleki kıdemi 6-9 yıl arasında olan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimle tahta kaygı düzeyi
puanları arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişki istatistiki olarak bir anlam
ifade etmemektedir [r(32)=.103 ; p>0.05]
Mesleki kıdemi 10-19 yıl arasında olan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimle tahta kaygı
düzeyi puanları arasında negatif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişki istatistiki olarak bir
anlam ifade etmemektedir [r(62)=.249 ; p>0.05]
Mesleki kıdemi 20 ve üstü yıl olan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimle tahta kaygı düzeyi
puanları arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişki istatistiki olarak bir anlam
ifade etmemektedir [r(18)=.137 ; p>0.05].
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Tablo 16: BDE’yi derslerde kullanım süresine göre ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı
düzeyi arasındaki ilişki
BDE kullanım süresi

N

Pearson Korelasyon

P

Hiç

34

,155

0.38

1 yıl

8

-,266

0.52

2 yıl

10

-,096

0.79

3 yıl

10

-,303

0.39

4 yıl

13

,185

0.54

5 yıl ve üstü

73

-,240

0.04

Bilgisayar destekli eğitimi derslerde kullanım durumuna göre Pearson Korelasyon analizi sonuçları: Derslerinde
BDE’yi hiç kullanmayan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri puanları
arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir ilişki vardır. Bu ilişki istatistiki olarak anlamlı değildir [r(34)=.155 ;
p>0.05 ].
Bilgisayar destekli eğitimi 1 yıldır kullanan öğretmenlerde bu ilişki negatif yönlü, zayıf ve istatistiki olarak
anlamlı değildir [ r(8)= .266 ; p>0.05].
Bilgisayar destekli eğitimi derslerinde 2 yıldır kullanan öğretmenlerde bu ilişki negatif yönlü, çok zayıf ve
anlamlı değildir [ r(10)=.096 ; p>0.05 ].
Derslerinde BDE’yi 3 yıldır kullanan öğretmenlerde bu ilişki negatif yönlü, zayıf ve anlamlı değildir [
r(10)=.303 ; p>0.05 ].
BDE’yi derslerinde 4 yıldır kullanan öğretmenlerde bu ilişki; pozitif yönlü, çok zayıf ve anlamlı değildir [
r(13)=.185 ; p>0.05].
BDE’yi derslerinde 5 yıl ve üstü süredir kullanan öğretmenlerin teknoloji standardı puanları ile etkileşimli tahta
kaygı düzeyi puanları arasında negatif yönlü, çok zayıf ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır [ r(73)=.240 ;
p<0.05].
4.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahtanın henüz ulaşmadığı ilkokul ve ortaokullarda çalışan
öğretmenlerle yapılmıştır.Bu araştırmada ilkokul ve orta okul öğretmenlerinin ISTE standartları açısından
yeterlik durumları, etkileşimli tahtaya yönelik kaygı düzeyleri ve öğretmenlerin ISTE standartları yeterliği ile
etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasındaki ilişki kaygı temelli adaptasyon modeline göre incelenmiştir.
Öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanım düzeylerine bakıldığında; %54,4 hiç kullanmama, %28,6 oryantasyon,
%8,8 hazırlık, % 2,7 mekanik kullanım, %4,1 rutin kullanım, %0,7 mükemmelleştirme, %0.7 entegrasyon
dönemlerinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin çoğunluğunun etkileşimli tahtayı
derslerinde kullanmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik alacağı eğitimler bu anlamda
büyük önem taşımaktadır.
Öğretmenler ISTE teknoloji standartları yönünden aritmetik ortalama değerleri cinsiyete göre erkek
öğretmenlerde X=4,05, kadın öğretmenlerde X=3,90 bulunmuştur. Erkekler lehine yönüne bir fark görünse de bu
fark istatistiki olarak anlamlı değildir. Buradan hareketle öğretmenlerin ISTE teknoloji standartları ortalaması 4
civarında olup bu seviye katılıyorum derecesine karşılık gelmektedir. Katılıyorum derecesi için ISTE standartları
açısından yeterlidir denilebilir. Yaş değişkeni, mesleki kıdem, branş ve BDE’i derslerde kullanım durumlarına
göre öğretmenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretmenlerin bu değişkenler açısından farklı
puanlara sahip olduğu görülse de ISTE standartları açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin etkileşimli tahtaya yönelik kaygı puanlarına bakıldığında kadın öğretmenlerin etkileşimli tahta
kaygı düzeylerinin erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ve bu farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür.
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40-49 yaş arası bireylerde, 0-2 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerde, diğer branş öğretmenlerinde ve BDE’yi
üç yıl süreyle kullanan öğretmenlerde etkileşim tahta kaygı düzeyleri yüksek çıkmıştır. Yaşa, mesleki kıdeme ve
BDE derslerde kullanım süresine göre yapılan test sonuçları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Erkek öğretmenlerde ISTE standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamasına rağmen, bayan öğretmenlerde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bayan öğretmenler için ISTE
teknoloji standartları arttıkça etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin azaldığı söylenebilir.
50-59 yaş arası öğretmenlerde ISTE teknoloji standartları ile etkileşimli tahta kaygı düzeyi arasında anlamlı
pozitif ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre 50-59 yaş arası öğretmenlerin ISTE teknoloji yeterlilikleri arttıkça
etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin de arttığı söylenebilir.
Sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerinin ISTE teknoloji yeterlilikleri ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri
arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bu bulguya göre sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin teknoloji
yeterlilikleri arttıkça etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin azaldığı söylenebilir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgiler
öğretmenlerinde ise bu ilişki pozitif yönlü ve anlamlı çıkmıştır. Din Kültürü ve Ahlak bilgiler öğretmenleri için
ISTE teknoloji yeterlilikleri arttıkça etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Mesleki kıdeme göre ISTE teknoloji yeterlilikleri ile etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
BDE’yi derslerinde 5 yıl ve daha fazla süredir kullanan öğretmenlerde ISTE teknoloji yeterlilikleri ile etkileşimli
tahta kaygı düzeyleri arasında etkileşimli tahta kaygı düzeyleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Bu sonuca göre BDE’i derslerde 5yıl ve üzeri süredir kullanan öğretmenlerin ISTE teknoloji
yeterlilikleri arttıkça etkileşimli tahta kaygı düzeylerinin azaldığı söylenebilir.
Etkileşimli tahta ile ilgili öğretmenlere verilecek hizmet içi eğitimlerde; yaş, mesleki kıdem ve branş gibi
faktörler göz önünde bulundurulmalı. Özellikle ileri yaştaki öğretmenlerin teknoloji yeterliklerinin artırılması
için çalışmalar düzenlenmelidir. Bu çalışmanın gelecekte daha büyük örneklem ile yapılması ve projenin
uygulama aşamasından sonra tekrar aynı araştırıların yapılması önemli görülmektedir.
5.
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