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efforts for the publication of the issue.
We would like to invite you to submit your manuscripts to the next issues of Current Research in
Education.

Arif SARIÇOBAN, PhD
Duygu TÜRKOĞLU, PhD
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As an alternative method of assessment, portfolios have been implemented commonly in most
instructional settings. However, there is a lack of research which demonstrate the views of students
regarding portfolio based speaking assessment. Hence, this paper aims at measuring students’ views
on the use of speaking portfolio assessment in a preparatory English department at a state university.
A questionnaire adapted from the questionnaires of Pintrich and De Groot (1990), Egel (2003)
Özdemir Çağatay (2012) was administered to 289 students at the end of the module. The Likert type
questionnaire includes the following subheadings: learner autonomy, skill development, selfconfidence, challenges and self-efficacy. Data were analysed with SPSS 23 program. The results
indicate the positive effects of portfolio based speaking assessment on different dimensions and
present the variables which correlate with each other.
Keywords: Portfolio, Speaking Assessment, Alternative Assessment, Learner Autonomy, SelfEfficacy, Self-Confidence.
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İngilizce Hazırlık Düzeyinde Konuşma Portfolyosu Ödevlerinin Değerlendirilmesi
Öz
Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak, portfolyolar birçok üniversitede yaygın olarak uygulanmaktadır.
Ancak, öğrencilerin portfolyo temelli konuşma değerlendirmesine ilişkin görüşlerini gösteren çok fazla
çalışma yoktur. Bu nedenle, bu makale bir devlet üniversitesindeki bir İngilizce hazırlık programındaki
öğrencilerin konuşma portfolyosu değerlendirmesinin kullanımı hakkındaki görüşlerini ölçmeyi
amaçlamaktadır. Bir eğitim-öğretim yılında, üç farklı modülden rastgele seçilen öğrencilerin konuşma
portfolyosu görevlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Modülün sonunda 289 öğrenciye Pintrich ve De Groot
(1990), Egel (2003) ve Özdemir-Çağatay (2012)’ın anketlerinden uyarlanmış bir anket formu uygulanmıştır.
Likert tipi olan anket şu alt başlıkları içermektedir: öğrenen özerkliği, beceri geliştirme, özgüven, zorluklar
ve öz yeterlilik. Veriler SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar portfolyo temelli konuşma
değerlendirmesinin farklı boyutlar üzerindeki olumlu etkilerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Portfolyo, Konuşma Değerlendirmesi, Alternatif Değerlendirme, Öğrenen Özerkliği,
Özyeterlilik, Özgüven.
1. Introduction
Teaching and assessment are inseparable components of formal education as testing and teaching always go
hand in hand. Throughout years, various kinds of assessment methods have been adapted. While traditional
assessment methods have been used to evaluate students’ performance, students do not produce language in
that kind of assessment. According to Nasab (2015), “in traditional selected-response assessments, students
do not generate any language. Thus, these tests are most often used to measure receptive skills” (p.171). Alan
and Pierson (2000) pointed to the importance of shifting to learner directed assessment from traditional
assessment.
Recently, there has been a transition in testing practises from “decontextualized, atomic” test to “authentic
and contextualized” ones. (Kulieke et al, 1990, p.5). Segers et al (2003) interpret this change as such: “it
refers to the shift from the so-called objective tests with item formats such as short answer, fill-in blank,
multiple-choice and true/false to the use of portfolio assessment, project based assessment, performance
assessment, etc.” (p.3) and therefore, “when traditional assessment fails to measure students' learning
processes effectively, there is a need for new types of assessment” (Chang et al, 2005, p.30).
Alternative assessment is actually a concept that has been on the agenda of educators for decades. Ancess
and Darling-Hammond (1994) suggested the necessity of using the alternative assessment methods more than
two decades ago. They offered “performance assessments” in terms of traditional assessment methods (p.15).
Whereas Reeves (2000) subdivided alternative assessment methods as; “performance or authentic assessment
and, portfolio assessment”, Erickson (2001) categorized them as “standard-based assessments, performance
assessments, portfolio assessments, and authentic assessments”.
What is more, studies about alternative assessment methods implies that their positive effects might surpass
the advantages of traditional assessment types. Nasab (2015) summarizes the advantages of alternative
assessment that the other researchers stated in their works as follows:
“evaluating the process and the product of learning besides other important learning behaviours,
evaluating and scrutinizing instruction, producing momentous results to various stakeholders, providing
a connection to cognitive psychology and other related fields, adopting a collaborative approach to
learning, providing support for students' psychology, endorsing autonomous learning” (p.173).
Hence, the advantages of alternative assessment methods in language teaching give clues about the possible
outcomes of using alternative assessment methods.
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1.1.

The definition of portfolio

A number of scholars presented definitions for portfolio use and most of them display similar characteristics.
Whereas Segers et al (2003) define portfolio as “a purposeful collection of examples of learning collected
over a period of time, and gives visible and detailed evidence of a person’s attainment of competences”
(p.36), Paulson and Meyer (1991) defined portfolio as “a purposeful collection of students’ work that exhibits
the student’s efforts, progress and achievements in one or more areas” (1991, p.60). Despite the fact that the
word portfolio only refers to a folder in many cases, it is “separate and different from the students’ cumulative
folder.” (Paulson, Meyer, 1991, p.62) Johnson, Mims-Cox, and Doyle-Nichols (2010) claims that portfolios
“can be organized to assess competencies in a given standard, goal, or objective” (p. 5). Hamp-Lyons and
Condon (2000) state that “they cannot simply be an undiscriminated collection of everything the student
produced” (p. 120). It can be understood from various definitions of portfolio that it is process-based, and
presents the development of learners over time, and has an educational purpose.
1.2. Advantages of portfolio use
Brown (1998) is in favour of using alternative assessment methods and specially portfolio assessment. He
summarizes the advantages of portfolios as follows: “It applies records of L2 learners’ work over time and
in different modes to demonstrate the profundity and progress of L2 learners’ abilities. It is a collection of
L2 learners’ work which is purposeful and systematic and reflects learning achievement” (p.102). Irimia
(2016) further states the advantages of portfolio studies and oral presentations as: “working individually
provides learners with autonomy and privacy, training them to work independently, while working in groups
encourages teamwork” (p. 244).
Portfolio based assessment is based on student centred learning environment and this learning atmosphere
supports the autonomy of the students. According to Neamtipour (2001), “in order to contribute to the
development of learner centred education in language classrooms, it’s vital that students be involved in taking
control of their own learning” (p.126) as they make students assume more responsibility for preparing a
remarkable end product. Hence, they give them to opportunity to decide which pieces of work should be
included in their portfolio and evaluated.
There are a number of studies about learner autonomy of students in EFL classes. As the concerns about
process-oriented assessment types increase, their suitability to give the learners the chance to be free has been
noticed. In that sense, portfolio studies and learner autonomy cannot be thought separately from each other.
The fact that portfolio studies encourage self-learning and promote learner autonomy has been explained by
different scholars. “foster intrinsic motivation and responsibility, individualize learning, provide tangible
evidence of a student’s work, offer opportunities for collaborative work with peers and facilitate critical
thinking” (Brown, 2004, p.257). Students see their weak sides and try to take the necessary steps to cover
their deficiencies. Therefore, portfolio does not only help the students to learn independently but it also
“serves as a means for critical self-analysis,” (Demirel, 2014, p.2636). Using portfolio as an assessment tool
enables learners to be aware of their improvements and solutions to deal with the possible problems.
Therefore, it becomes a “diagnostic tool” which contributes them to be” independent learners” (Barootchi &
Keshavarz 2002, p.281). According to Battdi, stated in Tezci & Dikici (2006) “this type of assessment has
the ability to offer teaching and testing simultaneously, enhance L2 learners’ self-reflection and awareness,
make them independent L2 learners, and promote cooperation among L2 learners and teachers” (p.4).
Little (2015) further states that “compiling their portfolio is ... a key constituent of reflective learning”
(p.323). It helps their “self-reflection and self-evaluation skill.” Bahous (2008) states that “the portfolio both
informs and persuades while documenting student learning in areas that do not lend themselves to traditional
assessment such as skills of self-evaluation and reflection” (p.383). In that learning environment, the role of
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the teacher also changes. According to Minstrell (2001), “the responsibility of teacher then is no longer to
teach, but rather “be responsible for students’ learning” (p. 122).
CEFR specifies common standards for foreign language teaching (Council of Europe 2001a, 2001b, p.39). It
envisions the teaching of four skills different from the traditional way. The role of teachers and students and
the methods which are used for teaching change. Students become more active, and new methods are applied
for learning. As a result of these changes, alternative assessment methods are used in CEFR. Portfolio studies
constitute the centre of this new assessment methods which focus on the process. CEFR requires the
assessment of each skill in a holistic manner. Therefore, speaking skill is also assessed in portfolio-based
assessment.
2. Literature Review
In EFL literature, portfolios receive considerable attention in foreign language teaching literature. Different
studies show the positive effects of portfolio studies on students’ language learning. A study conducted on
Iranian EFL learners to determine the effects of portfolio and peer assessments on students. Although there
is no major difference between two groups, it was concluded that “portfolio and peer assessment are
accompanying tools for students' engagement and empowerment which should be used along with teacher
assessment” (Yaghoubi, 2015, p.2509). In the study of Nosratinia & Abdi (2017), the autonomy and anxiety
levels of two groups were compared. The portfolio group was instructed based on the Classroom Portfolio
Model while in the summative assessment group, the common traditional summative assessment approach
was implemented. The results of the study showed the positive effects of portfolio studies on learners’
autonomy, writing skills and anxiety levels (p.831).
Abhakorn (2014)’s study examined the effects of portfolios on students’ metacognitive skills. The results
gained from the participants which are divided as control and experimental groups show that “student’s
metacognitive beliefs and strategies can be accessed through a written portfolio” (p.52).
Dynamic assessment and constructivist learning theory can be linked with portfolio-based assessment as both
of them takes the students in the centre of education. Dynamic assessment focuses on students’ development
by examining “what a learner is capable of doing independently and what becomes possible with assistance
from a teacher (ZPD) (Davin, 2013, p.304). Constructivist learning theory presents a learning environment
that cares the needs of the students. “If learning is individualistic (cognitive constructivism), the teacher has
to know about the student’s personal information to provide suitable learning data. If learning is a social
phenomenon (social constructivism), primarily the teacher himself has to interact, and next they have to find
ways of making interaction among the learners, and this solely depends on a teacher’s reflection of their
learners and their own teaching (Mahmud, 2013, p.243). Vygotsky thinks that effective “authentic activities”,
or “those that involve applying learned knowledge and skills to complete real-world tasks within a
meaningful cultural context” (Chen, 2007, p.54). At that point, speaking portfolio assignments can serve for
this purpose. Role plays, discussions, individual presentations in the class or video recording assignments
can be good facilitator for students to be more confident, learn independently and to get speaking skills.
2.1. Purpose of the study
There is some criticism about the language teaching in Turkey. There are not many studies which demonstrate
the views of students and instructors regarding to skill assessment. According to Üstünoğlu (2009), “Because
of the policies of Higher Education Institution and Ministry of Education, English teaching is exam oriented,
aiming at training students for proficiency exams and focusing on grammar use, reading comprehension and
writing skills” (p.152). There are not many studies which demonstrate the views of students and instructors
regarding to portfolio based speaking assessment. Hence, in this study, the usage of portfolio studies in one
of preparatory program of state university was examined.
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Within the scope of the study, the following research questions have been formulated:
1. What are learners’ views on the use of speaking portfolios in terms of (a) self-confidence, (b) learner
autonomy, (c) skill development, (d) challenges, and (e) self-efficacy levels?
2. What is the level of correlation among the variables following sub-dimensions, namely (a) self-confidence,
(b) learner autonomy, (c) skill development, (d) challenges, and (e) self-efficacy levels?
3. Method
3.1. Participants
The present study was conducted with 289 participants. Information about the participants is given in Table
1. According to Table 1, 32.5% (f = 94) of the 289 participants of the study are female and 67.5% (f = 195)
are male. When the distribution of the students according to their ages is examined, it can be seen that 44.3%
(f=128) of them are either 18 or under 18 years old, 28% (f=81) of the students are 19 years old,15,2% (f=44)
of them are 20, 12,5% (f=36) of them are above 21. 46.4% (f = 134) of the students included in the survey
were in A1 module, 28.0% (f = 81) in A2 and 25.6% (f = 74) in B1 module. Based on participants’
departments, we can see that 17,0% (f = 49) of the students study at Electrical and Electronical Engineering,
10,0% (f = 29) Automotive Engineering, 20,1% (f = 58) study at English Language and Literature, 9,0% (f
= 26) Computer Engineering, 6.9% (f = 20) Biomedical Engineering, 10.0% (f = 29) Mechanical Engineering
and 11.8% (f = 34) Applied English and Interpreting, and finally 11,8% (f = 34) are enrolled in the
Departments called Other (Mechatronic Engineering, Medical Engineering, Rail Systems Engineering,
Industrial Engineering, Industrial Product Design).
Table 1.
Frequency and percentage distributions of demographic characteristics of the students included in the survey
(n = 289)
Variables

Groups

f

%

Gender

Female

94

32.5

Male

195

67.5

≥18

128

44.3

19

81

28.0

20

44

15.2

≥21

36

12.5

A1

134

46.4

A2

81

28.0

B1

74

25.6

Electrical Engineering

49

17.0

Automotive Engineering

29

10.0

English Language and Literature

58

20.1

Computer Engineering

26

9.0

Biomedical Engineering

20

6.9

Mechanical Engineering

29

10.0

Applied English-Turkish
Translation

34

11.8

Others

44

15.2

Age

Module

Department

Curr Res Educ (2019), 5(2)

59

Ö. Kırmızı & K. Kıraç

3.2. Instrument
A Likert type questionnaire adapted from the self-efficacy questionnaire of Pintrich and De Groot (1990)
autonomy learner questionnaire enhanced by Egel (2003) and a questionnaire developed by Çağatay (2012)
was applied to 289 students from different genders and modules. The students were monitored by the
instructors and mentored on necessary conditions when they responded the questionnaire.The participants
were randonly selected since “the random selection of individuals in large numbers gives a reasonable
assurance that the sample represents the population accurately” (Sapsford & Jupp, 1996, p.103). However,
the questionnaire was aimed to be carried out on the close number of the students on each module to provide
a homogenous distribution among the students.
The questionnaire was composed of demographic information (age and gender) of the students, the
departments, and the module which the learners study. Totally 31 questions were categorized to
subdimensions (speaking skills, learner autonomy, self-confidence, self-efficacy, challenges) and presented
as Likert type items.
Table 2.
Findings of reliability analysis

Speaking Portfolio Assessment
Learner Autonomy
Skill Development
Self Confidence
Challenges
Self-Efficacy

Number of
questions

Reliability Coefficient (α)

36 items
8 items
12 items
5 items
6 items
5 items

0,962
0,913
0,969
0,927
0,899
0,894

According to the analysis results in Table 2; The reliability results of the scale used to determine the
perspective of the students on the basic variables and sub-dimensions of speaking portfolio tasks used in
language learning show that the scale is highly reliable with α = 0,962. According to Cronbach's Alpha
coefficients, reliability of the scale is higher than α = 0.70 (Kayış, 2009).
3.3. Data analysis
The data obtained from the study were analysed using the "SPSS 23 for Windows" package program. In this
framework, frequency analysis was conducted in the first stage to determine the demographic and descriptive
information of the participants. In the second phase of the study, arithmetic mean and standard deviation
values of the expressions related to the scales were analysed. In studies, it is generally envisaged to use
parametric tests in comparisons between the quantitative variables, either within themselves or in groups (to
provide 95% confidence level). As is known, the pre-requisites to use parametric tests are as follows:
Quantitative data, normal distribution, homogeneity, random sample selection, independence of the samples
and sample size have to be at least 30 and over (Ural and Kilic, 2013, p.81).
In the third phase of the study, to determine the relationship between variables, Spearman's rho correlation
test, applied. In this context, the level of the relationship between the variables is characterized as "very
weak" if the correlation coefficient is in the range of 0,00-0,25, "very weak" for 0,26-0,49, “weak" , for “0,500.69 "medium" for 70-0,89 “high” and "very high" for 0,90-1,00. Spearman's rho correlation is also between
-1 and +1, like the Person correlation coefficient. As the correlation coefficient approaches + 1, it can be said
that there is a strong positive correlation between the variables and when the correlation coefficient
approaches -1, there is a strong negative correlation.
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4. Findings
This part presents the findings of the study in a descriptive manner first and then focuses on the correlation
analysis.
Research question 1: What are learners’ views on the use of speaking portfolios in terms of (a) selfconfidence, (b) learner autonomy, (c) skill development, (d) challenges, and (e) self-efficacy levels?
Table 3.
Findings regarding learner autonomy
Frequency Level
Statements

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I believe in myself to do best in speaking
portfolio assignments.

f

28

43

67

115

36

%

9.7

14.9

23.2

39.8

12.5

I anticipate doing better than the other students in class in
speaking portfolio assignments.

f

32

45

80

98

34

%

11.1

15.6

27.7

33.9

11.8

I can comprehend the instructions about the speaking portfolio f
assignments without any help or more teacher guidance.
%

34

49

70

91

45

11.8

17.0

24.2

31.5

15.6

Compared to the other students in the class,
f
I am better at using the oral production patterns that are taught
%
in the class.

33

58

103

60

35

11.4

20.1

35.6

20.8

12.1

I can handle the problems while preparing for the speaking
portfolio task.

f

29

30

52

114

64

%

10.0

10.4

18.0

39.4

22.1

I am the decision maker during the process of speaking
portfolio preparation.

f

35

30

60

112

52

%

12.1

10.4

20.8

38.8

18.0

Despite the misunderstandings or unclear points in assigning
the speaking portfolio tasks, I am able to comprehend by
myself.

f

38

43

76

94

38

%

13.1

14.9

26.3

32.5

13.1

69

64

64

62

30

23.9

22.1

22.1

21.5

10.4

I am the only responsible person about the any misunderstood f
points parts about speaking portfolio tasks.
%
General

M

SD

3.30

1.16

3.20

1.17

3.22

1.24

3.02

1.16

3.53

1.22

3.40

1.24

3.18

1.22

2.72

1.32

3.20

0.961

(1): Strongly Disagree, (2): Disagree, (3): Undecided, (4): Agree, (5) Strongly Agree

In Table 3, when the arithmetic average values are examined, it is detected that the general average value of
this dimension corresponds to the "undecided" option (M= 3, 20). This value indicates that the students have
a moderate attitude towards the learner autonomy dimension. The participants agreed moderately to the
statement “I believe in myself that I will do my best in Speaking portfolio assignments.” with the average of
M=3, 30. About the learner autonomy dimension, participants with M = 2.72 average value stated that the
only responsible person for the points that were misunderstood in speaking portfolio assignments were not
themselves. After the first two speaking portfolio assignments are set, most of the intermediate level students
think while preparing their tasks, they learnt to organize dialogue/speech /opinions. They took responsibility
for their learning to some extent and admitted their mistakes about pronunciation, content etc. However, they
sometimes criticized the module system, the topic, and the length of the presentations and did not take the
whole responsibility for their failures or mistakes. The quantitative data obtained from questionnaire and the
qualitative data of the students’ ideas before and after the tasks might show that students are eager to present
something in English. However, they are not sure about deciding the reason of their mistakes. Sometimes,
they tend to find something or someone to accuse (system, administration, topic etc.).
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Table 4.
Findings regarding skill development dimension
Frequency Level
Statements

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I am of the opinion that I will improve my speaking skills
with the help of speaking portfolio tasks.

f

50

36

42

96

65

%

17.3

12.5

14.5

33.2

22.5

Thanks to speaking portfolio tasks, I can now follow my
progress in speaking more easily.

f

44

42

63

92

48

%

15.2

14.5

21.8

31.8

16.6

Speaking portfolio assignments are good evaluation tools for
speaking skills.

f

49

36

59

100

45

%

17.0

12.5

20.4

34.6

15.6

54

40

74

79

42

18.7

13.8

25.6

27.3

14.5

f

50

40

66

85

48

%

17.3

13.8

22.8

29.4

16.6

The speaking portfolio tasks contributes to my speaking skills f
in terms of planning my talk.
%

40

31

46

110

62

13.8

10.7

15.9

38.1

21.5

The speaking portfolio tasks contributes to my speaking skills f
in terms of stress.
%

51

36

67

82

53

17.6

12.5

23.2

28.4

18.3

The speaking portfolio tasks contributes to my speaking skills f
in terms intonation.
%

50

38

65

82

54

17.3

13.1

22.5

28.4

18.7

The speaking portfolio tasks contributes to my speaking skills f
in terms of vocabulary.
%

43

32

43

107

64

14.9

11.1

14.9

37.0

22.1

32

68

78

65

The speaking portfolio tasks in my speaking portfolio allowed f
me to demonstrate my speaking skill ability exactly as it is.
%
The speaking portfolio tasks contributed to my speaking skills.

The speaking portfolio tasks contributes to my speaking
skills in terms of grammar.

f

46

%

15.9

11.1

23.5

27.0

22.5

I would like to have speaking portfolio assignments in the
upcoming modules.

f

85

47

51

54

52

%

29.4

16.3

17.6

18.7

18.0

59

39

60

72

59

20.4

13.5

20.8

24.9

20.4

I am of the opinion that the speaking portfolio assignments to f
be given in the upcoming modules will help improve my
%
speaking skills.

General
(1): Strongly Disagree, (2): Disagree, (3): Undecided, (4): Agree, (5) Strongly Agree

M

SD

3.31

1.40

3.20

1.30

3.19

1.31

3.05

1.32

3.14

1.33

3.42

1.31

3.17

1.35

3.18

1.35

3.40

1.34

3.29

1.35

2.79

1.48

3.11

1.41

3.19

1.17

In Table 4, the statistical values show that the participants are of the opinion that the speaking portfolio
assignment contributed to “skill development" in language learning with the M= 3, 19 value on the
moderate level. Participants partially agree on the statement that their speaking skills will improve with the
help of speaking portfolio assignments with M=3,31average level.
The participants think that the improvement of speaking skills could be followed much more easily thanks
to the speaking portfolio assignments on a moderate level with M=3,20 average value. Also, participants note
that speaking portfolio assignments contribute to speaking skills partially with M = 3.14 average value. More
specifically, the participants point out that speaking portfolios mostly contribute to speaking skills in the
category of “planning my talk” in a moderate level(M=3,42). The participants agreed that the speaking
portfolio assignments contributed to their speaking skills on the average level in terms of "vocabulary "
(M=3,40), grammar (M=3,29) "intonation ",” (M=3,18), and “stress.". (M=3, 17) Finally, the participants
declared that they did not agree on the statement: “I would like to have the speaking portfolio assignments
in the upcoming modules" with an average value of 2.79.

62

Curr Res Educ (2019), 5(2)

An Evaluation of Speaking Portfolio Tasks
at English Preparatory Level
After the first two speaking portfolio assignments are set, most of the beginner level students stated that “I
understood that I was not able to speak English. Therefore, now I study more.” They also see the portfolios
as the best assessment type to test their speaking skills in terms of pronunciation.
With these results, it can be maintained that speaking portfolio tasks have affected the students ‘speaking
skills in a positive way. Students ‘vocabulary and grammar knowledge was developed and portfolio tasks
contributed to metacognitive skills as well as they learnt to organize their talk without teacher help. However,
their motivation to perform speaking portfolio tasks for the upcoming terms were really low. It might be
because of students ‘bad experiences in preparation or presentation process. Their unwillingness can be
because of their adaptation problem to system of preparatory school, grading, or their lack of experience in
high school.
Table 5.
Findings regarding to self-confidence dimension
Frequency Level
Statements
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

48

46

67

92

36

16.6

15.9

23.2

31.8

12.5

f

58

41

71

80

39

%

20.1

14.2

24.6

37.7

13.5

94

59

66

35

35

%

32.5

20.4

22.8

12.1

12.1

Speaking portfolio task helped me to learn talking before the
audiences and gaining self-confidence.

f

55

40

73

83

38

%

19.0

13.8

25.3

28.7

13.1

It is not a problem if students are assigned speaking portfolio
tasks periodically.

f

53

47

67

86

36

%

18.3

16.3

23.2

29.8

12.5

Speaking portfolio tasks enabled me to gain self confidence in f
speaking English.
%
Speaking portfolio tasks allowed me to overcome my stress
and anxiety about public speech.

I think speaking portfolio tasks should be assigned frequently. f

General

M

SD

3.07

1.28

3.0

1.32

2.50

1.36

3.03

1.31

3.02

1.30

2.92

1.15

(1): Strongly Disagree, (2): Disagree, (3): Undecided, (4): Agree, (5) Strongly Agree

In Table 5, when the arithmetic average values are examined, the general average value of this dimension
corresponds to the "I do not agree" or "undecided" option (M= 2.92).
Speakers expressed their indecisiveness about the statements: “Speaking portfolio task helped me to learn
talking before the audiences and gaining self-confidence.” (M=3.03) and speaking portfolio tasks enabled
me to gain self confidence in speaking English” (M=3.07). However, it was detected that participants did not
agree on the statement “Speaking portfolio assignments should be given frequently” with an average value
of (M=2.50). After the ideas of beginner level students are asked about the first two speaking portfolio
assignments, most of them were of the opinion that speaking portfolio assignments were the good facilitators
for learners. When they realized that they were able to speak, they became more self-confident and this
situation motivated them to study more for the upcoming speaking portfolio assignments. Students’
indecisiveness about the quantitative data may stem from the fact that they had not had any experience about
the assessment of their speaking skills in high school. When the students were asked about presentations,
they said that their lack of experience in high school caused them to be unconfident in speaking in English.
Therefore, they got nervous when they perform their speaking portfolio assignments before their classmates.
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Table 6.
Findings regarding challenges dimension
Frequency Level
Statements
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

f

30

49

53

72

85

%

10.4

17.0

18.3

24.9

29.4

Being recorded while presenting the Speaking portfolio tasks
was a big problem (makes us anxious and nervous)

f

34

54

52

83

66

%

11.8

18.7

18.0

28.7

22.8

Technical things (video recording etc.) made the speaking
tasks more challenging)

f

29

50

57

78

75

%

10.0

17.3

19.7

27.0

26.0

I had difficulty in time management during the speaking
portfolio tasks.

f

39

49

62

75

64

%

13.5

17.0

21.5

26.0

22.1

Group work in speaking portfolio tasks made the preparation
process longer.

f

36

59

69

61

64

%

12.5

20.4

23.9

21.1

22.1

I made a lot of effort in preparing Speaking portfolio
assignments.

f

27

32

66

94

70

%

9.3

11.1

22.8

32.5

24.2

Time limit made the speaking portfolio tasks more difficult.

General

M

SD

3.46

1.34

3.32

1.33

3.41

1.30

3.26

1.33

3.20

1.32

3.51

1.23

3.36

1.07

(1): Strongly Disagree, (2): Disagree, (3): Undecided, (4): Agree, (5) Strongly Agree

In Table 6, with the average score of M=3, 36, the participants stated that speaking portfolio assignments
contributed to the sub dimension of challenges on a moderate level. Particularly, participants agreed on the
statement that they made a lot of effort in preparing speaking portfolio assignments with an average value of
M= 3, 51. Participants agreed that the time limit made speaking portfolio assignments more difficult, with an
average of M=3.46. Finally, the participant partially agreed on the statement that the group work in speaking
portfolio assignments (role play, discussions, etc.) extended the preparation process with the average value
of M=3,20.
After the ideas of beginner level students were asked about the first two speaking portfolio assignments, most
of them claimed that to be able to present something in another language before their classmates and teachers
was really difficult and challenging but that challenge was beneficial for their improvement despite the fact
that they got nervous before the presentation. The difficulties that intermediate level students had were similar
to the ones of beginner level students. However, most of the students maintained that time limit was a big
problem for them as most of the time they exceeded the time limit and preparation process lasted for a long
time. They further stated that one of the tasks which required the students to record a video was really
demanding as the technical process made the preparation process longer. Moreover, they stated that video
recording assignments were suitable for cheating as some of the students only read the text while talking or
they just memorized the text. Therefore, they thought in class presentations were more effective in assessing
speaking skill though time limit or technical problems could be problems.
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Table 7.
Findings regarding self-efficacy dimension
Frequency Level
Statements

It wasn’t difficult for me to deal with problems while
presenting and preparing speaking portfolio assignments.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

f

44

36

88

90

31

%

15.2

12.5

30.4

31.1

10.7

46

52

78

85

28

15.9

18.0

27.0

29.4

9.7

f

40

38

76

90

45

%

13.8

13.1

26.3

31.1

15.6

f

46

42

85

86

30

%

15.9

14.5

29.4

29.8

10.4

37

23

61

105

63

12.8

8.0

21.1

36.3

21.8

I didn’t get into panic easily while solving the problems about f
speaking portfolio assignments.
%
I am more aware of my weak sides in English after speaking
portfolio tasks.

I know how to improve my weak sides in speaking by myself.
f
I plan to take the necessary steps to overcome the deficiencies
that I detected in my speaking.
%
General

M

SD

3.10

1.21

3.00

1.23

3.21

1.25

3.04

1.22

3.46

1.27

3.16

1.04

(1): Strongly Disagree, (2): Disagree, (3): Undecided, (4): Agree, (5) Strongly Agree

In Table 7, statistical values show that the participants think that the speaking portfolio given in language
learning contributed to their self-efficacy with an average value of M= 3.16 on moderate level. Particularly,
participants improved their positive thinking towards the expression “I plan to take the necessary steps to
overcome the deficiencies that I detected in my speaking.” with a mean value of M=3, 46. Students partially
agreed on the statement” “I am more aware of my weak sides in English after speaking portfolio tasks “with
M= 3.21 average value. They stated their indecisiveness about the statement “I didn’t get into panic easily
while solving the problems about speaking portfolio assignments” with the average value of M=3, 00.
According to the results, it can be stated that students are ready to overcome their deficiencies. In that sense,
it is possible to claim that students admit they learn something about speaking from the tasks.
Research question 2: What is the level of correlation among the variables following sub-dimensions,
namely(a) self-confidence, (b) learner autonomy, (c) skill development, (d) challenges, and (e) self-efficacy
levels?
It has been determined that the p values are less than 0.05 as a result of the tests conducted to see whether
the data show normal distribution (Kolmogorov-Smirnov Test). Also, it was detected that number of samples
used in the research is low. For this reason, nonparametric tests were used in the statistical analysis of the
study. Spearman's rho correlation test was used to reach the research purpose. In this part of the research, the
relationship between the basic variables and sub-dimensions of the speaking portfolio assignments used in
language learning is examined.
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Table 8.
Correlation analysis for basic variables and dimensions of speaking portfolio assignments

Speaking
Portfolio
Assessment

Spearman’s
Rho
Correlation
SpeakingPortfolio Assessment
Learner Autonomy
Skill Development
Self Confidence
Challenges
Self-efficacy
**

r
p

1

Learner
Autonomy

Skill
Self
Development Confidence Challenges

.710**

.930**

.845**

.254**

.804**

0.000**

0.000**

0.000**

0.000*

0.000**

**

r

.710

p

0.000**
**

**

1

r

.930

.539

p

0.000**

0.000**

**

.539

.496

.259

.503**

0.000**

0.000**

0.000**

0.000**

.812

.083

.731**

0.000**

.159

0.000**

-.013

.736**

.822

0.000**

**

**

1

r

.845

.496

.812**

p

0.000**

0.000**

0.000**

1

r

.254**

.259**

.083

-.013

p

0.013*

0.000**

0.159

.822

**

**

**

**

**

**

**

Self-efficacy

.056
1

r

.804

.503

.731

.736

.056

p

0.000**

0.000**

0.000**

0.000**

.343

.343
1

p<0.05

When the correlation coefficients in Table 8 were examined, it was determined that the sub-dimensions of
the basic variables related to speaking portfolio assignments were significantly correlated at the level of
significance of 0.05. In other words, the coefficients of correlation between the variables were found to be
significant. (p<0,005). When the sub-dimensions of the basic variables related to speaking portfolio
assignments were examined, there was no significant difference between the dimensions of the challenge
dimension (p: 0,159> 0,005), self-confidence (p: 0,822> 0,005) and self-efficacy (p: 0,343> 0,005). There
was a high positive correlation between the basic variables of speaking portfolio assignments and learner
autonomy (r = 0,710), self-confidence (r = 0,845) and self-efficacy subscale (r = 0,804). There was a
significant positive relationship between the basic variables of the portfolio projects and the skill
development (r = 0,930) subscale, and a weak positive correlation with the challenge (r = 0,254) subscale. A
positive moderate relationship was found between the skill development sub-dimension of the basic variables
of speaking portfolio assignments and the learner autonomy sub-dimension (r = 539). The self-confidence
subscale and the learner autonomy subscale (r = 0,496) were positively correlated on a low level. When we
examined the relationship between the self-efficacy subscale and the learner autonomy subscale (r = 503), it
appeared that there was a moderately positive relationship between the two dimensions. Finally, it was found
that there was a strong positive correlation between skill development subscale and self-confidence, (r =
0,812) self-efficacy (r=0,731) and self-confidence subscale (r=0, 736).
5. Discussion and Conclusion
The present study has been conducted to investigate students’ views on the use of speaking portfolios, an
important component of dynamic assessment, at tertiary level. In the present study, speaking portfolios were
investigated in terms of learner autonomy, their contribution to skill development, self-confidence, language
learning challenges, and self-efficacy. In addition, the correlation between and among these variables was
also examined.
In relation to learner autonomy variable, the study found that a moderate number of students believe in the
use of speaking portfolios in developing learner autonomy. The participants thought that they believed that
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they could do their best in speaking assignments. In addition, as the term progressed and students were
exposed to several portfolio assignments, they started to think that while preparing their tasks, they learnt to
organize their ideas better, and that they assumed more responsibility for their learning to some extent and
admitted their mistakes about pronunciation.
The second dimension that was investigated in relation to speaking portfolios was skill development
dimension. The results indicated that the participants are of the opinion that the speaking portfolio assignment
contributed to skill development in language learning at a moderate level. A number of participants stated
that speaking portfolios facilitated the improvement of speaking skills. Students vocabulary and grammar
knowledge also developed, and portfolio tasks contributed to metacognitive skills as well as they learnt to
organize their talk without teacher help.
When it comes to self-confidence dimensions, the results indicated that the participants have doubts about
the contribution of speaking portfolios to self-confidence. This is attributed to the level of students because
when the participants realized that they were able to speak, they became more self-confident and this
motivated them to study more students’ indecisiveness about the quantitative data may stem from the fact
that they had not had any experience about the assessment of their speaking skills in high school. When the
students were asked about presentations, they said that their lack of experience in high school caused them
to be unconfident in speaking in English.
Another dimension was language learning challenges dimension. Similarly, the results indicated that
speaking portfolios moderately contributed to overcoming challenges in language learning. The participant
reported that group works in speaking portfolio assignments extended the preparation process and helped
them overcome stress. The difficulties that intermediate level students had were similar to the ones of
beginner level students. However, most of the students maintained that time limit was a big problem for them
as most of the time they exceeded the time limit and preparation process lasted for a long time. They thought
class presentations were more effective in assessing speaking skill though time limit or technical problems
could be problems.
Finally, the last variable studied in relation to speaking portfolios was self-efficacy. Findings demonstrated
that speaking portfolios contribute to self-efficacy development of students. The participants made particular
progress in planning to take the necessary steps to overcome the deficiencies that they detected in their
speaking. Therefore, it can be said that speaking portfolios contribute to learner autonomy, their contribution
to skill development, self-confidence, language learning challenges, and self-efficacy at varying levels.
The findings of the present study corroborate with studies in literature. For example, Safari and Koosha
(2016) found a strong relationship between students speaking skill development and speaking portfolio use.
This study, similar to the present study, also found that speaking portfolios also contributed to learner
autonomy and proficiency level in general. In the end, the authors concluded that speaking portfolios was a
viable method for alternative assessment. In another study conducted in Turkish context, Erden Burnaz
(2011) came up with promising results regarding portfolios. Erden Burnaz (2011) found that portfolios were
preferred by students on the basis of the fact that they enable them to overcome time pressures and promote
learner autonomy. Similar results were also reported by the participants in the present study.
Another aim of the study was to see the correlation among the variables. High positive correlation was
observed among the variables. There was a high positive correlation between the basic variables of speaking
portfolio assignments and learner autonomy, self-confidence, and self-efficacy. There was a significant
positive relationship between the basic variables of the portfolio projects and the skill development, and a
weak positive correlation with the challenge subscale. A positive moderate relationship was found between
the skill development sub-dimension of the basic variables of speaking portfolio assignments and the learner
autonomy sub-dimension. There was a moderately positive relationship between self-efficacy and learner
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autonomy. Finally, it was found that there was a strong positive correlation between skill development and
self-confidence, self-efficacy and self-confidence subscale. The high correlation of the dimensions of
speaking portfolio questionnaire implies the effectiveness of speaking portfolios on students’ learner
autonomy, self-efficacy, self-confidence and skill development.
As is known, the fundamental idea underlying dynamic assessment is that a static evaluation of a child’s
existing knowledge may fail to unearth the potential of that student. Dynamic assessment requires the
concurrent implementation of instruction and assessment so as to promote learners’ development through
continuous guidance (Lantolf & Poehner, 2004; Lidz & Gindis, 2003). Therefore, future studies can focus
on longitudinal analysis of mediating prompts and assistance from the teacher (ZPD) can contribute to
learners’ development.
Another important point that merits attention as regards speaking is that speaking skill is inherently difficult
to assess. And probable challenges in assessing speaking arise from the subjectivity of the assessment of
anxiety on the part of learners. Such problems can be overcome through speaking portfolios.

References
Abhakorn, M. L. J. (2014). Investigating the use of student portfolios to develop students’ metacognition in English as a foreign
language learning. Journal of Language Teaching and Research, 5(1), 46-55.
Al Mahmud, A. (2013). Constructivism and reflectivism as the logical counterparts in TESOL: Learning theory versus teaching
methodology. TEFLIN Journal, 24(2), 237-257.
Alan, H., & Pierson, H. (2000). Portfolios: Vehicle for authentic self-assessment. In G. Ekbatani, & H. Pierson (Eds), Learnerdirected assessment in ESL. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Bahous,R. (2008). The self‐assessed portfolio: a case study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(4), 381-393.
Barootchi N., & Keshavarz, M. H. (2002). Assessment of achievement through portfolios and teacher-made tests. Educational
Research, 44(3), 279-288.
Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. U.S.A: Pearson Education.
Brown, J. D. (1998). New ways of classroom assessment. Bloomington, Illinois, USA: TESOL.
Erden Burnaz, Y. (2011). Perceptions of EFL learners towards portfolios as a method of alternative assessment: a case study at a
Turkish state university, Unpublished M.A. Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Chang, Y. J. Wu, C.T., & Ku, H. Y. (2005). The introduction of electronic portfolios to teach and assess English as a Foreign
Language in Taiwan. Tech Trends, 49(1), 30-35.
Chen, Y. U. (2007). Exploring the assessment aspect of differentiated instruction: college EFL learners’ perspectives on tiered
performance tasks. Unpublished Doctoral Dissertation, University of New Orleans.
Council of Europe. (2011). European Language Portfolio (ELP): Principles and Guidelines, with added explanatory notes.
Strasbourg: Council of Europe.
Davin, K. J. (2013). Integration of dynamic assessment and instructional conversations to promote development and improve
assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 17(3) 303–322.
Dikili, S. (2003). Assessment at a distance: Traditional vs. alternative assessments. The Turkish Online Journal of Educational
Technology (TOJET), 2(3), 13-19.
Duman, H., & Demirel, M. (2015). The use of portfolio in english language teaching and its effects on achievement and attitude.
Procedia - Social and Behavioural Sciences,191, 2634 – 2640.
Etheridge, S. O. (2006). Portfolio-based writing assessment: an investigation of postsecondary practices. Unpublished Doctoral
Dissertation, University of Tennessee – Knoxville.
Hamp-Lyons, L., & Condon, W. (2000). Assessing the portfolio: Principles for practice, theory, and research. Cresskill, NJ:
Hampton Press.

68

Curr Res Educ (2019), 5(2)

An Evaluation of Speaking Portfolio Tasks
at English Preparatory Level
Hashemian.M., & Fadaei, B. (2013). Fostering EFL learners’ autonomy in light of portfolio Assessment: Exploring the potential
impact of gender. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(2), 135-151.
İftar, K. (1999). Bilim ve araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Irimia, L. (2016). Integrating students presentations in the english classroom. International Journal of Communication Research,
6(3), 244-247.
Kayış, A. (2009). Reliability analysis, In Kalaycı, Ş. (Ed.), The applications of SPSS and multivariate statistic techniques, Ankara:
Asil Yayın Dağıtım.
Kulieke, M., Bakker, J., Collins, C., Fennimore, T., Fine, C., Herman, J., … Tinzmann, M. B. (1990). Why should assessment be
based on a vision of learning? [online document] NCREL, Oak Brook: IL.
Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2004). Dynamic
into the future. Journal of Applied Linguistics, 1, 49–72.

assessment

of

L2

development:

Bringing

the

past

Lidz, C. S., & Gindis, B. (2003). Dynamic assessment of the evolving cognitive functions in children with typical and atypical
development. In A. Kozulin, V. Ageyev, S. Miller, & B. Gindis (Eds.), Vygotsky’s theory of education in cultural context
(pp. 99–116). New York: Cambridge University Press.
Minstrell, J. (2001). The role of the teacher in making sense of classroom experiences and effecting better learning. In: S. M. Carver,
& D. Klahr (Eds). Cognition and instruction: twenty-five years of progress. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Nasab, F. G. (2015). Alternative versus traditional assessment. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(6), 165178.
Nematipour, M. (2012). A study of Iranian EFL learners’ autonomy level and its relationship with learning style. English Linguistic
Research, 1(1), 126-136.
Nosratinia, M., & Abdi, F. (2017). The comparative effect of portfolio and summative assessments on EFL learners' writing ability,
anxiety, and autonomy. Journal of Language Teaching and Research, 8(4), 823-834.
Özdemir Çağatay, S. (2012). Speaking portfolios as an alternative way of assessment in EFL Context Unpublished Master Thesis.
Bilkent University, Ankara.
Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio? Educational Leadership, 48(5), 60-63.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic
performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Reeves, T. C. (2000). Alternative assessment approaches for online learning environments in higher education. Educational
computing research, 23(1), 101-111.
Safari, M., & Koosha, M. (2016). Instructional efficacy of portfolio for assessing Iranian EFL learners’ speaking ability, English
Language Teaching, 9(3), 102-116.
Segers, M. S. R., Dochy, F. J. R. C., & Cascallar, E. (2003). optimising new modes of assessment: in search of qualities and standards.
(Innovation and Change in Professional Education). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Tezci, E., & Dikici, A. (2006). The effects of digital portfolio assessment process on students’ writing and drawing performances.
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(2), 46-55.
Ural, A., & Kılıç, O. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi (SPSS10.00-12.0 for Windows). Ankara: Detay
Yayıncılık.
Ural, A., & Kılıç, O. (2013). Bilimsel araştirma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Üstünoğlu, E. (2009). Autonomy in language learning: Do students take responsibility for their learning? Journal of Theory and
Practice in Learning, 5(2), 148-169.
Wolfe, E. W., & Miller, T. R. (1997). Barriers to the implementation of portfolio assessment in secondary education. Applied
Measurement in Education, 10(3), 235-251.
Yaghoubi, A., & Mobin, M. (2015). Portfolio assessment, peer assessment and writing skill improvement. Theory and Practice in
Language Studies, 5(12), 2504-2511.

Curr Res Educ (2019), 5(2)

69

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Curr Res Educ (2019), 5(2) ∙ 70-87

Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde
Nitel Araştırma ve NVivo*
Necdet KONAN1, Salih YILMAZ **2
1 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Malatya, Türkiye
2 MEB, Yıldırım – Bursa, Türkiye
* Bu çalışma 7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılan 10. Ulusal Eğitim
Yönetimi Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
Öz

Makale Bilgileri
Article Info:
Gönderim / Received:
15.05.2019
Kabul / Accepted:
22.11.2019

Bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi (EYD) alanında yapılan lisansüstü
tezlerde araştırma yaklaşımlarının belirlenmesi ve nitel araştırmalarda veri analiz programı olarak
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verilen toplam 1110 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. Araştırma sonunda, EYD
lisansüstü tezlerde en çok kullanılan araştırma yaklaşımının nicel yöntem (%80.6) olduğu, bunu
sırasıyla nitel (%13.7) ve karma (%5.6) yöntemin takip ettiği belirlenmiştir. Ayrıca nitel ve karma
araştırmalarda NVivo programının kullanımın düşük düzeyde olduğu ve sınırlı özellikleriyle
kullanıldığı belirlenmiştir. Nitel veri analizi programı NVivo’nun etkin ve çeşitli kullanımı için
yapılan taramalar sonunda öneriler geliştirilmiştir.
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Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yapılan
Lisansüstü Tezlerde Nitel Araştırma ve NVivo
The Use of Qualitative Researches and NVivo in Postgraduate Theses on Educational Administration
and Supervision
Abstract
The aims of the present research are to analyze the research approaches of postgraduate theses on educational
administration and supervision (EAS) and to examine the use of NVivo as a data analysis program in
qualitative researches. The present paper is a descriptive study. The data has been collected through document
analysis. The population includes 2746 open access MA and PhD theses, available on the digital library of
the YÖK National Thesis Center, which have been conducted at the EAS-related departments. The sample
of the study covers 1110 full open access MA and PhD theses, which were completed within the authorpredetermined five-year period. The results show the most popular approach in the postgraduate theses on
EAS is the quantitative method (80.6%), which is followed by qualitative (13.7%) and mixed (5.6%)
methods, respectively. Furthermore, we have found the use of NVivo is highly limited with its features in
qualitative and mixed model studies. Finally, we have given some recommendations as to the development
of the effective and various use of NVivo as a data analysis program.
Keywords: Qualitative Data Analysis, NVivo, Educational Administration and Supervision, MA Thesis,
PhD Thesis.
1. Giriş
Araştırmalar temelde nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde nicel
araştırmalar bilim dünyasına büyük katkılar getirmiştir. Ancak nicel araştırmalarda sayılara büyük önem
verilmesi, toplumsal gerçekliği açıklamada yetersiz kalmış ve sayıların ardındaki gerçeklik arka plana
atılmıştır. Arka plana atılan bu gerçekliğin karanlıktan kurtulması ise nitel araştırmaların bilim dünyasına
tuttuğu ışık ile birlikte olmuştur. Bununla birlikte nitel veri analizine gelen bilgisayar desteği, nitel
araştırmaları daha üst seviyelere çıkarmış, analizleri kolaylaştırmış ve çeşitlendirmiştir.
Nitel araştırma mecazi anlamda incecik iplik, birçok renk, farklı doku ve çeşitli malzemelerin karışımından
oluşan girift bir kumaşa benzer. Bu kumaş kolay veya basit bir şekilde açıklanamaz. Kumaşın dokunduğu
tezgâh gibi, genel varsayımlar ve yorumlayıcı çatı nitel araştırmayı bir arada tutar. Bu çerçeveleri tanımlamak
için, nitel araştırmacılar yapısalcı, yorumlayıcı, feminist, postmodernist ve buna benzer terimler kullanırlar.
Bu varsayımlar içinde ve bu çerçeveler aracılığıyla, anlatı araştırmaları, fenomenoloji, kuram oluşturma,
etnografı ve durum çalışmaları gibi nitel araştırma yaklaşımları bulunmaktadır. Bu alan, kendi tezgâhlarında
nitel araştırma kumaşını dokuyan farklı bakış açılarına sahip birçok farklı kişiye sahiptir. Bu farklılıkların
yanı sıra, yaratıcı sanatçıların ortak işi bu kumaşı yapmaktır. Diğer bir deyişle, tüm nitel araştırma tiplerinin
ortak özellikleri vardır ve bu farklı özellikler nitel projeye bağlı olarak farklı vurgu alırlar. Tüm nitel
projelerde bu özelliklerin tamamı yoktur, ama birçoğu vardır (Creswell, 2013, s. 42). Nitel araştırma, bugün
araştırmanın yorumlayıcı doğasına; araştırmacıların araştırmayı siyasi, sosyal ve kültürel bağlamda
konumlandırmasına ve araştırmacıların açıklamalarındaki araştırmacının yansıtıcılığı veya “varlığına” yakın
dikkat çeker. Nitel araştırmanın çeşitli ortak özellikleri olarak ise doğal ortam, temel araç olarak araştırmacı,
çoklu yöntemler, tümevarım ve tümdengelimli mantık yoluyla karmaşık akıl yürütme, katılımcı yorumları,
zamanla beliren desen, yansıtıcılık ve bütüncül açıklama olarak sıralanabilir (Creswell, 2013, s. 44-47).
Pozitivist yaklaşımın öne sürdüğü gibi nicel araştırmalardan elde edilen bulgular genellikle net, açık ve
güvenilir olarak düşünülmektedir. Bu tür bulguların, sistematik prosedürler takip edilerek ve belki de diğer
araştırmacılar tarafından doğruluğu test edilebilecek bir biçimde oluşturulduğu savunulmaktadır. Bu tür bir
çalışma içerisinde olduğunda, nicel verilerin daha ikna edici olduğu ileri sürülmektedir. Bunun aksine nitel
araştırma bulgularının nicel araştırmacılar tarafından sistematik bilimsel prosedürleri takip etmediği ve
bunların diğer araştırmacılar tarafından da kolay kolay test edilemeyeceği ve dolayısıyla da ikna edici
olmadığı iddia edilmektedir. Oysaki nitel tekniğe dayalı araştırmaların bulgularının daha zengin ve
derinlemesine olduğundan eğitimsel gerçeği daha iyi yansıtması olasıdır (Gülmez, 2010, s. 212).
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Nitel araştırma yapmak, bir problemi ve bu problemin zaman ve kaynak taleplerini ele almak için güçlü bir
kararlılık gerektirir. Nitel araştırma, en ciddi nicel yöntemler ile iyi bir birliktelik kurar ve bir "istatistiksel"
veya nicel çalışma için basit bir alternatif olarak görülmemelidir (Creswell, 2013, s. 49). Nitel ve nicel
araştırmacıların pek çok ortak noktası vardır. Ancak araştırmacılar çalışma tasarımına yönelik farklı bir dil
ve yaklaşım benimseme eğilimlerinin yanı sıra çalışma tasarımı için bir tasarım mantığı kullanmak, doğrusal
veya doğrusal olmayan bir yol seçmek, bir doğrulama biçimi kullanmak ve bir araştırma sorusu geliştirmek
gibi tasarım konularında da farklılık gösterirler. Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıklara Tablo 1’de
değinilmiştir (Neuman, 2006, s. 231-233):
Tablo 1.
Nicel ve nitel araştırma arasındaki farklılıklar
Nicel Araştırma

Nitel Araştırma

Araştırmacının başlarken oluşturduğu hipotezi test eder.

Araştırmacı verilere gömüldükten sonra anlamı
yakalar ve keşfeder.

Kavramlar farklı değişkenler biçimindedir.

Kavramlar, temalar, motifler,
taksonomiler biçimindedir.

Ölçütler veri toplamaya başlamadan önce sistematik olarak
oluşturulur ve standartlaştırılır.

Ölçütler özel olarak oluşturulur ve çoğunlukla tek bir
ortama veya araştırmacıya özgüdür.

Veriler kesin ölçümlerden elde edilen sayılar biçimindedir.

Veriler belgeler, gözlemler ve yazıya dökülmüş
konuşmalardan kelimeler ve imgeler biçimindedir.

Kuram büyük ölçüde nedenseldir ve tümdengelimlidir.

Kuram, nedensel olabileceği gibi olmayabilir de ve
genellikle tümevarımcıdır.

Prosedürler standarttır ve yinelemeye sık rastlanır.

Araştırma prosedürleri özeldir ve yinelemeye pek
rastlanmaz.

Analiz istatistik, tablolar veya çizelgeler kullanarak ve
bunların gösterdiklerinin hipotezlerle nasıl ilişkilendiğini
tartışarak ilerler.

Analiz, kanıtlardan temalar veya genellemeler
çıkararak ve verileri tutarlı, anlaşılır bir resim
oluşturacak şekilde düzenleyerek ilerler.

genellemeler

ve

Nitel araştırma, yapılanmamış verileri anlamlandırarak ve analiz ederek soruları cevaplama, konuları
araştırma, olguları anlama ve konuları inceleme ile ilgilidir. Nitel araştırma, sağlık çalışmalarından
akademik, piyasa ve politika araştırmalarına kadar neredeyse her gün ve neredeyse her iş ve eğitim
çevrelerinde yapılmaktadır. Odak grup, detaylı görüşme, içerik analizi, etnografya, değerlendirme ve
gösterge bilimi kullanılan birçok yaklaşım arasında sayılabilir, fakat en temel formdaki nitel araştırma açık
uçlu anket cevapları, literatür tarama, görüşmeler (mülakatlar), ses kayıtları, videolar, resimler, sosyal medya
ve internet sitelerini de içine alan yapılanmamış veri analizini kapsamaktadır. Sınıflama, sıralama ve bilgiyi
düzenleme araçlarıyla nitel veri analizi (QDA) programları, araştırma sürecini hızlandırır ve materyalleri
analiz etmede, temaları tanımlamada, iç yüzünü kavramada, anlamlı ve bulgu dayanaklı sonuç geliştirmede
daha fazla zaman sahibi olmanıza olanak verir. Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Programları
(CAQDAS) yapılanmamış bilgileri şekillendirmede, düzenlemede ve anlamada insanlara yardımcı olur.
Araştırmacı yerine düşünmez, ancak bilgilerin kolayca işlenmesine olanak verecek araçlar ve çalışma alanı
sağlar (QSR, 2015).
Günümüzde CAQDAS (Computer Aided Qualitative Data Analysis-Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi)
şemsiyesi altında yer alan programlar, çok geniş sayıda bir dizi yazılım paketini içermektedir. Bunları
birleştiren temel ilke ise nitel verilere yönelik nitel yaklaşıma sahip olmalarıdır. Verilere yönelik bu nitel
yaklaşım ise içerik analizi yönteminden farklıdır. Nitel veri analizi programları, araştırmacılar tarafından
çoğunlukla eksik anlaşıldığı üzere sadece verileri organize etmeye yarayan bir araç değildir; kategorilerin
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hiyerarşik düzenlenişinden daha fazlasına olanak tanımaktadır. Bu alanda öne çıkan ATLAS.ti, MAX.qda ve
QSR International tarafından geliştirilen NVivo gibi programlar, kuram oluşturma ya da denence testi gibi
süreçleri destekleyen çok daha gelişkin işlevlere sahiptir. Üstelik bu programlar artık, sadece metin
formundaki verilerin analizine olanak tanımanın ötesinde görsel ve işitsel (ses kaydı, resim, video gibi)
verilerin analizini de mümkün kılmaktadır (Kuş Saillard, 2009).
Nitel veri analizi programlarından biri olan NVivo, araştırmacılara profesyonel bir şekilde bilgiyi düzenleme
olanağı verir ve böylelikle araştırmacılar tarafından bilginin gerekli parçaları kolaylıkla araştırılıp bulunabilir
(Edhlund, 2008). NVivo programı nitel araştırma sürecinde yaşanan zorlukların aşılmasına yardımcı olacak
güçlü araçlar sağlayabilir ve bu programı kullanarak gerçekleştirilen çalışmalardan verimli sonuçlar alınabilir
(Baş ve Akturan, 2008).
1980’lerin ortalarında bilgisayar ile nitel hesaplama popülaritesinin artmasından bu yana nitel veri analizi
alanı, bu alanın kendi kavrayış gücü dikkate alınmadan metodolojik literatürde birçok biçimde değişim
göstermiştir (Richards, 2002). QSR tarafından geliştirilen NVivo programının tarihi gelişimi şöyle
özetlenebilir: 1981 yılında nitel araştırma programlarının ilklerinden biri olan NUD*IST (Non-Numerical
Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing - Sayısal Olmayan Yapılanmamış Veri İndeksleme
Araştırma ve Kuram Oluşturma) programı, sosyal bir araştırmayı desteklemek için ilk olarak Tom Richard
tarafından geliştirilmiştir. Bu program yürütülen nitel araştırmaların yönünün değişmesine yardım etmiştir.
1982’den 1994’e kadar bu programın geliştirilmesi devam etmiş; elle yapılan bazı işlerin otomatik olarak
yapılması, analizlerin geliştirilmesi ve istatistik programıyla entegre edilmesi için bazı araçları da dahil
olmak üzere yenilikler yapılmıştır. 1997’de NUD*IST programının dördüncü versiyonu olan N4 piyasaya
sürülmüştür. N4 ile istatistiksel verilerle çalışılabileceği, bilgilerin kolayca birleştirilmesi ve paylaşılması
için entegre edilmiş araçlarla daha geniş takım çalışmalarının yapılabileceği araştırmacılara sunulmuştur.
1999 yılında ise ilk NVivo programı Tom Richards tarafından geliştirilmiş, ayrıca bu program nitel
modellemeler ve detaylı, hassas analizler için eşsiz araçlar içermiştir ve yeni nesil nitel araştırma programı
olarak duyurulmuştur. 2000 yılında ise nitel araştırmaya yeni bir kolaylık ve hız seviyesi getiren, yeni ara
yüzüyle araçlara kolayca ulaşılabilen N5 programı piyasaya sürülmüştür. Bunu 2002 yılında büyük
miktardaki verilerle kolayca başa çıkılmasını sağlayan, detaylı veri incelemede ve aramada yenilikleri içeren
N6 ve NVivo2 programları takip etmiştir. 2006 yılında ise NVivo 2 ve N6 programlarının en iyi özellikleri
bir araya getirilmiş, yeni araç ve özellikler eklenerek NVivo 7 programı çıkarılmıştır. 2008 ve 2011 yıllarında
farklı dilleri de destekleyen NVivo 8 ve QSR’ın veri analiz programında yeni nesil olarak gördüğü NVivo 9
programı çıkarılmıştır. 2012 yılında ise QSR tarafından büyük yenilik olarak ifade edilen Ncapture özelliği
ile NVivo 10 programı piyasaya sürülmüştür. Bu özellik ile sosyal medya ve internet siteleri kolaylıkla
program içine aktarılıp analiz yapılmasına olanak verilmiştir. NVivo 10 programı günümüzde farklı dil
destekleri, yeni özellik ve güncellemeleriyle gelişimine devam etmekte olup birçok araştırmacı ve kurum
tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca 2015 yılının ikinci yarısının başlarında NVivo 11 piyasaya çıkmıştır
(QSR, 2015).
NVivo ile sonuç elde etme, nitel veri analizinin ne yapabileceği ve projenizde ne yapmak istediğiniz hakkında
sağlam fikirlerle başlar ve biter. NVivo geniş veri setlerini organize etmenize, belirli sorular hakkında
düşüncelerinizi şekillendirmenize yardımcı olur ve verilerinizi yaratıcı bir şekilde keşfetmeniz için araçlar
sağlar. Ancak NVivo, verilerinizin araştırma problemi hakkında ne söylediğini anlatamaz, neredeyse bütün
durumlarda sonuca ulaşmadan önce verilerinizi duruma göre dikkatlice okumanız, dinlemeniz, izlemeniz ve
incelemeniz gerekmektedir (IT Services-Oxford University, 2014, s. 25).
NVivo bilgileri sınıflandırmada önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen verilerin yorumlanmasında
araştırmacıların yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır. Araştırmacılar yine de NVivo’ da sınıflanan bilgileri
okuma, sentezleme ve sonuç çıkarma için zaman ayırmaya ihtiyaç duyacaktır. Büyük miktarlardaki
kodlanmış verileri sınıflama ve tekrar organize edebilme özelliği, güçlü bir araştırma aracıdır; buna örnek
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olarak ise katılımcıların temalar altında görüşleri, cinsiyeti veya başka özelliklerine kısa sürede
ulaşılabiliniyor olması gösterilebilir. Temaları oluşturmada hata yapmadan veri tabanlarında manuel analiz
yapmak oldukça zor olacaktır. Diğer yandan araştırmacı sadece ufak tefek şeyleri (sınıflandırılmış kod
parçaları) görür ve araştırdığı bireyin hissettiklerini bir bütün olarak anlayamayabilir. Eğer araştırmacılar her
bir bireyin belgesini okur ve bunları kendisi sınıflandırıp kodlarsa bireyin ne düşündüğü hakkında daha iyi
genel bir anlayış kazanacaktır (Auld, vd., 2007). NVivo ile bilgisayar destekli veri yönetimine ilişkin olarak
şunlar söylenebilir (Smyth, 2006):
1.

NVivo, uygulamaya dayalı araştırmalar için uygun bir araçtır.

2. Not tutma, arama-bulma ve modelleme özellikleri, kapsamlı nitel araştırma verilerinin analiz
düzeyini arttırmaktadır.
3. NVivo’nun detaylı sondalama kapasitesi, sosyal araştırmanın aktarılabilirliği ve özgünlüğünü
sürdürerek yapılan çalışmaların araştırma dünyası içinde etkili bir şekilde zemine oturtulmasında
kullanılabilir.
Hangi tür olursa olsun nitel analizin ana amacı “anlamları” keşfetmek olduğundan, bu anlamların metinde,
kesin olarak konmuş biçimsel sınırlar içinden yakalanması söz konusu olamaz. İşte bu sebepledir ki, nitel
analiz için geliştirilmiş programlar, bu konuda araştırmacıya esneklik sağlamaktadır (Kuş, 2006: 96-97).
Ayrıca Strauss’a (1987) göre, nitel araştırmada yetkin olmak isteyen bir araştırmacı tam ve uygun şekilde
kodlama yapmayı öğrenmelidir. Araştırmanın yüksek niteliğe ulaşması, büyük oranda kodlama niteliğine
bağlıdır (Akt. Saldana, 2009).
NVivo’nun lisansüstü tezlerde ne oranda, hangi yönleriyle kullanıldığının belirlenmesini ve etkin kullanımı
için öneri geliştirilmesini ele alan bu araştırmaya benzer olarak yabancı literatürde bazı araştırmalara
ulaşılmıştır (Auld vd., 2007; Bandara, Miskon, Fielt, 2011; Beekhuyzen, Nielsen & Hellens, 2010; Bergin,
2011; Bringer, Johnstone & Brackenridge, 2004; Crowley vd., 2002; Dean & Sharp, 2006; Garcia-Horta &
Guerra-Ramos, 2009; Gorra & Kornilaki, 2010; Hutchinson, Johnston, Breckon, 2010; Johnston, 2006; Jones
& Diment, 2010; Kuş Saillard, 2011; Soliman & Kan, 2004; Sorensen, 2008; Walsh, 2003; Wickham &
Woods, 2005). Araştırmalardan bazıları kısaca aşağıda paylaşılmıştır:
Bringer, vd. (2004) tarafından yapılan çalışmada bir doktora tezinde gömülü teori (grounded theory)
çerçevesinde NVivo programının kullanımıyla nasıl saydamlık sağlanacağı tartışılmıştır. Araştırmada
bilgisayar destekli nitel veri analiz programlarının (CAQDAS) sahip olduğu potansiyelden bahsedilmesinin
yanı sıra araştırmacıların programları nasıl kullandığı ve seçilen yönteme bunun nasıl uyduğunun saydam bir
şekilde açıklanması gerektiği dile getirilmiştir. Makalede temel işlenen konularından biri, özellikle doktora
çalışmalarında saydamlığın hesap verilebilirlik için gerekli olduğudur. Saydamlığın, öğrencilerin analiz
süreçlerini nasıl gerçekleştirdiği, istatistiksel metotları doğru olarak uygulayıp uygulamadığı, yöntem, veri
analizi ve bulgular arasında uyumun olup olmadığı gibi konuların sorgulanmasına katkı sağlayabileceği
belirtilmiştir.
Dean ve Sharp (2006) NUD*IST ve NVivo programlarının kullanıldığı yönetim araştırmalarında en
problemli alanların görüşme verisini kaydetme, karşılaştırma, analiz etme ve raporlaştırma olduğunu
belirterek yaptığı çalışmada bu programların kullanımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmada büyük, uzman
ve doktora şeklinde üç çeşit araştırma projesinin farklı aşamalarında (görüşme, yazıya dökme, düzenleme ve
raporlama) NUD*IST ve NVivo programlarının kullanımında ortaya çıkan sorunlar incelenmiştir. Araştırma
sonunda programların kullanımında yeterli pratiğe sahip olmanın gerekliliği ve doktora çalışmalarında
danışmanın rolü vurgulanmış; ayrıca ortaya çıkabilecek problemlerin en aza indirilmesi için öneriler
geliştirilmiştir.
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Johnston (2006), doktora araştırmalarında nitel veri analizi programları QSR NUD*IST ve NVivo’nun nasıl
öğretildiği ve kullanıldığına ilişkin 11 yıllık tecrübesini yansıtan bir çalışma hazırlamıştır. Araştırmacıya
göre nitel veri analiz programları ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki öğretim farklılıkları birbiriyle
ilişkisiz teknik ve metodolojik öğrenmelere sebep olabilmektedir. Bu durum da doktora öğrencileri için
birçok soruna yol açabilir; çünkü bir ‘yöntemler devrimi’ yaşanmakta ve bugünün öğrencileri, yöntem
literatürü, lisansüstü öğretim programı ve danışmanları aracılığıyla elde edecekleri desteği almak zorunda
değildir. Araştırmada QSR NVivo öğrenimi ve öğretimi bağlamında nitel veri analiz programının
kullanımına ilişkin üç anahtar konu üzerinde durulmaktadır. Bunlar; alışılageliş olarak pozitivist geçmişe
sahip olanlar arasında nitel veri analiz programının artan popülaritesi, ileri düzeyde saydamlık umudu ve
program süreci kadar nitel araştırma metotlarını öğreten, programla birlikte verilen ücretsiz derslere olan
güven olarak sıralanmaktadır. Araştırmada ayrıca doktora öğrencileri, danışmanları ve denetmenler için bazı
çıkarımlar tartışılmıştır.
Auld, vd. (2007), NVivo programının nitel analiz sürecini geliştireceği, taramaların hızlıca yapılabileceği ve
çözümsel yolların arttırabileceğini ifade etmesine rağmen nitel veri analizinde NVivo programının
kullanımının uygunluğuna karar vermek için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
Dikkat edilmesi gereken bu noktalar ise eğitim zamanı, kodlayıcılar arası güvenirliğin oluşturulması,
belgelerin uzunluğu ve sayısı, kodlama yapısı, kodlama zamanı, otomatik kodlamanın kullanımı, başka veri
tabanları veya ek programlara olası ihtiyaç duyma şeklinde sıralanmaktadır.
Garcia-Horta ve Guerra-Ramos (2009), son yıllarda nitel veri analiz programlarının oldukça popüler
olmasıyla birlikte eğitim araştırmacılarının, her yerde bulunabilen kelime işleme programlarından daha özel
bilgisayar paket programlarına kadar kullanıma hazır çeşitli araçlara sahip olduğu belirtmektedir. GarciaHorta ve Guerra-Ramos, yaptıkları görüşmeye dayalı iki eğitim araştırmasında NVivo ve MAXqda
programlarını incelemişlerdir. Çalışma sonunda araştırmacılar, bu programların görüşme verilerinin analizini
desteklediğini ve geliştirdiğini; ancak bu programların dikkatli ve eleştirel bir şekilde değerlendirilmesinin
de teşvik edilmesi gerektiğini; bunun yanı sıra bilgisayarların, bağımsız olarak mantıklı bir şekilde
işleyemeyeceği ve araştırmacının yeteneği yerine geçemeyeceği için programın özelliklerine gerektiğinden
fazla değer verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
Beekhuyzen, vd. (2010) tarafından yapılan araştırmada NVivo kullanımının analiz sürecinin
saydamlaşmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı tartışılmıştır. NVivo programının veri analizinde kullanışlı
olduğu, ilgili bağlantıları ve yakınlıkları ortaya çıkarmada görsel araçlar sağladığı, analizin nasıl yapıldığını
başkalarının da anlamasına saydamlık sağladığı; ancak NVivo programını etkili kullanabilmek için nitel veri
analizini başlatma ve sürdürmede teorik olarak yeterli bilgiye sahip olmanın gerekliliği araştırmacılar
tarafından ifade edilmiştir.
Bergin (2011), NVivo 8 ve Veri Analizinde Tutarlılık isimli çalışmasında nitel veri analiz programı NVivo
8’in sahip olduğu faydalı ve eksik yönleri dile getirmiştir. Tutarlı kodlama şemaları, tarama ve kodlama
sürecini gözden geçirilmesini sağlayan araçlar sunma, görsel ve işitsel verinin işlenmesini sağlama, verileri
görselleştirme ve nitel araştırmanın tutarlılığını arttırmada önemli bir araç olma, NVivo’nun yararlı yönleri
olarak belirtilmiştir. Diğer yandan araştırmada özellikle verinin yoğun olduğu zamanlarda bazı konulara
diğerlerine göre seçici dikkat göstermenin konuyu tam olarak anlamada ve dikkat göstermede sorunlara
neden olabileceği, bu durumun, özellikle bir nitel veri analiz programı kullanırken, araştırmacının dikkat
seviyesini düşürebileceği, programın mekanik özelliklerine yoğunlaşılması ve dolayısıyla bazı veriler daha
güvenilir bulunurken diğerlerinin ihmal edilmesi gibi programın neden olabileceği muhtemel olumsuzluklar
ifade edilmiştir.
Yapılan literatür taraması sonucunda, nitel veri analizi programı olan NVivo’nun Türkiye’de yürütülen
çalışmalarda kullanımını ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmanın literatüre ve
yapılacak araştırmalara katkı sağlaması beklenmektedir.
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Bu araştırmada Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalındaki araştırmalarda araştırma desenlerinin ve NVivo
istatistik paket programının kullanımının irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Eğitim Yönetimi ve
Denetimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezler, kullanılan araştırma yaklaşımı ve
nitel verilerin analizinde tercih edilen istatistik paket programı (NVivo) kapsamında incelenmiş; bunların
kullanımı açılarından değerlendirilmiş, etkin ve çeşitli kullanımı için öneriler geliştirilmiştir.
1.1. Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlanan ve erişimine
izin verilen yüksek lisans ve doktora tezlerinde araştırma deseni ve nitel veri analizi programı NVivo’nun
kullanım alanları ve kullanım biçimlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. EYD Anabilim ve Bilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma
yaklaşımlarının nicel, nitel ve karma olarak sayısal dağılımı ne orandadır?
2. EYD Anabilim ve Bilim dallarında yapılan lisansüstü tezlerde nitel ve karma araştırmalarda NVivo
istatistik paket programı kullanımının yaygınlığı ne orandadır?
3. EYD Anabilim ve Bilim dallarında tamamlanan lisansüstü tezlerdeki nitel ve karma araştırmalarda
NVivo istatistik paket programı hangi amaçlarla ve hangi özellikleriyle kullanılmıştır?
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin analizi ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
2.1. Araştırmanın modeli
Araştırmada Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezlerde
kullanılan yöntem (Nicel-Nitel-Karma araştırma) ve nitel verilerin analizinde yeğlenen istatistik paket
programı (NVivo) kullanımı açısından değerlendirilmesi ve etkin kullanımı için öneriler geliştirilmesi
öngörülmektedir. Çalışma bu yönüyle tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.
2.2. Evren ve örneklem
Bu araştırmanın evrenini, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan Eğitim Yönetimi ve
Denetimi ile ilgili Anabilim ve Bilim Dallarında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden erişime
izin verilen 2746 tez oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile ilgili Anabilim ve Bilim Dallarında 1 Ocak
2010 - 25.04.2015 tarihleri arasında yapılmış olan erişime izinli toplam 1110 yüksek lisans ve doktora tezi
oluşturmaktadır.
2.3. Verilerin toplanması
Araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada
doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile
birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 187).
Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan çalışmalarda nitel yöntemin ve NVivo’nun
kullanımı ile ilgili lisansüstü tezlere ulaşmak için YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılmıştır.
Türkiye’de 1 Ocak 2010 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında; Eğitim
Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı ile Eğitim
Yönetimi Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Denetimi ve Planlaması Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve
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Planlaması Bilim Dalı ve Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı başlıkları altında belirlenen tezler bilgisayar
ortamına indirilerek tek tek incelenmiştir. Tarama sonrasında belirlenen ve incelenen toplam tez sayıları
(Anabilim dalında araştırmaya dâhil edilen ve Bilim dalı taramasında Anabilim dalı taramasıyla aynı çıkan
tezler hariç) Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2.
Araştırmaya dâhil edilen tez sayıları ve anabilim-bilim dalı olarak dağılımları
Anabilim Dalı

Tez Sayısı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

394

Bilim Dalı

Tez Sayısı

Eğitim Yönetimi

35

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

3

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

320

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi

75

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi

211

Eğitim Yönetimi ve Politikası

55

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Denetimi ve
Planlaması

9

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

2

Eğitim Yönetimi ve Teftişi

6

Anabilim Dalı Toplam

527

Genel Toplam

Bilim Dalı Toplam

583

1110

2.4. Verilerin analizi
YÖK Ulusal Tez Merkezinden ulaşılan tezler tek tek incelenerek nicel, nitel, karma araştırma ve NVivo
kullanılan tezler belirlenmiştir. Daha sonra tez sayılarının yıllara, doktora veya yüksek lisans tez türüne göre
yüzde ve sayıları belirlenerek; Nvivo programının hangi versiyonlarının, hangi özellikleriyle ve hangi
yıllarda kullanıldığı tablolarla sunularak verilmiştir.
3. Bulgular
Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye dönük olarak toplanan veriler ve ulaşılan bulgular sırasıyla
sunulmuştur. İlk olarak, EYD lisansüstü tezlerinde araştırma yaklaşımlarının sayısal dağılımları ile ilgili bilgi
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3.
EYD lisansüstü tezlerde araştırma yaklaşımlarının sayısal dağılımları
Nicel

Nitel

Karma

Toplam

n

895

152

63

1110

%

80.6

13.7

5.6

100

Tablo 3 incelendiğinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen
araştırma yaklaşımının Nicel (n=895; %80.6) olduğu ve bunu sırasıyla Nitel (n=152; %13.7) ve Karma
(n=63; %5.6) araştırmaların takip ettiği görülmektedir.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan lisansüstü tezlerde nitel ve karma araştırmalarda NVivo
kullanımına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4.
EYD lisansüstü tezlerde nitel ve karma araştırmalarda NVivo kullanımı
Nitel

Karma

Toplam

NVivo

n

152

63

215

14

%

70.7

29.3

100

6.5

Tablo 4’e bakıldığında Nitel (n=152; %70.7) ve Karma (n=63; %29.9) araştırma yaklaşımı kullanılan
lisansüstü tezlerin toplam sayısının 215 olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar içinde NVivo programının
kullanım sayısı 14, toplam sayı içerisindeki oranı ise %6.5 ile sınırlı kalmıştır.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisansüstü tezlerde nitel-karma yaklaşım ve NVivo kullanım sayılarının yıllara
göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5.
EYD lisansüstü tezlerde nitel-karma yaklaşım ve NVivo kullanım sayılarının yıllara göre dağılımı
Tez Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Araştırma

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam

Nitel

49

23

15

24

19

1

131

Karma

9

5

11

5

3

-

33

NVivo

2

1

4

2

1

-

10

Nitel

9

3

6

1

2

-

21

Karma

6

9

7

7

1

-

30

NVivo

1

1

1

1

-

-

4

Tablo 5 incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin yıllara göre toplam 131’i nitel, 33’ü karma araştırma
deseniyle yapıldığı ve bunlardan 10’unda NVivo kullanıldığı; doktora tezlerinde ise toplam 21’inde nitel,
30’unda karma desen kullanıldığı ve bunların içinde toplam 4 tezde NVivo kullanıldığı belirlenmiştir.
NVivo programının Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisansüstü tezlerinde kullanılan versiyonların doktora ve
yüksek lisans açısından dağılım Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6.
EYD lisansüstü tezlerde NVivo program versiyonlarının kullanımları
Tez Türü

NVivo 7 öncesi

NVivo 7

NVivo 8

NVivo 9

NVivo 10

TOPLAM

Y. Lisans

-

2

2

3

3

10

Doktora

-

-

3

1

-

4

NVivo program versiyonlarının Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki lisansüstü tezlerde kullanımları
toplam 10 yüksek lisans tezinin 2’sinde NVivo 7, 2’sinde NVivo 8, diğer 3’er tezde NVivo 9 ve NVivo 10
olarak sıralanmıştır. Doktora tezlerinde ise toplam 4 tezden 3’ünde NVivo 8 ve 1’inde ise NVivo 9
kullanılmıştır.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlanan lisansüstü tezlerde NVivo programının kullanım
amaçları ve özellikleri ile ilgili sayısal dağılım Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7.
EYD lisansüstü tezlerde NVivo programının kullanım amaçları ve özellikleri ile ilgili sayısal dağılım

Miles &
Huberman
NVivo
Coding
Comparison

Kodlama,
Temalara Model
Tez Türü
Ayırma, Oluşturma
Frekans

Kodlayıcılar Arası
Güvenirlik

2 veya 3
Boyutlu
Grafik,
Chart vb.

Resim,
Video
ve Ses
Analizi

Kelime
Kümeleme Ncapture
(Etiket)
Analizi
Özelliği
Bulutu

Y. Lisans

10

6

4

-

-

-

-

-

-

Doktora

4

2

1

-

-

-

-

-

-

Toplam

14

8

5

-

-

-

-

-

-

Tablo7’de görüldüğü gibi nitel analiz programı NVivo, lisansüstü tezlerde büyük bir çoğunlukla kodlama
yapma, temalara ayırma, frekans belirleme (n=14) amacıyla kullanılmıştır. Bunun yanında görsel olarak
model oluşturma özelliğinin (n=8) kullanıldığı görülmüştür. Diğer yandan programın yeni sürümleriyle daha
da çeşitlenen 2 veya 3 boyutlu grafik oluşturma, resim, video ve ses analizi, araştırmanın verilerinde en sık
tekrar eden kelimelerle oluşturulan kelime (etiket) bulutu, kümeleme analizi ve Ncapture gibi araştırmaların
zenginleşmesini sağlayacak özelliklerin kullanılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kodlayıcılar arası güvenirliğin
de Miles ve Huberman (1994) uyuşum yüzdesi formülüyle lisansüstü tezlerde (n=5) hesaplandığı; ancak
NVivo programı içinde bulunan kodlayıcı güvenirlik analizlerinin yapılmadığı görülmüştür.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada ilk olarak, EYD lisansüstü tezlerde en çok tercih edilen araştırma yaklaşımının ‘Nicel’ olduğu,
bunu sırasıyla ‘Nitel’ ve ‘Karma’ araştırmaların takip ettiği belirlenmiştir. Nicel ve nitel araştırmaların tek
başına kullanılmasının getirebileceği sınırlılıklar göz önüne alındığında lisansüstü tezlerde karma
araştırmaların yeterince kullanılmadığı ifade edilebilir.
Araştırmada ikinci olarak, nitel ve karma araştırmalar içinde toplam 215 tezden sadece 14’ünde NVivo
programının kullanıldığı belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak ise NVivo programının maliyetinin yüksek
olması, etkin kullanımının yeterince bilinmiyor olması söylenebilir.
Araştırmada üçüncü olarak ise nitel, karma araştırmaların ve NVivo kullanımının yüksek lisans ve doktora
tezlerinde yıllara göre dağılımları; bununla birlikte NVivo programının versiyonlarının yüksek lisans ve
doktora tezlerinde kullanımları belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde NVivo programının farklı versiyonları
kullanılmasına rağmen programa yeni eklenen özelliklerinin kullanılmadığı ve sadece belirli temel
özellikleriyle kullanıldığı saptanmıştır.
Araştırma sonunda ulaşılan en önemli sonuç ise, nitel araştırmalarda görsellik ve analiz olarak çeşitliliğin
çok sınırlı olduğu ve nitel analizlerde NVivo programının yeterince kullanılmadığının belirlenmesi olmuştur.
Miles ve Hubarman (1994), veri analizini “verinin işlenmesi”, “verinin görsel hale getirilmesi” ve “sonuç
çıkarma ve doğrulama” şeklinde üç bölümde ele almaktadır. Bu araştırmada nitel verilerin görsel hale
getirilmesi ve analizlerin çeşitliliği hususunda çok sınırlı yolların izlendiği belirlenmiştir. Araştırma sonunda
elde edilen bulgulardan hareketle, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı’ndaki çalışmalarda NVivo
programının sadece ana tema ve alt temaların oluşturulmasında, görüşlerin tekrarlanma sıklığının
belirlenmesinde (frekans) ve bunların model olarak şekillendirilmesinde kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca
kodlayıcılar arası güvenirliğin tüm araştırmalarda yapılmadığı ve kümeleme analizi, resim-video-ses analizi,
iki veya üç boyutlu grafik, kelime bulutu oluşturma ve Ncapture gibi özelliklerin araştırmalarda
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kullanılmadığı gözlenmiştir. NVivo programı nitel araştırmaların sınıflandırılması, incelenmesi ve
görselleştirilmesi için çok çeşitli analiz araçları sunmaktadır. Bu araçların kullanımı araştırmayı
yorumlamada, görselleştirmede ve güvenirliğini arttırmada katkılar sağlayabilir. Elde edilen bulgulardan
hareketle nitel araştırmaların güvenirliği, görselliği ve analizi açısından daha ileri boyuta taşınabilmesini
sağlayabilecek ve yapılan tarama sonunda dikkate değer bulunan bu araçlar hakkında bilgilere öz olarak
aşağıda değinilmiştir:
Tarama (Sorgu) İşlemi - Query Processing. Tarama işlemi, çok büyük sayıdaki görüşmelerin ve verilerin
nitel analizi için umut verici bir araç olan NVivo ile çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Nitel veri analizi
araştırmacılara katılımcıların yanıtlarını düzenlenmesi için olanak sağlar ve böylelikle veriler belirlenen
biçime göre sınıflandırılabilir ve karşılaştırılabilir. NVivo programını kullanarak yapılan çözümlemeler,
fazlasıyla karmaşık karşılaştırmaların yapılmasında sağladığı olanaklarla analizlerin verimliliğini arttırır
(Auld, vd., 2007).
Kodlayıcılar Arası Güvenirlik (Interrater –Intercoder Reliability)-Coding Comparison Query. Kodlama
yapılan nitel araştırmalarda kodlayıcıların, en azından bir kişiden fazla olması tavsiye edilmektedir (Miles
ve Huberman, 1994). Kodlayıcılar arası güvenirlik ise el ile veya NVivo paket programının sunduğu
seçenekler ile hesaplanabilir. El ile hesaplama “Güvenirlik= Görüşbirliğine varılan kodlama sayısı / Görüş
birliği ve ayrılığına varılan toplam kodlama sayısı” şeklinde Miles ve Huberman (1994) formülü ile
gerçekleştirilebilir. Nitel araştırmalarda aynı veri seti üzerinde yapılan kodlamalarda diğer kodlayıcılar ile
uyum olarak en az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşılması gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Diğer yandan Saban’a (2008, s. 467) göre ise nitel çalışmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri
arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış
olmaktadır.
NVivo programı ile kodlayıcılar arası güvenirlik çalışması ise NVivo programının ara yüzünde bulunan
“Query” sekmesi altında “Coding Comparison” sorgusu ile yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise
programa girişte kodlayıcıların ayrı ayrı oturum açarak girmesi ve kodlamalarını yapmasıdır. Bunun
yapılması için ise program ara yüzünden sırasıyla File+Options+General’e ulaşılıp User Profil bölümünde
‘Prompt for user on launch’ işaretli hale getirilmelidir. Coding comparison sorgusu, iki kullanıcı ya da iki
grup kullanıcı tarafından yapılan kodlamaların karşılaştırılmasına olanak verir. Ayrıca bu, kodlayıcılar arası
güvenirliğin veya kullanıcılar arasındaki görüş birliği derecesinin ölçülmesinde iki yol sunar: Bu ölçümler,
görüş birliğinin yüzdesi ve ‘Kappa Katsayısı’nın hesaplanması yoluyla yapılır (QSR, 2015).
Kelime Bulutu - Word Frequency Query (Word-Tag Cloud). Etiket bulutu (kelime bulutu), bağımsız
biçimdeki metinleri görselleştirmek için veya genellikle websitelerde bulunan anahtar kelimeleri, etiketleri
(tag) resmetmek için kullanılan görsel bir metin betimlemesidir. Etiketler, belirli bir bilgiyle ilişkili hiyerarşik
olmayan terimler veya anahtar kavramlar, genellikle tek kelimelerden oluşur ve her etiketin önemi yazı tipi
boyutu veya renkle gösterilir. Bu biçim en önde gelen kavramları algılamayı oldukça kolaylaştırır
(Wikipedia, 2015). NVivo’nun yeni sürümleriyle etiket bulutu kolayca oluşturulabilir ve nitel araştırmalarda
kullanılarak çalışmamızın görselliğine ve temaların keşfedilmesine katkıda bulunabilir. Örnek olarak bu
araştırmada NVivo kullanılan tezler üzerine yapılmış farklı şekillerdeki kelime bulutları aşağıdaki
verilmiştir:
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Şekil 1. NVivo kullanılan tezler üzerine yapılmış kelime bulutları örnekleri
2 ve 3 Boyutlu Grafikler. NVivo programıyla ayrıca elde edilen verilerden hareketle 2 ve 3 boyutlu grafikler
oluşturularak çalışmanın görsel olarak zenginleştirilmesi sağlanabilir. Bu çalışmada NVivo kullanılan
tezlerdeki verilerle oluşturulan bazı grafikler örnek olarak aşağıda sunulmuştur:

Şekil 2. İki ve üç boyutlu grafik örnekleri
Kümeleme Analizi (Cluster Analysıs). Çok değişkenli istatistik yöntemi olan Kümeleme Analizi, bir
gözlemler setini bilinmeyen grup veya kümelerin belirli bir sayısına, bir gruptaki tüm gözlemler birbirine
benzer iken, farklı gruplardaki gözlemler birbirinden farklı olacak şekilde ayırmayı hedeflemektedir (Öz,
Taban, Kar, 2009). NVivo 9 ile ilk olarak programa eklenen kümeleme analizi; veri kaynaklarını, benzer
kelimeleri, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri paylaşan veya benzer şekilde kodlanan node’ları gruplayarak
yapılan projenin parçalarını görselleştirmek için kullanılabilecek keşifçi (açımlayıcı) bir tekniktir. Kümeleme
analizi diyagramları, benzerlik ve farklılıkların kolayca görülmesini sağlayarak veri kaynağı veya node’ların
grafiksel bir gösterimini sağlar. Kümeleme analizi diagramlarındaki birbirine yakın görünen kaynaklar veya
node’lar, uzakta olanlardan daha benzerdir. Kümeleme analizi diyagramları şunları görselleştirmek için
kullanılabilir (QSR, 2015):
1. Veri kaynaklarındaki benzerlik ve farklılıklar: Örneğin, farklı toplumdan bireylerin ilgili konuya
ilişkin iddiaları ne kadar benzer?
2. Node’larınız arasındaki benzerlik ve farklılıklar: Örneğin, deniz seviyesinin artması, sel kontrolü,
erozyon ile ilgili kodlamalar ne kadar benzer?
3. Araştırmaya katılan kişilerin demografik özelliklerinin dağılımı
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81

N. Konan & S. Yılmaz

Kelime, Kodlama veya Özellik (Attribute) Benzerlikleri ile Kümeleme. Bir kümeleme analizi diyagramında
veri kaynağı veya node’lar; kelime benzerliği, kodlama benzerliği veya özellik benzerliği ile kümelenebilir
(QSR, 2015):
Tablo 8.
Kümelemeler
Kümeleme

Tanım
Seçilen kaynak veya node’larda bulunan kelimeleri karşılaştırır.

Kelime
Benzerliği

Kelimelerin bulunma ve sıklıklarına dayanılarak yüksek derecede benzerliklere sahip olan kaynak
veya node’lar birlikle kümelenmiş gösterilir. Kelimelerin bulunma ve sıklıklarına dayanılarak düşük
derecede benzerliklere sahip olan kaynak veya node’lar ayrı gösterilir.
Benzerlik hesaplanırken Stop words hariç tutulur. Stop words, sık kullanılan, içerikle ilgisi olmayan
kelime, bağlaç, kısaltma gibi unsurları kapsar ve program içinde bunlar düzenlenebilir. Ayrıca stop
words, İngilizce diline göre olmaması için proje dilinin program ara yüzünden File+Info+Project
Properties’den ‘Text Content Language’ Türkçe dili desteklenmediğinden ‘Other’ yapılmalıdır.
Seçilen kaynak veya node’lardaki kodlamalar karşılaştırılır.

Kodlama
Benzerliği

Benzer olarak kodlanan node’lar veya kaynaklar kümeleme analizi diyagramında birlikte
kümelenirler. Farklı kodlanan kaynaklar veya node’lar kümeleme analizi diyagramında ayrı
gösterilir.

Özellik
(Attribute)
Benzerliği

Seçilen kaynak veya node’lardaki özellikler karşılaştırılır.
Benzer özelliklere sahip kaynak veya node’lar kümeleme analizi diyagramında birlikte kümelenir.
Farklı özelliklere sahip kaynaklar veya node’lar kümeleme analizi diyagramında ayrı gösterilir.

Benzerlik Ölçütünü Belirleme. Benzerlik ölçütü, ögeler arasındaki ilişkiyi hesaplamak için kullanılan
istatistiksel bir metottur. Kümeleme Analizi Sihirbazı (Cluster Analysis Wizard) kullanılarak kümeleme
analizi diyagramı oluştururken aşağıda sıralanan benzerlik ölçütleri seçilebilir. NVivo seçtiğiniz benzerlik
ölçütünü kullanarak her bir çift öge arasındaki benzerlik indeksini hesaplar (QSR, 2015), ayrıca bu ölçütlerle
ilgili detaylı araştırmalar yapılarak nitel araştırmalarda hangisinin kullanılmasının daha uygun olabileceği
araştırılabilir:

1. Pearson Korelasyon Katsayısı (Pearson Correlation Coefficient)
(-1 = en az benzerlik, 1 = en çok benzerlik)

2. Jaccard Katsayısı (Jaccard's Coefficient)
(0 = en az benzerlik, 1 = en çok benzerlik).

3. Sørensen Katsayısı (Sørensen's coefficient)
(0 = en az benzerlik, 1 = en çok benzerlik)
Kümeleme Analizi Diyagramı Çeşitleri. Bir kümeleme analizi diyagramı oluşturduğunuz zaman programda
varsayılan olarak yatay ağaç diyagramı gösterilir. Kümeleme analizi diyagramları galerisinden farklı türler
seçebilir ve araştırılan projenin ögelerine en iyi uyan diyagram çeşitleri denenebilir (QSR, 2015).
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Tablo 9.
Kümeleme Analizi Diyagram Çeşitleri
Tür

2 Boyutlu Kümeleme Haritası

Tanımı

Örnek

2 boyutlu bir diyagramda benzer ögeler beraber; farklı
ögeler ise birbirinden uzaktadır.

(2D Cluster Map)
3 Boyutlu Kümeleme Haritası
(3D Cluster Map)

Yatay Ağaç Diyagramı
(Horizontal Dendrogram)

Dikey Ağaç Diyagramı
(Vertical Dendrogram)

Dairesel Grafik
(Circle Graph)

3 boyutlu bir diyagramda benzer ögeler beraber; farklı
ögeler ise birbirinden uzaktadır.
Diyagram 3 boyutta döndürülebilir.
Yatay bir ağaç diyagramında benzer ögeler aynı dalda
beraber kümelenirken farklı ögeler ayrı ve uzaktadır.
Ağaç diyagramları öge çiftlerini karşılaştırmada
kullanışlı olabilir.
Dikey bir ağaç diyagramında benzer ögeler aynı dalda
beraber kümelenirken farklı ögeler ayrı ve uzaktadır.
Ağaç diyagramları öge çiftlerini karşılaştırmada
kullanışlı olabilir.
Dairesel grafikte bütün ögeler dairenin çevresinde
noktalar olarak temsil edilir. Ögeler arasındaki
benzerlik, çeşitli kalınlık ve renkteki bağlantı
çizgileriyle gösterilir.
Benzerlik mavi çizgilerle gösterilir - daha kalın çizgiler
daha fazla benzerliği ifade eder. Farklılık kırmızı
çizgilerle gösterilir. Daha kalın çizgiler daha fazla
farklılığı ifade eder.

Buradan hareketle, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki nitel araştırmalarda da veri toplanan kişiler veya
yazılı metinler üzerinden kümeleme analizi yaparak katılımcıların ve verilerin benzerlikleri, farklılıkları
bulunabilir; böylelikle araştırmanın daha da derinleştirilmesi sağlanabilir. Örneğin okul müdürleri ile yapılan
bir görüşmenin verileri kümeleme analizinden geçirilip beraber kümelenen müdürlerin görüşleri, demografik
özellikleri veya diyagramda diğerlerinden uzakta olan bir müdür ile ilgili veriler incelenip yorumlanabilir.
Böylelikle elde edilen veriler yeni bir araştırmanın yapılmasına da ışık tutabilir.
Resim, Video ve Ses Analizi. NVivo programı resim, video ve ses dosyalarının analizine olanak
sağlamaktadır. Örnek olarak okul, yönetim, yönetici, öğretmen gibi başlıklar internet üzerinde taratılarak
ilgili resim ve video incelenebilir veya öğrencilere bir konu ile ilgili yaptırılan resimler taranıp programa
aktarılarak incelenebilir. Ses analizinde de yapılan ilgili görüşme kayıtları programa aktarılarak araştırmacı
tarafından istenilen bölümler vurgulanabilir veya yazıya dökülebilir. Resim, video ve ses analizinin yapıldığı
ara yüzlerini gösteren örnekler aşağıda sunulmuştur:
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Resim analizi örneği

Video analizi örneği

Şekil 3. Ses analiz örnekleri (Kaynak: QSR, 2015)
NCapture Özelliği. NCapture, QSR tarafından geliştirilen ücretsiz bir internet tarayıcı eklentisidir ve
internetten materyalleri NVivo 10 (veya daha üzeri) içerisine aktarmanıza olanak verir. Ncapture, makale
veya blog mesajları gibi çeşitli içeriklerin derlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca Facebook, LinkedIn, Twitter
ve Youtube’dan sosyal medya içerikleri de bir araya getirilebilir (QSR, 2015):

Şekil 4. İnternet üzerinden NVivo içerisine veri aktarımı (Kaynak: QSR, 2015)
Günümüzde Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları milyonlarca insan tarafından çok hızlı bilgi
alışverişinde kullanılmakta ve popülerlikleri gün geçtikçe daha da artmaktadır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi
alanında yapılacak araştırmalarda ise önceden gerekli izinlerin alınmasından sonra, Facebook ve Twitter
içerisinde öğretmen, yönetici veya MEB çalışanları ile ilgili oluşturulan gruplarda araştırılan konuyla ilgili
fikir alma açısından araştırma amacı belirtilerek sorular sorulabilir. Daha sonra gönüllü ve rastgele gelen
cevaplar, NCapture özelliği ile programa aktarılıp analiz edilerek araştırmada bir tabloyla paylaşılabilir. Bu
analizlerin yapılmasının araştırmalara farklı bir çeşitlilik getirebileceği söylenebilir.
NVivo gibi araçların kullanış şekilleri iyi belgelendirilmeli ve çalışmanın çıktısı üzerindeki etkisi iyi
anlaşılmalıdır. NVivo sadece bir araçtır ve araştırmacı onu ne kadar iyi düzenlerse program da o kadar iyi
işlevini yerine getirecektir (Bandara, Miskon ve Fielt, 2011). NVivo programı, araştırmacı verileri analiz
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etmekte hangi metodolojiyi seçmek isterse istesin bunu mümkün kılmaktadır; ancak araştırmacıların analiz
edilen verileri çeşitlilikle yorumlamaları, kullanılan programdan çok araştırmacıların kendilerinin
yansımasına olanak verecektir (Wiltshier, 2011). Bu araştırmada da nitel verileri analiz etmek için kullanılan
NVivo programı kullanılarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile ilgili Anabilim ve Bilim dallarında yapılan
tezler incelenmiş ve bu programın son sürümleriyle daha da çeşitlenen sorgulama, karşılaştırma ve
görselleştirme özelliklerinin ileride yapılacak nitel araştırmaların yorumlanmasında ve görselleştirilmesinde
sağlayabileceği katkılara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
“Genelleme” pozitivist anlayıştan farklı bir anlayışla da olsa nitel araştırmalarda gözetilen bir ölçüt olmaya
devam etmektedir. Dolayısıyla bilgisayar programlarının geniş sayıdaki verilerle başa çıkabilme işlevi önem
taşımaktadır. Bunun yanında bu tip programlar araştırmacılara esneklik, hız ve sistematiklik
kazandırmaktadır. Ayrıca, bilgisayar programı araştırmacıya, verilere yakın durma imkânı sağlamasıyla
geçerlik; analize tamlık ve kesinlik sağlamasıyla güvenirlik ve geniş sayıda örneklemle başa çıkma imkânı
vermesiyle genellenebilirlik konularında önemli destek sağlamaktadır (Kuş, 2006). Bu hususta, programın
sunduğu farklı araçlarla elde edilecek veriler (sayısal ve sayısal olmayan veriler, diyagramlar, matrisler,
modeller, vb.), ileri de yapılacak meta sentez çalışmaları için de kaynak oluşturabilir; araştırmacıların farklı
keşifler yapmasına, araştırmalar arası ilişkilerin bulunmasına, yapılan nitel araştırmaların daha geniş bir
bağlama oturtulmasına ve kapsamının arttırılmasına katkıda bulunabilir. Buradan hareketle araştırmacılara,
yaptığı nitel veriler ile yaptığı çalışmalarda hem analiz hem görsellik açısından NVivo ve diğer nitel veri
analiz programlarının çeşitliliğini kullanabilmesi için piyasada bulunan nitel veri analizi ve bu programlarla
ilgili yerli-yabancı kaynaklara ulaşılması, eğitim videolarının izlenmesi ve ilgili kurslara katılımda
bulunulması önerilebilir. Araştırmayla ilgili olarak ayrıca şu öneriler sunulabilir:
1. Lisansüstü öğrencilere ders aşamasında nitel araştırma ve NVivo gibi programların kullanımına
ilişkin bilgi, beceri ve deneyim kazandırılabilir.
2. Üniversiteler kendi web sayfalarında nitel veri analiz programlarını, lisansüstü öğrenim gören
öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunabilir.
3. NVivo kullanımının sınırlılığının olası nedenleri araştırılabilir.
4. NVivo programı ve diğer nitel veri analizi programları kullanım, kolaylık ve sunduğu çeşitlilikler
açısından karşılaştırılabilir.

Kaynakça
Auld, G. W., Diker, A., Bock, M. A., Boushey, C. J., Bruhn, C. M., Cluskey, M. …, Zaghloul, S. (2007). Report: Development of a
decision tree to determine appropriateness of nvivo in analyzing qualitative data sets. Journal of Nutrition Education and
Behavior, 39, 37-47. doi:10.1016/j.jneb.2006.09.006
Bandara, W., Miskon, S. & Fielt, E. (2011) A systematic, tool-supported method for conducting literature reviews in information
systems. In Tuunainen, Virpi, Nandhakumar, Joe, Rossi, Matti, & Soliman, Wael (Eds.) Proceedings of the 19th European
Conference on Information Systems (ECIS 2011), Helsinki, Finland.
Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bazeley, P. (2002). The evolution of a project involving an integrated analysis of structured qualitative and quantitative da ta: from
N3 to NVivo. International Journal of Social Research Methodology, 5(3), 229-243. doi:10.1080/13645570210146285
Bazeley, P. (2012). NVivo 10 reference guide. 1 Şubat 2015 tarihinde http://www.researchsupport.com.au/ nv_10_notes.pdf
sitesinden erişilmiştir.
Beekhuyzen, J., Nielsen, S. & Hellens, L. V. (2010). The NVivo looking glass: Seeing the data through the analysis. 5th Conference
on Qualitative Research in IT, Brisbane, Australia.
Bergin, M. (2011). NVivo 8 and consistency in data analysis: reflecting on the use of a qualitative data analysis program. Nurse
Researcher, 18(3), 6-12.

Curr Res Educ (2019), 5(2)

85

N. Konan & S. Yılmaz

Bringer, J. D., Johnstone, L. H. & Brackenridge, C. H. (2004). Maximizing transparency in a doctoral thesis: the complexities of
writing about the use of QSR*NVIVO within a grounded theory study. Qualitative Research, 4(2), 247-265
Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed). Ankara: Siyasal Kitapevi
Crowley, C., Harre, R. & Tagg, C. (2002). Qualitative research and computing: Methodological issues and practices in using QSR
NVivo and NUD*IST, International Journal of Social Research Methodology, 5(3), 193-197, DOI:
10.1080/13645570210146258
Dean, A., & Sharp, J. (2006). Getting the most from NUD*IST/NVivo. Electronic Journal of Business Research Methods, 4(1), 1122
Edhlund, B. M. (2008). NVivo 8 essentials. Sweden: Form & Kunskap AB.
Garcia-Horta, J. B., & Guerra-Ramos, M. T. (2009). The use of CAQDAS in educational research: Some advantages, limitations and
potential risks. International Journal of Research & Method in Education, 32(2), 151-165.
Gorra, A., Kornilaki, M. (2010) Grounded theory: Experiences of two studies with a focus on axial coding and the use of the NVivo
qualitative analysis software. Methodology: Innovative approaches to research, 1(Spring), 30-32.
Gülmez,
O.
(2010).
Eğitime
dair
epistemoloji
ve
metodolojik
bir
çözümleme:
“İlişki
ve süreç" olarak eğitim. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Hutchison, A. J., Johnston, L. H. & Breckon, J. D. (2010). Using QSR-NVivo to facilitate the development of a grounded theory
project: an account of a worked example. International Journal of Social Research Methodology, 13(4), 283–302.
IT Services-Oxford University (2014). NVivo 10: Introduction Workshop. 10 Mart 2015 tarihinde https://weblearn.ox.ac.uk/
sitesinden erişilmiştir.
Johnston, L. (2006). Software and method: Reflections on teaching and using QSR NVivo in doctoral research. Int. J. Social Research
Methodology, 9(5), 379–391.
Jones, M. & Diment, K. (2010). The CAQDA paradox: A divergence between research method and analytical tool. The International
workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia (CAQRA2010) (pp. 82-86). The Netherlands: Merlien Institute.
King, A. (2010). 'Membership matters': Applying Membership Categorisation Analysis (MCA) to qualitative data using ComputerAssisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) Software. International Journal of Social Research Methodology, 13(1), 116. doi:10.1080/13645570802576575
Kuş, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi: Örnek program Nvivo ile gösterimler. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kuş, E. (2012). Nicel-nitel araştırma teknikleri (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Kuş Saillard, E. (2009). NVivo 8 ile nitel araştırma projeleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Kuş Saillard, E. (2011). Systematic versus ınterpretive analysis with two CAQDAS packages: NVivo and MAXQDA. Forum:
Qualitative Social Research, 12(1).
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd Edition). USA: SAGE Publications.
Neuman, W. L. (2013). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (6. Basım). (Çev: Özge, S.). Ankara: Yayınodası.
Öz, B., Taban, S. ve Kar, M., (2009). Kümeleme analizi ile Türkiye ve AB ülkelerinin beşeri sermaye göstergeleri açısından
karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1).
QSR

International.
(2014).
NVivo
10
for
Windows:
Getting
started.
2
Şubat
2015
tarihinde
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo10/NVivo10-Getting-Started-Guide.pdf sitesinden erişilmiştir.

QSR International. (2015) Our history. 22 Mart 2015 tarihinde http://www.qsrinternational.com/about-qsr_history.aspx sitesinden
erişilmiştir.
Richards, T. (2002). An intellectual history of NUD*IST and NVivo. International Journal of Social Research Methodology, 5(3),
199-214. doi:10.1080/13645570210146267
Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459- 496
Saldana, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. Great Britain: SAGE Publications.
Soliman, J. & Kan, M. (2004). Grounded theory and NVivo: Wars and wins. Proceedings of QualIT21104: International Conference
on Qualitative Research in IT & IT in Qualitative Research: 24-26 November 2004. Brisbane, Australia

86

Curr Res Educ (2019), 5(2)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yapılan
Lisansüstü Tezlerde Nitel Araştırma ve NVivo
Sorensen, A. (2008). Use of QSR NVivo 7 qualitative analysis software for mixed methods research. Journal of Mixed Methods
Research, 2(1), 106-108.
Smyth, R. (2006). Exploring congruence between habermasian philosophy, mixed-method research, and managing data using NVivo.
International Journal Of Qualitative Methods, 5(2), 1-11.
University of Oxford, IT Services. (2014). NVivo 10: Introduction workshop. 10 Mart 2015 tarihinde https://weblearn.ox.ac.uk/
sitesinden erişilmiştir.
Walsh, M. (2003). Teaching qualitative analysis using QSR NVivo. The Qualitative Report, 8(2), 251-256. Retrieved [25.03.2015],
from http://www.nova.edu/ssss/QR/qr8-2/walsh.pdf.
Wickham, M., & Woods, M. (2005). Reflecting on the strategic use of CAQDAS to manage and report on the qualitative research
process. The Qualitative Report, 10(4), 687-702. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol10/iss4/3
Wikipedia, (2015) Tag Cloud. 22.03.2015 tarihinde http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud sitesinden erşilmiştir
Wiltshier, F. (2011). Researching with NVivo 8. Forum: Qualitative Social Research, 12(1). Retrieved [24.03.2015], from
http://www.qualitative-research.net
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Curr Res Educ (2019), 5(2)

87

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Curr Res Educ (2019), 5(2) ∙ 88-103

Okul Öncesi Dönemde Çocukların
Teknolojik Araç Kullanımı ve
Ailelerin Bu Araçların Kullanımını
Sınırlandırmada Kullandığı Stratejiler*
Halil ZEHİR**1 , Kıymet ZEHİR1, Fatma AĞGÜL YALÇIN2, Mehmet YALÇIN1
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü, Ağrı, Türkiye
2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Ağrı, Türkiye
* Bu çalışma kısmen 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Iğdır Üniversitesinde düzenlenen
6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur.
Öz

Makale Bilgileri
Article Info:
Gönderim / Received:
17.05.2019
Kabul / Accepted:
30.11.2019

** Sorumlu Yazar /
Corresponding Author:
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Ağrı,
Türkiye
hzehir@agri.edu.tr

Bu çalışma, okul öncesi dönemde çocukların teknolojik araç kullanımı ve ailelerin bu araçların
kullanımını sınırlandırmada kullandığı stratejileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tarama
modelinin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemi uygunluk örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş
280 veliden oluşmaktadır. Veriler on adet açık uçlu sorudan oluşan yazılı görüşme formu ile
toplanmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Bulgular, ebeveynlerin büyük bölümünün
çocuklarının teknolojik araçları tek başına kullanmalarına izin verdiğini, birlikte kullandıkları zaman
ise kullanılan uygulamanın çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına, uzun süreli
kullanmamaya ve şiddet, argo içermemesine dikkat ettiklerini göstermektedir. Çalışmada
ebeveynlerin önemli bir oranının çocuklarının oynadıkları oyunları ve girdikleri internet sitelerini
takip ettiği ve aile bireyleri ve öğretmenlerin çocukları teknolojik araçların zararlarından korumak
için yardımcı olabilecek başlıca kişiler olarak düşünüldüğü belirlenmiştir. Yine ebeveynlerin büyük
bölümünün teknolojik araç kullanımında süre sınırlaması yaptıkları, kullanıma izin vermeme ya da
oyun, kitap okuma, boyama gibi farklı etkinliklere yönelterek sınırlama getirmeye çalıştıkları
belirlenmiştir. Ayrıca ebeveynlerin teknolojik araçları ödül olarak kullandıkları, çocuklar teknolojik
araç kullanımında sınırlamaya tepki gösterdiğinde ise konuşup zararlarını anlatmak, ceza vermek ve
kızmak gibi yollar kullandıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, çocuklarına doğru model olmak
için ise, teknolojik araçların nasıl doğru ve gerektiğinde kullanılmasının önemini anlatma, çocuğun
yanında kullanmama gibi stratejiler izledikleri çalışmanın diğer bulguları arasındadır. Sonuç olarak
elde edilen bulgular çocuk gelişimi açısından tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Dönemde Teknoloji, Teknoloji Kullanımı,
Teknoloji Kullanımının Zararları.
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Okul Öncesi Dönemde Çocukların Teknolojik Araç Kullanımı ve
Ailelerin Bu Araçların Kullanımını Sınırlandırmada Kullandığı Stratejiler
Children’s Technological Tool Use in Preschool Period and the Strategies Used by Families to Restrict
the Use of the Tools
Abstract
This study was carried out to determine the technological tool use of preschool children and the strategies
used by families to limit the use of the tools. The sample of the study, in which the survey approach was
used, consists of 280 parents selected using the availability- based sampling method. The data were collected
using the parent written opinion form with ten open-ended questions and descriptively analyzed. The findings
show that most of the parents allow their children to use the technological means alone, and when they use
it together, they pay attention to be the used applications suitable the child age and developmental
characteristics, not to use for a long time and not to involve violence and slang. In the study, it was determined
that majority of the parents followed the games played by their children and the websites they followed, and
they considered teacher and family members the main people who could help children to protect from the
harm of technological tools. Again, it was determined that the majority of the parents tried to limit the time
in the use of technological tools, disallow the use or directing them to different activities such as playing,
reading books and painting. In addition, it was found that parents used technological tools as rewards, and
when children reacted to the limitation established in the use of technological tools, they talked about their
harms and used such strategies as to punish and get angry them. In addition to this, among the other findings
of the study are that they, to be role model to their children, used the strategies such as telling of the
importance of using the technological tools correctly and when to use them properly, and not to use tools
while together with the children. As a result, the findings were discussed in terms of child development.
Keywords: Preschool Education, Technology Use in Preschool Period, Use of Technology, Harms of Using
Technology.
1.

Giriş

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler yaşamımızda hızlı bir değişim meydana getirmiştir. Bu
değişim sebebiyle “bilgi çağı”, “dijital çağ” olarak da adlandırılan çağımızda teknoloji kullanımı toplumsal
yaşamımız da daha yoğun olarak yer almaya başlamıştır. Bugün toplumun çok büyük bir kısmı evlerinde,
okullarda, iş yerlerinde telefon, bilgisayar, TV gibi teknolojik araçlara ve özellikle de internete çok kolay bir
şekilde erişim sağlayabilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2013) verilerine göre 6-15 yaş
grubundaki çocukların %79,5’inin oyun oynamak amacıyla interneti ve %66,8’inin de oyun cep telefonunu
kullandığı belirlenmiştir. TÜİK (2015) raporuna göre, Türkiye de %69,5 oranında internet erişim imkânı
mevcut olup hanelerin %96,8’inde cep telefonu veya akıllı telefon, %25,2’sinde masaüstü bilgisayar,
%43,2’sinde dizüstü bilgisayar ve %20,9’unda internete bağlanabilen televizyon bulunmaktadır. Yine TÜİK
(2016) raporunda hanelerin %96,9’unda cep telefonu veya akıllı telefon, %22,9’unda masaüstü bilgisayar,
%36,4’sında taşınabilir bilgisayar bulunmaktadır. Bu teknolojik araçlar iletişim, bilgiye ulaşma, bilgiyi
paylaşma araçları olup doğru ve etkin kullanımı birçok fayda sağlayabilir. Fakat doğru kullanılmaması
beraberinde çok fazla olumsuzluğu da getirmekte ve bu olumsuzluklar en çok da çocukları etkilemektedir.
Son on yılda çocukların dijital teknoloji kullanımı hızlı bir şekilde artmış ve çocuklar vakitlerinin büyük bir
bölümünü internet, televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve diğer teknolojik araçlarla geçirmeye başlamıştır
(Ulusoy ve Bostancı, 2014).
Bazı ülkelerde yapılan araştırmalar mobil teknolojilerle etkileşimin 2 yaş altına indiğini göstermektedir.
İngiltere’de 3-8 yaş grubu çocukların beşte birisinden fazlasının tablet üzerinden haftada 6-7 saat internet
kullandığı ve 6-7 dijital oyun oynadıkları, Amerika’da 0-8 yaş her beş çocuktan birisinin neredeyse her gün
mobil cihaz kullandığı ve bu kullanımın zamanla arttığı belirlenmiştir (Güler, Şahinkayası ve Şahinkayası,
2017). Çocukların dijital teknolojileri kullanımı artık sorun olarak görülmeyip önemli olan şey nasıl, ne
amaçla kullanıldığı ve çocukların hangi etkilere maruz kaldığıdır (George ve Odgers, 2015). İnternet
kullanım oranlarında ve teknolojik araç sahibi olma oranlarındaki artış ile birlikte özellikle okul öncesi
dönem çocuklarının da geçmiş yıllara göre internete erişimi artmıştır (Ergüney, 2017). Oynama, keşfetme ve
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öğrenme için sayısız fırsatlar sunan teknolojinin doğru kullanımının çocuklara pozitif katkısı olabilir. Okul
öncesi dönemdeki çocukların dijital teknolojiyi doğru kullanması yaratıcılık ve öz güvenlerini geliştirebilir
(Haughland, 2000). Yüksek kaliteli eğitim programları izlemek çocukların öğrenme, okul başarısı ve
bağlılıkları üzerine olumlu etkiler yapabilir (Kirkorian, Wartella ve Anderson 2008). Teknolojik araçlar
doğru kullanıldığında çocukların öğrenme ve gelişimlerini destekleyebilir, okul öncesi dönem çocuğunun
okula hazırlanmasında önemli katkılar sunabilir (Fox ve Schirrmacher, 2012). Fakat internet ve teknolojik
araçların kullanımının yaygınlaşması bilgiye erişim ve paylaşımda kolaylık sağlayıp, problem çözme,
yaratıcılık, analitik düşünme (Ergüney, 2017), eğlenceli vakit geçirme, akranları ile iletişim kurmalarına
katkı sunma gibi faydalar (Boyd, 2014; Kardefelt-Winter, 2017) sunarken beraberinde çocuklar için risk
oluşturabilecek, olumsuz etkileyecek durumların da artması anlamına gelmektedir. Dijital teknolojinin
günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması çocukların dış mekan aktivitelerine verdikleri önemin de
azalmasına neden olmaktadır. Teknolojik cihazlara ayrılan sürenin artmasıyla çocukların yüz yüze iletişim
kurduğu, grupla beraber oynadıkları oyunlar yerini bireysel oyunlara bırakmıştır (Rosenvd., 2014).
Çocukların aşırı televizyon izleme, pasif medya kullanımları ve teknoloji bağımlılıkları konuşma
gecikmelerine, obezite, sosyal geri çekilme problemlerine ve uyku bozukluklarına sebep olmaktadır
(Donohue, 2015; Aral ve Doğan Keskin, 2018; Sisson, Broyles, Baker ve Katzmarzyk. 2010). Ayrıca TV
karşısında günde 2 saatten fazla zaman geçirmenin aşırı kilo ve yağlanmaya neden olduğu (Özkan, 2017)
yine çalışmalarda vurgulanmaktadır. TV gibi araçların evlerinde daha çok kullanıldığı çocukların daha az
kullanılan çocuklara göre okumayı daha geç öğrendiği bildirilmektedir (Rideout ve Hamel, 2006). Dijital
teknoloji kullanımı çocuğun çevresi ile temasını azaltarak pasif alıcılar olmalarına, işbirliği ve paylaşma
becerilerinin azalmasına sebep olmakta ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca çocukların
teknolojik cihazlarla uzun süre aynı pozisyonda vakit geçirmeleri, kas ve iskelet sisteminde problemlere
neden olmakta, büyük ve küçük kas becerilerini, el ve göz koordinasyonu gibi kaba ve ince motor
gelişimlerini de olumsuz etkilemektedir. Yine internet içerikleri çocukları etkileyerek ebeveynlerin tüketim
alışkanlıklarını değiştirmektedir (Binboğa-Yel ve Korhan, 2015; Toran, Ulusoy, Aydın, Deveci ve Akbulut.
2016; Howie, Coenen, Campbell, RanelliveStraker, 2017; Ergüney, 2017; Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı, ve
Razak Özdinçler, 2018).Ayrıca bilgisayar ve internetteki oyunlarda yer alan şiddet öğeleri ile çocuklar kaygı
bozuklukları yaşayabilmekte, internette cinsel içeriklere, yaşına uygun olmayan reklam içeriklerine ve kötü
alışkanlıklara teşvik edici içeriklere maruz kalabilmekte, gerçek ve kurgu arasındaki ayrımı yapmada
zorlanarak TV, internette gördüklerini kendileri ile özdeşleştirebilmektedir (Ulusoy ve Bostancı, 2014;
Özkan, 2017).
Okul öncesi dönem çocuklarının dijital teknoloji ve internet kullanımı üzerine yapılan çalışmalar
incelendiğinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin görüşleri daha iyi anlaşılabilir. Özkan (2017) tarafından
yapılan çalışmada okul öncesi dönem 5-6 yaş grubundaki çocukların bilgisayar ve tablet kullanımlarıyla ilgili
anne görüşleri incelenmiş ve çocukların çoğunluğunun bilgisayar ve tableti oyun oynamak amacıyla
kullandığı ve fazla vakit geçirdikleri belirlenmiştir. Çalışmada ebeveynlerin de günde 0-2 saat kadar internete
erişim sağladıkları, çocukların teknolojik araç kullanımını sınırlamak istediklerinde çoğunlukla olumsuz
tepkiler aldıkları ve çocukları teknolojinin olumsuz etkilerinden korumak için ailelere, öğretmene ve
medyaya sorumluluk düştüğünü düşündükleri tespit edilmiştir.
Şalcı, Karakaya ve Tatlıeşme (2018) okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda akıllı cihaz
kullanımının 3-6 yaş çocuklarının gelişimlerine etkilerini incelediği çalışmada, çocukların akıllı cihazları
çizgi film izlemek, oyun oynamak ve şarkı dinlemek için kullandıklarını, akıllı cihaz kullanımlarının
çocukların gelişimleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu düşündükleri, akıllı cihaz
kullanımının okul öncesi dönemde olmaması gerektiğini düşündükleri ve ailelerin yeterli bilgiye sahip
olmadığına inandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Kılınç (2015), çalışmasında ebeveynlerin okul öncesi dönem çocuklarının teknoloji kullanımına yönelik
görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Ebeveynlerin, çocukların teknolojik araç kullanma becerilerinin iyi
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olduğunu fakat teknolojik araçların onları fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından olumsuz
etkilediğini düşündükleri, teknoloji kullanımının ebeveynlerin rehberliğinde olması gerektiğini, teknoloji
kullanım sürelerini kendilerinin belirlediğini ve çocukları başıboş bırakmayarak kullanacakları oyun ve
programları birlikte seçtiklerini ve kontrol ettiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir.
Ergüney (2017), 3-6 yaş aralığındaki çocukların internet kullanım alışkanlıkları ve ebeveynlerin çocuklarının
internet kullanımına ilişkin gözlem ve düşünceleri ortaya çıkarmayı amaçladığı çalışmada çocukların
interneti oyun oynamak, çizgi film ve video seyretmek için kullandığı ve içerik tercihlerini kendilerinin
belirlediği belirlenmiştir. Ebeveynlerin bir bölümünün çocuklarını internet kullanımları esnasında hiç kontrol
etmedikleri ve zararlı içeriklere karşı bir önlem almadıkları belirlenirken bazı ebeveynlerin filtre programı
kullanma veya kontrol etme gibi önlemler aldıkları belirlenmiştir. Ebeveynlerin çocukların dil gelişimi
üzerine internetin olumlu etkisi olduğu, internetin çocukların tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkilediği ve
genel olarak çoğu ebeveynin internet kullanımında yeterince bilinçli olmadıklarını düşündükleri sonucuna
ulaşılmıştır.
Aral ve Doğan Keskin (2018), ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş dönem çocukların teknolojik araç
kullanımlarını incelemiştir. Çalışmaya katılan ebeveynlerin evlerinde en fazla televizyon ve cep telefonu
bulunduğu, çocukların en çok cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanmakta olduğu ve çoğunluğunun ise
televizyon izlediği, bu araçları genellikle çizgi film izleme ve dijital oyun oynama amacıyla kullandıkları
tespit edilmiştir. Araştırmada, 0-6 yaş aralığındaki çocukların çoğunlukla televizyonla 12 aylıkken, cep
telefonuyla 12-23 aylar arasında, bilgisayar ve tabletle ise 24-35 aylar arasında tanıştıkları ebeveynler
tarafından dile getirilmiş, ebeveynlerin teknolojik araç kullanımında çocuklarına sınırlama getirdikleri,
çocuklarının cep telefonu, bilgisayar ve tablet kullanımına hafta içi ve sonu30 dakika ve altında, televizyon
izlemelerine ise hafta içi-hafta sonu 60 dakikaya kadar izin verdikleri belirlenmiştir.
Ulusoy ve Bostancı (2014), çocukların sosyal medya kullanımına ebeveyn etkisini incelediği çalışmada hem
ebeveynlerin büyük kısmının hem de çocuklarının sosyal medya kullanıcısı olduğu, her gün internet
erişimine sahip oldukları ve çocuklarının sosyal medyada güvende olmadıklarını düşünmelerine rağmen
sosyal medya kullanırken uymaları gereken kurallarla ilgili yazılı bir metin hazırlamadıklarını belirlemiştir.
Yazıcı ve Gençer (2016) okul öncesi çocukların bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimini bazı değişkenler
yönünden incelenmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada çocukların tamamının televizyon,
tamamına yakınının cep telefonu kullandıkları, çocukların teknoloji kullanımına yönelik farkındalık
düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Güngör (2014), okul öncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları ile anne-baba tutumları
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ailelerin tamamına yakınının evinde televizyon ve bilgisayar bulunduğunu,
ebeveynlerin çoğunluğunun televizyonda program seçimine çocuğu ile birlikte karar verdiği, çocukların çok
büyük bir bölümünün günde iki saat ve üzeri televizyon izlediği, ebeveynlerin yarıdan fazlasının şiddet
içerikli görüntülerle karşılaşmaları durumunda program değişikliği yaptıkları, televizyon izlerken çocukların
tepkilerinin ebeveynlerin yaklaşık yarısı tarafından önemsenmediği ve hayatın gerçekleri olarak görüldüğü,
ebeveynlerin çocukları televizyondan uzak tutmak için alternatif etkinliklere yönlendirme, birlikte vakit
geçirme ve eğlenceli ortamlar oluşturmaya çalışma gibi hususlara dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca
ebeveynlerin meşgul olduklarında çocukları bilgisayar veya televizyona yönlendirmeyi bir seçenek olarak
gördükleri de çalışmada ulaşılan sonuçlar arasındadır.
Genç (2014), okul öncesi dönem çocuklarının mobil teknolojileri nasıl algıladıkları ve kullandıklarını
belirleme amacıyla yaptığı çalışmada, çocukların akıllı telefonu genellikle evde, gece ve oyun amaçlı
kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada çocukların günde üç saat TV, tablet, bilgisayar ve akıllı telefon
kullandıkları, bu sürenin ebeveynlerce uzun olduğunun düşünüldüğü belirlenmiştir. Ebeveynlerin bir bölümü
akıllı telefon kullanımının çocukların motor, bilişsel gelişim, teknolojiye uyum konusunda katkıları olacağını
düşünürken bir bölümü de çocukların gelecekte asosyal bir hayat yaşayabileceği, radyasyondan
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etkilenebilecekleri, fiziksel ve mental problemler yaşayabileceklerini düşündükleri fakat akıllı telefonların
çocukları disipline etme ve ödül amaçlı kullanıldığı da çalışmada ulaşılan sonuçlar arasındadır.
Akçay ve Özcebe (2012) okul öncesi eğitim alan çocukların ve ebeveynlerinin bilgisayar oyunu oynama
alışkanlıklarını belirlemek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çocuklarının evde bilgisayarla oyun oynadıkları,
oyun sürelerinin hafta sonu hafta içine oranla üç kat daha fazla olduğu, anne babaların bilgisayarda oyun
oynama oranlarına bağlı olarak çocukların oyun oynama oranının da arttığı, çoğu ebeveynin çocuklarının
bilgisayarla oyun oynamasına sınırlama getirmesine rağmen bazen çocukların şiddet içerikli oyunları
oynamalarına engel olamadıkları belirlenmiştir. Plowman, McPake ve Stephen (2010) tarafından İngiltere’de
gerçekleştirilen çalışmada ebeveynlerin çocuklarının hayatlarındaki teknolojik araçlar ile ilgili
rahatsızlıklarını dile getirdikleri fakat çocuklarının açık mekânlarda bulunmalarının, oyun oynamalarının
taşıyacağı olası riskler nedeniyle bu araçları kullanımlarını tehdit olarak algılamalarının düşük düzeyde
olduğu bulunmuştur.
Yukarıda yer alan çalışmalar incelendiğinde okul öncesi dönem çocuklarının dijital teknoloji ile çok erken
yaşlarda tanıştıkları anlaşılmaktadır. Dijital teknoloji kullanımının çocuklar üzerinde hem olumlu hem de
olumsuz etkileri vardır. Doğru kullanılmadığında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek ve küçük
çocukların teknolojik araçları ve interneti doğru kullanabilmesi için en önemli görev ailelere düşmektedir.
Ebeveynlerin çocukların teknolojik araç ve internet kullanımlarını engellemek yerine onların gelişim ve
öğrenmelerini destekleyecek bilinçte olması ve rehberlik yapması gerekmektedir. Teknolojinin hayatımızda
çok fazla yer almadığı dönemde doğan bir neslin dijital çağda doğan nesle etkili rehberlik yapabilmesi ise
ebeveynler açısından büyük bir zorluktur. Türkiye’de erken çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde
çocukların teknolojik araç ve internet kullanımı, olumsuz etkileri ve okul öncesi eğitimde teknoloji
kullanımına yönelik çok sayıda çalışma yer almaktadır. Fakat, ilgili çalışmalar incelendiğinde okul öncesi
öğretmenlerinin akıllı cihazların çocuk gelişimine etkisi, internet kullanımı ile bilişsel, duyuşsal ve sosyal
davranışlar arasındaki ilişki, çocukların TV izleme alışkanlıkları ile ilgili görüş ve tutum belirlemeye yönelik
çalışmalar yapıldığı (Çelebi, 2014; Şalcı vd. 2018; Kenanoğlu ve Kahyaoğlu, 2011), ailelerle ise çocukların
teknolojik araçları algılama, kullanma durumlarına ilişkin görüşler, TV izleme alışkanlıkları, çocuk ve
ebeveynlerin bilgisayarla oynama alışkanlıkları, çocuk ve ebeveynlerin internet kullanımına yönelik
çalışmalar yapıldığı (Genç, 2014; Ulusoy ve Bostancı, 2014; Ergüney, 2017; Özkan, 2017; Yazıcı ve Gencer,
2016; Akçay ve Özcebe, 2012; Güngör, 2014; Aral ve Doğan Keskin, 2018) görülmektedir. Fakat okul öncesi
dönemin bireyin gelişimindeki yeri dikkate alındığında yapılan çalışmaların sayısının az olduğu açıktır. Bu
çalışma ile okul öncesi dönemde çocukların teknolojik araç kullanımı, ebeveynlerin çocuklarının teknoloji
kullanımları ile ilgili görüşleri ve bu kullanımları sınırlamak için kullandıkları stratejilerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2.

Yöntem

Çalışmada tarama (Survey) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım bireylerin çeşitli konulardaki duygu,
düşünce, inanç ve tutumlarını belirlemede sıklıkla kullanılan bir modeldir (McMillian ve Schumacher, 2004).
2.1. Örneklem
Çalışmanın örneklemi Ağrı ili merkez ilçedeki çocukları 4-6 yaş grubunda olan ve resmi okul öncesi eğitim
kurumlarında eğitim alan 280 ebeveynden oluşmaktadır. Örneklem, uygun örnekleme yöntemine göre
seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemi zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle
örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi avantajına sahiptir
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2014).
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2.2. Veri toplama aracı
Okul öncesi dönemde çocukların teknolojik araç kullanımı ve ailelerin bu araçların kullanımını
sınırlandırmada kullandığı stratejileri belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından yazılı görüşme formu
geliştirilmiştir. Form on adet açık uçlu sorudan oluşmakta olup ebeveynlerin çocuklarının teknolojik araç
kullanırken dikkat ettiği durumlar, internette karşılaşabileceği tehlikelerden korumak için aldığı tedbirler ve
yardım alınabilecek kişiler, doğru model olmak için sergilenen davranış ve tutumlar, çocukların teknolojik
araç kullanımlarını sınırlamak için neler yaptıkları ve çocukların tepkisine karşı izlenen yollar gibi
hususlardaki görüşlerini ortaya çıkarmaya dönük olarak hazırlanmıştır. Sorular iki alan uzmanının
görüşlerine başvurularak düzenlenmiş ve ölçeğin geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, çalışmada
ebeveyn yazılı ifadelerinden doğrudan alıntılar yapılarak bulguların geçerliliğinin sağlanması amaçlamıştır.
2.3. Verilerin analizi
Araştırmanın verileri betimsel analiz yaklaşımına uygun olarak analiz edilmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri
toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya
özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Analizler her bir
araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmış aralarında %86 uyum belirlenmiştir. Bütün sorular ayrı ayrı analiz
edilerek benzer ifadeler aynı kategori altında toplanmış, frekans ve yüzde değerler olarak tablolar halinde
sunulmuştur. Ebeveynlerin ifadelerinden yapılan alıntılar kod isimler kullanılarak verilmiştir.
3. Bulgular
Çocukların teknolojik araç kullanıp kullanmadığı ile ilgili soruya ebeveynlerin vermiş oldukları cevapların
analizi Tablo 1’de yer almaktadır. Bu tablo incelendiğinde ebeveynlerin yaklaşık yarısının (%43) çocukların
teknolojik araçları tek başına kullanmasına izin verdiği, %36’sının ise çocuğunun teknolojik aracı birilerinin
yardımı ile kullandığını belirttiği görülmektedir. Aşağıda ebeveyn görüşlerinden alınan bazı alıntılar yer
almaktadır.
“Başkasının yardımına ihtiyacı olmadan kendisi kullanıyor” (Kerim)
“Anne babanın yardımıyla kullanıyor” (Aslı)
“Küçük olduğu için eşimin veya kardeşlerinin yardımıyla kullanıyor” (Rukiye)
“Kendisi kullanabiliyor” (Diyar)
“İlk başta yardım alarak, daha sonra kendi başına kullanabiliyor” (Hamza)
Tablo 1.
Çocukların teknolojik araç kullanımı ile ilgili ebeveyn görüşleri
f

%

Tek başına kullanmaktadır

120

43

Birilerinin yardımıyla kullanmaktadır

102

36

Başlangıçta ebeveynle birlikte, öğrenince tek başına kullanmaktadır

35

13

Kullandığı teknolojik araca bağlı olarak değişmektedir

23

8

Yine ebeveyn görüşlerinden gelen doğrudan alıntılardan da görüldüğü gibi ebeveynlerin çocukların
teknolojik araç kullanımında dikkat ettikleri hususlar ile ilgili görüşlerini içeren Tablo 2’de ebeveynlerin
%37’sinin çocuklarının yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak teknolojik araç kullanımına izin verdiği,
%23’ünün uzun süreli kullanmama, %21’inin uygun olmayan sitelere girmeme ve TV kanallarını
izlememesini sağlama ve %13’ünün ise argo ve şiddet içeriğinin olmamasına dikkat etmeye çalıştığı
anlaşılmaktadır.
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Tablo 2.
Ebeveynlerin çocukların teknolojik araç kullanımında dikkat ettikleri hususlar ile ilgili görüşleri
f

%

Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmasına

103

37

Uzun süreli kullandırmamaya

65

23

Uygun olmayan sitelere girmemesini ve TV kanallarını izlememesini sağlama

60

21

Şiddet, argo içeren içerikler olmamasına

36

13

TV izleme mesafesinin uygun olmasına

9

3

“Yaşına uygun olmasına ve şiddet olmamasına” (Canan)
“Zararlı sitelere girmemesine ve kısıtlı kullanmasına izin veriyorum” (Mevlut)
“Yaşına uygunsa kullanabilir” (Ahmet)
“Belirli kanal ve sitelere girebiliyor” (Bayram)
“Kullanım süresine dikkat ediyorum” (Ayşe)
“Yaş seviyesine uygun olmasına dikkat ediyorum” (Aslı)
“Yararlı olması, şiddet ve kötü davranışlara neden olmayacak şeylere izin veriyorum” (Veysel)
Tablo 3.
Ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımı ve karşılaşabileceği tehlikelerden korumak için kullandıkları
yöntemler ile ilgili görüşleri
Ebeveynlerin çocuklarının oynadıkları
oyunları ve internette girdikleri siteleri
takip edip etmeme durumları

Ebeveynlerin
çocuklarını internette
karşılaşabileceği tehlikelerden korumak
için kullandıkları yöntemler

*Ebeveynlerin çocukları
teknolojik
araçların zararlarından korumak için
kimlerden/nerelerden
yardım
alınabileceğine ilişkin görüşleri

f

%

Evet, takip ediyorum

182

65

Hayır, takip etmiyorum

63

23

Bazen kontrol ediyorum

35

13

İnterneti kullanmasına izin vermemek

105

38

Bazı site engelleri ve güvenli internet uygulaması
kullanmak

82

29

Belirli süre kullanıma izin vermek

23

8

Başka aktivitelere yönlendirmek

19

7

Beraber izlemek

18

6

İnternetin olumsuzluklarını, zararlarını anlatmak

16

6

Sık sık kontrol etmek

11

4

Aile bireyleri

205

73

Öğretmen

119

43

Teknoloji alanında uzman kişiler

25

9

Rehberlik araştırma merkezi/psikolog desteği

23

8

*Ebeveynler birden fazla görüş ifade edebilmektedirler.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ebeveynlerin %65’inin çocuklarının oynadıkları oyunları ve girdikleri
internet sitelerini takip ettiği, %23’ünün ise takip etmediği görülmektedir. Ayrıca ebeveynler çocuklarını
internette karşılaşabileceği tehlikelerden korumak için interneti kullanmasına izin vermeme (%38), site
engeli veya güvenli internet uygulaması kullanma (%29) gibi yolları öncelikli olarak kullandıkları, internetin
zararlarını, olumsuzlarını anlatmanın %6 gibi düşük bir oranında ifade edildiği Tablo 3’de yer almaktadır.

94

Curr Res Educ (2019), 5(2)

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Teknolojik Araç Kullanımı ve
Ailelerin Bu Araçların Kullanımını Sınırlandırmada Kullandığı Stratejiler
Ebeveynlerin çocuklarını teknolojik araçların zararlarından korumak için öncelikle aile bireyleri (%73) ve
öğretmenden (%43) yardım talep edecekleri Tablo 3’den anlaşılırken bu konuda uzman olan kişi ve
birimlerden yardım talep etmenin oldukça düşük oranlarda (%9-%8) olduğu görülmektedir. Bu bulguları
destekleyen bazı ebeveyn görüşleri aşağıda verilmiştir.
“İnternette girdiği siteleri sürekli takip ediyorum” (Ramazan)
“İnternet geçmişinden girdiği siteleri kontrol ediyorum” (Ömer)
“Bir anne olarak takip ediyorum ve edilmeli” (Emrah)
“Aile internet filtresi kullanıyorum” (Kader)
“Sakıncalı durumlara karşı şifreleme sağlayan program kullanıyorum” (Gülsüm)
“Onunla beraber izliyorum” (Reyhan)
“Anne-baba ve öğretmen yardımcı olabilir” (Hatice)
“Ablası, abisi yardımcı olabilir” (Osman)
Tablo 4.
Çocuklarının teknolojik araç kullanımını sınırlandırmak için kullanılan yöntemlerle ilgili ebeveynlerin
görüşleri
f

%

Süre sınırlaması yapmak

87

32

Kullanımına izin vermemek, elinden almak

60

21

Oyun, kitap okuma, boyama gibi farklı etkinliklere yönlendirmek

39

14

Uygun sitelere girme, uygun TV programlarını izleme gibi kurallar koyarak sınırlamak

32

11

Kullanmaya devam etmesi durumunda ceza vermek

23

8

Birlikte vakit geçirmek

17

6

Sınırlama getirmemek

14

5

Uyarmak

8

3

Çocukların teknolojik araç kullanımını sınırlamak için ebeveynlerin %32’si süre sınırlamasına dikkat
ederken %21’inin kullanımına izin vermeme veya elinden alma yoluna gittiği, %14’ünün farklı etkinliklere
yönlendirmeye çalıştığı ve %11’inin uygun sitelere girme, uygun TV programlarını izleme gibi kurallar
kullandığı yukarıdaki tablodan anlaşılmaktadır. Ayrıca ebeveynlerin strateji olarak ceza verme yoluna
gitmesi (%8) ise şaşırtıcı bir bulgudur. Yine çocuklarla birlikte vakit geçirerek (%6) teknolojik araç
kullanımlarını sınırlamaya çalışmanın da oldukça düşük bir oranda temsil edilmesi de şaşırtıcı bir bulgudur.
Yukarıda bahsedilen bulguları destekleyen bazı ebeveyn ifadeleri aşağıda yer almaktadır.
“Saat sınırlaması yapıyorum” (Özlem)
“Belirli günlerde ve belirli saatlerde kullanabiliyor” (Şevval)
“Araç gereç temin edip farklı şeylerle uğraşmasını sağlamak” (Osman)
“Belirli süre kullanımına izin veriyorum, süreyi aşarsa ceza alıyor” (İsmail)
“Takip sistemi kurdum bir saati aşınca hiçbir şekilde internete bağlanamıyor” (Cengiz)
“Elinden alıyorum” (Sadık)
“Bilgisayarın, internetin fişini çekerim” (Şengül)
Tablo 5 incelendiğinde ebeveynlerin %74’ünün çocuklarının teknolojik araç kullanımında süre sınırlamasına
dikkat ettiği ve %26’sının ise herhangi bir sınırlama getirmediği görülmektedir. Zaman sınırlamasına dikkat
eden ebeveynlerin %42’si çocuklarının günde 30-60 dakika arasında bilgisayar, tablet, telefon vb. oyun
oynamasına izin verirken, %33’ü ise günde 2-3 saat TV izlemesine izin verdiği tespit edilmiştir. Aşağıda yer
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doğrudan alan alıntılarında desteklediği gibi süre sınırına dikkat eden ebeveynlerin yaklaşık %58’inin
çocukları her gün en az bir saat TV izlediği ortaya çıkmaktadır.
“Zaman sınırlaması yapıyorum, bir saat TV izliyor sonra kapatıyorum” (Muharrem)
“İki veya üç saat televizyon izleyebiliyor” (Sezgin)
“Günde bir saat hakkı var, artık o ne isterse o süreyi onunla geçiriyor” (Esra)
“Ödevlerini bitirince bir saat kullanım izni veriyorum” (Merve)
“Ne kadar isterse o kadar izliyor” (Mehmet)
Tablo 5.
Teknoloji kullanımında çocuklara zaman sınırlaması yapılmasıyla ilgili ebeveyn görüşleri

Zaman sınırlaması yapıyorum

f

%

207

74

•

Günde 30-60 dk. arasında bilgisayar, tablet, telefon vb. oyun oynamasına izin verme

86

42

•

Günde 2-3 saat TV izlemesine izin verme

68

33

•

Günde 1 saat TV izlemesine izin verme

53

26

73

26

Zaman sınırlaması yapmıyorum, çocuğun isteğine bırakıyorum

Tablo 6.
Çocuğun teknoloji kullanımının sınırlandırılmasına karşı gösterdiği tepki karşısında izlenilen yol ile ilgili
ebeveyn görüşleri
f

%

Konuşup zararlarını anlatmak

81

29

Ceza vermek

78

28

Kızmak

35

13

Dikkatini başka alana yönlendirmek

32

11

Kararlı davranıp tepkisini görmezden gelmek

29

10

İstediğini yapmasına izin vermek

14

5

Bir ödül sunarak tepkisini söndürmeye çalışmak

11

4

Tablo 6 incelendiğinde aşağıdaki doğrudan ebeveyn görüşlerinden gelen alıntılarında ortaya koyduğu gibi
çocukların teknoloji kullanımındaki sınırlamaya gösterdiği tepki karşısında ebeveynlerin %29’unun konuşup
zararlarını anlatma yöntemini izlerken, %11’in dikkatlerini başka alanlara yönlendirme yaklaşımını
kullandığı tespit edilmiştir. Bir ebeveynin “Tepkilerini umursamıyorum” (Hikmet) şeklindeki cevabında da
görüleceği gibi%10’u ise kararlı davranarak çocuğun tepkisini görmezden gelme yöntemini izlendiği
görülmektedir. Diğer taraftan ebeveynlerin yaklaşık %41’i ceza vermek ve kızmak gibi yöntemleri
kullanmayı tercih etmektedir. Bu bulgulara ait bazı doğrudan görüşler aşağıda verilmiştir.
“Sakinleşmesini bekleyip anlayacağı şekilde konuşuyorum” (Kerem)
“Sağlığı açısından zararlı olacağını söylüyorum” (Mustafa)
“Israr ederse ceza alacağını söylüyorum” (Diyar)
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Tablo 7.
Ebeveynlerin teknolojik araçları ödül amaçlı kullanıp kullanmama ile ilgili görüşleri

Ödül amaçlı kullanım

f

%

175

63

•

Ödevini yapması şartıyla izin verme

90

32

•

Yemeğini yemesi şartıyla izin verme

46

16

•

Ders çalışması şartıyla izin verme

39

14

98

35

Ödül amaçlı kullanmama

Bir ebeveynin “Ödevini yaparsan bir saat kullanabilirsin diyorum” (Reyhan)ifadesiyle de belirttiği gibi
ebeveynlerin oldukça büyük bir bölümünün teknolojik araç kullanımını ödül amaçlı sunduğu yukarıdaki
Tablo-7’dan anlaşılmaktadır. Ödül amacıyla teknolojik araç kullanımına izin veren ebeveynler bu yöntemi
ödev yapması (%32), yemek yemesi (%16) ve ders çalışması (%14) için kullanmaktadırlar. Diğer taraftan
ebeveynlerin sadece %35’inin teknolojik araç kullanımına izin vermeyi ödül amaçlı kullanmadığı tablodan
görülmektedir. Bu bulguları destekleyen diğer bazı görüşler aşağıda yer almaktadır.
“Ödül olarak sınırlamak doğru olmaz” (Burhan)
“Alışkanlık haline gelmemiş için ödül olarak kullanmıyorum” (Emine)
“Ödevini yaparsa çizgi film izleyebilir” (Sultan)
“Yemeğini yerse televizyon izleyebilir” (Helin)
Tablo 8.
Çocuğa teknolojik araç kullanımında doğru model olma ile ilgili ebeveyn görüşleri
f

%

Nasıl doğru kullanılacağını, gerektiğinde kullanılmasının önemini anlatma

101

36

Onun yanında kullanmamaya özen gösterme

77

28

Herhangi bir şey yapmama

39

14

Daha az TV izlemeye çalışma

34

12

Sınırlı sürelerde kullanma

24

9

Tablo 8 incelendiğinde ebeveynlerin%36’sı çocuklarına teknoloji kullanımında doğru model olmak için nasıl
doğru kullanılacağı anlattıklarını belirtmiştir. Nitekim ebeveyn (Hilal)’in “Uzun süre kullandığımızda
sağlığımızın bozulacağını anlatıyorum” ve (Gökhan)’nın “Bilgiye ihtiyacımız olduğunda interneti
kullanmamız gerektiğini söylüyorum” ifadelerinde de bu durum görülmektedir. Yine azalan oranlarda
ebeveynlerin çocuğun yanında kullanmamayı (%28), az TV izlemeye çalışmayı (%12) tercih ederken, %14’ü
herhangi bir şey yapmamayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Bazı ebeveyn yazılı görüş alıntıları aşağıda
verilmiştir.
“Bende televizyonu az ilemeye çalışıyorum” (Serkan)
“Onun olmadığı zamanlarda interneti kullanıyorum” (Mehmet)
“Telefonun tabletin sürekli elimde olmamasına özen gösteriyorum” (Songül)
“Evde belirli süre ve beraber kullanıma özen gösteriyorum” (Fatih)
4. Sonuç ve Tartışma
Okul öncesi dönemde çocukları olan ebeveynlerin çocuklarının teknolojik araç kullanımı ve bu kullanımları
sınırlandırmak için izledikleri yolları belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları göstermektedir ki
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ebeveynlerin yaklaşık yarısı çocuklarının teknolojik araçları tek başlarına kullanmasına izin vermektedir.
Ayrıca “öncelikle birlikte kullanıyoruz, öğrenince tek başına kullanıyor” cevabı veren ebeveynlerde dikkate
alınınca teknolojik araç kullanımını bir beceri olarak algıladıkları ortay çıkmaktadır. McManis ve Gunnewig,
(2012)’e göre çok küçük yaşlarda ileri teknolojiye maruz kalan çocuklar için teknolojinin gelişimsel olarak
uygun olabilmesinin çocuğun yaş ve gelişim düzeyine, çocuğun ihtiyaç ve ilgi alanlarına, sosyal ve kültürel
durumuna uygun olması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada da ebeveynlerin çocuklarının teknolojik araç
kullanımına izin verirken yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğu, uygun olmayan internet sitesi veya TV
programı olup olmadığına, şiddet argo içerme durumuna ve uzun süre kullanılmaması gibi hususları dikkate
aldığı çalışmanın ulaşılan sonuçlarındandır. Kılınç (2015), Berson ve Berson (2005), Mitchell, Finkelhor ve
Wolak (2003)’ün çalışmalarında da ebeveynlerin çocuklarını bilgi iletişim teknolojileri karşısında başıboş
bırakmadıkları, çocuklarının kullanacakları program ve oyunları kendilerinin seçtiği ve ebeveynlerin
çocuklarının teknoloji kullanımını kontrol etme eğiliminde bulundukları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada,
ebeveynlerin çocuklarının kullandıkları bilgisayar programları ile oynadıkları bilgisayar oyunlarının
kendileri tarafından seçilmesinin bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz
etkilerini azalttığına inandıkları yer almaktadır.
Mevcut çalışmada ebeveynlerin çoğunun çocuklarını internette karşılaşabilecekleri tehlikelerden korumak
için internet kullanımına izin vermeme yolunu tercih ettiği belirlenmiştir. Fakat teknolojiyi tamamen
çocuklardan uzaklaştırmak veya aşırı bir kontrol mekanizması geliştirmek doğru bir yaklaşım değildir (Aral
ve Doğan Keskin, 2018). Site engelleri ve güvenli internet uygulaması ise daha düşük oranda tercih edilen
yol olarak tespit edilmiştir. İnternette karşılaşılabilecek tehlikelerden korumak adına çocuklara sınırlı süre
kullanım izni verilmesi veya beraber izlenmesi yoluna gidilmesi ise daha düşük oranlarda tercih edilen yollar
olarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ifade edilen görüşler ve örneklemin büyüklüğü dikkate alındığında
sadece on altı ebeveyn tarafından çocuklara internette karşılaşılabilecek olumsuz durumlar, zararların
anlatılmasının izlenebilecek bir yol olarak belirtilmiş olması üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuçtur.
Çocukların yaşlarına uygun, şiddet ve saldırganlık içermeyen, daha çok zeka gelişimini destekleyen
bilgisayar, tablet ve internet oyunlarını, anne-babaların denetiminde ve onların uygun gördükleri süre içinde
oynaması, çocukların zihinsel gelişimine olumlu destek verebilir (Gündoğdu vd, 2016; akt. Ozkan, 2017).
Çalışmada, ebeveynlerin teknolojik araçların zararlarından korunmak için aile bireyleri ve öğretmenden
yardım alınabileceğinin düşünüldüğü belirlenmiştir. Teknoloji alanında uzman kişilerin veya psikolog
desteğinin çok az sayıda ebeveyn tarafından dile getirilmesi ebeveynlerin bu konuda yeterince bilinçli
olmadığını göstermektedir. Çünkü aile üyeleri ve öğretmen teknoloji, doğru ve etkili kullanımı,
karşılaşılabilecek olumsuzluklar ve olası kötü etkileri, korunmak için yapılabilecekler konusunda uzman
kişiler olmadığı için önerebilecekleri çözüm yolları, yöntemler de etkili olmayacaktır, sadece anlık çözümler
olacaktır. Bu çalışmanın sonuçlarından farklı olarak Kırık (2014)’ün çalışmasında okul öncesi dönemde
çocuğu olan ebeveynlerin çoğunun çocukları akıllı cihazla internet kullanıldığında korumaya yönelik
herhangi bir girişimde bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Palfrey ve Gasser (2008) ise çocukları internette
karşılaşabilecekleri tehlikelerden korumak ve güvenli internet kullanımlarını sağlamada en önemli görevin
ailelere düştüğünü belirtmektedir. Akılcı ve denetimli, yani eğitimli bir akıllı cihaz kullanımının
yaygınlaşması için hem anne babanın hem de çocukların bilgilendirilmesinde öğretmenlere de sorumluluklar
düşmekte ve onların çocuklara teknoloji kullanımında etkili ve yeterli olması gerekmektedir (Lee, 2015; Şalcı
vd., 2018). Hem ev ortamında hem de okul ortamında teknolojik ürünlerin eğitim alanında etkili bir şekilde
kullanılabilmesi ve denetimsiz kullanımın olası problemlerini ortadan kaldırılabilmesi için, anne ve babaların
bilinçli davranışlar sergilemeleri ve okulla işbirliği yapmaları oldukça önemlidir (Şalcı vd., 2018).
Ergüney (2017)’nin çalışmasında ulaşılan sonuçlara benzer olarak bu çalışmada da ebeveynlerin
çoğunluğunun çocuklarının oynadığı oyunları ve girdikleri internet sitelerini kontrol ettiği tespit edilmiştir.
Ayrıca Kırık (2014)’ın çalışmasında da yer aldığı gibi çocuklarının oynadıkları oyunları ve girdikleri internet
sitelerinin takip etmeyen, kendiişleri ile uğraşan ebeveynlerin olduğu belirlenmiş olup, bu ebeveynlerin
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oranının çocuklar için sakıncalar içeren oyun ve internet sitelerinin olduğu dikkate alınınca oldukça yüksek
olduğu açıktır. Ulusoy ve Bostancı (2014) çalışmalarında günümüzde çocukların vakitlerinin çoğunu
internet, televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar ve diğer elektronik araçlar gibi çeşitli eğlence medyaları
karşısında geçirmekte olduklarını ve çocukların muhatap oldukları medyalar karşısında akıllıca tercihler
yapabilmelerine yardımcı olabilmek için ebeveynlerin çocuklarının medya alışkanlıklarını takip etmelerinin
gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Stephen ve Plowman (2003) da çalışmalarında İngiltere Ulusal Programının açık amaçları arasında küçük çocukların yaratıcı çalışmalarını kaydetmek ve düşüncelerini
geliştirmek için bilgi iletişim teknolojilerini güvenli ve amaçlı bir şekilde kullanmalarının yer alıyor olmasına
vurgu yapmaktadır.
Mevcut çalışmada ebeveynlerin çocuklarının teknoloji kullanımlarını sınırlamak için süre sınırlaması
yapmayı tercih ettiği, uygun sitelere girme, uygun TV programları izleme gibi kurallar uyguladıkları, oyun
oynama, boyama yapma, kitap okuma gibi farklı etkinliklere yönlendirmeye veya birlikte vakit geçirmeye
çalıştığı ortaya çıkmıştır. Kılınç (2015)’in çalışmasında yer alan ebeveynlerinde bu çalışmada ulaşılan sonuca
benzer olarak okul öncesi dönemdeki çocuklarını teknolojik araçlarla vakit geçirmekten ziyade öncelikli
olarak kardeşi/kardeşleri ve arkadaşları ile birlikte oynamaya teşvik ettikleri ve teknolojik araç kullanım
sürelerini ebeveynlerin belirlediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan mevcut çalışmadaki ebeveynlerin
çocuğun teknolojik araç kullanımına izin vermeme, elinden alma, kullanmaya devam ederse uyarma, ceza
verme gibi yaklaşımlarının pedagojik açıdan uygun olmayan tutum ve davranışlar olduğu açıktır. Böyle
davranmak yerine çocukların ekran karşısında geçirdikleri süreyi kısaltarak, onlara kitaplar, gazeteler, board
oyunları gibi elektronik olmayan vakit geçirme olanakları sunarak, eğitim medyaları kullanmalarını
sağlayarak ve televizyonu onlarla birlikte izleyerek medya deneyimlerinde rehberlik etmek daha doğru ve
etkilidir (Ulusoy ve Bostancı, 2014). Kaşıkçı Çağıltay, Karakuş, Kurşun ve Ogan (2014) ve Sırakaya ve
Seferoğlu (2018) tarafından yapılan çalışmalarda da ailelerin dijital ebeveynliğin gerektirdiği, çevrim içi
ortamlarda çocukların karşılaşabilecekleri risklerden korumada yeterli bilgiye sahip olmadıklarını
belirtmiştir. Bunun sonucunda çocukları kadar iyi derecede teknoloji kullanamayan ebeveynlerin, çocuklarını
dijital risklerden korumak için yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemler aldıkları, bunu yapmak yerine çocuklarına
interneti güvenli biçimde kullanmaları konusunda rehberlik etmelerinin beklendiği vurgulanmaktadır. Ayrıca
engelleyici ve yasaklayıcı tedbirlerden kaçınarak, bilinçlendirici ve destekleyici bir tavır içinde olmalı ve
dikkat edilmesi gereken asıl noktanın internetin barındırdığı uygunsuz içerikler olduğu unutulmamalıdır
(Sırakaya ve Seferoğlu, 2018). Çocukların teknolojik araçlarla zaman geçirmesi yerine kendi akranları,
yetişkinlerle ya da tek başına oyun oynamasının sağlanması çocukların gelişimlerine olumlu etkiler
bırakacaktır (Şalcı vd., 2018).
Çalışmada ebeveynlerin yaklaşık dörtte birinin çocuklarına teknolojik araç kullanımında herhangi bir
sınırlamada bulunmaması, çocuğun isteğine bırakmayı tercih ediyor olması ebeveynlerin bu anlamda
yeterince bilinçli olmadığı, çocukların TV, internet ve çeşitli oyunlarda karşılaşabilecekleri olumsuzlukların
farkında olmadığı anlamına gelmektedir. Doğru kullanılmadığında teknolojinin çocuğa zarar vereceği
dikkate alındığında erken çocukluk döneminin önlem alınması gereken doğru dönem olduğu ve ailelere
büyük görevler düştüğü açıktır (Özkan, 2017). Çalışmada ebeveynlerin büyük bölümünün zaman sınırlaması
yaptığını belirtmiş olması olumlu bir davranış olmasına rağmen küçük çocukların günde 2-3 saat TV
karşısında olmasına izin vermek uygun olmayan bir yaklaşımdır. Bu çalışmada ebeveynlerin çocukların
günde 30-60 dakika arasında bilgisayar, tablet, telefon vb. oyun oynamasına izin verdiğini belirlenmiş olup
benzer bulgu Özkan (2017)’de de yer almış olup okul öncesi dönem çocuklarının çoğunun bilgisayar ve
tabletle çok uzun zaman geçirdikleri belirtilmektedir. Bu durumla ilgili olarak Amerikan Pediatri Akademisi
(APA) ebeveynlere, bu tür teknolojik araçlardan 0-2 yaş arası çocukların uzak durmasını, 3- 5 yaş arasındaki
çocukların günde 1 saatle sınırlanmasını, 6-18 yaş arasında günde 2 saatle sınırlanmasını ve odalarında bu
tür araçların bulunmamasını önermektedir (Radesky, Schumacher ve Zuckerman, 2015).Diğer taraftan
Sigmanise çoğu ebeveyn tarafından televizyonun bebek bakıcısı olarak görüldüğünü ve tablet bilgisayar,
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laptop, akıllı telefon ve oyun konsolları gibi evin içerisinde çok sayıda teknolojik araca maruz kalan
çocukların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi için ebeveynleri tarafından kesinlikle ekrandan uzak tutulması
gerektiğini belirtmektedir (akt. Güngör, 2014). Çünkü erken çocukluk döneminde aşırı televizyon izlemenin
(günde 2-3 saat), okul yıllarında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili olduğu Chassiakos,
Radesky, Christakis, Moreno ve Cross, (2016) tarafından yapılan çalışmada vurgulanmaktadır.
Bu çalışmada teknolojik araç kullanımında sınırlama olduğu zaman tepki gösteren çocuklara düşük oranda
ebeveyn konuşup zararlarını anlatma gibi doğru bir yol tercih ettiği, çoğu ebeveynin ise çocuk gelişimi
açısından uygun olmayan davranışlar sergilediği belirlenmiştir. Çocuğa ceza vermek, kızmak, istediği uygun
olmasa da yapmasına izin vermek, bir ödül sunarak tepkisini söndürmeye çalışmak pedagojik olmadığı gibi
çocukta doğru davranışın kazanımını engelleyeceği açıktır. Ayrıca ebeveynlerin bu görüşlerinden yola
çıkarak otoriter anne baba tavrı sergiledikleri, demokratik anne baba tutumuna sahip olmadıkları söylenebilir.
Özkan (2017) yaptığı çalışmada annelerin çoğunun çocuklarına teknolojik araç kullanımlarına izin
vermedikleri durumlarda olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını belirttiklerini ifade etmiştir. Çalışmaya katılan
ebeveynlerin çoğunun ödül amaçlı olarak çocuklarına teknolojik araçları kullanma izni verdiği, bu iznin ise
daha çok ödev yapma, ders çalışma ve yemek yemek için olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Nispeten daha az
oranda ebeveynin ise çocuklarının teknolojik araç kullanım isteğini ödül amaçlı kullanmadığı, daha bilinçli
bir tavır sergiledikleri söylenebilir.
Ebeveynlerin teknolojik araç kullanımında çocuklarına iyi bir model olmak için teknolojik araçların doğru
ve gerektiğinde kullanılmasının önemini anlatmaya, daha az TV izlemeye, süre sınırlaması yapmaya çalıştığı
sonuçlarına ulaşılmıştır. Jago, Sebıre, Edwards ve Thompson (2013) tarafından ebeveynlerin model olma
özelliğini ortaya koyan bir çalışma yapılmış ve çalışmada ebeveynlerin televizyon izleme süresi arttıkça
çocuklarında televizyon izleme sürelerinin arttığı belirlenmiştir. Aral ve Doğan Keskin (2018) de çocukların
oyun oynama ve çizgi film izlemede cep telefonunu tercih etmelerinde ebeveynlerinin sürekli ellerinde
görmesinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuklarının yanında teknolojik araçlar kullanmamaya
çalıştığını belirten ebeveyn sayısı örneklemin dörtte birinden fazla olup sergiledikleri davranışların çocuk
için uygun bir model olmayacağı açıktır. Çünkü teknolojik araçların ve internetin hayatımızın her alanında
olduğunu dikkate alırsak çocukların sağlıklı bir teknoloji kullanıcısı olması için bu davranış tarzının hiçbir
katkısı olmayacaktır. Çocuğa teknolojinin ne olduğu, teknolojik araçların nasıl ve ne amaçla kullanılması
gerektiği, bilgiye nasıl ulaşabileceği gibi hususlarda bilgi verilmesi, rehberlik yapılması gerekmektedir. Kılıç
(2015)’de çalışmasında ebeveynlerin okul öncesi dönem çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda
ebeveynlerin rehberlik yapmasının önemli olduğunu düşündüklerini belirtirken, Yazıcı ve Gençer (2016) da
ebeveynlerin gerek model olarak gerekse bilinçli yönlendirmelerinde sergilemiş oldukları tutum ve
davranışlarla teknolojinin etki alanını olumlu yönde genişletmede oldukça önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
Aile çocuğun kültürünü öğrenerek içselleştirdiği yerdir ve boş zaman davranışlarını değerlendirmeyi
öğrendiği ilk sosyal çevresidir. Bu sebeple ebeveynler çocuklarına nasıl model olduklarını dikkatli bir şekilde
gözlemlemelidir. Ebeveynlerin çocuklarına oyun alanı olarak hazırladıkları çevrede oyuncak kadar
teknolojik araçların de bulunması ve bu araçların amacına uygun, doğru kullanımına yardımcı olunmaması
çocukların teknolojiden yeterince faydalanamamasına sebep olduğu gibi aynı zamanda zarar görmesine de
yol açmaktadır. (Aral ve Doğan Keskin,2018). Gelecek nesillerin teknofobik yetişkinler olması yerine
iletişim kurma, güvenilir bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme ve yapılandırmada etkin olarak kullanan
yetişkinler olabilmesi için eğitim ortamı ve içeriğine teknolojinin uygun koşullarda dâhil edilmesi
gerekmektedir. (Kılınç, 2015). Ayrıca küçük çocukların nitelikli bir teknoloji kullanıcısı olabilmesi için
onlara rehberlik yapacak ebeveynlerinin ve öğretmenlerin de yeni teknolojiler konusunda kendilerini
geliştirmelerinin gerekliliği açıktır. Bu çalışmanın bulguları Ağrı il merkezindeki okul öncesi dönemde
çocuğu olan 280 ebeveyn ile sınırlı olup benzer örneklemlerle çalışmanın tekrarlanmasının bulguların
geçerliğini artıracağı düşünülmektedir.
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