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ÖZET: Bu çal›şmada üç ilköğretim okulunda öğret-

menlerin bilgisayar kullanmay›  benimseme h›z› incelen-

miştir. Bu inceleme yap›l›rken yeninin benimsenmesine et-

ki eden bilgisayar›n alg›lanan nitelikleri ve bir sosyal sis-

tem olarak okullar›n baz› özellikleri irdelenmiştir. Bu

amaçla 2000 y›l›nda üç okulda 27 öğretmenle gerçekleşti-

rilen çal›şman›n devam› olarak 2002 y›l›nda ayn› üç okul-

da 31 öğretmenle görüşme yap›lm›şt›r. İki y›l içerisinde

bilgisayarlar›n kullan›m oranlar›nda okullara göre farkl›l›k-

lar görülmüştür. Bu farkl›l›ğa etki eden  dört öğe öne ç›k-

maktad›r:  Göreli yarar, gözlemlenebilirlik, okullarda bilgi-

sayar kullan›m›n› özendiren ve engelleyen faktörler.

Anahtar Sözcükler: benimsenme h›z›, bilgisayarlar›n yay›l›-

m›, bilgisayar›n alg›lanan nitelikleri, öğretmenler ve bilgisayar

kullan›m›

ABSTRACT: In this study, the rate of adoption with

respect to computers was examined in three primary scho-

ols. During the research, the factors such as perceived att-

ributes of computers and some characteristics of schools

which have an effect on the rate of adoption were taken in-

to consideration. For this purpose, in 2000, 27 teachers and

in 2002, 31 teachers from the same schools were intervi-

ewed. Changes in the ratio of computer use were identified

over two years. Four factors which might be effective in the

differences were: relative advantage, observability, factors

which are encouraging  and hindering the use of computers

in the schools.

Keywords: rate of adoption, diffusion of computers, perce-

ived characteristics of computers, teachers and computer use

1. GİRİŞ

Bu çal›şmada iki y›l arayla, üç ilköğretim

okulunda bilgisayar kullan›m›ndaki değişim in-

celenmektir. Bilgisayar kullan›m›ndaki değişim

incelenirken bilgisayar›n okullarda yeni olduğu

düşüncesiyle Rogers’›n “yeninin yay›l›m›” kura-

m› temele al›nm›ş ve yeninin benimsenme h›z›-

na odaklan›lm›şt›r. Yeninin benimsenme h›z›

genellikle yeniyi belli bir sürede benimseyen bi-

rey say›s› ile ölçülür (Rogers 1995: 206). Bir ye-

ninin kabul edilme h›z›na etki eden pek çok öge

bulunmaktad›r. Rogers (1995) bu değişkenleri

Şekil 1’deki model ile aç›klamaktad›r. İlgili de-

ğişkenler incelendiğinde yeninin bireyler tara-

f›ndan alg›lanan nitelikleri, karar vermedeki

yaklaş›m, iletişim kanallar› ve biçimleri, sosyal

sistemin özellikleri ve değişim aktörlerinin ça-

balar›n›n yeninin benimsenmesinde belirleyici

olduğu söylenebilir. 

Ancak bu değişkenlerin hangilerinin daha

ağ›rl›kl› olarak ortaya ç›kt›ğ›, yap›lan araşt›rma-

lara ve yeniye göre değişmektedir. Örneğin;

Surry ve Gustafson (1994: 8-9), bilgisayara da-

yal› öğrenmenin yay›l›m›nda, alg›lar›n rolü üze-

rinde yapt›ğ› çal›şmada yeninin alg›lanan özel-

likleri ve yeninin  yay›l›m› aras›ndaki ilişkiyi in-

celeyen araşt›rmalar›n  1960’larda başlad›ğ›n›

belirtmektedir. Bu araşt›rmac›lar›n aktard›klar›-

na göre  ilk araşt›rmac›lar Joseph Kivlin ve Fre-

derick Fliegel,  çiftçilerin alg›lar› ile tar›msal ye-

nilerin yay›l›m›n› araşt›rm›şlar ve “karmaş›kl›k,
göreli yarar ve mekanik çekim/albeni” özellikle-

rinin yeninin benimsenmesinde çiftçiler için en
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sel ve kişisel amaçl› işlerde  öğretmenlerin bilgi-

sayar kullanmay› yararl›, gözlemlenebilir, dene-
nebilir bulduklar›, öğretim amaçl› işlerde ise bil-

gisayar kullan›m›n›n yarar› konusunda şüpheli

olduklar› sonucuna ulaş›lm›şt›r. Nitekim öğret-

menlerin bu şüphelerinin öğretimde bilgisayar

kullan›mlar›n›n neden düşük olduğunu da aç›k-

lad›ğ› düşünülmektedir.

Hollaway (2003) teknoloji kullan›m›n›n art-

mas›na rağmen değişimin s›n›f uygulamalar›nda

hala çok az olduğunu vurgulamaktad›r. Bununla

ilgili değişkenlerin oldukça karmaş›k ve birbir-

leriyle etkileşimde olduğunu belirterek, yenili-

ğin önündeki engellerin teknolojiden çok top-

lumsal, ekonomik ya da politik olduğunu dile

getirmiş, örgüt ve birey etkileşimi sonucunda or-

taya ç›kan sosyo-kültürel atmosferin önemine

değinmiştir. 

Bu çal›şmada bilgisayarlar›n okullarda  be-

nimsenme h›z›n› belirleyebilmek için iki y›l

arayla her bir okuldaki kullan›m oranlar›na ba-

k›lm›şt›r. Benimsenme h›z›ndaki farkl›l›klar ise

öğretmenlerin bilgisayar›n özelliklerine ilişkin

alg›lar›na ve okullar›n bilgisayar konusundaki

yönetsel uygulamalar›na bak›larak tart›ş›lm›şt›r.   

2. YÖNTEM

Bilgisayarlar›n okullarda yay›l›m›yla ilgili

yap›lan bu araşt›rma boylamsal bir içerik analizi

araşt›rmas›n›n birinci  bölümünü oluşturmakta-

d›r. Bilgisayarlar›n okullarda yay›l›m› iki bö-

lümde ele al›nm›şt›r. Birinci bölümde yeninin

benimsenme h›z›, ikincisinde ise yeniye karar

sürecinde öğretmenlerin bulunduklar› aşamalar

irdelenmiştir. Ayn› çal›şma grubundan toplanan

verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen

bulgular iki ayr› araşt›rma makalesi olarak dü-

zenlenmiştir .

2000 y›l›nda Ankara’da üç ilköğretim oku-

lunda görev yapmakta olan 27 öğretmenle; 2002

y›l›nda da ayn› üç ilköğretim okulundaki 31 öğ-

retmenle görüşmeler yap›lm›şt›r.

Çal›şma yap›lan ilköğretim okullar› A, B ve

C okulu olarak kodlanm›şt›r. 

Okul A, 1994 y›l›nda bir vak›f  ilkokulu ola-

rak aç›lm›ş, 1997’de ise ilköğretim okuluna dö-

nüştürülmüştür. Okul B, 1967 y›l›nda ilkokul

olarak aç›lm›ş, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi

kapsam›nda  1994‘te Müfredat Laboratuar Oku-

lu   (MLO) olarak seçilmiştir. Okul C, 1938’de

ilkokul olarak aç›lm›ş ikili öğretim yapan bir

okuldur; 1995-96’da  ilköğretim okuluna dönüş-

türülmüş ve 2000 y›l›nda Temel Eğitim Projesi

kapsam›nda proje okulu olarak seçilmiştir. A ve

B okulu 1994 y›l›nda bilgisayar ile tan›şm›ş,  C

okulu Eylül 2000’de bilgisayar laboratuar›na sa-

hip olmuştur. B ve C okulunun bilgisayarlar›

Dünya Bankas› Projeleri kapsam›nda edinilmiş-

tir. Okullarla ilgili baz› özellikler Tablo 1’de

karş›laşt›rmal› olarak verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde A okulunda iki y›l

içerisinde öğretmen ve öğrenci say›s›nda art›ş

olduğu, B okulunda öğretmen ve öğrenci say›-

s›nda azalma olduğu ve C okulunda ise öğret-

men say›s›nda  azalma olduğu, öğrenci say›s›n-

da ise neredeyse bir değişiklik olmad›ğ› görül-

mektedir.  Öğretmen baş›na düşen öğrenci say›-

s›nda y›llara göre üç okulda da  hemen hemen

bir değişiklik görünmemektedir. Ancak A   oku-

lunda  öğretmen baş›na düşen öğrenci say›s› di-

ğer okullara göre daha düşüktür.

Tablo 1. Araşt›rma Kapsam›ndaki Okullar ve Baz› Özellikleri

2000 Y›l› 2002 Y›l›

Okul A Okul B Okul C Okul A Okul B Okul C
Statüsü Vak›f MLO Proje Vak›f MLO Proje

Öğretmen Say›s› 53 72 63 73 63 59

Öğrenci Say›s› 475 2100 1258 573 1725 1248

Öğretmen Baş›na Düşen Öğrenci Say›s› 9 29 20 8  27 21
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3.3.Sosyal Sistem Olarak Okul

Araşt›rma kapsam›ndaki okullar›n örgütsel

yap›lar› birbirinden farkl›l›k göstermektedir.

Personel seçme ve personel hizmetleri, bütçe ve

okulda uygulanabilecek yeniye karar verme yet-

kisi anlam›nda A okulu lehine önemli farklar bu-

lunmaktad›r.  Ayr›ca, öğretmenlerin okullarda

bilgisayar kullan›m› ile ilgili çal›şmalara karar

verilmesi sürecinde “kimler nas›l rol oynuyor?”

sorusuna verilen yan›tlarda da özellikle A okulu-

nun diğer okullardan farkl› olduğu görülmüştür.

A okulunda öğretmenlerin çoğu karar sürecinde

öğretmenler ve idarecilerin birlikte karar verdik-

lerini ifade etmişlerdir. Bu süreçte  “kendilerinin

gereksinimlerini bildirdiklerini, idarenin de bu

gereksinimleri karş›lamaya çal›şt›ğ›n›; diğer ta-

raftan idarenin de öğretmenlerden teknoloji kul-

lan›m›n› talep ettiği durumlar olduğunu ve bu ta-

lebin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin

beceri ve teknik anlamda desteklendiğini” idare-

ci ve öğretmenler belirtmişlerdir. B okulunda ise

bir öğretmen, ‘arkadaşlara bazen anket uygula-

n›yor ve ona göre hizmet içi eğitimler düzenle-

niyor’ derken C okulunda karar›n MEB taraf›n-

dan verildiği belirtilmiştir.

3.3.1. Bilgisayar Kullan›m›n› Özendiren
Unsurlar: Y›llara ve okullara göre bilgisayar

kullan›m›n› özendiren -yapt›r›m ya da yönlen-

dirme- unsurlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Okul A’da  özendirici olarak kullan›lan ek

ücret, hizmet içi eğitimler ve donan›m sağlan-

mas›n›n 2002 y›l›nda da devam ettiği, bununla

birlikte  2002 y›l›nda teknik destek sağlanmas›,

s›navlar›n bilgisayarda haz›rlanmas› gibi unsur-

lar›n yan› s›ra  “bilgisayar kullananlar›n yöne-

timde itibar›n›n artmas›” ya da “çevre bask›s›-

okul bask›s›” gibi örgüt kültürü unsurlar›n›n da

devreye girdiği dikkati çekmektedir.

Tablo 3. Öğretmenlerin Y›llara Göre Bilgisayar Kullanma Durumlar›

2000 2002

Okullar Kullanan Kullanmayan Toplam Kullanan Kullanmayan Toplam

A 5 5 10 11 2 13

B 7 - 7 5 3 8

C 4 6 10 5 5 10

Tablo 4. Okulda Bilgisayar Kullan›m›yla İlgili Özendiren Unsurlarla İlgili Öğretmen Görüşleri

2000 2002

A B C A B C
Bilgisayar kullanmay› Okulun MLO Okula Bilgisayar kullanmay› Okulla ilgili
bilenlere fazla ücret okulu olmas› bilgisayar›n bilenlere fazla işlerin bilgisayarda

veriliyor gelmiş olmas› ücret veriliyor olmas› isteniyor

Hizmet İçi Eğitimler Hizmet içi Hizmet İçi Eğitimler
veriliyor eğitim kurslar› veriliyor

Donan›m sağl›yorlar Donan›m sağl›yorlar

Herkese e-posta Teknik destek sağlan›yor

S›navlar›n bilgisayarda
haz›rlanmas› gerekiyor

Bilgisayar kullanan›n
yönetimde itibar›n›n

artt›ğ›n› hissediyorum

Çevre bask›s›, Okulun bask›s›

Öğrencilerin  kullanmas›

Teşvik Yok Teşvik Yok Teşvik Yok Teşvik Yok
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bilgisayar›n yönetsel ve öğretim amaçl› kullan›-

m›na ilişkin A ve B okulundaki öğretmenlerde

fark›ndal›k düzeyinin yükseldiği ileri sürülebilir.

Okullara göre bilgisayar kullan›m› konusun-

daki yönetsel uygulamalara  bak›ld›ğ›nda A oku-

lunda öğretmenler, “ölçme-değerlendirme ve

okul-aile iletişimi” gibi yönetsel işlerin yan› s›-

ra, derslerin bir k›sm›nda amaçl› olarak işlerde

de bilgisayar›n kullan›ld›ğ›n› belirtmişlerdir. B

okulunda ise  sadece notlar›n bilgisayara girildi-

ğinden söz edilmiştir. Öte yandan iki kişi de her

tür resmi evrağ›n bilgisayarda yaz›lmas› gerekli-

liği ile hizmet içi eğitim uygulamalar›n› yönetsel

uygulama olarak kabul etmiştir. Bu konuyla ilgi-

li diğer ilginç bir bulgu ise, 2002 y›l› baş›ndan

itibaren, ders planlar›n›n bilgisayarda haz›rlan-

mas›n›n  müfettişler taraf›ndan kabul edilmesi-

nin üç okulda da bilgisayar kullan›m›ndaki yö-

netsel uygulamalar olarak dile getirilmiş olmas›-

d›r.

3.4. Bilgisayar›n Alg›lanan Özellikleri

Bilgisayar›n yenilenme aç›s›ndan göreli ya-
rarl›l›k, uygunluk, karmaş›kl›k, denenebilirlik ve
gözlemlenebilirlik özellikleri ile ilgili öğretmen

görüşlerini belirleyebilmek  için aşağ›daki soru-

lar bilgisayar›n öğretimsel ve yönetsel amaçl›

kullan›m› olmak üzere iki amaçl› haz›rlanm›şt›r.

Göreli Yarar: “Bilgisayar›n size sağlad›ğ›

yarar var m›? Neler?” 

Uygunluk: “Bilgisayar kullanmak sizin daha

önceki al›şkanl›klar›n›zla, yaşant›lar›n›zla uygun

mu? Bilgisayar›n hangi işlerde kullan›lmas› size

daha uygun geliyor? 

Karmaş›kl›k: “Bilgisayar kullanmak size zor

ya da karmaş›k  geliyor mu?”

Denenebilirlik: “Bilgisayar  kullanmay› de-

neyebileceğiniz ortamlar var m›? Deneyebiliyor

musunuz?”

Gözlemlenebilirlik: “Bilgisayar kullanan ve

bunun yarar›n› gördüğünüz kişiler var m›? Ya-

k›nl›k derecesi nedir?” Öğretmenlerin yukar›da-

ki sorulara verdikleri yan›tlarla ilgili frekanslar

Tablo 6’da  verilmiştir.

3.4.1. Göreli Yarar: Tablo 6’da görüldüğü

gibi A okulunda bilgisayar kullan›m›n›n öğret-

menler taraf›ndan  yararl› olarak alg›lanmas›nda

y›llara göre bir değişim olmuştur. Bilgisayar›n

öğretim amaçl› kullan›m›nda 2000 y›l›nda öğret-

menlerin neredeyse tümü yarar›n›  az bulurken

2002 y›l›nda öğretmenlerin yar›ya yak›n› çok

yararl› bulduklar›n› belirtmişlerdir. Bilgisayar›n

yönetsel amaçl› kullan›m›nda ise y›llara göre bir

farkl›l›k söz konusu değildir. 2000 y›l›nda da

öğretmenlerin bilgisayar›n yönetsel işlevi konu-

sunda bir kuşkusu yoktur.

B okulunda öğretmenlerin görüşlerinde

önemli bir değişimin olmad›ğ› dikkati çekmek-

tedir. Bilgisayar›n öğretim amaçl› kullan›m›n›n

göreli yarar›n›n öğretmenlerce az bulunmas›  iki

y›ll›k süreçte değişmemiştir. Ayr›ca,  A okuluna

benzer biçimde öğretmenler, bilgisayar›n yönet-

Tablo 6. Bilgisayarlar›n Alg›lanan Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Frekans Tablosu

2000 y›l› 2002 y›l›

A B C Toplam A B C Toplam

Çok Az Çok Az Çok Az Çok Az Çok Az Çok Az Çok Az Çok Az

Göreli yarar

Öğretimsel 1 9 7 10 1 26 6 7 2 6 10 8 23

Yönetsel 10 6 1 7 3 23 4 12 1 6 2 3 7 21 10

Uygunluk 8 2 4 3 3 7 15 12 11 2 6 2 4 6 21 10

Karmaş›kl›k 5 5 4 3 6 4 15 12 1 12 2 6 2 8 5 26

Denenebilirlik 10 7 8 2 25 2 13 - 8 - 9 1 30 1

Gözlemlenebilirlik

Çevrede 9 1 7 9 1 25 2 12 1 8 - 10 - 30 1

Okulda 4 6 4 3 10 8 19 9 4 4 4 2 8 15 16
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farkl›l›k olmad›ğ›; öğretmenlerin   2000 y›l›nda

da 2002 y›l›nda da çevresinde bilgisayar kulla-

nan arkadaş ve yak›nlar›n›n çok olduğunu dile

getirmişlerdir.

Okulda bilgisayar kullan›m›n gözlemlenebi-
lirliği konusunda y›llara göre A okulunda çevre-

de bilgisayar kullan›m›n›n gözlemlenebilirliği

konusunda bir değişim olmad›ğ›, ancak okulda

bilgisayar kullan›m› konusunda önemli oranda

bir değişimin gerçekleştiği düşünülmektedir.

2000 y›l›nda okuldaki meslektaşlar›n› bilgisa-

yar kullan›rken gözlemlediklerini ifade eden öğ-

retmen oran› 2/5 iken 2002 y›l›nda bu oran›n

3/4’e yaklaşt›ğ› dikkati çekmektedir.

B okulunda y›llara göre çevrede bilgisayar

kullan›m›n›n gözlemlenebilirliği konusunda A

okuluna benzer olarak bir değişim  olmad›ğ›;

okulda bilgisayar kullan›m›n›n gözlemlenebilir-
liği ile ilgili olarak B okulunda y›llara göre

önemli bir değişim olmad›ğ› saptanm›şt›r. Öte

yandan 2000 ve 2002 y›l›nda okulda meslektaş-

lar›n›n bilgisayar kulland›klar›n› gözlemleyebil-

diklerini söyleyen öğretmenlerin yar› yar›ya ol-

duğu belirlenmiştir. 

C okulunda da A ve B okuluna benzer biçim-

de öğretmenlerin tümünün 2000 y›l›nda da 2002

y›l›nda da çevrelerinde bilgisayar kullan›m›n›

gözlemleyebildiklerini dile getirdikleri görül-

müştür.

Okulda bilgisayar kullan›m›n gözlemlenebi-

lirliği konusunda y›llara göre C okulunda önem-

li oranda bir değişim olmasa da;  2000 y›l›nda

öğretmenlerin tümü okulda bilgisayar kullan›-

m›n› gözlemlemediklerini belirtirken 2002 y›l›n-

da çok düşük de olsa öğretmenlerin 1/5’i okulda

bilgisayar kullan›m›n› gözlemleyebildiklerini

dile getirmişlerdir. 

2000 y›l›nda yap›lan çal›şmada bilgisayar›n

öğretmenlerin yaşant›s›na girdiği, okuldaki yö-

netsel işlerde kullan›ld›ğ› ancak öğretim amaçl›

işlerde kullan›lmaya başlanmas›n›n sistemin ge-

nelinde bir değişim olmadan uzun bir süre alaca-

ğ› ve yavaş olacağ› sonucuna ulaş›lm›şt›r (Aşkar

ve Usluel 2002; 19). Buradan hareketle, 2002 y›-

l›ndaki çal›şmada bilgisayar›n alg›lanan özellik-

leri ve bilgisayar kullan›m oran› ilişkisine bak›-

l›rken öğretmenlere sorular iki boyutta sorul-

muştur. Bu boyutlar bilgisayar›n öğretim amaçl›

kullan›lmas› ve genel kullan›m› olmak üzere iki

kategoride belirlenmiştir. Bu iki kategoriye iliş-

kin öğretmen görüşleri frekanslar› Tablo 8’de

verilmiştir. Tablo 8’de yer alan verilerin  2000

y›l›nda yap›lan çal›şman›n sonuçlar›n› destekler

nitelikte olduğu dikkati çekmektedir. Tüm okul-

larda bilgisayar kullan›m›n›n alg›lanan özellik-

lerine ilişkin öğretmen görüşlerinin frekanslar›

öğretimsel işlerde yönetsel işlere k›yasla daha

düşüktür. Öğretimsel işlerle yönetsel işler ara-

s›ndaki bu fark A okulunda en az, C okulunda en

fazlad›r. 

4. SONUÇ

Bu çal›şmada iki y›l arayla üç ilköğretim

okulunda bilgisayar›n benimsenme h›z› incelen-

miştir. Bilgisayar›n benimsenme h›z›, bilgisaya-

r›n yönetsel ve öğretimsel amaçl› kullan›m› ol-

mak üzere iki boyutta ele al›nm›şt›r. Okul A’da

her iki amaçl› bilgisayar kullan›m›nda art›ş olur-

ken; B okulunda yönetsel amaçl› kullan›mda bir

gerileme olduğu, öğretimsel amaçl› kullan›mdan

söz edildiği ancak uygulamaya dönük hiç bir

göstergeye rastlanmad›ğ›, C okulunda da iki y›l-

l›k süreçte neredeyse hiçbir değişim olmad›ğ›

görülmektedir. Bu farkl›l›ğa etki eden  dört öge

öne ç›kmaktad›r:  Göreli yarar, gözlemlenebilir-
lik, bilgisayar kullan›m›n› özendiren ve engelle-

yen faktörler.

Yönetsel amaçl› bilgisayar kullan›m› ile ilgi-

li olarak A okulunda yay›lma sürecinin tamam-

land›ğ› ve art›k bilgisayar›n bu anlamda okul uy-

gulamalar› ile bütünleştiği, B okulunda kullan›m

oran›ndaki gerilemeye rağmen yay›lma süreci-

nin devam ettiği, ancak C okulunda yay›lma sü-

recinin henüz başlang›ç aşamas›nda olduğu ve

bu sürecin oldukça uzun zaman gerektireceği

ileri sürülebilir. 

Bilgisayar›n öğretim amaçl› kullan›m› için

göreli yarar A okulunda artarken diğer okullarda

bu anlamda bir değişim gözlemlenmemiştir. Bu

durumun A okulundaki benimsenme oran›n›n
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