
ÖZET: Bu araflt›rma kültürel bireysel yaklafl›m› temele ala-
rak, Anadolu Teknik Lisesinde görevli ö¤retmenlerin bilgi ve
iletiflim teknolojilerini kullanmalar›na -yenileflmeye- iliflkin
varolan durum ve tercih ettikleri durumla ilgili görüfllerini
saptamaya yönelik bir çal›flmad›r. Veriler araflt›rmac›lar tara-
f›ndan gelifltirilen yap›land›r›lm›fl bir görüflme formu arac›l›-
¤›yla 43 ö¤retmenle bire bir görüflme yap›larak toplanm›flt›r.
Verilerin çözümlenmesi sonucunda; bilgisayar›n kullan›m du-
rumlar›na, ö¤renciye etkisine ve  kullan›m amaçlar›na  iliflkin
varolan durum puanlar›n›n tercih edilen durum puanlar›ndan
düflük oldu¤u saptanm›flt›r. Okulda bilgisayar kullan›m›n› en-
gelleyen unsurlar›n, özendiren unsurlara göre ço¤unlukta  ol-
du¤u görülmüfltür.  Ayr›ca, bilgisayar kullan›m durumlar› ile
bilgisayar›n kullan›m amaçlar› aras›nda varolan durum puan-
lar› ile tercih edilen durum puanlar› aras›nda orta düzeyde po-
zitif korelasyon bulunmufltur. Sonuç olarak ö¤retmenlerin ter-
cih edilen durumlarla ilgili puanlar›na bak›ld›¤›nda bilgisayar
teknolojilerini daha fazla alanda ve  daha çok kullanmay›, da-
ha iyi eriflim ve donan›m koflullar›na sahip olmay›  istedikleri
görülmüfltür. Bu nedenle uygun koflullar sa¤land›¤›nda ö¤ret-
menlerin bilgisayar kullan›m›yla ilgili kendilerine verilecek
deste¤e aç›k olduklar› ve yenileflmeyi sürdürmek konusunda
istekli olduklar› ileri sürülebilir. 

Anahtar Sözcükler: yenileflme, yeninin yay›l›m›, kültü-
rel-bireysel yaklafl›m, ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m›, 

ABSTRACT: Aim of this research is to determine the vi-
ews of teachers on present   and preferred situation, related to
their usage  of information and communication technologies -
innovation- having cultural individual approach as base. The
data were collected by interviewing 43 teachers - assigned at
an Anatolia Technical High School  - one by one, through a
structured interview form developed by the researchers. As a
result of data analysing, it has been determined that present si-
tuation grades were lower than preferred situation grades rela-
ted to computer technologies usage, impact on student and
purpose of usage. It has been also obtained that, the factors

hindering the usage of computer are more than the appealing
ones. Besides, middle level positive correlation was found at
present and preferred situation grades between computer usa-
ge situations and computer usage purposes. As a result, when
teachers preferred situation grades were examined, teachers’
expectations were on using computer technologies more and
in larger areas, moreover having and accessing better hardwa-
re. Therefore, it can be claimed that, when suitable conditions
provided , teachers are open to the  external support   on com-
puter usage and they are eager to continuity of innovation. 

Keywords: diffusion of innovation, culturel-individual
perspective, teachers’ usage of computer 

1. G‹R‹fi

E¤itim ve teknoloji iliflkisinin giderek çeflitle-
nip yo¤unlaflmas› beraberinde  yenileflme süreci-
ni- Rogers (1995), yenileflmeyi birey ya da di¤er
benimseyen birimler taraf›ndan yeni olarak alg›la-
nan nesne, fikir ya da uygulama olarak tan›mla-
maktad›r - getirmektedir. Yenileflme sürecini de-
¤erlendiren çeflitli yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Bu
yaklafl›mlardan  en fazla dikkati çekenlerin; yap›-
salc›-ifllevsel yaklafl›m ve kültürel- bireysel yakla-
fl›m oldu¤u söylenebilir.

Yap›salc›-ifllevsel yaklafl›ma göre yenileflme
süreci, ‘güç’le yap›land›r›lmakta dolay›s›yla, sis-
tematik ve yukar›dan afla¤›ya yöntemler, eflgü-
dümleme ve yönetme yenileflmenin merkezinde
yer almaktad›r. Ayr›ca,  yöneticinin davran›fllar›-
n›n özellikle yönetimsel, sistematik ve eflgüdüm-
sel bir tutumla de¤iflimin bafllat›lmas›nda önemli
bir yer tuttu¤u görülmektedir (van den Berg, Van-
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denberghe & Sleegers, 1999). Buna karfl›n kültü-

rel-bireysel yaklafl›m›n daha organik iflbirli¤i
formlar›n› ve yenileflme sürecinde ö¤retmenlerin
daha aktif kat›l›m›n› öngördü¤ü dikkati çekmekte-
dir. Yenileflmenin gerçekleflmesi için örgüt çal›-
flanlar›n›n etkileflimli ve deneyimsel ö¤renmeye
haz›r olmalar›n›n ve bireysel potansiyellerinin
önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r. Kültürel-bireysel
yaklafl›mda, yap›salc›-ifllevsel yaklafl›mda belirtilen
yönetici rollerinin geri planda kald›¤›; okul lideri-
nin yönetim ve eflgüdüm a¤›rl›kl›  ifllerden daha
çok, yenileflme sürecinin dinamikleri ve  bunlar›n
etkiliflimini özendirmeye iliflkin rollerinin ön plana
ç›kt›¤› görülmektedir (Sleegers, 2000).

E¤itimde yenileflme (de¤iflim) alan›ndaki son
dönem çal›flmalara bak›ld›¤›nda; kat›l›mc›lar›n al-
g›lar›n›n (van den Berg, Vandenberghe & Sle-
egers,1999; Fullan 1991; Rogers, 1995)  deneyim-
leri, ilgileri, becerileri, bireyler hakk›ndaki ve
grup hakk›ndaki bilgilerinin (Hall & Hord, 1987)
giderek  önem kazand›¤› dikkati çekmektedir.
Hatta   Fullan (1991) biraz daha ileri giderek arafl-
t›rmalar›nda de¤iflim sürecinin baflar›l› olmas›nda,
en büyük pay›n kat›l›mc›lar›n alg›lar› oldu¤unu
küçük bir pay›n ise yeninin anlam› ve önemine
ba¤l› oldu¤unu belirtmektedir. 

Sarason’un (1971) da belirtti¤i gibi “e¤itimde
de¤iflim, ö¤retmenlerin ne yapt›klar›na ve ne dü-
flündüklerine ba¤l›d›r, bu ifl  bu kadar basit ve bu
kadar karmafl›kt›r. Düflünceyi de¤ifltirmeyi kanun-
laflt›rabilirsek de¤iflim çok kolay olabilir” (Fullan,
1991) .

Bu çal›flmada kültürel-bireysel yaklafl›m temel
al›narak, ö¤retmenlerin bilgi ve iletiflim teknoloji-
lerini kullanma durumlar›na  iliflkin varolan du-
rumlar› ile tercih ettikleri durumlar hakk›ndaki gö-
rüflleri belirlenmeye çal›fl›lm›fl; ö¤retmenlerin va-
rolan durumlar› ve tercih ettikleri durumlar aras›n-
daki korelasyon, yenileflmenin sürdürülebilirli¤i-
nin göstergesi olarak kabul edilmifltir.

1.1. Problem Cümlesi

Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojilerinin kul-
lan›m›na iliflkin varolan ve tercih ettikleri durum-
la ilgili görüflleri nelerdir?

1.2. Alt Problemler

Ö¤retmenlerin bilgisayar ;

1. kullan›m›n› engelleyen ve özendiren unsur-
larla ilgili görüflleri nelerdir?

2. kullan›m durumlar›na iliflkin varolan ve ter-
cih ettikleri durumla ilgili görüflleri nelerdir?

3. kullan›m›n›n  ö¤renciye etkisine iliflkin va-
rolan ve tercih ettikleri durumla ilgili gö-
rüflleri nelerdir?

4. kullan›m amaçlar›na iliflkin varolan ve  ter-
cih ettikleri durumla ilgili görüflleri nelerdir?

5. kullan›m durumlar›na iliflkin görüflleri  ile
kullan›m amaçlar›na iliflkin görüflleri ara-
s›nda iliflki var m›d›r?

2. YÖNTEM

Yap›lan çal›flma, bir Anadolu Teknik Lisesinde
görev yapmakta olan ö¤retmenlerin bilgisayar tek-
nolojilerini kullan›mlar›yla  ilgili  varolan ve ter-
cih ettikleri durumlar› karfl›laflt›rmal› olarak sapta-
maya yönelik betimsel bir araflt›rmad›r. 

Araflt›rman›n yap›ld›¤› Anadolu Teknik Lisesin-
de 4 adet  laboratuvar  ve toplam 75  bilgisayar bu-
lunmaktad›r. Laboratuvarlarda internet ba¤lant›l›
bilgisayar say›s› 5’dir. Okul yönetim birimlerinde
toplam 7; zümre (Matematik, ‹ngilizce, Bilgisayar)
odalar›nda 4, rehber ö¤retmen odas›nda 1 ve kütüp-
hanede ise 2 bilgisayar bulunmaktad›r. Bunlar›n
içinde 2 müdür yard›mc›s› odas›ndaki, bilgisayar
zümresindeki ve matematik zümresindeki  bilgisa-
yarlarda internet ba¤lant›s› vard›r. Okulun ö¤renci
say›s› 496, ö¤retmen say›s› 53’ tür.

Bilgisayar bafl›na düflen ö¤renci say›s› 7, ö¤ret-
men say›s› yaklafl›k 2 olarak hesaplanm›flt›r. Ö¤-
retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› 9’dur. Türkiye
koflullar›nda bu say›lara bak›ld›¤›nda okulun do-
nan›m özellikleri aç›s›ndan oldukça iyi durumda
oldu¤u söylenebilir.

2.1. Araflt›rma grubu

Okulda çal›flan 53 ö¤retmenden 43’ü araflt›r-
maya kat›lmay› kabul etmifltir (% 83). Kat›lan 43
ö¤retmenin cinsiyetlerine göre 33’ünün (% 77)
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kad›n, 10’unun erkek (% 23 ) oldu¤u; bir ö¤ret-
men d›fl›nda (lisans tamamlama) ö¤retmenlerin
32’sinin (% 74) lisans; 10’unun (% 23) yüksek li-
sans mezunu oldu¤u; deneyimlerine göre 5 y›ldan
az deneyimi olanlar›n  5  ( % 12 ), 6-10 y›l dene-
yimi olanlar›n 18 ( % 42 ), 10 y›ldan fazla deneyi-
mi olanlar›n  20 ( % 46) kifli oldu¤u görülmekte-
dir. Ayr›ca araflt›rmaya kat›lan ö¤retmenlerin
branfllara göre da¤›l›m›n›n dengeli oldu¤u görül-
mektedir. Bu bilgiler Tablo 1’de verilmifltir.

2.2. Veri toplama arac›

Araflt›rmada verilerin toplanmas› için araflt›rma-
c›lar taraf›ndan yap›land›r›lm›fl bir görüflme formu
oluflturulmufltur. Görüflme formunun  gelifltirilme-
sinde Guha, Smita (2000) taraf›ndan haz›rlanan
“Elementary Grade Teachers’ Perception of Com-
puter Training and Usage in Present and Preferred
Situation in Classroom Instruction Questionnaires”
ölçe¤inden yararlan›lm›flt›r.  Görüflme formunda  3
tanesi aç›k uçlu, 31 tanesi de 5’li likert tipi olmak
üzere toplam   34 soru bulunmaktad›r. 

Yan›tlar 5’ li Likert tipine göre , “kesinlikle ka-
t›l›yorum-5, kat›l›yorum-4, k›smen kat›l›yorum-3,
kat›lm›yorum-2, kesinlikle kat›lm›yorum-1, ol-
mak üzere derecelendirilmifl; uygulanmas›n›n

mümkün olmad›¤›na iliflkin görüfl bildirenler  için

ayr› bir sütun aç›lm›flt›r.

Görüflme formu 4 ana bölümden oluflmaktad›r.
Birinci bölümde, kat›l›mc›lara ait kiflisel bilgiler
ve bilgisayara eriflim koflullar›na iliflkin sorular›n
yan›s›ra ö¤retmenlerin okulda bilgisayar kullan›-
m›n› engelleyen ve özendiren unsurlar› saptamak
amac› ile üç tane aç›k uçlu soru sorulmufltur.  Bu
bölümde toplam 12 soru bulunmaktad›r. ‹kinci bö-
lümde, ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m durum-
lar›na (donan›m, teknik destek, hizmet içi e¤i-
tim...) iliflkin görüfllerini belirlemeye yönelik 6 so-
ru bulunmaktad›r. Üçüncü bölümde bilgisayar
kullan›m›n›n ö¤renciye etkisi üzerine (ö¤renmeyi
kolaylaflt›rma, motivasyonu art›rma, baflar›y› art›r-
ma...) ö¤retmen görüfllerini saptamaya yönelik 3
soru bulunmaktad›r. Dördüncü bölümde ö¤ret-
menlerin bilgisayar kullan›m amaçlar›na iliflkin 13
soru bulunmaktad›r. Bu sorular bilgisayar›n yönet-
sel amaçl› kullan›m›, ö¤retimsel amaçl› kullan›m›,
kiflisel amaçl› kullan›m›, e-posta ve internet kulla-
n›m› olmak üzere dört alt grupta toplanm›flt›r.

2.3. Verilerin toplanmas›

Veriler, araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen
yap›land›r›lm›fl bir görüflme formu yard›m›yla
Anadolu Teknik Lisesindeki ö¤retmenlerle bire
bir görüflülerek toplanm›flt›r. Okulda görevli tüm
ö¤retmenlere görüflme yapmak için gidilmifl ancak
araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü olan ö¤retmenlerle
görüflme yap›lm›flt›r. Baz› ö¤retmenler bafllang›çta
gönüllü olmufl ancak daha sonra sorular› yan›tla-
maktan vazgeçmifltir. Bir ö¤retmenle görüflme,
yaklafl›k 20 dakika sürmüfltür.

Böylece toplam 53 ö¤retmenden 43’üyle yap›-
lan görüflme sonuçlar› araflt›rmaya dahil edilmifltir.

2.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Araflt›rmada birinci alt problem için  içerik

analizi yap›lm›flt›r. ‹kinci, üçüncü  ve dördüncü alt

problemler için  elde edilen puanlar›n aritmetik or-

talamalar› ve standart sapmalar›, beflinci alt prob-

lem için Pearson korelasyon katsay›s› hesaplan-

m›flt›r. 

Tablo 1: Araflt›rmaya Kat›lan Ö¤retmenlerin Kiflisel Bilgileri 

Cinsiyet Kad›n 33

Erkek 10

Ö¤renim Önlisans

düzeyi Lisans tamamlama 1

Lisans 32

Yüksek Lisans 10

Doktora -

0-5 y›l 5

Deneyim 6-10 y›l 18

10 y›ldan fazla 20

Branfl Beden, Müzik, Resim 3

Din, Co¤rafya, Tarih 3

Yabanc› dil  11

Edebiyat 2

Fizik, Kimya, Biyoloji 7

Matematik 3

Meslek dersleri 10

Rehberlik, Felsefe 4
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3. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde verilerin çözümlenmesi sonucun-
da elde edilen bulgular ve bunlar›n yorumlar› alt
problemlerin s›ras›yla verilmifltir.

3.1. Ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m›n› en-
gelleyen ve özendiren unsurlarla ilgili gö-
rüflleri nelerdir?

3.1.1. Bilgisayar kullan›m›n› engelleyen unsur-
larla ilgili ö¤retmen görüflleri: Bilgi ve iletiflim
teknolojilerinin kullan›m›n› engelleyen unsurlarla
ilgili olarak ö¤retmenlerin en fazla kendilerine
kullanmalar› için ayr›lan bilgisayarlar›n say› ve ni-
telik olarak yetersiz oldu¤u -özellikle zümre oda-
lar›ndaki  bilgisayarlar›n-  sorununu dile getirdik-
leri belirlenmifltir. Bunu bilgisayar bölümü ö¤ret-
menlerinin yetersiz destekleri, zaman yetersizli¤i
ve ö¤retmenler odas›nda bilgisayar, internet ba¤-
lant›s›n›n yoklu¤u ve  yaz›c›n›n olmamas› sorun-
lar›n›n izledi¤i görülmüfltür (Tablo 2).

3.1.2. Bilgisayar kullan›m›n› özendirici unsur-
larla ilgili ö¤retmen görüflleri: Ö¤retmenlerce di-
le getirilen özendirici unsurlar aras›nda  bireylerin

bilgisayarlara  ulaflabilmesi, okulda bilgisayar bö-

lümünün bulunmas›, teknik donan›m›n olmas›,

bilgisayar kursunun aç›lmas›, derslere haz›rl›k ya-

p›l›rken ve yaz›flmalarda bilgisayar kullan›lmas›

yer almaktad›r. (Tablo 2).

Burada engelleyici unsurlar aras›nda eriflimin

zorlu¤u, özendirici unsurlar aras›nda da eriflim ra-

hatl›¤›n›n dile getirilmesi  çeliflik görünse de; bu

durum tüm ö¤retmenlerin eriflim konusunda ayn›

flansa sahip olmad›¤›n›n bir göstergesi olarak ka-

bul edilebilir. Çünkü baz› zümre ö¤retmenler oda-

s›nda bilgisayar var iken baz›lar›nda olmad›¤›, da-

ha önce okulun bilgisayar olanaklar›ndan söz edi-

lirken vurgulanm›flt›r. Ayr›ca ö¤retmenler bilgisa-

yar kursunun aç›lmas›n›n özendirici oldu¤unu an-

cak kursun 5 haftal›k k›sa bir süreye s›¤d›r›lmas›

nedeniyle faydal› olmad›¤›n› belirtmifllerdir. Ö¤-

retmenlerin evden eriflim koflullar›na bak›ld›¤›nda

% 83’ü evlerinde bilgisayar oldu¤unu; % 60’› da

evlerinde internet ba¤lant›lar›n›n  bulundu¤unu

belirtmifltir. Dolay›s›yla ö¤retmenlerin ço¤unlu¤u

bir biçimde bilgisayara eriflebilmektedir.         

Tablo 2: Bilgisayar Kullanmay› Engelleyen  ve Özendiren Unsurlarla ‹lgili Ö¤retmen Görüflleri

Engelleyen unsurlar Özendiren unsurlar

Var m›? Neler? Var m›? Neler

Bilgisayara eriflimin rahat olmamas›, Sorumlu ö¤retmenlerin keyfiyetine ba¤l› 

Bilgisayar bölümü ö¤retmenlerinin yard›mc› olmakla birlikte bilgisayarlar›n eriflilebilir

olmamalar›  olmas›

Bilgisayarlar›n say› ve nitelik olarak Bilgisayar bölümünün olmas›n›n bireyi

yetersizli¤i gelifltirmeye zorlamas›,

Zaman yetersizli¤i, Dersle ilgili haz›rl›k yapmada bilgisayar

kullan›m›, 

Evet Bilgisayar kullan›m›na ilgi duyulmamas›, Evet Bilgisayar kursu aç›lmas›,

Teknolojinin tam olarak ö¤retmen ve Ö¤rencilerin bilgisayar kullanmaya karfl›

ö¤rencinin hizmetine verilmemesi, ilgili olmalar›

Evraklar›n bilgisayarda yaz›lmas›,

Hay›r (16) Görevi  gere¤i kullanmak zorunda olmas›  

Teknik okul oluflu,   

Sosyal faaliyetlerle ilgili haz›rl›k yaparken 

kullan›lmas›

Hay›r (22)
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Okulda bilgisayar kullan›m›n› engelleyen un-
surlar›n, özendiren unsurlara göre ço¤unlukta  ol-
du¤u görülmekle beraber bilgisayara eriflimin ko-
laylaflt›r›lmas›, okul yönetimi ve bilgisayar bölü-
mü taraf›ndan teknik deste¤in sa¤lanmas› ile ö¤-
retmenlerin kullan›m alanlar›n› artt›rabilecekleri
ileri sürülebilir. Ayr›ca, okulda bilgisayar kullan›-
m›n› özendirici ortam düzenlendi¤inde ö¤retmen-
lerin ço¤unlu¤unun çal›flmalar›n› evlerinde sürdü-
rebilecek donan›ma sahip olmas› da, yenileflmenin
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›nda bir avantaj
olarak de¤erlendirilebilir.  

3.2. Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojilerinin
kullan›m durumlar›na iliflkin varolan   ve ter-
cih ettikleri durumla ilgili görüflleri nelerdir?

Bu alt probleme iliflkin  ö¤retmenlere afla¤›da
belirtilen alt› maddeyle ilgili görüfllerini bildirme-
leri istenmifltir.

3.2.1. Bilgisayar ve e¤itim teknolojileri bak›-
m›ndan okulum iyi donan›ml›d›r.

3.2.2. S›n›f ö¤retiminde, bilgisayar kulland›-
¤›mda,  ihtiyac›m oldu¤u zaman teknik
yard›m alabilirim.

3.2.3. Kendimi okuldaki oldukça deneyimli
bilgisayar kullan›c›lar›ndan biri olarak
görüyorum.

3.2.4. M.E.Bakanl›¤›n›n bilgisayar kullan›m›
ile ilgili olarak düzenledi¤i hizmet içi
e¤itim kurslar›ndan tüm branfl ö¤ret-
menleri yararlan›yor.

3.2.5. Meslektafllar›mla yönetsel ( idari ) ifller-
de bilgisayar kullan›m› konusunda  ile-
tiflimde bulunuyorum.

Meslektafllar›mla ö¤retim sürecinde bilgisayar
kullan›m› konusunda iletiflimde bulunuyorum.

Ö¤retmenlerin varolan ve tercih edilen durum-
la ilgili puan ortalamalar› ve standart sapmalar›
Tablo 3’te verilmifltir. 

Tablo 3 incelendi¤inde ;

* ö¤retmenlerin okulun bilgisayar donan›m›-
n›n varolan durumda iyi oldu¤unu, bununla
birlikte daha da iyi olmas›n› tercih ettikleri
(4.12 < 4.88)

* ö¤retmenlerin s›n›flar›nda bilgisayar kulla-
n›rken, ihtiyaçlar› oldu¤unda teknik deste-
¤in sa¤lanmas›n›n iyi düzeyde oldu¤u bu-
nunla birlikte daha da iyi olmas›n› tercih et-
tikleri  (3.05 < 4.79) 

* ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m› konu-
sunda kendilerini   deneyimli bulmad›klar›,
gelecekte kendilerini  daha fazla deneyimli
görmek istedikleri  (2.40 < 4.47) görülmüfl-
tür. Ayr›ca, 

* M.E.B.’n›n bilgisayar kullan›m› ile ilgili
olarak düzenledi¤i hizmet içi e¤itim kursla-
r›ndan tüm ö¤retmenlerin yararlanabilmesi
konusunda tercih ettikleri duruma göre va-
rolan durum puanlar›n›n  düflük oldu¤u
(1.95 < 4.70)

* yönetsel ifllerde (2.58 < 4.44 ) ve ö¤retim
sürecinde (2.40 < 4.33) meslektafllar›yla
bilgisayar kullan›m› konusunda iletiflimle-
riyle ilgili varolan   puanlar›n›n  tercih edi-
len puanlar›ndan düflük oldu¤u belirlen-
mifltir.

Tablo 3: Ö¤retmenlerin Bilgisayar Kullan›m Durumlar›

ile ‹lgili Varolan ve Tercih edilen durumla ‹lgi-

li Görüflleri

Ö¤retmenlerin Bilgisayar 
Kullan›m Koflullar› Varolan         Tercih edilen

durum              durum

à ss à ss

1. Donan›m koflullar› 4,12 0,93 4,88 0,39

2. Teknik yard›m 3,05 1,27 4,79 0,51

3. Kendini oldukça 2,40 1,16 4,47 0,77

deneyimli görme

4. Milli E¤itim 1.95 1,11 4,70 0,51 

Bakanl›¤›n›n hizmet

içi kurslar›na kat›l›m

5. Meslektafllar ile 2,58 1,22 4,44 0,70

yönetsel ifllerde 

bilgisayar kullan›m› 

konusunda  iletiflim 

6. Meslektafllar ile 2,40 1,12 4,33 1,06 

ö¤retim sürecinde 

bilgisayar kullan›m› 

konusunda iletiflim
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Genel olarak ö¤retmenlerin bilgisayar kullan-

ma koflullar› konusundaki varolan   ve tercih edi-
len durum puanlar› ortalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da ö¤retmenlerin varolan   puanlar›n›n tercih ettik-
leri durum puanlar›ndan düflük oldu¤u ortaya ç›k-
m›flt›r(16.49 < 27.60) (Grafik 1).

Varolan bilgisayar kullan›m durumlar›  ince-
lendi¤inde ö¤retmenlerin bilgisayara eriflimlerinin
iyi düzeyde oldu¤u ancak bunun ö¤retmenlerin
birbirleriyle ortalaman›n üstünde iletiflim kurma-
lar›n› beraberinde getirmedi¤i görülmektedir. Ö¤-
retmenlerin yönetsel ya da ö¤retimsel anlamda
meslektafllar›yla iletiflim kurma puan ortalamas›
ile kendilerini deneyimli bir bilgisayar kullan›c›s›
olarak de¤erlendirme puan ortalamas› birbirine
yak›n  görünmektedir (2,40). 

Bilgisayar kullan›m durumlar›n›n  varolan du-
rumda en yüksek puan ortalamas›n›n okulun dona-
n›m koflullar› (4,12) ile ilgili oldu¤u, en düflük pu-
an ortalamas›n›n ise M.E.B. taraf›ndan düzenle-
nen hizmet içi e¤itim kurslar›na kat›l›mla (1,95)
ilgili oldu¤u dikkati çekmektedir. Oysa  Usluel ve
Aflkar’›n (2002)  ö¤retmenlerin bilgisayar kulla-
n›mlar›yla ilgili yapt›klar› çal›flmada, hizmet içi
e¤itim kurslar› ile ö¤renim yaflam›nda bilgisayar-
la ilgili ders alm›fl olman›n bu kullan›m› olumlu
yönde etkiledi¤i saptanm›flt›r.  MEB’n›n düzenle-
di¤i kurslara kat›l›mla ilgili  tercih edilen durum
puanlar›na bak›ld›¤›nda 4,70’lik bir ortalamayla
hayli yüksek düzeyde bir beklenti oldu¤u söylene-
bilir. Bu beklenti ö¤retmenlerin gelecekte bilgisa-

yar kullanmaya s›cak bakt›klar›n›n bir göstergesi
olarak da de¤erlendirilebilir.

3. Ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›m›n›n ö¤-
renciye etkisine yönelik varolan ve tercih
ettikleri durumla ilgili görüflleri nelerdir?

Bu alt probleme iliflkin  ö¤retmenlere afla¤›da
belirtilen 3 soruyu yan›tlamalar› istenmifltir.

a) Bilgisayar›n ö¤retim  arac› olarak  kullan›-
m›, ö¤rencilerin baflar›s›n›  artt›r›yor.

b) Bilgisayar destekli e¤itim ö¤rencilerin bi-
reysel ö¤renmelerini kolaylaflt›r›yor.

c) S›n›fta bilgisayar teknolojisi kullanarak ö¤-
rencilerin motivasyonunu artt›r›yorum.

Ö¤retmenlerin üçüncü alt problemle ilgili va-
rolan ve tercih edilen durumla ilgili puan ortala-
malar› ve standart sapmalar› Tablo 4’te verilmifltir.

Ö¤retmenler; 

* bilgisayar›n ö¤renci baflar›s›n› varolan du-
rumda artt›rd›¤›n› bununla birlikte daha da
art›raca¤›  (3.63 < 4.56 ),

* bilgisayar destekli ö¤retiminin bireysel ö¤-
renmeyi varolan durumda kolaylaflt›rd›¤›n›
bununla birlikte daha da kolaylaflt›raca¤›
(3.81 < 4.47),

* bilgisayar kullan›m›n›n ö¤renci motivasyo-
nunu varolan durumda  artt›rmakla birlikte
daha da artt›raca¤› (2.19 < 4.35) yönünde
görüfl bildirmifllerdir.

Grafik 1. Ö¤retmenlerin Bilgisayar Kullan›m Koflullar›-
na iliflkin Varolan  Durum ve Tercih Edilen Du-
rumla ‹lgili Görüflleri

Tablo 4: Bilgisayar Kullan›m›n›n Ö¤renciye Etkisi  Hak-
k›ndaki Ö¤retmenlerin Varolan  durum ve Tercih
edilen durumla ‹lgili Görüflleri

Bilgisayar 
Kullan›m›n›n Varolan          Tercih edilen
Ö¤renciye Etkisi                       durum               durum

à ss à ss

1. Bilgisayar kullan›- 3,63 1,25 4,56 0,67  
m›n›n ö¤renci baflar›-
s›n› art›rmas› 

2. Bilgisayar  destekli 3,81 1,22 4,47 0,70 
ö¤retimin bireysel 
ö¤renmeyi art›rmas›

3. Bilgisayar kullan›m›n›n 2,19 1,50 4,35 0,84  

ö¤renci motivasyonunu 
art›rmas›
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Genel olarak bilgisayar kullan›m›n›n ö¤renci-
ye etkisi  hakk›ndaki ö¤retmenlerin varolan ve ter-
cih edilen durum puan ortalamalar› (Grafik 2) kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda ö¤retmenlerin varolan durum pu-
anlar›n›n tercih ettikleri durum puanlar›ndan dü-
flük oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

(9.62 < 13.37 ) Ancak,  aradaki fark›n tercih
edilen durum puanlar› lehine çok da fazla olmad›-
¤› görülmektedir. Bunun olas› nedenlerinden biri-
nin ö¤retmenlerin çevrelerinde bilgisayar destekli
e¤itim uygulamalar›n› yeterince gözlemleyeme-
melerinden kaynakland›¤› düflünülmektedir (Afl-
kar ve Usluel, 2002) .

3.4. Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojilerinin
kullan›m amaçlar›na iliflkin varolan durum
ve tercih ettikleri durumla ilgili görüflleri
nelerdir?

Bu alt probleme iliflkin olarak ö¤retmenlere 4
alt grupta 13 soru yöneltilmifltir. Bu sorular   bilgi-
sayar›n ö¤retimsel, yönetsel, kiflisel ve e-posta ile
internetin mesleki amaçl› kullan›mlar›yla ilgilidir.

3.4.1. Bilgisayar› ders  planlar›n› (ünite , gün-
lük, y›ll›k vb.) haz›rlamada kullan›yorum

3.4.2. Bilgisayar› derse haz›rl›k yaparken (ça-
l›flma ka¤›tlar›, ödev konular› vb. ) kul-
lan›yorum.

3.4.3. Bilgisayar› ö¤renci kay›tlar›n› tutmak
ve  güncellemek için kullan›yorum (s›-
nav notlar›,  kiflisel bilgiler vb.). 

3.4.4. Bilgisayar› derslerimde, ö¤rencilerin
ö¤renmelerine yard›m etti¤i için kullan-
d›r›yorum / kullan›yorum

3.4.5. Bilgisayar› derslerimde, ö¤rencilerin
kavram gelifltirmelerine yard›mc› oldu-
¤u için kulland›r›yorum / kullan›yorum

3.4.6. Bilgisayar› derslerimde, ö¤rencilere
problem çözme amac›yla  kulland›r›yo-
rum / kullan›yorum. 

3.4.7. Bilgisayar› derslerimde, benzetim (simü-
lasyon ) amac›yla kulland›r›yorum / kul-
lan›yorum.

3.4.8. Bilgisayar› derslerimde, ö¤rencilere
al›flt›rma  ve tekrar amac› ile kulland›r›-
yorum / kullan›yorum . 

3.4.9. Bilgisayar› derslerimde, birebir ö¤retim
( ö¤retici ) amac›yla kulland›r›yorum /
kullan›yorum.

3.4.10. Bilgisayar› derslerimde, e¤itsel oyunlar
(e¤itlence) amac›yla kulland›r›yorum /
kullan›yorum

3.4.11. Bilgisayar› mesle¤imle ilgili olarak, in-
ternette araflt›rma yapmak amac›yla
kullan›yorum. 

3.4.12. Elektronik posta’y› e¤itim arac› olarak
kullan›yorum. 

3.4.13. Bilgisayar› kendi kiflisel ifllerimde (mes-
le¤imle ilgili olmayan ifllerde – internette
gezinti, chat, e-posta vb.) kullan›yorum.

Ö¤retmenlerin varolan durum ve tercih edilen
durumla ilgili görüfllerinin puan ortalamalar› ve
standart sapmalar› Tablo 5’te verilmifltir. 

Tablo 5 incelendi¤inde;

Ö¤retmenlerin kullan›m amaçlar›ndan ba¤›m-
s›z olarak tercih edilen durum puanlar›n›n varolan
durum puanlar›ndan yüksek oldu¤u görülmekte-
dir. Buradan ö¤retmenlerin bilgisayar› daha fazla
iflte daha etkili olarak kullanmak istedikleri sonu-
cuna ulafl›labilir.

Ayr›ca ö¤retmenlerin varolan durumda en yük-
sek puan ortalamas›n›n yönetsel ifllerle; en düflük
puan ortalamas›n›n ö¤retimsel ifllerle ilgili oldu¤u
görülmektedir. Bu bulgu Türkiye’de yap›lm›fl di-
¤er araflt›rma bulgular›yla da tutarl›l›k göstermek-
tedir. (Akkoyunlu 2002; Usluel ve Aflkar 2001;
Aflkar ve Usluel 2003).

Grafik 2. Ö¤retmenlerin Bilgisayar Kullan›m›n›n Ö¤ren-
ciye Etkisine ‹liflkin Varolan  Durum ve Tercih
Edilen   Durumla ‹lgili Görüflleri
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Aflkar ve Usluel’in (2003) bilgisayarlar›n yay›-
l›m› konusunda yapt›klar› ve iki y›l süren uzun so-
luklu araflt›rmalar›n›n gerek ilk gerekse ikinci afla-
mas›nda bilgisayarlar›n yönetsel ifllerde daha faz-
la yay›ld›¤›; ö¤retimle ilgili ifllerde ise yay›l›m›n›n
daha uzun süre gerektirece¤i sonucuna ulafl›lm›fl-
t›r. Yönetsel ifllerle ilgili olarak ö¤retmenlerin;

* ders planlar›n› haz›rlamada bilgisayar kulla-
n›mlar›n›n  varolan durumda iyi oldu¤unu
bununla birlikte daha iyi olmas›n› ( 3.21 <
4.60),

* derse haz›rl›k yaparken bilgisayarlar› kul-
lanma düzeylerinin varolan durumda iyi ol-
du¤unu bununla birlikte daha iyi olmas›n›
(3.12 < 4.65 )

* ö¤rencilerin kay›tlar›n› tutmak ve güncelle-
mek için bilgisayar kullan›mlar›n›n daha iyi
olmas›n› (2.51 < 4.51 ) tercih ettikleri görül-
mektedir.

Ö¤retmenlerin bilgisayarlar› ö¤retimsel amaçl›
kullanmalar›na iliflkin varolan puanlar›n›n tercih
edilen puanlar›ndan düflük  oldu¤u belirlenmifltir.
Ancak ö¤retimsel amaçl› kullan›ma yönelik varo-
lan durum puanlar›n›n di¤er alanlar›n ( yönetsel,
mesleki, kiflisel )  varolan durum puanlar›na göre
daha da düflük oldu¤u görülmektedir. Bu durumun
nedenleri aras›nda ö¤retmenlerin zamandan tasar-
ruf, ifllerin daha kolay ve düzenli yap›lmas› gibi
somut avantajlar› nedeniyle bilgisayar kullanmay›
yönetsel ve kiflisel ifllerde yararl› bulduklar›; an-
cak ö¤retim amaçl› kullan›mla ilgili olarak bilgi-
sayar›n kendilerine getirdi¤i herhangi bir yarar›
görmedikleri tam tersine bunu bir yük olarak alg›-
lad›klar› söylenebilir (Aflkar ve Usluel, 2002).

Ayr›ca ö¤retim amaçl› bilgisayar kullan›m›nda
en düflük puan›n e¤itsel oyunlarla ilgili oldu¤u
dikkati çekmektedir. Bunun ,  ö¤retmenlerin e¤it-
sel oyun yaz›l›mlar›n› pek de tan›mamas›ndan hat-
ta bu tip yaz›l›mlarla bilgisayar›n oyun amaçl› kul-
lan›m›n› birbirine kar›flt›rmas›ndan kaynakland›¤›
düflünülmektedir. 

Bu bulgulara ek olarak, 

* internette, mesleki amaçl› araflt›rma yapma-
ya iliflkin varolan durum puanlar›n›n (3.47 <
4.58)

* e-postay› e¤itim arac› olarak kullanmaya
iliflkin varolan durum puan›ndan daha yük-
sek oldu¤u (2.05< 4.09) görülmektedir. Bu
bulgu Usluel ve Aflkar’›n (2002) internet ve
e-postan›n yay›l›m› konusunda yapm›fl ol-
duklar› araflt›rma bulgusuyla benzerlik gös-
termektedir. Ayn› zamanda Akkoyunlu’nun
(2002) çal›flmas›nda ö¤retmenlerin  e-posta-
y› kiflisel amaçl› kullan›m›n›n mesleki
amaçl› kullan›m›ndan daha fazla oldu¤u

Tablo 5: Bilgisayar Kullan›m Amaçlar›na ‹liflkin Ö¤ret-
menlerin Varolan  Durum Ve Tercih Edilen Du-
rumla ‹lgili Görüflleri

Bilgisayar 
Kullan›m›n›n Varolan         Tercih edilen
Amaçlar›                                 durum              durum

à ss à ss

1. ders planlar›n› 3,21 1,54 4,60 0,79
haz›rlamada 
kullanma  

2. derse haz›rl›k 3,12 1,43 4,65 0,65
yapmada kullanma

3. ö¤renci kay›tlar›n› 
tutmak için kullanma 2,51 1,49 4,51 0,83

4. ö¤rencilerin 2,02 1,54 4,23 1,21
ö¤renmelerine 
yard›m etmek için
kullanma   

5. kavram gelifltirme 1,86 1,46 3,98 1,41 
için kullanma

6. problem çözme 1,63 1,38 3,81 1,50 
için kullanma   

7. Simülasyon amac›yla 1,81 1,58 4,00 1,45 
kullanma

8. al›flt›rma ve tekrar 1,60 1,31 3,79 1,51 
için kullanma  

9. birebir ö¤renme 1,53 1,32 3,98 1,23 
amac›yla kullanma

10. e¤itsel oyunlar için 1,30 1,01 3,65 1,48
kullanma   

11. internette araflt›rma 3,47 1,39 4,58 0,79 
yapmak  amac›yla 
kullanma

12. E-Postay› e¤itim ara- 2,05 1,54 4,09 1,44 
c› olarak kullanma

13. kiflisel ifllerde 2,93 1,26 3,51 1,49
kullanma
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saptanm›flt›r. Ayr›ca kiflisel amaçl› e-posta
kullan›m›n›n mesleki amaçl› internet kulla-
n›m›ndan da fazla oldu¤u ayn› çal›flmada
belirtilmifltir.

Ö¤retmenlerin bilgisayarlar›n mesleki amaçl›
kullan›mlar›na iliflkin görüfllerinin varolan durum
puanlar›n tercih edilen durum puanlar›ndan düflük
oldu¤u görülmektedir. Varolan durum puanlar› kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda elektronik postay› e¤itim arac› ola-
rak kullanmaya iliflkin puanlar›n düflük oldu¤u gö-
rülmektedir. Bu durumun  nedenleri okullarda tek-
noloji kullan›m›n›n yayg›n olmamas› ; bilgisayar
okuryazarl›¤› becerisinin ö¤retmenlerde yetersiz ol-
mas›; ö¤retmenlerin interneti ö¤retim sürecinde na-
s›l kullanaca¤› konusundaki e¤itim ve kaynak ye-
tersizli¤i; internete eriflim olana¤›n›n s›n›rl› olmas›
fleklinde ifade edilebilir ( Akkoyunlu, 2002).

Ö¤retmenlerin bilgisayarlar› kiflisel ifllerde
kullan›m›na iliflkin varolan durum puanlar›n›n iyi
olmakla beraber daha iyi olmas›n›  tercih ettikleri
görülmektedir ( 2.93 < 3.51).

Genel olarak bilgisayar teknolojilerinin kullan›m
amaçlar› hakk›ndaki ö¤retmen görüfllerinin varolan
ve tercih edilen durum puanlar› ortalamalar› karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda (Grafik 3) ö¤retmenlerin varolan durum
puanlar›n›n tercih ettikleri durum puanlar›ndan dü-
flük oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (29.05 < 53.40).

3.5. Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojilerinin
kullan›m durumlar›na iliflkin görüflleri ile
kullan›m amaçlar›na iliflkin görüflleri ara-
s›nda iliflki var m›d›r?

Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojilerinin kul-
lan›m durumlar›  ile kullan›m amaçlar›na iliflkin

görüfllerinden elde edilen puanlar› aras›nda orta
düzeyde pozitif korelasyon oldu¤u görülmüfltür.

Varolan  durum puanlar›na göre ö¤retmenlerin
bilgisayar kullan›m durumlar› ile bilgisayar›n  kulla-
n›m amaçlar›na iliflkin puanlar› aras›nda r = 0.35  or-
ta düzeyde pozitif korelasyon oldu¤u görülmüfltür.

Tercih edilen durum puanlar›na göre ö¤ret-
menlerin bilgisayar kullan›m durumlar› ile bilgisa-
yar›n  kullan›m amaçlar›na iliflkin puanlar› aras›n-
da r = 0.49 orta düzeyde pozitif korelasyon oldu-
¤u görülmüfltür.

Bilgisayar teknolojilerinin kullan›m durumlar›
ile kullan›m amaçlar› aras›nda pozitif bir iliflki ol-
du¤u görülmektedir.

Bu durumda bilgisayar›n ö¤retimle ilgili kul-
lanma durumlar› uygunlaflt›r›ld›¤›nda ö¤retim
amaçl› kullan›m›n›n da bundan etkilenebilece¤i
söylenebilir.

4. SONUÇ

Okulda bilgisayar kullan›m›n› engelleyen un-
surlar›n, özendiren unsurlara göre ço¤unlukta  ol-
du¤u görülmektedir. Ö¤retmenler, bilgisayar kul-
lan›m›n› engelleyen unsurlarla ilgili olarak en faz-
la kendilerine kullanmalar› için ayr›lan bilgisayar-
lar›n say› ve nitelik olarak yetersiz oldu¤unu dile
getirmifllerdir. Bu sorunu bilgisayar bölümü ö¤ret-
menlerinin yetersiz destekleri, zaman yetersizli¤i
ve ö¤retmenler odas›nda bilgisayar, internet ba¤-
lant›s›,  yaz›c› olmamas› sorunlar›n›n izledi¤i gö-
rülmektedir. 

Ö¤retmenlerce belirtilen özendirici unsurlar
aras›nda  okulun bilgisayar donan›m›n›n iyi olma-
s›, okulda bilgisayar bölümünün olmas›, bilgisa-
yar kursunun aç›lmas›, derslere haz›rl›k yap›l›rken
ve yaz›flmalarda bilgisayar kullan›lmas› yer al-
maktad›r. Ö¤retmenlerin bilgisayar teknolojileri-
nin kullan›m durumlar›na, kullan›m amaçlar›na,
ö¤renciye etkisine iliflkin tercih edilen durum pu-
anlar›n›n varolan durum puanlar›ndan daha yük-
sek oldu¤u görülmüfltür. 

Bu durumda ö¤retmenlerin bilgisayar kullan›-
m› konusunda varolan durumdan daha üst düzey-
lere ulaflma beklentisi içinde olduklar› söylenebi-

Grafik 3. Ö¤retmenlerin Bilgisayar Kullan›m Amaçlar›-
na ‹liflkin Varolan  Durum ve Tercih Edilen Du-
rumla ‹lgili Görüflleri
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lir. Nitekim Ely (1993)’nin de belirtti¤i gibi bilgi-
sayar›n kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmada etkili olabi-
lecek unsurlardan birisi de varolan durumdan hofl-
nut olmamakla ilgilidir. 

Teknoloji e¤itim iliflkisinin e¤itim sisteminde
yaratt›¤› yenileflmenin sürdürülmesinde kültürel-bi-
reysel yaklafl›m çerçevesinde ö¤retmenlerin etkile-
flimli ve deneyimsel ö¤renmeye haz›r olduklar› ter-
cih edilen durum puanlar›n›n yüksek olmas›ndan
anlafl›lmaktad›r. Di¤er yandan ö¤retmenlerin varo-
lan potansiyellerinin yenileflmenin sürdürülmesi
için yeterli olmad›¤› ancak umut verici oldu¤u ileri
sürülebilir. Ancak ö¤retmenlerin daha fazla teknik
destek   ve hizmet içi e¤itim istemelerinin bu potan-
siyeli gelifltirme iste¤i ile do¤rudan ilgili oldu¤u,
dolay›s›yla da ö¤retmenlerin kendilerini gelifltirme-
lerine f›rsat sa¤land›¤›nda potansiyellerinin de ye-
terli duruma gelece¤i kestiriminde bulunulabilir.
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