
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 119-128 [2003]

ÖZET: Bu boylamsal çal›şman›n amac›,  öğretmenle-

rin bilgisayar› kullanmaya ilişkin karar sürecinde

bulunduklar› aşamalarda (bilgi-ikna-karar-uygulama-onay)

iki y›l içinde bir değişim olup olmad›ğ›n› incelemektir. Ve-

riler, 2000 y›l›nda gerçekleştirilen araşt›rman›n yürütüldü-

ğü  ayn› üç okuldaki 31 öğretmenle 2002 y›l›nda görüşme

yap›larak elde edilmiştir. Araşt›rman›n sonuçlar› aşağ›daki

gibi s›ralanabilir: 1) İki y›l içinde öğretmenlerin bilgisayar

kullanmaya ilişkin karar sürecinde bulunduklar› aşamalar-

da genel olarak olumlu yönde bir değişim görülmüştür. 2)

Bu değişimde öğretmenlerin çal›şt›klar› oku-

l önemli bir unsurdur. 3)  Öğretmenler,  yönetsel işlerde uy-

gulama ve onay aşamas›ndad›rlar. 4) Öğretimle ilgili işler-

de öğretmenlerin çoğu bilgi aşamas›ndan ikna aşamas›na

geçmiştir. 5) Öğretmenlerin çok az› bilgisayar›n öğretimsel

amaçl› kullan›m›nda uygulama aşamas›ndad›r.

Anahtar Sözcükler: zaman-karar süreci,  yeninin yay›l›m›,

öğretmenlerin bilgisayar kullan›m›

ABSTRACT: The purpose of this   longitudinal study

was to investigate the differences between the teachers’

stages  (knowledge, persuasion,decision, implementation,

confirmation) at the innovation-decision process in two ye-

ars. The data were collected by interviewing the 31 teac-

hers form the same three schools in which the 2000 rese-

arch was conducted. The main conclusions reached by this

research were: 1) There was a positive improvement with

respect to the stages in two years. 2) The school was an im-

portant factor in this change. 3) The teachers were at the

implementation and confirmation stage for the manage-

ment duties.4) Most of the teachers reached to persuasion

stage for the instuctional duties.   5) A few teachers were at

the implementation stage for the instructional usage of

computers.

Keywords: time-decision process, diffusion of innovation, te-

achers use of computers

1. GİRİŞ

Yeniye karar süreci bireylerin, yeninin yarar-

lar› ve sak›ncalar›na  ilişkin belirsizlikleri azalt-

mak için enformasyonu arama ve işleme etkin-

liklerinden oluşur (Rogers 1995). Bu süreçte çe-

şitli aşamalar bulunmaktad›r. İlk aşamada bire-

yin yeninin varl›ğ›ndan ve işlevlerinden haber-

dar olmas› gelir ki bu aşamaya bilgi aşamas› de-

nilir. Bunu ikna aşamas› izler. İkna aşamas›nda

birey ya da kurum yeniye ilişkin tutum geliştirir.

Bu tutum olumlu ya da olumsuz  olabilir. Baz›

bireylerin  yeniye ilişkin bilgisinin olmas› ve

olumlu tutum geliştirmesi, her zaman uygulama

aşamas›na geçecekleri anlam›na gelmemektedir.

Bu bireylerin uygulama aşamas›na geçmemeleri

bir taraftan yeni ile ilgili öz-yeterlik alg›lar›n›n

düşük olmas› ile; diğer taraftan da yeninin alg›-

lanan özellikleriyle aç›klanabilir (Rogers 1995;

168-171). Öz-yeterlik alg›s›, “bireyin belli bir

performans› göstermek için gerekli etkinlikleri

düzenleyip başar›l› bir biçimde gerçekleştirme

kapasitesi hakk›nda kendine ilişkin yarg›s›d›r”

(Bandura, 1997). Daha sonra birey bu yeniyle il-

gili olarak ne yapacağ›na karar verir. Karar aşa-

mas›nda bireyin ya da kurumun yenilenmeyi

kabul ya da reddettiğine ilişkin seçimini göste-

ren etkinliklerle uğraşmas› söz konusudur. Bire-

yin karar aşamas›nda yeniyi reddetmesi aktif ve

pasif olmak üzere iki biçimde gerçekleşir. Aktif
reddetmede, yeninin benimsenmesi üzerinde dü-

şünülerek hatta yeni denendikten sonra reddet-
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me sözkonusu iken; pasif reddetmede bireyin

yeniyi benimseme gibi bir düşüncesi yoktur. Ka-

rar aşamas›nda yeninin kabul edilmesinden son-

ra uygulama aşamas› gelir. Uygulamadan kaste-

dilen yeninin kullan›lmaya başlanmas›d›r. Son

aşama ise onay aşamas›d›r. Bu aşamada birey ya

da kurum yeniyi uygulamaya başlad›ğ›nda, ye-

nilenme karar›n›n desteklenmesine yönelik araş-

t›rmalar yapar.  Bu araşt›rmalar sonucunda daha

önce verdiği karar doğrultusunda davran›r ya da

daha önce verdiği karar› reddederek benimse-

meden vazgeçer. Yeniye karar verme sürecinin

aşamalar› ile ilgili model  şekil 1’de verilmiştir.

Yeniye karar süreci yeninin yay›l›m›nda

önemli bir role sahiptir. Çünkü bireyler yeniyi

uygulamaya karar vermez ve uygulamazlarsa bu

yeninin yay›l›m›ndan sözedilebilmesi de müm-

kün olamaz. Bu yay›l›ma etki edebilecek etmen-

lerden baz›lar›, araşt›rman›n birinci bölümünde

(“Bilgisayarlar›n Benimsenme H›z›na İlişkin

Boylamsal Bir Çal›şma: Üç Okul Karş›laşt›rma-

s›” adl› makalede) verilmiştir. 

Bu çal›şmada bilgisayar teknolojisinin okul-

larda yay›l›m›n› belirleyebilmek için başlang›ç

noktas› olarak okul personelinin yeniye karar sü-

recinde nerede olduklar›n›n belirlenmesinin ön-

celikli olduğu düşünülmüştür (Dooley,  Metcalf

:  1999). Öte yandan gözden kaç›r›lmamas› ge-

reken bir unsur da , teknolojinin sadece "ürün"

olarak  okula girmesinin  bazen büyük sorunlara

neden olabileceğidir. Bu nedenle bilgisayarlar›n

eğitimde kullan›lmas›ndan sadece bilgisayarla-

r›n okulda ürün olarak bulunmas› anlaş›lmama-

l›d›r (Aşkar, Usluel: 2001).  Dolay›s›yla öğret-

menlerin bilgisayarlar›n eğitimde kullan›m› ile

ilgili karar verme aşamalar›nda bulunduklar›

yerler irdelenirken,  öğretmenlerin bilgisayarlar›

eğitimde ne amaçla kulland›klar› da incelenme-

ye çal›ş›lm›şt›r. Bu çal›şma,   iki y›l önce incele-

nen, öğretmenlerin bilgisayar› kullanmaya iliş-

kin karar sürecinde bulunduklar› aşamalarda, iki

y›l sonunda bir değişim olup olmad›ğ›n› belirle-

meye yönelik boylamsal bir içerik analizi çal›ş-

mas›d›r 

2. YÖNTEM

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

yap›lan bu araşt›rma boylamsal bir içerik analizi

araşt›rmas›n›n ikinci k›sm›n› oluşturmaktad›r.

Bilgisayarlar›n okullarda yay›l›m› iki bölümde

ele al›nm›şt›r. Birinci bölümde yeninin benim-

senme h›z›, ikincisinde ise yeniye karar sürecin-

de öğretmenlerin bulunduklar› aşamalar irdelen-

miştir. Rogers (1995), yeninin yay›l›m›nda dört

temel ögeden söz etmektedir. Bunlar; 1.Yeninin

alg›lanan özellikleri, 2. İletişim, 3. Sosyal sis-

tem, 4. Zaman ögeleridir.  Zaman ögesi yay›lma
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Şekil 1. Yeniye Karar Sürecinin Aşamal› Modeli      (Rogers 1995)
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sürecinde üç başl›kta ele al›nm›şt›r. Bu başl›k-

lardan birisi de karar verme sürecinin aşama-
lar›yla ilgilidir. Yay›lma kuram›n›n farkl› ögele-

ri üzerinde durulmas›  nedeniyle ayn› çal›şma

grubundan toplanan verilerin çözümlenmesi so-

nucunda elde edilen bulgular iki ayr› araşt›rma

makalesi olarak düzenlenmiştir . 

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.Veriler görüş-

me tekniği ile toplanm›şt›r. Bu amaçla  Ro-

gers’›n “yay›lma kuram›”  temele al›nm›ş, 2000

y›l›nda Aşkar ve Usluel (2001) taraf›ndan yap›-

lan çal›şman›n bulgu ve sonuçlar›ndan yararla-

n›larak  yar› yap›land›r›lm›ş görüşme formu ge-

liştirilmiştir. Görüşme formu geliştirildikten

sonra öğretmenlerle yüz yüze görüşme yap›lm›ş,

yan›tlar görüşme formuna yaz›lm›şt›r. Her okul-

da 2 sene önce görüşülen öğretmenlerle görüşül-

müştür. Ancak görev değişikliği, nakil gibi ne-

denlerle söz konusu okullardan ayr›lan öğret-

menlerin yerine bu okullarda en az üç senedir

öğretmenlik yapmakta olan başka öğretmenlerle

görüşülmüştür. Görüşme yap›lan öğretmenlerin

okullara göre dağ›l›m› Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Görüşme Yap›lan Öğretmenlerin Okul-

lara Göre Dağ›l›m›

Okul A Okul B Okul C Toplam

2000 y›l› 10 7 10 27

2002 y›l› 13 8 10 31

Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik

analizi ve betimsel analiz yöntemi kullan›lm›şt›r.

İçerik analizi yap›l›rken araşt›rman›n kavramsal

çerçevesi içinde veriler kodlanm›ş ve kategorile-

rine ayr›lm›şt›r. Çal›şma yap›lan ilköğretim okul-

lar› A, B ve C okulu olarak kodlanm›şt›r.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Görüşme Yap›lan Öğretmenlerin
Kimlik Bilgileri:

Tüm okullar genelinde,  kad›n öğretmenlerin

say›s›n›n  erkeklere göre daha fazla olduğu, ço-

ğunun 40-49 yaş grubunda yer ald›ğ› ve lisans

(13) ve önlisans (11) mezunu olduğu anlaş›l-

maktad›r. S›n›f öğretmeni ve branş öğretmenle-

rinin say›s›n›n birbirine denk olduğu ve 22 öğ-

retmenin k›deminin 21 y›ldan fazla olduğu gö-

rülmektedir. Bu okulda çal›şt›klar› y›llara göre

öğretmenlerin dağ›l›m› 3-10 y›llar› aras›ndad›r.

3.2. Öğretmenler ve   Bilgisayarlar› Kul-
lanmaya İlişkin Karar  Sürecinde Bulunduk-
lar› Aşamalar› 

Öğretmenlerin karar sürecinde bulunduklar›

aşamalarla- bilgi, ikna, karar, uygulama ve

onaylama- ilgili görüşleri aşağ›da s›ras›yla veril-

miştir.

3.2.1. Bilgi: Bu aşama Rogers’a göre yeniye

karar sürecinin ilk aşamas›d›r. Yeninin bilgisi,

benimsenme sürecinde  motivasyonu art›r›c›

olabilir. Bilgi aşamas›yla ilgili olarak öğretmen

görüşlerini almak için her öğretmene “Bilgisa-
yarla neler yap›labildiğini biliyor musunuz? Ör-
nekler verir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğ-

retmenlerin tümü bilgisayar›n ne işe yarad›ğ›n›

bildiklerini söylemiş ve bunu örneklerle de ifade

etmişlerdir. Örnekler içinde en fazla internet

kullan›m›n dile getirilmesi  dikkat çekmiştir.

Oysa 2000 y›l›ndaki araşt›rmada öğretmenlerin

%26’s›n›n  bilgisayarlar›n işlevlerinden haber-

dar olmad›ğ› belirlenmiştir.  2002 y›l›ndaki araş-

t›rmada dikkati çeken diğer bir olgu da bilgisa-

yarla yap›lan işlere verilen örneklerde mesleğe

yönelik işlerle ilgili bilgisayar›n işlevlerinden

söz edenlerin say›s›n›n artm›ş olmas›d›r. Bu du-

rumda 2 y›l içinde  öğretmenler aras›nda mes-

lekleriyle ilgili işlerde bilgisayar kullan›m›

konusunda fark›ndal›k bilgisinin yay›ld›ğ›-yer-

leştiği söylenebilir. Sonuç olarak öğretmenlerin

genel olarak   yeniye karar sürecinde bilgi aşa-

mas›ndan ikna aşamas›na geçtiği ileri sürülebi-

lir.
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3.2.2. İkna: İkna aşamas›nda birey ya da ku-

rum yeniye ilişkin tutum geliştirir. Bu tutum

olumlu ya da olumsuz  olabilir.  Bilgi sahibi ol-

mak bilişsel bir süreç iken ikna duygu ile ilgili

bir süreçtir. İkna aşamas›nda bireylerin davran›-

ş›n› belirlemede seçici alg› önemlidir (göreli ya-

rar, karmaş›kl›k, uygunluk. vb). Bilgisayar›n öğ-

retmenlerce nas›l alg›land›ğ›n› belirleyebilmek

için yay›l›m araşt›rmas›n›n birinci bölümü olan

çal›şmada  ulaş›lan sonuçlara göre Aşkar ve Us-

luel (2003) A okulundaki öğretmenlerin bilgisa-

yar kullan›m›n›  yararl›, uygun, denenebilir, göz-

lemlenebilir ve kolay  bulduklar›n›; B okulunda-

ki öğretmenlerin de  yararl›, uygun, denenebilir

ve kolay bulduklar›n› ancak okulda gözlemlene-

bilirliğin pek de söz konusu olmad›ğ›n› ifade et-

mişlerdir. C okulunda ise bilgisayar kullan›m›

öğretmenler taraf›ndan  denenebilir ve kolay bu-

lunurken, yararl› ve uygun bulmayan öğretmen

say›s›n›n daha fazla olduğu, okulda gözlemlene-

bilirliğin ise oldukça az olduğu belirlenmiştir.

İkna aşamas›yla ilgili olarak öğretmenlere

ayr›ca üç soru sorulmuştur. Sorular ve bu soru-

lar›n yan›tlar›yla ilgili bulgular aşağ›da s›ras›yla

verilmiştir.

Sizce eğitimde bilgisayar kullan›lmal› m›?
Niçin?”:  Öğretmenlerin tümü eğitimde bilgisa-

yar kullan›lmas› gerektiği görüşünde birleşmek-

tedir Hiçbir öğretmenin  “HAYIR” yan›t›n› ver-

memesi araşt›rmac›lar› bu sonuca götürmüştür.

A okulunda 10 öğretmen, B okulunda 5 öğret-

men ve C okulunda 7 öğretmen bu soruya

“evet”  yan›t›n› vermiş; bir öğretmen “bilmiyo-

rum” demiş ve 8 öğretmen de bilgisayar kullan-

Tablo 2. Görüşme Yap›lan Öğretmenlerin Kimlik Bilgileri

2002 y›l› 2000 y›l›

A B C Toplam A B C Toplam

Cinsiyet Kad›n 13 7 8 28 Kad›n 10 6 9 25

Erkek 1 2 3 Erkek 1 1 2

Yaş 20-29 1 1 20-29 3 3

30-39 3 3 6 30-39 1 1 3 5

40-49 5 6 5 16 40-49 4 5 5 14

50-... 4 2 2 8 50-59 2 1 2 5

Öğrenim düzeyi Önlisans 5 2 4 11 Önlisans 5 3 6 14

Lisans tamamlama 2 2 1 5 Lisans Tamamlama 1 3 4

Lisans 6 4 3 13 Lisans 4 1 3 8

Lisansüstü 2 2 Yüksek Lisans 1 1

Branş S›n›f 4 4 4 12 S›n›f 5 3 4 12

Fen-Matematik 4 1 1 6 Fen Bilgisi 3 2 2 7

Sosyal 2 1 1 4 Sosyal Bilgiler 1 2 3

İngilizce 1 1 3 5 Yabanc› Dil 1 1

Resim 1 1 2 Resim 1 1 1 3

Beden 1 1 Beden eğitimi 1 1

Diğer 1 1

K›dem 3-10 2 1 3 1-10 3 2 5

11-20 2 4 6 11-20 2 3 4 9

21-30 5 5 5 15 21-30 3 4 4 11

31-40 4 3 7 31-40 2 2

Bu okulda çal›şt›ğ› y›l 3-5 4 2 5 11 1-5 8 4 7 19

6-10 9 5 5 19 6-10 2 2 2 6

11-15 11-15 1 1

16-20 16-20

21-.... 1 1 21-. 1 1
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man›n olumlu ve olumsuz yan› olduğunu, dik-

katli ve kontrollü kullan›lmas› gerektiğini; sü-

rekli değil zaman zaman kullan›lmas›n›n uygun

olacağ›n› belirtmişlerdir. Bu durumda öğretmen-

lerin bilgisayarlar›n eğitimde kullan›m›yla ilgili

olarak olumlu bir bak›ş aç›s›na sahip olduklar›

söylenebilir. 

2000 y›l›nda öğretmenler en fazla bilgisaya-

r›n  işlerini çabuklaşt›rmas› ve kolaylaşt›rmas›n›

gerekçe olarak göstermişler,  bilgisayarlar›n öğ-

retimde öğrencilere olan etkisinden hiç söz et-

memişlerdir. Dolay›s›yla bilgisayarlar›n öğretim

süreçlerinde kullan›m› konusunda ikna aşama-

s›nda olduklar›na ilişkin  hiçbir ipucu görülme-

miştir.İki y›l sonras›nda da öğretmenler yine ra-

hatl›k ve kolayl›ktan söz etmektedirler ancak,

bilgisayar›n kullan›m› konusundaki en fazla be-

lirtilen gerekçenin internet olduğu; internetten

de bilgiye ulaş›m ve güncel bilgiyi anlad›klar›

görülmektedir. Bunun d›ş›nda önemli görülebi-

lecek diğer bulgu ise her üç okulda da say›lar› az

olsa da öğretmenlerin bilgisayarlar›n öğretim

sürecinde öğrencilere etkisinden söz etmeye

başlam›ş olmalar›d›r. Bilgisayar›n öğrenciye

olan etkisinden söz ederken, bir taraftan öğrenci

motivasyonu, görsellik diğer taraftan da dersle-

rin bilgisayar destekli öğretim boyutundan söz

etmişlerdir. Bu durumda iki sene önce öğretim-

de bilgisayar kullan›m› konusunda hiçbir ipucu

yokken iki sene sonra bu anlamda az da olsa ba-

z› öğretmenlerin  ikna aşamas›nda  olduğu söy-

lenebilir.

“Bilgisayar kullanmaya nas›l başlad›n›z?
Neler etkiledi?”:  Yap›lan içerik analizi sonu-

cunda, A okulunda meslektaşlar›n kullan›m›n›n

bilgisayar kullanmaya başlamada etkili olduğu

saptanm›şt›r. Ayr›ca A okulundaki öğretmenler,

bilgisayar kullanmaya  başlamalar›nda  okul yö-

netiminin etkisinden de söz etmişlerdir. Bu iki

bulgu d›ş›ndaki bulgular 2000 y›l›nda elde edi-

len bulgularla benzerlik göstermektedir. 2000

y›l›ndaki bulgulara bak›ld›ğ›nda öğretmenlerin

belirttikleri gerekçelerin  daha çok kişisel ve yö-

netim işleriyle ilgili gerekçeler olduğu görül-

mektedir. 

Tablo 3. Bilgisayar Kullan›m›na İkna Olmada Etkili Olan Ögeler

2000 y›l› 2002 y›l›

A B C A B C

Çağdaşl›k 1 2 1 Meslektaşlar›m aras›nda bilgisayar 6 - -

kullananlar›n çoğalmas›

H›zl› teknolojik ilerleme 1 1 Kendimi geliştimek için öğrenme isteği 5 1 1

Bilgisayarlar kullanma olanağ›n›n olmas› 2 1 Okul idaresinin zorlamas› etkili oldu 3 MLO olmas›-2 -

Öğrenme İsteği, 1 1 Öğrenciler  kullanmay› bildiği için 1 1 -

Yeniliklere aç›kl›k 1 Kişisel işlerimi  yapabilmek için 1 1

(tez yazmak) 

Öğrencinin biliyor olmas› 3 1 Çocuğum/lar›m öğretti 2 2 1

İşleri çabuklaşt›rmas› ve kolaylaşt›rmas› 3 4 3 İşlerimin kolaylaşacağ›na inand›m

Bilgisayarla yap›lan işlerin düzenli-tertipli - işlerin düzenli-tertipli olmas› 1 1

olmas›

1 Üniversitede ald›ğ›m ders 1

Kişisel Amaçl›

*Emekli olduktan sonra özel sektörde işime 2 Emekli olduktan sonra özel sektörde 1

yarayabilir işime yarayabilir

*Çocuklar›ma faydas› olabilir

Çevremdekilerin kullan›yor olmas› 1 1

Üniversitede ald›ğ›m eğitim 2
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3.2.2.3. Çal›şt›ğ›n›z okulun bilgisayar kul-
lanman›zda katk›s› oldu mu? Nas›l?:Bu soruya

verilen  yan›tlar Tablo 4’de özetlenmiştir. A

okulunda sadece bir öğretmen, okulunun pek de

katk›s›n›n olmad›ğ›n› belirtmiş, bunun d›ş›ndaki

öğretmenlerin tümü okulun bir biçimde katk›s›

olduğunu belirtmiştir. B ve C okulundaki öğret-

menlerin ise neredeyse tümü okulun herhangi

bir katk›s› olmad›ğ›n› ifade etmiştir. Hatta  C

okulundan bir öğretmen okulun bilgisayar kulla-

n›m›n› olumsuz yönde etkilediğini dile getirmiş-

tir.

Tablo 4. Bilgisayar Kullan›m›nda Okulun Etkisi

A B C

Erişim rahatl›ğ› 5

H.İ.E (okulda sürekli kurslar›n olmas›) 6

Çevrede kullanan var 2

Okul sürekli gelişime aç›k 1

Bilgisayar öğretmeni 2 1

Öğrenciler biliyor 1

Okul çoğu şeyi bilgisayardan istiyor. 3

İnternet bağlant›s›n›n olmas› 1

Okulun statüsü 3

Genel olarak öğretmenlerin bu aşamada bil-

gisayar kullan›m›na olumlu bir bak›ş içinde ol-

duklar› ve çoğunun bilgisayar kullanmak için ik-

na aşamas›n› geçtiği söylenebilir. Öğretmenlere

yöneltilen “eğitimde bilgisayar kullan›lmal›

m›?” sorusuna tümünün evet yan›t›n› vermesi de

bu görüşü destekler niteliktedir. Ancak daha ön-

ce de vurguland›ğ› gibi ikna aşamas›nda olumlu

bir bak›ş aç›s›na sahip olmak her zaman karar ve

uygulama aşamas›na geçileceğinin bir gösterge-

si olarak değerlendirilmemelidir.

3.2.3. Karar: Bu aşama yeninin kullan›m›n›n

kabul ya da reddedildiğine ilişkin etkinliklerle uğ-

raş›ld›ğ› aşama olarak görülmektedir. 2002 y›l›n-

da üç okulda da bilgisayar› s›n›rl› kullanan ya da

kullanmay› bilmeyen öğretmenlere ‚’bilgisayar
kullanmaya başlayacak m›s›n›z? Bu konu ile ilgi-
li araşt›rma yap›yor, bilgi sahibi olmaya çal›ş›yor
musunuz ?’ Sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya al›-

nan yan›tlar Tablo 5’te verilmiştir.

A okulunda, kullanmay› bilmeyen ve s›n›rl›

kullananlar›n, bir kişi d›ş›nda kullanmaya karar

verdiği; B okulunda  kullanmayan öğretmenle-

rin sadece birisi oğlundan öğrendiğini, diğerleri-

nin red karar› verdiğini; C okulunda ise kullan-

mayan 2 kişinin kullanmak üzere karar vermedi-

ği, 3 kişinin de red karar› verdiği saptanm›şt›r.

Say›sal olarak toplamda karar aşamas›nda bulu-

nan 7 öğretmenden 6’s› bilgisayar kullanmay›

reddetmiş, 1’i de kabul etmiş görünmektedir. İki

y›l önce tüm okullar genelinde, bilgisayar kul-

lanmayan 11 öğretmenden 4’ü kullanma yönün-

de karar verdiğini belirtmiştir. 

İkna aşamas›na geçen ve bilgisayar kullanmay›

bilmeyen öğretmenlerin ikisi  d›ş›nda tümü, karar

verme aşamas›na geçmiş görünmektedir.

Tablo 5. Öğretmenlerin Bilgisayar Kullan›m›na İlişkin Karar Aşamas›ndaki Görüşleri

A B C

Çocuklar evlendi, eşim emekli. İlgi alan›m değil Özele geçmeyi düşünüyorum. 

Bilgisayar ne işime yarar. Onun için bilgisayar kursuna gideceğim

Kullanmak istiyorum, ama para verip Kullanmayacağ›m. İkinci kez H.İ.E F›rsat yarat›l›rsa evet

kursa gitmeyi düşünmüyorum gittiğimde heveslendim ancak ertesi

gün bu işi yapamayacağ›m dedim.

Evet kendim için istiyorum. Oğlum öğretiyor Bu saatten sonra geçti diye

Kursa devam ediyorum düşünüyorum

Eylülde mecburiyet olsun diye para Okulda olanak yok

verip kursa gitmeyi düşünüyorum.

Hiç içimden geçmiyor

Bunun için zaman ay›r›p tam olarak

öğrenmem laz›m.



3.2.4. Uygulama: Bu aşama yeninin kulla-

n›ld›ğ› aşamad›r. Bu aşamayla ilgili olarak öğ-

retmenlere  “Bilgisayar kullan›yor  musunuz?
Hangi s›kl›kta ve ne düzeyde? sorular› sorulmuş-

tur. Öğretmenlerin 2 y›l içinde bilgisayar kullan-

ma durumlar›na bak›ld›ğ›nda (Tablo 6)  A oku-

lunda kullananlar›n artt›ğ› , B okulunda azald›ğ›,

C okulunda bir değişme olmad›ğ› söylenebilir.

Nitekim karar aşamas›ndaki bulgular uygulama

aşamas›ndaki bulgular› destekler nitelikte gö-

rünmektedir. A okulunda 11 öğretmen, B oku-

lunda 5 öğretmen C okulunda da 5 öğretmen uy-

gulama aşamas›ndad›r. Okullara göre uygulama

basamağ›na ilişkin özellikle A okulu lehine

önemli bir farkl›l›k olduğu dikkati çekmektedir.

Tablo 4’de  belirtilen okullar›n bilgisayar kulla-

n›m›ndaki etkisine ilişkin yan›tlardan da anlaş›-

lacağ› gibi, bu durumun,  bilgisayara erişim ra-

hatl›ğ› ve okullarda bilgisayar›n kullan›m şek-

liyle doğrudan ilintili olduğu düşünülmektedir. 

3.2.4.1. Bilgisayar Kullanma Düzeyleri:
Uygulama basamağ›na gelen öğretmenlerin bil-

gisayar› kullan›m düzeylerini saptamak amac›y-

la   Tablo 7’de belirtilen uygulamalar ve bu uy-

gulamalar› kullanma düzeyleriyle ilgili öğret-

men görüşlerine başvurulmuştur.

Tablo 7’den anlaş›lacağ› gibi, A okulundaki

öğretmenlerin söz konusu uygulamalar› hiç kul-

lanmayanlarda en az,  ileri kullananlarda da en

fazla olduğu bunu s›ras›yla B ve C okulunun iz-

lediği görülmektedir. Bu durum bilgisayar kulla-

nan öğretmen say›s›yla benzerlik göstermekle

birlikte A okulunda kullananlar›n B ve C oku-

lundakilerden; B okulunda kullananlar›n da C

okulundakilerden daha ileride olduğunu göster-

mektedir. Bilgisayar kullan›m›nda olduğu gibi

bu durumun da okullarda bilgisayar›n kullan›m

şekliyle ve okullarda bilgisayarla ilgili sunulan

olanaklar  ile ilgili olduğu düşünülmektedir Bil-

gisayarda kullan›lan uygulamalar aç›s›ndan ge-

nel olarak bak›ld›ğ›nda rahat ve ileri düzeyde

kullan›lan ve hiç  kullan›lmayan  uygulamalar›n

s›ras›yla Tablo 8’deki gibi olduğu görülmekte-

dir.

Tablo 8’de yer alan s›ralama  Usluel ve Aş-

kar taraf›ndan 2002 y›l›nda  bilgisayar kullan›m›

konusunda 638 öğretmenle gerçekleştirilen nicel
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Tablo 6. Öğretmenlerin Uygulama Aşamas›ndaki Durumu

2000 2002

A B C Toplam A B C Toplam

BT kullan›yor mu? Kullan›yor 5 7 4 16 11 5 5 21

Kullanm›yor 5 - 6 11 2 3 5 10

Tablo 7. Öğretmenlerin Bilgisayar› Kullan›m Düzeyleri

Hiç Başlang›ç Rahat    İleri  

A B C A B C A B C A B C

Kelime işlemci (Word,....) 1 3 5 3 1 3 5 1 2 4 3

Elektronik hesaplama tablosu (Excel,.........) 2 2 6 7 2 2 3 2 2 1 2

Veri tabanlar› (Access....) 13 8 9 1

İstatistik analiz programlar› (SPSS,.......) 12 8 9 1 1

Sunum programlar› (Power point,......) 1 4 6 8 2 3 3 2 1 1

e-posta 1 5 7 5 1 1 5 2 1 2 1

Web sayfas› haz›rlama programlar› 11 7 10 1 1 1

İnternet 3 3 6 3 2 5 4 2 2 1

Eğitim yaz›l›m CD’leri 5 4 9 3 1 1 3 2 2 1

Ders haz›rlama programlar› 13 8 10



araşt›rman›n bulgular›yla benzerlik göstermek-

tedir (Usluel, Aşkar: 2002). 

3.4.2. Bilgisayar Kullan›m S›kl›ğ›: Öğret-

menlerin meslekleriyle ilgili işlerde bilgisayar

kullan›m s›kl›klar›n› belirleyebilmek amac›yla

öğretmenlerin yapt›klar› işler  yönetim ve  öğre-

tim ile ilgili işler olarak iki  bölüme  ayr›lm›ş ve

s›kl›k düzeyi de hiçbir zamandan her zamana gi-

den bir s›ralamada verilmiştir.

Tablo 9’a bak›ld›ğ›nda meslekle ilgili işlerin

yap›lmas›nda bilgisayar kullan›m›n›n C okulun-

da neredeyse hiç gerçekleşmediği; B okulunda

öğretimle ilgili işlerde ancak ders esnas›nda su-

num yap›l›rken ve derse haz›rl›k aşamas›nda

yaln›zca bir  öğretmenin   bilgisayar kulland›ğ›;

A okulunda ise yap›lan işler konusunda B  oku-

luna benzer görünüm olmakla birlikte bilgisayar

kullan›m s›kl›ğ› aç›s›ndan ve kullanan öğretmen

say›s› aç›s›ndan bir daha önde olduğu görülmek-

tedir. Öğretmenlerin bilgisayar› en s›k kullan-

d›klar› işlerin daha çok yönetimle ilgili işler ol-

duğu görülmüştür. Aşağ›da öğretmenlerin bilgi-

sayar› en s›k kulland›klar› işler s›ralanm›şt›r. 

● Ünite, ders plan› ve çal›şma yapraklar›n›n

haz›rlanmas› 

● Resmi yaz›şmalar 

● Öğrenci not ve karneleri haz›rlanmas› 

Yönetsel işlere göre  öğretimle ilgili işlerde

bilgisayar kullan›m s›kl›ğ›na bak›ld›ğ›nda, öğ-

retmenlerin say›s›nda ciddi bir azalma olduğu

dikkati çekmektedir. Genel görüntüye uygun

olarak öğretimle ilgili işlerde de bilgisayar› en

s›k kullanan öğretmenlerin  A  okulunda olduğu,

bunu B okulundaki öğretmenlerin  izlediği gö-
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Tablo 8. Öğretmenlerin Bilgisayar Kullan›m Düzeyleri

Rahat ve İleri Düzeyde Kullan›lan Hiç   Kullan›lmayan

Kelime işlemci-15 Ders Haz›rlama Programlar›-31

İnternet-14 Veri tabanlar›-30

e-posta-11 İstatistik Analiz Programlar›-29

Elektronik hesaplama-10 WEB sayfas› haz›rlama programlar›-28

Eğitim yaz›l›m CD’leri -8

Sunum programlar› -7

Tablo 9. Öğretmenlerin Meslekleriyle İlgili İşlerde Bilgisayar Kullan›m S›kl›klar›

Hiçbir zaman Nadiren S›kl›kla Her zaman

A B C A B C A B C A B C

Resmi yaz›şmalarda 4 3 9 1 4 1 1 5 3

Ünite, ders planlar›, çal›şma 2 3 7 2 3 3 1 6 4

yapraklar›n› haz›rlarken

Öğrenci notlar›, karneleri haz›rlarken 7 4 9 3 1 3 4

Ders s›ras›nda konuyu sunarken, 9 7 10 3 1 1

deney yaparken 

Ders s›ras›nda öğrenciler 12 7 10 1 1

sunum yaparken

Dersime haz›rl›k yaparken 5 4 9 4 1 1 3 1 1 2

(İnternet, CD....vb)

Konunun anlat›m›nda internet ve 9 7 10 2 1 1 1

Cd’lerden yararlanma

Ders s›ras›nda öğrenciler konu ile 9 7 10 3 1 1

ilgili çal›şma yaparken (internet, CD)



rülmektedir. C okulunda ise öğretimle ilgili iş-

lerde bilgisayar kullan›lmamaktad›r. Grafik 1’de

bu durum daha aç›kl›kla görülmektedir.

3.2.5. Onay: Bu aşama karar›n gözden geçi-

rilme aşamas›d›r. Bir anlamda yeninin kullan›-

m›na devam edilip edilmeyeceğine ilişkin ikinci

bir karar süreci olarak değerlendirilebilir. İki se-

ne önce onay aşamas› ile ilgili  olarak öğretmen-

lere kullan›ma devam edip etmeyecekleri sorul-

duğunda uygulama basamağ› ile onay basama-

ğ›ndaki görüşlerinin say›s›nda bir değişme ol-

mad›ğ› kullananlar›n ve kullanmayanlar›n varo-

lan durumu sürdürmek doğrultusunda görüş bil-

dirdikleri dikkati çekmiştir. İki sene sonunda

okullara göre bilgisayar kullananlar›n say›s›na

bak›ld›ğ›nda A okulunda öğretmenlerin verdik-

leri kararlar› onaylad›klar›, B okulunda 2 öğret-

menin  daha önce vermiş olduklar› karar› onay-

lamad›klar› ve C okulunda bir değişim olmad›ğ›

dikkati çekmektedir. Bu durum öğretmenlerin

bilgisayar kullan›m süresi ile ilgili tabloda (Tab-

lo 10) daha aç›k görünmektedir.

4. SONUÇ

Bilgisayarlar›n kullan›m›yla ilgili karar süre-

cindeki aşamalara bak›ld›ğ›nda öğretmenlerin

çoğunun bilgisayar›n yönetimle ilgili işlerde uy-

gulama aşamas›na geldiği söylenebilir. Öte yan-

dan  öğretimle ilgili işlerde,  öğretmenlerin bilgi

aşamas›ndan ikna aşamas›na geçtikleri, hatta A

okulunda say›lar› az olsa da baz› öğretmenlerin

uygulama aşamas›na geldiği görülmüştür. 

Okullara göre öğretmenlerin bilgisayar kulla-

n›m› konusunda iki y›l içinde karar sürecinde bu-

lunduklar› aşamalardaki değişime bak›ld›ğ›nda; 

● A okulundaki öğretmenlerin 2 öğretmen

d›ş›nda tümünün uygulama aşamas›na

geldiği, iki öğretmenden birinin kullan-

may› red karar› verdiği, diğerinin kullan-

may› kabul karar verdiği,

● B okulunda 5 kişinin uygulama-onay aşa-

mas›nda olduğu; 3 kişinin karar aşamas›n-

da olduğu, öğretmenlerden birinin kabul

ikisinin red karar› verdiği,

● C okulunda ise 5 öğretmenin uygulama

aşamas›nda,  diğer 5 öğretmenden ikisinin

ikna aşamas›nda, üç öğretmenin karar

aşamas›nda olduğu ve bilgisayar kullan›-

m›yla ilgili red yönünde karar verdiği

söylenebilir. 

Uygulama aşamas›ndaki öğretmenlerin en

fazla kelime işlemci, İnternet ve e-postay› rahat

ve ileri düzeyde kulland›ğ› belirlenmiştir.  

Öğretmenlerin bilgisayar› en s›k kulland›kla-

r› işlerin de ünite, ders plan› ve çal›şma yaprak-

lar›n›n haz›rlanmas›, resmi yaz›şmalar, öğrenci

not ve karnelerinin haz›rlanmas› ile ilgili yönet-

sel işler olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak iki y›l içerisinde öğretmenlerin

tümünün bilgi aşamas›ndan ikna aşamas›na geç-

tiği, ikna aşamas›nda  iki öğretmen d›ş›ndaki öğ-

retmenlerin karar aşamas›na geçtiği; karar aşa-

mas›nda olan öğretmenlerin 5 tanesinin red yö-

nünde, 1 tanesinin kabul yönünde karar verdiği;

31 öğretmenden 21 öğretmenin uygulama aşa-

mas›nda olduğu saptanm›şt›r. Onay aşamas›na

bak›ld›ğ›nda iki sene önce bilgisayar kullanma-

ya devam edecekleri yönünde görüş bildiren öğ-

retmenlerden ikisinin daha önce verdikleri uy-

gulama karar›n› reddettikleri, diğer öğretmenle-

rin  tamam›n›n bilgisayar kullan›m› konusunda

127Öğretmenlerin Bilgisayar Kullan›m›yla İlgili Karar Süreci Aşamalar›: İki Y›ldaki Değişim2003]

Tablo 10. Öğretmenlerin Bilgisayar Kullan›m Süreleri

2000 2002

A B C A B C

Bilgisayar 1-5 sene 3 6 3 6 3 1

Kullanma Y›l› 6-10 sene 2 1 1 3 2 3

11-15 sene 1

16-...sene

Toplam 5 7 4 10 5 4
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daha önceki kararlar›n›  sürdürdükleri görülmüş-

tür.  

Öğretmenlerin bilgisayar kullan›m› konusuy-

la ilgili olarak karar sürecinde bulunduklar› aşa-

malar, iki sene içinde okullara göre farkl›l›k gös-

termektedir. Bu durumda daha önce de söylendi-

ği gibi, bilgisayarlar›n sadece ürün olarak okula

girmesinin bir anlam ifade etmediği ileri sürüle-

bilir. Bu nedenle büyük ölçekli çözümler yerine,

okul baz›nda küçük ölçekli çözümler üzerinde

yoğunlaşman›n ülke çap›nda teknoloji yay›l›-

m›nda daha gerçekçi bir yaklaş›m olabileceği

düşünülmektedir.
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