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ÖZET: Başar› sadece bir işi yapmak için gerekli bece-

rilere sahip olmaya bağl› değildir. Ayn› zamanda, bu bece-

rilerin etkin şekilde ve güvenle kullan›m›n› gerektirir. Öz-

yeterlik alg›s›, kişinin bir işi yapmak için gerekli becerilere

sahip olduğu konusundaki kendine olan inanc›d›r. Rehber-

lik rollerinden dolay› öğretmenlerin, bilgi kaynaklar›na

ulaşma, bilgiyi bulma, kullanma ve iletmede her türlü araç

ve teknolojiyi kullan›rken kendilerini yeterli ve güvenli

hissetmeleri gerekmektedir. 

Bu çal›şmada, öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ›

ve bilgisayar öz-yeterlik alg›lar› incelenmiş; söz konusu iki

alg› aras›ndaki ilişki ve bunlar›n y›llar içinde değişim gös-

terip göstermediği araşt›r›lm›şt›r.

Anahtar Sözcükler: bilgi okuryazarl›ğ›, bilgisayar okurya-

zarl›ğ›, öz-yeterlik

SUMMARY: Success is not simply based on the pos-

session of necessary skills for performance, it requires the

confidence to use these skills effectively. Self – efficacy re-

fers to a belief in one’s ability to perform specific tasks.

Because of their mentor roles, teachers must feel confident

and competent in the use of information sources and in the

use of any tools and technology to find, use and communi-

cate information.

In this paper, initial teacher training students’ perce-

ived self efficacy both for  information and computer lite-

racy was explored. The correlation between these percepti-

ons and how it changes across the years were also exami-

ned. 

Keywords: information literacy, computer literacy, self-effi-

cacy

I. GİRİŞ

Günümüz toplumlar› yaşam boyu öğrenme

becerilerine sahip, başka bir deyişle sürekli ola-

rak bilgisini yenileyebilen, değişime ayak uydu-

rabilen, gelişmeleri takip edebilen ve bilinçli bir

bilgi tüketicisi olman›n yan› s›ra bilgi üretebilen

bireylere gereksinim duymaktad›r. Toplumun

gereksinim duyduğu insan profiline uygun bi-

reyler yetiştirme sorumluluğunu üstlenmiş olan

eğitim kurumlar›ndan beklenen ise bilgi beceri-

leriyle donat›lm›ş (bilgiye ulaşabilen, kullanabi-

len, iletebilen ve üretebilen), teknolojiyi kulla-

nabilen ve kendi kendisine öğrenebilen (öğren-

meyi öğrenmiş) bireyler yetiştirmeleridir. Günü-

müzde bir çok ülkede görülen okullar›n yeniden

yap›land›r›lmas› çal›şmalar› da bu gelişmelerle

doğrudan ilişkilidir. Söz konusu çal›şmalar öğ-

retmenlerin rollerini daha çok bir yol gösterici

olarak belirlemekte, öğrencileri aktif kat›l›mc›-

lar haline getirmeye çal›şmaktad›r. Çeşitli bilgi

kaynaklar›n›n olduğu kadar bilgisayar teknoloji-

lerinin de kullan›m›n› gerektiren bu yeni yap›-

lanma bilgi okuryazarl›ğ› ve bilgisayar okurya-

zarl›ğ› becerilerinin geliştirilmesini zorunlu k›l-

maktad›r. Tüm bu gelişmeler öğrencilerin oldu-

ğu kadar onlar› yönlendirme sorumluluğunu üst-

lenen öğretmenlerin de söz konusu becerilerle

donat›lmas› gereğini ortaya ç›kartm›şt›r.

ISTE (International Society for Technology

Education – Uluslararas› Teknoloji Eğitimi Der-

neği, 2000) taraf›ndan öğretmenlerde bulunmas›

gereken beceriler s›ralan›rken bilgi ve teknoloji

becerilerine de yer verilmiştir. Öğretmenlerin
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bilgi okuryazarl›ğ› becerilerine sahip olmalar›

ve yeni eğitim teknolojilerini öğretim sürecinde

kullanabilmeleri gerektiği ALA (Amerikan Lib-

rary Association – Amerikan Kütüphane Derne-

ği) taraf›ndan da vurgulanm›şt›r (ALA, 1989;

Breivik, Hancock & Senn, 1998).

II. KONUNUN ÖNEMİ

Modern toplumlarda bilgisayar teknolojileri-

nin kullan›m› her meslek dal› için kaç›n›lmaz

hale gelmiştir. Bunun sonucunda bilgisayar

okuryazarl›ğ› becerileri modern toplumun birey-

leri için kritik önemi olan beceriler olarak karş›-

m›za ç›kmaktad›r. Bilgisayar teknolojileri sade-

ce öğrenme ve öğretmede kullan›lacak araçlar

değil ayn› zamanda bilgiyi bulma ve iletmede de

kullan›lan araçlard›r. Geer, White ve Barr

(1998), bu araçlar› etkin ve etkili bir şekilde kul-

lanabilmek için kişilerin/bireylerin kendilerini

bu araçlar›n kullan›m›nda yetkin ve güvenli his-

setmeleri gerektiğini, eğer böyle hissetmiyorlar-

sa söz konusu araçlar› verimli bir şekilde kulla-

namayacaklar›n› hatta belki de hiç kullanmaya-

caklar›n› vurgulamaktad›r. 

Mevcut bilgi miktar› katlanarak artarken he-

men her alanda teknoloji kullan›m› h›zla yayg›n-

laşmaya başlam›ş, sonuçta yaşam boyu değiş-

meden devaml›l›ğ›n› sürdürebilen bir meslek

grubu kalmam›şt›r. Tüm bu gelişmelerden en

çok etkilenen alanlardan birisi de eğitim alan›

olmuş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğren-

me-öğretme süreciyle bütünleştirilmesi zorunlu

hale gelmiştir. Wilson’›n (2002) da vurgulad›ğ›

gibi bu bütünleştirmenin başar›s› teknoloji kul-

lan›m›n›n yan› s›ra öğretmenlerin bilgi okurya-

zarl›ğ› (bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bil-

giyi iletme) becerilerini geliştirmelerine bağl›-

d›r. Öğretmenlerin değişikliklere ve gelişmelere

ayak uydurma çabalar› sadece kendilerini değil

yetişmekte olan nesli de etkilemekte, çağ›n in-

san gücü gereksinimlerini karş›lamak aç›s›ndan

belirleyici olmaktad›r.

Günümüzde öğretmenlerin dolay›s›yla öğret-

men adaylar›n›n konu alan› bilgisi ve pedagojik

formasyonlar›n›n yan›s›ra bilgi sahibi olmalar›

gereken iki önemli alan daha vard›r. Bunlardan

birisi teknolojiyi öğretim sürecinde kullanman›n

kaç›n›lmaz sonucu olarak bilgisayar teknolojile-

ri diğeri ise bilgi okuryazarl›ğ›d›r. Bilgi okurya-

zarl›ğ› becerileri 21. yüzy›l›n gereği olarak orta-

ya ç›kan yaşam boyu öğrenmenin temel taş›d›r.

Bilgisayar teknolojilerini kullanma becerisi ise

sadece öğretimi destekleyici bir unsur değil ayn›

zamanda bilgi okuryazarl›ğ› becerilerinin de ön

koşuludur (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2002a;

2002b).

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylar›n›n hem

kendi kendilerini geliştirmek hem de öğrencile-

rini yönlendirebilmek için bu iki alanda bilgi ve

beceri sahibi olmalar› gerekmektedir. Ayr›ca

başar›l› uygulamalar geliştirebilmeleri için söz

konusu alanlarda bilgi ve becerinin yan› s›ra, öz-

yeterlik alg›lar›n›n gelişmiş olmas› da gerek-

mektedir.

III. ÖZ-YETERLİK KAVRAMI

Öz-yeterlik alg›s›, kişinin bir işi yapmak için

gerekli becerilere sahip olduğu konusundaki

inanc›d›r (Bandura, 1997; Zimmerman, 1995;

Kear, 2000; Gawith, 1995). Bandura  (1995), öz-

yeterliğin, yapabilip yapamayacağ›ndan bağ›m-

s›z olarak kişinin bir şeyi yapabileceği konusun-

daki inanc› olduğunu özellikle vurgular. Bura-

dan öz-yeterlik alg›s›n›n başar› için tek baş›na

yeterli olmad›ğ› fakat başar›y› olumlu yönde et-

kilediği anlam›n› ç›kartabiliriz. Bandura’ya göre

(1997) başar› sadece bir işi yapmak için gerekli

becerilere sahip olmaya bağl› değildir; başar› ay-

n› zamanda bu becerilerin etkin şekilde ve gü-

venle kullan›m›n› gerektirir. Nitekim Gawith

(1995) kişinin herhangi bir işi yapabilecek bece-

riye sahip olmas›na rağmen bunu yapabileceği

konusunda özgüveni yoksa yapamayabileceğini

belirtir. Öz-yeterlik, Bandura’n›n (1986) sosyal

öğrenme kuram›n›n (social learning theory)

anahtar kavram›d›r. Bu kuram,  kişilerin beceri-

lerini etkin şekilde kullanabilmeleri için önce

kendilerini bu alanda güvenli hissetmeleri ge-

rektiğini söyler (Bandura, 1977). Davran›şlar ve

deneyim aras›nda, deneyimle de öz-yeterlik al-

g›s›n›n gelişmesi aras›nda yak›n bir ilişki vard›r.
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Nitekim bu konuda yap›lan araşt›rmalar öz-ye-

terliği etkileyen çeşitli faktörler olduğunu (Bak›-

n›z Bandura, 1995; 1997; 1986; Hill, Smith ve

Mann, 1987) bunlardan birisinin de deneyim ol-

duğunu, yeterlik alg›s›n›n zaman içinde deneyim

ve buna bağl› olarak becerilerin yavaş yavaş art-

mas› ile geliştiğini göstermektedir (Bandura,

1986). Pozitif deneyimler öz-yeterliğin gelişme-

sini sağlamaktad›r (Delcourt & Kinzie, 1993).

Temelde sosyal psikoloji alan›nda geliştiril-

miş bir kavram olan öz-yeterliğin pek çok alana

uyarland›ğ› ve farkl› disiplinlerde kullan›ld›ğ›

görülmektedir (Bak›n›z: Kear, 2000; O’Leary,

1985; Lev, 1997; Schunk, 1985). Örneğin bilgi-

sayar öz-yeterlik alg›s› üzerine pek çok çal›şma

yürütülmüştür (Bak›n›z: Aşkar ve Umay, 2001;

Karsten ve Roth, 1998; Compeau ve Higgins,

1995; Hill, Smith ve Mann 1987). Yap›lan çal›ş-

malar genellikle öz-yeterlik alg›s› ile başar› ara-

s›ndaki ilişkiye yönelik çal›şmalard›r. Öz-yeter-

lik alg›s› her alanda olduğu gibi bilgi okuryazar-

l›ğ› alan› için de geçerlidir. Günümüzde bireyle-

rin, bilgi problemi çözme etkinliklerini başar›y-

la yürütebilmeleri; kendi kendisini yönlendiren,

motive eden, yaşam boyu öğrenebilen bireyler

haline gelebilmeleri için bilgi becerileri konu-

sunda pozitif bir öz-yeterlik alg›s› geliştirmeleri

gerekmektedir. 

Gerek bilgisayar okuryazarl›ğ› gerekse bilgi

okuryazarl›ğ› alanlar›nda kişinin sahip olduğu

öz-yeterlik alg›s› başar›lar›n› etkileyecektir.

Başka bir deyişle, onlara en az›ndan bir şeyleri

deneme, tecrübe etme cesaretini verecektir. Bu

durumun da kendi kendine öğrenmenin, moti-

vasyonun koşullar›ndan biri olduğu bilinmekte-

dir. 

IV. ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA

Bu çal›şmada Hacettepe Üniversitesi Eğitim

Fakültesi’ne bağl› üç farkl› alandaki öğrencile-

rin (öğretmen adaylar›n›n) bilgisayar ve bilgi

okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›lar›na bak›lm›şt›r.

Mevcut program içerisinde öğrencilerin söz ko-

nusu alanlarda öz-yeterlik alg›lar› ne kadar ge-

lişmektedir, bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ile bilgi

okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› aras›nda bir iliş-

ki var m›d›r ve öz-yeterlik alg›s› zaman içinde

deneyimle geliştiğine göre s›n›flar aras›nda öz-

yeterlik alg› düzeyleri aras›nda fark var m›d›r?

sorular›na yan›t aranm›şt›r. 

Çal›şma kapsam›na al›nan öğrenciler  Bilgi-

sayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,

İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği ve

İlköğretim Bölümü  Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans Program› öğrencileridir. Bu üç bölümde

de doğrudan bilgi okuryazarl›ğ› ile ilgili bir ders

okutulmamaktad›r. Bölümlerde öğrenciler farkl›

dersler içerisinde verilen ödev ve projelerle araş-

t›rma becerilerini kazanmaktad›rlar. Bu kapsam-

da bilgi okuryazarl›ğ› ile ilgili konular›n  bir k›s-

m›na değinilmektedir. Ayr›ca, bu ödev ve proje-

lerle öğrencilerin y›llar aras›nda giderek artan

şekilde kütüphanelere ve bilgi kaynaklar›na

yönlendirildikleri bilinmektedir. Bilgisayar

okuryazarl›ğ› konusunda ise, Bilgisayar ve Öğ-

retim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün ders

programlar› kaç›n›lmaz şekilde teknoloji ağ›rl›k-

l› dersler içermektedir. Diğer iki bölümde ise

öğrencilere  ikinci s›n›fta “Bilgisayar” dersi kap-

sam›nda “bilgisayar okuryazarl›ğ›” becerileri

kazand›r›lmaktad›r. Ayr›ca, her iki bölümün öğ-

rencilerine   üçüncü  s›n›fta alanla ilgili bilgisa-

yar destekli eğitim dersleri verilmektedir. Bun-

lara ek olarak öğrencilerin haz›rlad›klar› proje-

lerde teknolojiyi kulland›klar› ve internet üze-

rinden bilgi arad›klar› araşt›rmac›lar taraf›ndan

gözlenmiştir. 

Problem

Bu çal›şmada, öğretmen adaylar›n›n bilgi

okuryazarl›ğ› öz-yeterlik ve bilgisayar öz-yeter-

lik alg›lar› incelenmiştir. Bu çal›şma çerçevesin-

de aşağ›daki sorulara yan›t aranm›şt›r: 

a. Öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ›

öz-yeterlik alg›lar› hangi düzeydedir? Bö-

lümlere göre farkl›l›k göstermekte midir?

b. Öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ›

öz-yeterlik alg›lar›  s›n›flara göre farkl›l›k

göstermekte midir?
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c. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar öz-yeter-

lik alg›lar› hangi düzeydedir?  Bölümlere

göre farkl›l›k göstermekte midir?

d. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar öz-yeter-

lik alg›lar› s›n›flara göre farkl›l›k göster-

mekte midir?

e. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar  öz-ye-

terlik alg›lar› ile bilgi okuryazarl›ğ› öz-

yeterlik alg›lar› aras›nda anlaml› bir ilişki

var m›d›r?

Çal›şmada bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik al-

g›s› ile bilgisayar öz-yeterlik alg›s› aras›nda bir

ilişki olabileceği ve s›n›flar büyüdükçe her iki

alanda da öz-yeterlik alg›lar›n›n artacağ› varsa-

y›mlar›ndan yola ç›k›lm›şt›r.

V. YÖNTEM

Çal›şmada betimsel yöntem kullan›lm›şt›r.

Çal›şma Grubu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bil-

gisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölü-

mü, İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenli-

ği ve İlköğretim Bölümü  Fen Bilgisi Öğretmen-

liği Lisans Programlar›na devam etmekte olan

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü s›n›f öğren-

cileri çal›şma grubunu oluşturmaktad›r.  

Üniversite giriş s›navlar›nda ayn› puan türüy-

le öğrenci almalar›, söz konusu üç bölümün

araşt›rma için seçiminde rol oynam›şt›r.

Veri Toplama Araçlar›

Çal›şmada biri bilgi okuryazarl›ğ› öz–yeter-

lik diğeri bilgisayar öz-yeterlik alg›s›n› ölçmek

amac›yla iki farkl› ölçek kullan›lm›şt›r. 

a. Bilgi Okuryazarl›ğ› Öz-yeterlik Alg›s› Öl-
çeği:  Yukar›da belirtilen sorulara yan›t aramak

amac›yla araşt›rmac›lar taraf›ndan 85 maddelik

bir bilgi okuryazarl›ğ›  öz-yeterlik alg›s›  ölçeği

haz›rlanarak, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim

Bölümü S›n›f Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğ-

retmenliği birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü

s›n›f öğrencilerine  uygulanm›şt›r. Ön uygulama

sonuçlar›na göre ölçeğin güvenirlik katsay›s› .78

olarak bulunmuştur. 5’li Likert tipi ölçekte su-

nulan seçenekler  “her zaman = 5”, “çoğunlukla

= 4”, “bazen = 3”, “nadiren = 2”, “hiçbir zaman

= 1” şeklinde puanlanm›şt›r. Bu ölçek araşt›rma-

c›lar taraf›ndan daha önce oluşturulan ve kulla-

n›lan (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2002b) bilgi

okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› ölçeğinin gelişti-

rilmiş  biçimidir. 

b. Bilgisayar Öz-yeterlik Alg›s› Ölçeği: Bu

çal›şmada Aşkar ve Umay (2001) taraf›ndan ge-

liştirilen 18 maddelik ve 5’li Likert tipine uygun

olarak puanlanan “bilgisayara ilişkin öz–yeterlik

alg›s› ölçeği” kullan›lm›şt›r. Ölçeğin güvenirlik

katsay›s› .70’dir.  

Bulgular ve Yorum

Çal›şma sonucunda elde edilen bulgular araş-

t›rmada yan›t aran›lan sorulara uygun başl›klar

alt›nda s›ras›yla ele al›nm›ş ve yorumlanm›şt›r.

a. Öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ›
öz-yeterlik alg›lar› hangi düzeydedir? Bölümle-
re göre farkl›l›k göstermekte midir?

Bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg› ölçeğin-

den elde edilen ortalamalara  bak›lm›ş ve ortala-

malar›n bölümlere göre dağ›l›m›  Tablo 1’de su-

nulmuştur. 

Tablodan da görülebileceği gibi öğretmen

adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s›

düzeylerinin genel ortalamas› 2.58’dir.  Bilgisa-

yar  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Tablo 1:  Öğretmen Adaylar›n›n  Bilgi Okuryazarl›ğ› Öz-Yeterlik Alg› Ortalamalar›n›n Bölümlere Gö-

re Dağ›l›m›

Bölümler N X S

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 196 3.06 1.06

İlköğretimde Matematik Öğretmenliği 217 2.43 .96

İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretmenliği 253 2.34 .75

Genel 666 2.58 .97



öğrencilerinin ortalamas› 3.06, İlköğretimde

Matematik Öğretmenliği öğrencilerinin ortala-

mas› 2.43 ve İlköğretimde Fen Bilgisi Öğret-

menliği öğrencilerinin ortalamas› 2.34’dür.

Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bölümü öğrencilerinin baz› derslerinde (ör. Eği-

timde İnternet Kullan›m›) bilgi okuryazarl›ğ›

kapsam›nda yer alan konular›n bir k›sm›n› gör-

müş olmalar›, ayr›ca bölüm dersleri içerisinde

yer alan bir çok konunun bilgi okuryazarl›ğ› be-

cerileriyle yak›ndan ilgili olmas› da bu bölüm

öğrencilerinin bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik al-

g›s› düzeylerinin diğer iki bölümdeki öğrencile-

rin bu alandaki öz-yeterlik alg› düzeylerinden

daha yüksek olmas›n›n nedeni olabilir.

b. Öğretmen adaylar›n›n bilgi okuryazarl›ğ›
öz-yeterlik alg›lar›  s›n›flara göre farkl›l›k gös-
termekte midir?

Bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› ölçeğin-

den elde edilen ortalamalar›n s›n›flara  göre da-

ğ›l›m›na  bak›lm›ş ve sonuçlar Tablo 2’de sunul-

muştur. 

Öğretmen adaylar›n›n her üç bölümde de bil-

gi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg› ortalamalar›n›n

birinci s›n›ftan dördüncü s›n›fa doğru art›ş gös-

terdiği görülmektedir. Başka bir deyişle,  öğren-

cilerin bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›lar›

y›llar içinde artmaktad›r.  

Öğrencilerin ald›klar› eğitim sonucu giderek

daha fazla proje ve araşt›rma ödevi haz›rlamala-

r› gerekmektedir. Dolay›s›yla öğrenciler bilgi

kaynaklar›n›n ve kütüphanelerin kullan›m›na gi-

derek daha fazla yönlendirilmekte bu alanlarda

gerektikçe daha fazla bilgilendirilmektedir. Öğ-

rencilerin y›llar içinde bilgi becerilerini daha

fazla kullanmalar› gerektiği için bu alandaki de-

neyimleri de artmaktad›r. Bilgi becerilerini kul-

lanma alan›ndaki söz konusu deneyim art›ş› bil-

gi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› düzeyindeki

art›ş›n nedenlerinden biri olarak aç›klanabilir. 

Deneyimin öz-yeterlik alg›s› etkileyen temel

faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. 

c. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar öz-yeter-
lik alg›lar›n›n düzeyi nedir?  Bölümlere göre
farkl›l›k göstermekte midir?

Bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ölçeğinden elde

edilen ortalamalar›n bölümlere göre dağ›l›m›na

bak›lm›ş ve sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.

5Öğretmen Adaylar›n›n Bilgi Okuryazarl›ğ› ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Alg›lar› Üzerine Bir Çal›şma2003]

Tablo 2: Öğretmen Adaylar›n›n  Bilgi Okuryazarl›ğ› Öz-Yeterlik Alg›s› Ortalamalar›n›n S›n›flara Gö-

re Dağ›l›m› 

Bölüm S›n›f N X S

Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1 54 2.05 .58

2 50 2.35 .53

3 51 3.67 .80

4 41 4.09 .45

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1 57 1.72 .45

2 53 1.94 .57

3 52 2.50 .94

4 55 3.56 .50

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 62 1.76 .64

2 59 2.15 .64

3 69 2.57 .58

4 63 2.83 .66



Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar öz-yeterlik alg›

ölçeği genel ortalamas› 3.20’dir.   Bilgisayar  ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrenci-

lerinin ortalamas› 4.14, İlköğretim Matematik

Öğretmenliği öğrencilerinin ortalamas› 2.82 ve

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri-

nin ortalamas› 2.80’dir.

Tablo 3: Öğretmen Adaylar›n›n  Bilgisayar Öz

Yeterlik Alg›  Ortalamalar›n›n Bölümlere Göre

Dağ›l›m›

Bölümler N X S

Bilgisayar  ve Öğretim 196 4.14 .73
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İlköğretim Matematik 217 2.82 .53
Öğretmenliği

İlköğretim Fen Bilgisi 253 2.80 .53
Öğretmenliği

Genel 666 3.20 .97

Elde edilen sonuçlar›n Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri lehine

olduğu görülmektedir. Matematik ve Fen Bilgi-

si Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-ye-

terlik alg›lar›n›n yüksek olmad›ğ›  (s›ras›yla 2.82

ve 2.80) görülmektedir. Başka bir deyişle,  bu

ortalamalar  “bazen= 3” ile “nadiren= 2” seçene-

ği aras›na karş›l›k  gelmektedir. Varyanslar›n

düşük olmas› öğrencilerin benzer düşünceler

içinde olduklar›n› göstermektedir. Aşkar ve

Umay (2001) İlköğretim Matematik Öğretmen-

liği Lisans Program› öğrencileri üzerinde yap-

t›klar› araşt›rmalar›nda benzer bir sonuç elde et-

mişlerdir. İlgili çal›şmada, öğrencilerin bilgisa-

yarla tan›ş›kl›k düzeyine ve öğrencilerin bilgisa-

yar öz–yeterlik alg›lar›na bak›lm›şt›r. Elde edi-

len sonuçlar, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik

alg›lar›n›n düşük olduğunu göstermiş ve öğren-

cilerin bilgisayar öz-yeterlik alg›lar›, bilgisayar

deneyimleri ve kullan›mlar› ile yüksek ilişki ver-

miştir. 

Aşkar ve Umay’›n (2001) elde ettikleri bul-

gular, bu çal›şmadan elde edilen bulgular› des-

tekler niteliktedir. Bilgisayar ve Öğretim Tekno-

lojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri programlar›

gereği diğerlerine göre çok daha fazla teknoloji

bağlant›l› ders görmekte ve bilgisayarlar› sürek-

li olarak kullanmalar› gerekmektedir. Söz konu-

su bölümün öğrencilerinin bilgisayar kullanma

deneyimlerinin kaç›n›lmaz olarak diğerlerinden

daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum eldeki

sonuçlar› aç›klamaktad›r. Deneyimi ve bilgisi

daha fazla olan grubun öz-yeterlik alg› düzeyi de

daha yüksektir. 

d. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar öz-yeter-
lik alg›s› s›n›flara göre farkl›l›k göstermekte mi-
dir?

Bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ölçeğinden elde

edilen ortalamalar›n   s›n›flara  göre dağ›l›m›na

bak›lm›ş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Öğ-

retmen adaylar›n›n her üç bölümde de bilgisayar

öz-yeterlik alg› ortalamalar›n›n  birinci s›n›ftan

dördüncü s›n›fa doğru artt›ğ› görülmektedir.

Bölümler tek tek incelendiğinde, Bilgisayar

ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğ-

rencilerinin bilgisayar öz-yeterlik alg›lar›n›n bi-

rinci s›n›ftan dördüncü s›n›fa doğru bir art›ş gös-

terdiği görülmüştür. Öğrencilerin ortalamalar›

s›ras›yla 3.32, 3.99,  4.42 ve 4.86’d›r. Başka bir

deyişle,  bu ortalamalar  öğrencilerin bilgisayar

kullan›m› ile ilgili konularda kendilerini başlan-

g›çta  “bazen= 3” yans›z olma ile programa baş-

larken, son s›n›fta yeterlik alg›lar›n›n “her za-

man= 5” düzeyine yükseldiğini göstermektedir.

“Bazen= 3” yans›z olma durumunun başlang›ç

için yüksek bir düzey olduğu düşünülebilir. Öğ-

rencilerin bir k›sm›n›n bilgisayar meslek lisele-

rinden  gelmiş olmalar›n›n ve alanla ilgili ders-

leri almalar›n›n sonuçlar› bu şekilde etkilediğini

düşündürmektedir. İlköğretim Matematik ve

Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisa-

yar öz-yeterlik alg›lar› da birinci s›n›ftan dör-

düncü s›n›fa  doğru bir art›ş göstermiştir.  Her iki

bölümde de öğrencilerin ikinci s›n›fta bilgisayar

dersi kapsam›nda bilgisayar okuryazarl›ğ› bece-

rileri üçüncü s›n›fta da alanla ilgili bilgisayar

destekli eğitim dersleri ald›klar› daha önce belir-

tilmişti. Bu durum söz konusu art›ş› aç›klamak-

tad›r. Dördüncü s›n›fta öğrencilerin bilgisayar

öz-yeterlik alg›lar›n›n yükselmesi deneyimleri-

nin artm›ş olmas› ile aç›klanabilir. 

6 Buket Akkoyunlu - Serap Kurbanoğlu J. of
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e. Öğretmen adaylar›n›n bilgisayar  öz-yeter-
lik alg›lar› ile bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik al-
g›lar› aras›nda anlaml› bir ilişki var m›d›r?

Bu soruya  yan›t bulmak için Pearson kore-

lasyon katsay›s› hesaplanm›ş ve sonuçlar Tablo

5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Bilgi Okuryazarl›ğ› Öz-yeterlik Alg›s›

ve Bilgisayar  Öz-Yeterlik Alg›s› Aras›ndaki

İlişkinin Korelasyon Katsay›s› 

Bölümler N r p

Bilgisayar  ve Öğretim 196 .543
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İlköğretim Matematik 217 .376 .000
Öğretmenliği

İlköğretim Fen Bilgisi 253 .331
Öğretmenliği

Genel 666 .445

Tablo 5 incelendiğinde,  bilgi okuryazarl›ğ›

öz-yeterlik alg›s› ile bilgisayar öz-yeterlik alg›s›

aras›ndaki ilişki düzeyinin  .445 olduğu görül-

mektedir.  Bu pozitif ve oldukça yüksek bir iliş-

kidir, öğretmen adaylar›n›n söz konusu öz-yeter-

lik alg›lar›ndan birinin artmas› diğerlerinin de

artmas›na yol açmaktad›r şeklinde yorumlanabi-

lir. Araşt›rmac›lar taraf›ndan yürütülen benzer

bir çal›şman›n  (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu,

2002b) sonuçlar›  da bu ilişkiyi desteklemekte-

dir. 

Söz konusu ilişki bölümler baz›nda ele al›n-

d›ğ›nda Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayar ve bil-

gi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› korelasyon

katsay›s›n›n (.543) oldukça yüksek olduğu gö-

rülmektedir. İlköğretim Matematik ve İlköğre-

tim  Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin bil-

gisayar ve bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s›

korelasyon katsay›lar› ise (s›ras›yla .376 ve

.331) pozitif olmas›na karş›n Bilgisayar   ve Öğ-

retim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencileri-

nin ki kadar yüksek değildir. Bu öğrencilerin

hem bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›lar›n›n

hem de bilgisayar öz-yeterlik alg›lar›n›n Bilgisa-

yar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

öğrencilerine göre daha düşük olmas› ilişki dü-

zeyinin düşük olma sebebini aç›klamaktad›r.

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çal›şmadan elde edilen bulgular değerlendi-

rildiğinde sonuçlar› şu şekilde özetlemek müm-

kündür: Araşt›rma kapsam›na al›nan öğrencile-

rin bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s› ile bilgi-

sayar öz-yeterlik alg›s› aras›nda pozitif bir ilişki

saptanm›şt›r. Bilgisayar okuryazarl›ğ›n›n bilgi

Tablo 4: Öğretmen Adaylar›n›n  Bilgisayar Öz-Yeterlik Alg› Ortalamalar›n›n S›n›flara Göre Dağ›l›m› 

Bölüm S›n›f N X S

Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1 54 3.32 53

2 50 3.99 .30

3 51 4.42 .52

4 41 4.86 .31

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1 57 2.20 .38

2 53 2.94 .38

3 52 2.99 .38

4 55 3.17 .39

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 62 2.20 .37

2 59 2.83 .41

3 69 2.96 .44

4 63 3.19 .28
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okuryazarl›ğ› için  ön koşul  olduğu  bilinmekte-

dir (AASL/AECT, 1998). Bilgi okuryazarl›ğ›

öz-yeterlik alg›s›n›n da diğerinden bağ›ms›z ge-

lişmediği görülmektedir. Nitekim, elde edilen

sonuçlara göre bilgisayar öz-yeterlik alg›s› ile

bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s›n›n birlikte

artt›ğ› görülmektedir.  Bilgi becerileri çoğu alan-

da teknoloji kullan›m›n› gerektirdiği için tekno-

loji öz-yeterlik alg›s› gelişmiş öğrencinin bilgi

okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s›n›n  bundan

olumlu yönde etkilenmesi beklenen bir sonuç-

tur.

Çal›şma kapsam›na al›nan üç bölüm aras›nda

öğrencilerin gerek bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeter-

lik alg›lar› gerekse bilgisayar öz-yeterlik alg›lar›

düzeyinde Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi Bölümü aç›s›ndan bir fark görülmüştür.

Söz konusu fark, ad› geçen Bölümün öğrencile-

rinin ilgili alanlarda diğer iki bölümün öğrenci-

lerine göre daha fazla bilgi ve deneyime sahip

olmalar›ndan  kaynaklanmaktad›r. Bu bulgu, de-

neyimin öz-yeterlik alg›s› üzerinde olumlu etki-

si olduğu yönündeki literatürü desteklemektedir. 

Çal›şma kapsam›na al›nan her üç bölümde,

öğrencilerin hem bilgi okuryazarl›ğ› hem de bil-

gisayar öz-yeterlik alg› düzeyleri, büyük s›n›f-

larda bir fark görülmüştür. S›n›flar aras›ndaki bu

fark yine bilgi ve deneyim düzeylerinin art›ş› ile

aç›klanabilir. Öğrencilerin birinci s›n›ftaki bilgi

ve beceri düzeyleri son s›n›ftakinden elbette

farkl›d›r. Bu durum öğrencilerin öz-yeterlik alg›

düzeyini s›n›flar büyüdükçe olumlu yönde etki-

lemektedir.

Çal›şma sonucunda elde edilen bulgulardan

yola ç›k›larak öğrencilerin/öğretmen adaylar›n›n

bilgi okuryazarl›ğ› ve bilgisayar öz-yeterlik alg›-

lar›n› geliştirmeye yönelik çeşitli önerilerde bu-

lunulabilir. Söz konusu öneriler şu şekilde s›ra-

lanabilir:

● Araşt›rma kapsam›na al›nan üç bölümde

de programa bir bilgi okuryazarl›ğ› dersi

konulmas› önerilebilir. Bu öneri sadece

araşt›rma kapsam›na al›nan bölümlerle s›-

n›rl› tutulmamal› Eğitim Fakültesinin tüm

bölümleri için göz önüne al›nmal›d›r.

Kuşkusuz öncelik mevcut programdaki

ders içeriklerinde bilgi okuryazarl›ğ› ile

ilgili konulara yeterince veya hiç değinil-

meyen bölümlere verilmelidir.

Tüm bölümlerin öğrencilerine bir bilgi

okuryazarl›ğ› düzey testi ile bir öz-yeter-

lik alg›s› ölçeği uyguland›ktan sonra elde-

ki sonuçlara göre öncelikli bölümler be-

lirlenebilir. Bu çal›şman›n sonucunda el-

de edilen bulgular    İlköğretim Matema-

tik Öğretmenliği ve İlköğretim Fen Bilgi-

si Öğretmenliği Lisans Program› öğrenci-

lerinin bu tür bir derse daha fazla gereksi-

nim duyduklar›n› ortaya ç›kartmaktad›r.

● Eğitim Fakültesine bağl› bölümlere konu-

lacak bilgi okuryazarl›ğ› dersleri uygula-

mal› olmal› (deneyimin öz-yeterlik alg›s›

üzerindeki etkisi bilinmektedir) ve ola-

naklar ölçüsünde eğitimin ilk y›llar›na ko-

nulmal›d›r. Birinci s›n›fta gerekli bilgi be-

cerileriyle donanan bir öğrencinin mezun

oluncaya kadar deneyimini art›rma olas›-

l›ğ› daha fazlad›r.

● Bilgi okuryazarl›ğ› konusunda temel bir

eğitim ald›ktan sonra öğrencilere eğitim

yaşamlar› boyunca söz konusu bilgi ve

becerilerini kullanma/uygulama olanakla-

r› yarat›lmal›,  buna uygun araşt›rma

ödevleri ve projeler planlanmal›d›r.

● Amaca uygun araşt›rma ödevi ve proje

konular› belirleyebilmeleri için öğretim

üyelerinin de bilgi okuryazarl›ğ› eğitimi

kapsam›na giren konular› gözden geçir-

meleri, bilgi becerileriyle ilgili konular›

değerlendirme kriterleri içine alarak öğ-

rencileri bu alanda motive etmeleri öneri-

lebilir.

● Gerek bilgi okuryazarl›ğ› eğitimi gerekse

ilgili becerilerin kullan›m›na yönelik

araşt›rma konular› belirlenmesinde Fakül-

te öğretim üyelerinin kütüphanecilerle iş-

birliği yapmas› üzerinde durmaya değer

önerilerden biridir.

● Bilgi okuryazarl›ğ› öz-yeterlik alg›s›n›n

geliştirilmesine yönelik olarak yap›lan

öneriler bilgisayar öz-yeterlik alg›s›n›n
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geliştirilmesi için de geçerlidir. Fakülte

öğrencilerine hem bilgi düzeylerini hem

de öz-yeterlik alg› düzeylerini ölçen test-

ler/ölçekler uyguland›ktan sonra eldeki

bulgulara göre hangi bölümlerde bilgisa-

yar eğitime yönelik ek dersler verilmesi

gerektiği saptanabilir. Bu alanda planla-

nacak derslerde de uygulama ön planda

tutulmal›d›r.

Öğretmen adaylar›n›n gerek bilgisayar ge-

rekse bilgi okuryazarl›ğ› alanlar›nda pozitif öz-

yeterlik alg›s›na sahip olmalar› bu alanlardaki

becerilerini geliştirmeye devam edebilmek için

gereksinim duyacaklar› motivasyonu sağlaya-

cak, söz konusu becerileri derslerine kaynaşt›r-

ma ve bu alanlarda öğrencilerine rehberlik ede-

bilme konusundaki başar›lar›n› olumlu yönde et-

kileyecektir. Pozitif öz-yeterlik alg›s› geliştire-

bilmeleri için öğretmen adaylar›n›n ilgili alan-

larda bilgi ve deneyim sahibi olmalar› gerek-

mektedir. Öz-yeterlik alg›s›n›n gelişmesinde tek

baş›na bilgi yeterli olmad›ğ› için mevcut eğitim

programlar› öğrencilerin deneyimlerini art›rma-

ya yönelik olarak gözden geçirilmeli ve bu alan-

da gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu şekilde ça-

ğ›n gereksinim duyduğu özelliklere sahip insan

gücünü yetiştirme sorumluluğunu taş›yan öğret-

men adaylar›n›n bu sorumluluğu taş›yabilmeleri

yolunda olumlu bir ad›m at›lm›ş olacakt›r.
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