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Özet

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik 
algılarını bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak değerlendirmektir. Çalışma 2006-2007 
eğitim-öğretim yılında, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene dayalı olarak yürütülmüş, 
çalışmaya Ankara İli Altındağ İlçesinde yer alan Nazım Akcan İlköğretim Okulu’nda öğrenim 
gören 270 öğrenci 6 grup olarak örnekleme (6, 7, 8. sınıflardan birer kontrol ve birer deney) dahil 
edilmiştir. Deney grupları, bir öğretim yılı boyunca okuldaki bilgisayar laboratuvarlarından 
kontrol gruplarından 30 saat fazla (öğle araları) faydalandırılmıştır. Veri toplamak amacıyla 
“Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır (1). Verilerin değerlendirilmesinde 
betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ölçeğin 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=.81 bulunmuştur. Çalışma sonunda, bilgisayar kullanma 
sıklığına bağlı olarak 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik algı puanları anlamlı düzeyde 
artmıştır. Öğrencilerin öntest ve sontest puanları ise cinsiyete, yaşa ve gelir düzeyine göre 
anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar öz-yeterlik algısı, bilgisayar kullanma sıklığı, ilköğretim 
ikinci kademe öğrencileri.

A STUDY ON THE PRIMARY SCHOOL SECONDARY 
LEVEL STUDENTS’ SELF-EFFICACY PERCEPTION OF 

THEIR COMPUTER COMPETENCE 

Abstract

The purpose of the present study is to evaluate the primary school secondary level 
students’ self-efficacy perception of their computer competence in relation to their computer 
usage frequency. The present study was carried out in 2006-2007 school year based on a pre-
test, post-test and control group design. The sampling of the study consists of 270 primary 
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school students attending Nazım Akcan Primary School and the participants were assigned to 
six groups (one control and one experimental group from each of the 6th, 7th and 8th grades). 
Experimental group made use of the computer laboratory in the school 30 hours more than 
the control groups throughout a school year. In order to collect data, “Computer Self-efficacy 
Scale” was used (1). Descriptive statistics, t-test and one way ANOVA were used to evaluate the 
data. The Cronbach alfa reliability coefficient of the scale was found to be α=.81. Depending 
on the computer usage frequency, the computer self-efficacy perception scores of the sixth and 
seventh grade students significantly enhanced. Moreover, pre-test and post-test scores of the 
students did not vary significantly according to gender, age, and income level. 

Key Words: computer self-efficacy perception, computer usage frequency, primary school 
secondary level students 

1. GİRİŞ

Bilgisayar, insan hayatına giren en önemli araçlardan biri olarak kabul edilebilir. 
Öyle ki artık her seviyedeki insana bilgisayar kullandırabilme gayreti içine girilebil-
mektedir. Dolayısıyla ilköğretimde öğrencilere bilgisayar dersleri verilmektedir. Ert-
mer, Evenbeck, Cenramo & Lehman (2)’e göre bilgisayar başarılı tecrübeleri olan ve 
bilgisayarı yoğun kullanan öğrencilerin topluma daha kolay uyum sağlayabildikleri-
ni belirtmektedirler. Dolayısıyla küçük yaşlarda bilgisayar kullanmaya başlayan bi-
reylerin bilgisayarı yoğun kullanan toplumlarda daha başarılı olacakları söylenebilir.

Bilgisayarı gerektiği gibi kullanabilmek için etkili olan bazı faktörler mevcut-
tur.  Bu faktörlerin en önemlilerinden biri öz-yeterlik kavramıdır. Öz-yeterlik (self-
efficacy), Sosyal Bilişsel Kuramın araştırmalarına temel oluşturan anahtar kavramla-
rından biridir. Bandura’ya göre öz-yeterlik, davranışların oluşmasında etkili olan bir 
niteliktir ve “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organi-
ze edip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak ta-
nımlanmaktadır (3). Kurama göre, bir kişinin öz-yeterlik algısı dört kaynaktan besle-
nir. Bunlar, 1) bireyin kendi kişisel deneyimleri, 2) başkalarının deneyimleri, 3) sö-
zel ikna (bir bireyin bir durumla ilgili başa çıkma yolları ile ilgili aldığı öneriler) ve 4) 
duygusal durum (bir kişinin öz yeterliğini değerlendirmede korku, kaygı ve stres dü-
zeyini kontrol edebilmesi) olarak sıralanır (Aktaran: 4). 

Bireylerin günlük hayatlarında pek çok konuda göstermeleri gereken davranışları 
içeren öz-yeterlik algıları vardır. Bu kapsamda bilgisayar öz-yeterlik algısı ise, öz-
yeterliğin özel bir türü olarak kabul edilebilir. Özel öz-yeterlik (spesific self-efficacy) 
“bireyin verilen durumun taleplerine göre motivasyonu, bilgi kaynaklarını faaliyet 
yönünü harekete geçirme yeteneğine olan inancı” olarak tanımlanmaktadır (5). Bil-
gisayar öz-yeterlik algısı ise, bireyin bilgisayarı uygun biçimde kullanma konusun-
da kendine ilişkin yargısı veya “bireyin bilgisayar kullanma kapasitesine dair inan-
cı”  olarak tanımlanabilir (6, 7). Bilgisayar öz-yeterlik algısı konusunda yapılan çalış-
malar bilgisayar öz-yeterlik algısı yüksek olan bireylerin bilgisayar kullanmakta daha 
başarılı oldukları, kendilerine güvendikleri, sorumluluk almakta istekli ve sorumlulu-
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ğu yerine getirmekte daha başarılı oldukları belirlenmiştir (8, 9). Bu noktada, Sosyal 
Bilişsel Kurama göre, bir kişinin öz-yeterlik algısının beslendiği kaynakların başında 
bireyin deneyimlerinin geldiğini söylemek mümkündür. Bireylerin deneyim kaynak-
larına bakıldığında bu noktada en önemli kaynakların başında okul yaşamı gelmek-
tedir. Özellikle bilgisayar eğitimi alanında okul yaşantısı bireylere farklı düzeylerde 
deneyimler kazandırmaktadır. İlköğretim aşaması açısından bakıldığında öğrencile-
re temel beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, ilköğretim aşamasın-
da verilen bilgisayar dersleri bilgisayar öz-yeterlik algılarında etkili olan kaynakların 
başında gelmektedir. Bu nedenle ilköğretim öğrencilerinin okulda aldıkları bilgisayar 
derslerinin öncesinde ve sonrasında bilgisayar öz-yeterlik algı düzeylerinin değerlen-
dirilmesi ve buna etki eden faktörlerin incelenmesiyle elde edilecek sonuçlar incelen-
meye değerdir. Ayrıca, araştırma sonunda elde edilecek verilerin okullarda okutulan 
bilgisayar derslerinin etkililiğini ortaya koymak açısından da önemlidir.

Diğer taraftan konuyla ilgili literatür incelendiğinde, farklı öğretim kademeleri-
ne ve farklı gruplara yönelik olarak veya ölçek geliştirmeye yönelik olarak pek çok 
araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Ancak, ülkemizde ilköğretim düzeyinde yapı-
lan araştırma sayısı oldukça yetersizdir (10, 11, 12, 13, 14, 15). Dolayısıyla ilköğre-
tim düzeyinde, bilgisayar öz-yeterlik algısını konu alan çalışmaların yapılması önem-
li görülmektedir. 

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın genel amacı; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar 
öz-yeterlik algılarını bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak değerlendirmektir. Bu 
kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanları nasıldır?

2. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları bilgisayar kullanma sıklığına bağ-
lı olarak değişmekte midir?

3. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeyi öntest ve sontest puanları, cin-
siyet, yaş, sınıf ve ailelerinin gelir düzeyine bağlı olarak değişmekte midir?

2. YÖNTEM

Bu araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene dayalı olarak yürü-
tülmüştür.

2.1. Çalışma Grubu ve Uygulama

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili merkez ilçelerinden Altındağ ilçesine 
bağlı Nazım Akcan İlköğretim Okulunun ikinci kademesinde, 2006–2007 eğitim-
öğretim yılında öğrenim gören toplam 270 öğrenci (%66’sı kız ve %34’ü erkek) oluş-
turmaktadır. Bu öğrenciler 3 deney ve 3 kontrol olmak üzere toplam 6 grup altında (6, 
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7, 8. sınıflardan birer kontrol ve birer deney) değerlendirilmiştir. İlköğretim ikinci ka-
deme müfredatında bilgisayar dersi, haftada 1 ders saati olarak yer almaktadır. Bunun 
yanında deney grupları, kontrol gruplarından farklı olarak 15’er kişilik gruplar halin-
de bir öğretim yılı boyunca her hafta birer saat olmak üzere toplam 30 saat, öğle ara-
ları okuldaki bilgisayar laboratuvarından faydalanmıştır. Bu süreçte öğrencilerin bil-
gisayarları serbest olarak kullanmaları sağlanmış, bilgisayar derslerinde görülen uy-
gulamaların tekrarı ve ödev hazırlıkları konusunda öğrencilere rehberlik yapılmıştır. 
Öğrencilerin öz-yeterlik algı puanları senenin başında öntest ve sonunda sontest uy-
gulanarak elde edilmiştir. Araştırmada objektifliği arttırmak için üç ayrı sınıf düzeyin-
de deneysel grup kullanılmıştır.

2.2. Veri Toplama Araçları

Veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve Ekici (1) tarafından geliştirilen 
“Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formunda cinsiyet, yaş, sınıf, ailenin gelir durumu gibi kişisel soru-
lar yer almaktadır. Ekici (1) tarafından hazırlanan “Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algı 
Ölçeği” 5’li likert türünde 10 madde içermektedir. Ölçek, bilgisayarla ilgili temel be-
ceriler ve bilgisayarı özel amaçlı kullanma becerileri olmak üzere iki bölümden oluş-
maktadır. Ölçekteki maddeler “Her Zaman= 5”, “Çoğunlukla=4”, “Bazen=3”, “Na-
diren=2” ve “Hiçbir Zaman=1” şeklinde puanlanmıştır. Orijinal çalışmada ölçeğin 
geneli için Cronbach alfa değeri 0.87 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise ölçeğin 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı α=.81 olarak hesaplanmıştır.

2.3. Verilerin Analizi

Ölçeklerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilmiş ve SPSS 15.00 prog-
ramıyla analiz edilmiştir. Öncelikle, kullanılan ölçekten elde edilen verilere ait be-
timsel istatistikler incelenmiştir. Oluşturulan grupların varyanslarının homojen olup 
olmadığı Levene istatistiğinden faydalanarak kontrol edilmiştir. Oluşturulan gruplar 
arasında bilgisayar öz-yeterlik algı puanları bakımından anlamlı bir fark olup olma-
dığını test etmek için, grup sayısına bağlı olarak bağımsız t-testi ve tek yönlü var-
yans analizi kullanılmıştır. Öntest ve sontest puanları arasındaki farklılığın anlamlığı-
nı sınamak için de bağımlı gruplar için t-testi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans anali-
zi (ANOVA) sonucu fark görülen gruplarda, farkın hangi grup yada gruplardan kay-
naklandığını tespit etmek için ise çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) testlerinden  Tukey 
HSD testi tercih edilmiştir. 

Ölçeklerin puanlaması yapılırken, verilen cevaplara 1 (Hiçbir zaman) ile 5 (Her 
zaman) arasında puanlar verilmiş ve her öğrenciye ait birer “öz-yeterlik algı puanı” 
elde edilmiştir. Bilgisayar öz-yeterlik algı ölçeğinden alınabilecek puanlar 10 ile 50 
arasında değişmektedir.
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3. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde ilk aşamada, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanları betim-
sel olarak ve bilgisayar kullanım sıklığına bağlı olarak öntest–sontest puanlarında gö-
rülen farklılıklar incelenmiştir. İkinci aşamada ise, öğrencilerin cinsiyet, sınıf, yaş ve 
ailenin gelir düzeyi açısından bilgisayar öz-yeterlik algı puanları değişimleri arasında 
anlamlı ölçüde bir farklılığın bulunup bulunmadığı, öntest ve sontest puanları dikka-
te alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, aşağıdaki alt problemler sırasıyla ele alın-
mıştır: 

1. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanları nasıldır?

Tablo 1’de görüldüğü gibi, kontrol grubu öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı 

puanları “orta” düzeydedir ( X (Kontrol 1)=36.90 ve X (Kontrol 2)=37.53). Kontrol grubu öğ-
rencilerinin öntest ve sontest puanlarında görülen en düşük öz-yeterlik algı puanları 

sırasıyla X =18 ve 19 iken, en yüksek öz-yeterlik algı puanı ise X =50’dir (Ranj=32 
ve 31). Puanlara ait standart sapmalar sırasıyla 6.86 ve 6.75, varyanslar ise 47.04 ve 
45.59 olarak bulunmuştur. Ayrıca, kontrol gruplarına ait çarpıklık katsayıları ÇK=-
.349 ve -.043 olarak bulunmuştur. Çarpıklık katsayısının -1 ile +1 sınırları içinde kal-
ması, puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumla-
nabilir (16). Bu verilere dayanarak, puanların normal dağılım gösterdiğini söylemek 
mümkündür.

Tablo 1: Kontrol Gruplarının Bilgisayar Öz-Yeterlik Öntest-Sontest Algı Puan-
larına İlişkin Betimsel İstatistikler

Kontrol (Öntest) Kontrol (Sontest)
Bağımlı 
Değişken  Standart 

Hata
Standart 

Hata

Bilgisayar 
Öz-Yeterlik 
Algı 
Puanları

Ortalama 36.896 .590 37.533 .581
95% 
Güven 
Aralığı

Alt Sınır 35.728 36.383
Üst Sınır 38.063 38.682

5% Düzeltilmiş 
Ortalama 37.100 37.547
Ortanca 37.00 38.00
Varyans 47.040 45.594
Standart Sapma 6.859 6.752
Minimum 18.00 19.00
Maksimum 50.00 50.00
Genişlik (Ranj) 32.00 31.00
Çarpıklık Katsayısı -.349 .209 -.043 .209
Basıklık Katsayısı -.284 .414 -.131 .414
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Deney grubu öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı puanları da “orta” düzey-

de bulunmuştur ( X (Deney 1)=36.35 ve X (Deney 2)=39.46). Deney grubu öğrencilerinin ön-

test ve sontest puanlarında görülen en düşük öz-yeterlik algı puanları sırasıyla X =18 

ve 23 iken, en yüksek öz-yeterlik algı puanları ise X =50’dir (Ranj=32 ve 27). Puan-
lara ait standart sapmalar sırasıyla 6.59 ve 6.39, varyanslar ise 43.36 ve 40.79 olarak 
bulunmuştur. Bu verilerin yanında, normal dağılım durumunun test edilmesi amacıy-
la hesaplanan çarpıklık katsayılarından (sırasıyla ÇK=-.395 ve -.376) verilerin normal 
dağılım gösterdiği görülmüştür (Tablo 2).

Tablo 2: Deney Gruplarının Bilgisayar Öz-Yeterlik Öntest-Sontest Algı Puanla-
rına İlişkin Betimsel İstatistikler

Deney (Öntest) Deney (Sontest)
Bağımlı 
Değişken  Standart 

Hata
Standart 

Hata

Bilgisayar 
Öz-Yeterlik 
Algı Puanları

Ortalama 36.348 .566 39.459 .549
95% 
Güven 
Aralığı

Alt Sınır 35.227 38.372
Üst Sınır 37.469 40.546

5% Düzeltilmiş 
Ortalama 36.485 39.633

Ortanca 37.00 40.00
Varyans 43.363 40.788
Standart Sapma 6.585 6.386
Minimum 18.00 23.00
Maksimum 50.00 50.00
Genişlik (Ranj) 32.00 27.00
Çarpıklık Katsayısı -.395 .209 -.376 .209
Basıklık Katsayısı -.026 .414 -.532 .414

Kontrol gruplarına ait öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında, bir öğretim 

yılı boyunca X 2- X 1=0.63 puanlık bir değişimin olduğu görülmüştür. Bilgisayar kul-
lanma sıklığına bağlı olarak deney gruplarının sontest puanları ile öntest puanları ara-

sında X 2- X 1=3.11 değerinde bir farklılık oluşmuştur (Tablo 1 ve Tablo 2).

2. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları bilgisayar kullanma 
sıklığına bağlı olarak değişmekte midir?
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Tablo 3: Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Öntest Puanlarının Ba-
ğımsız Gruplar İçin t-testi İle Karşılaştırılması

Grup N X SS Sd t p

Kontrol 1 (6. 
Sınıf) 45 36.28 7.665

88 .250 .803
Deney 1 (6. Sınıf) 45 35.91 6.653
Kontrol 2 (7. 
Sınıf) 45 37.48 6.569

88 .775 .441
Deney2 (7. Sınıf) 45 36.37 7.026
Kontrol 3 (8. 
Sınıf) 45 36.91 6.374

88 .118 .907
Deney 3 (8. Sınıf) 45 36.75 6.168

Tablo 3’de görüldüğü gibi, çalışmanın başında araştırmaya katılan deney ve kont-
rol gurupları öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeyleri betimsel istatistik ve 
t-testi değerlerine göre öntest puanları açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterme-
diğinden (t(88)=.250, t(88)=.775 ve t(88)=.118; p>0.05), her üç deney ve kontrol grubu öğ-
rencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarının araştırmanın başında denk olduğu-
nu söylemek mümkündür.

Tablo 4. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Sontest Puanlarının Ba-
ğımsız Gruplar t-testi ile Karşılaştırılması

Grup N X SS Sd t p

Kontrol 1 (6. 
Sınıf) 45 37.00 6.667 88 -2.359 .021(*)
Deney 1 (6. Sınıf) 45 40.28 6.559
Kontrol 2 (7. 
Sınıf) 45 38.42 7.664 88 -1.370 .174
Deney 2 (7. Sınıf) 45 40.44 6.265
Kontrol 3 (8. 
Sınıf) 45 37.17 5.867 88 -.371 .712
Deney 3 (8. Sınıf) 45 37.64 6.072

*α=0.05 

6. sınıf öğrencilerinden oluşturulan Kontrol 1 ve Deney 1 gruplarına ait öğrencile-
rin öz-yeterlik sontest ortalamaları arasında, deney grubu lehine 3.28 puanlık bir orta-
lama farkı tespit edilmiş, söz konusu farklılık t-testi sonucunda anlamlı bulunmuştur 
(t(88)=-2.359; p<0.05). İkinci ve üçüncü karşılaştırmalarda deney grupları lehine tespit 

edilen X 2- X 1=2.02 ve 0.47 değerindeki ortalama farkları istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (t(88)=-1.370 ve t(88)=-.371; p>0.05) (Tablo 4). 
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 Tablo 5: Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Öntest ve Sontest Puan-
larının Bağımlı Gruplar İçin t-testi İle Karşılaştırılması

Grup N X SS Sd t p
Kontrol 1 
 

Öntest 45 36.28 7.665 44 -.497 .622
Sontest 45 37.00 6.667

Deney 1
 

Öntest 45 35.91 6.653 44 -3.034 .004(*)Sontest 45 40.28 6.559
Kontrol 2 
 

Öntest 45 37.48 6.569 44 -.542 .591Sontest 45 38.42 7.664
Deney 2
 

Öntest 45 36.37 7.026 44 -3.055 .004(*)Sontest 45 40.44 6.265
Kontrol 3 
 

Öntest 45 36.91 6.374 44 -.209 .835Sontest 45 37.17 5.867
Deney 3
 

Öntest 45 36.75 6.168 44 -.655 .516Sontest 45 37.64 6.072
*α=0.05 

Tablo 5’ten de anlaşılabileceği gibi, 6. ve 7. sınıflara ait deney gruplarının öntest (

X =35.91 ve 36.37) ve sontest puanları ( X =40.28 ve 40.44) anlamlı düzeyde faklılık 
göstermiştir (t(44)=-.3.034 ve t(44)=-3.055; p<0.01). Kontrol gruplarının ve 8. sınıflara 
ait deney grubunun bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak meydana gelen puan ar-
tışları ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t(44)=-.497, t(44)=-.542, t(44)=-.209 
ve t(44)=-.655; p>0.05). Bu karşılaştırmalar, bilgisayar kullanma sıklığının 6. ve 7. sı-

nıf öğrencilerinin öz-yeterlik algılarını (sırasıyla X 2- X 1=4.37 ve 4.07), 8. sınıf öğren-

cilerinden ( X 2- X 1=0.89) daha fazla arttırdığını göstermektedir. 

3. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı öntest ve sontest puanla-
rı cinsiyete bağlı olarak değişmekte midir?

Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarındaki değişimin cinsiyetlerine 
göre anlamlı ölçüde farklılık gösterip göstermediği araştırılmış, elde edilen sonuçlar 
aşağıda sunulmuştur:

Tablo 6. Öğrencilerin Cinsiyetleri Açısından Bilgisayar Öz-Yeterlik Algı Değer-
lerinin Karşılaştırılması

Test           
Cinsiyet N X SS Sd t p
Öntest
 

Kız 86 36.82 6.134 129 1.555 .122Erkek 45 34.95 7.251
Sontest
 

Kız 86 39.51 6.116 129 .450 .653Erkek 45 38.97 7.040



İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları ... 783

September 2010 Vol:18 No:3 Kastamonu Education Journal

Tablo 6’da da görülebileceği gibi, araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar 
öz-yeterlik algı puanlarındaki değişim değerleri arasında cinsiyete göre hem öntest 
hem de sontest puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (t(129)=1.555 ve 
(t(129)=.450; p>0,05). Bu sonuç, öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklığına bağlı ola-
rak öz-yeterlik algı puanlarındaki değişimin cinsiyete göre önemli düzeyde farklılık 
göstermediği anlamına gelmektedir. Aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde ise, 
kız öğrencilerin hem öntest hem de sontestte tespit edilen öz-yeterlik puanlarının er-
kek öğrencilerin puanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak, erkek öğrenci-

lerin öz-yeterlik puanlarındaki artış daha fazla ve X 2- X 1=4.02 puan değerinde iken, 

kız öğrencilerin puan artışı ise X 2- X 1=2.69’dur.

4. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı öntest ve sontest puanla-
rı sınıf düzeyine bağlı olarak değişmekte midir?

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarındaki deği-
şimin sınıf düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediği araştırılmış ve aşağıdaki 
bulgulara ulaşılmıştır:

Tablo 7. Öğrencilerin Sınıf Düzeyleri Açısından Bilgisayar Öz-Yeterlik Algı De-
ğerlerinin Karşılaştırılması

Test              Sınıf N X SS Sd F p

Öntest
 

6. Sınıf 45 35.91 6.653
2-132 .183 .8337. Sınıf 45 36.37 7.026

8. Sınıf 45 36.75 6.168

Sontest
 

6. Sınıf 45 40.28 6.559
2-132 2.806 .0647. Sınıf 45 40.44 6.265

8. Sınıf 45 37.64 6.072

Varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin hem öntestte hem de sontestte tespit 
edilen öz-yeterlik algı puanları arasında, sınıf seviyesine bağlı olarak anlamlı düzeyde 
bir farklılığın olmadığı saptanmıştır (F(2-132)=.183 ve F(2-132)=.2.806; p>0,05) (Tablo 7).

5. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı öntest ve sontest puanla-
rı yaş düzeyine bağlı olarak değişmekte midir?

Bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak yaş düzeylerine göre öğrencilerin öz-
yeterlik algı puanları aşağıdaki gibi değerlendirilmiş, araştırmaya katılan 15 yaşın-
daki 8 öğrenci, gözenekte bulunan denek sayısının 30’dan az olması sebebiyle ana-
liz dışı bırakılmıştır.
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Tablo 8. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Düzeyleri Açısından Bilgisayar 
Öz-Yeterlik Algı Değerlerinin Karşılaştırılması

Test                 Yaş N X SS Sd F p

Öntest
 

12 30 35.46 6.463
2-123 .306 .73713 50 36.64 7.170

14 46 35.93 6.444

Sontest
 

12 30 41.06 6.258
2-123 .866 .42313 50 40.12 6.532

14 46 39.19 5.504

Varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin öz-yeterlik algı öntest ve bilgisayar 
kullanma sıklığına bağlı olarak sontest puanları yaş düzeylerine göre önemli bir fark-
lılık göstermemektedir (F(2-123)=.306 ve F(2-123)=.866; p>0,05). Bu verilere göre öntest 

ve sontest öz-yeterlik algı puanları arasındaki en büyük artış X 2- X 1=5.60 puanla 12 

yaşındaki öğrencilere aitken, en düşük artış X 2- X 1=3.26 puanla 14 yaş grubu öğren-
cilerde olduğu görülmüştür (Tablo 8).  

6. Alt problem: Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı öntest ve sontest puanla-
rı ailelerinin gelir düzeyine bağlı olarak değişmekte midir?

Bu bölümde, öğrenci ailelerinin gelir düzeylerine göre, öz-yeterlik algı öntest ve 
bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak sontest ortalamaları değerlendirilmiştir. Sı-
nıflama yapılırken ailelerin gelir düzeyleri “500 TL’den az”, “500 TL - 1.000 TL ara-
sı” ve “1.000 TL’den fazla” olarak üç grup altında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın yürütüldüğü bölgenin alt sosyo-ekonomik düzeye sahip bireylerden oluş-
ması sebebiyle, araştırma kapsamında “1.000 TL’den fazla” gelir düzeyine ait 3 öğ-
renci tespit edilmiş, dolayısıyla bu grup gözenekte bulunan denek sayısının 30’dan az 
olması sebebiyle analiz dışı bırakılmıştır.

Tablo 9. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Ailelerinin Gelir Düzeyleri Açısından 
Bilgisayar Öz-Yeterlik Algı Değerlerinin Karşılaştırılması

Test        Gelir Düzeyi N X SS Sd t p

Öntest
 

500 TL’den az 82 36.96 6.207
126 1.401 .164500 TL - 1.000 TL 

arası 46 35.28 7.032

Sontest
 

500 TL’den az 82 39.41 5.779
77.296 .001 .999500 TL - 1.000 TL 

arası 46 39.41 7.255
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Tablo 9’daki sonuçlarda da görülebileceği gibi, ailenin gelir düzeyine bağlı ola-
rak öğrencilerin hem öntest hem de sontest puanlarında tespit edilen öz-yeterlik algı 
ortalama farkları anlamlı bulunmamıştır (t(126)=1.401 ve (t(77.296)=.001; p>0.05). Yapı-
lan analizde, bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak öğrencilerin öntest ve sontest 

puan farkları “500 TL - 1.000 TL arası” gelir grubunda daha yüksek ( X 2- X 1=4.13), 

“500 TL’den az” gelir grubunda ise daha düşük olduğu saptanmıştır ( X 2- X 1=2.45). 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın genel amacı; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar 
öz-yeterlik algılarını bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak farklı değişkenler açı-
sından değerlendirmektir.

Araştırma sonunda, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algılarının “orta” düzey-
de olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak 6. ve 7. sınıf öğ-
rencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzey-
de arttığı bulunurken, 8. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik algı puanlarındaki artış ista-
tistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyleri yükseldikçe al-
dıkları eğitimin etkisiyle ve bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak öz-yeterlik al-
gılarının diğer sınıf düzeylerine göre daha fazla artması beklenmektedir. Ancak çalış-
mada 8. sınıfta öğrenim gören öğrenciler aleyhine olan sonuçlar sınıf düzeyiyle bilgi-
sayar kullanma sıklığına bağlı olarak öz-yeterlik algı puanlarındaki değişim arasında 
anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Sosyal Bilişsel Kurama göre, bir bi-
reyin öz-yeterlik algısının beslendiği kaynakların başında bireyin deneyimlerinin gel-
diği düşünülecek olursa, öğrencilere ilköğretim aşamasında okutulan bilgisayar ders-
lerinin öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algılarında etkili olan kaynakların başında 
geldiği söylenebilir. Dolayısıyla, okullarda okutulan bilgisayar dersleri ne kadar ni-
telikli olursa, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları da o kadar yüksek olacaktır. 
Cassidy & Eachus (1995) yaptıkları araştırmada bilgisayar programlarıyla tanışıklı-
ğın, bilgisayar eğitimi almanın, bilgisayara sahip olmanın, yaş ve cinsiyet açılarından 
bakıldığında öz-yeterlik algısındaki değişikliğin %63.51 gibi büyük bir bölümünün 
deneyimle açıklandığını ortaya koymuşlardır (Aktaran: 4). Diğer taraftan, bilgisayar 
eğitim programları ve aktiviteleri bireysel öz-yeterliği etkilemektedir ve pek çok araş-
tırmada bu sonucu ortaya koyan veriler tespit edilmiştir (7, 17, 18,  19).

Cinsiyet, bilgisayarla ilişkili yapılan araştırma konularında araştırmacılar için her 
zaman önemli değişkenlerden biri olmuştur. Bu çalışmada da bilgisayar kullanma sık-
lığına bağlı olarak öğrencilerin öntest ve sontest bilgisayar öz-yeterlik algı puanla-
rının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenirken, erkek öğrencilerin 
kız öğrencilere göre, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin 8. sınıfta öğrenim gören öğrencile-
re göre öz-yeterlik algı puanlarının daha fazla artış gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan 
araştırmalarda erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek düzeyde bilgisayar 
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öz-yeterlik düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir (11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 
Ancak yapılan bazı araştırmalarda ise, bilgisayar öz-yeterlik algı puanlarının cinsiye-
te göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (13). Bu farklılık araştırmanın 
niteliğinden kaynaklanabilmektedir.

Diğer taraftan bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak öğrencilerin öntest ve 
sontest öz-yeterlik algı puanlarının yaşa göre anlamlı düzeyde bir farklılık gösterme-
diği belirlenmiştir. Ancak 12 yaş düzeyinin 13 ve 14 yaş düzeyindeki öğrencilere göre 
bilgisayar öz-yeterlik algı puanları bilgisayar kullanma sıklığına bağlı olarak daha 
fazla artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin hem öntestte hem de sontestte tespit edilen 
bilgisayar öz-yeterlik algı puanları arasında sınıf seviyesine bağlı olarak anlamlı dü-
zeyde bir farklılığın olmadığı saptanmıştır. Ekici & Uzun (11) ve Kutluca (13)’nın yap-
tığı araştırma sonuçlarında ise sınıf düzeyine göre öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik 
algılarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlarda-
ki bu farklılık araştırmaların deneysel ve betimsel oluşundan kaynaklanabilir. 

Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan biri ise, bilgisayar kullanma sıklığı-
na bağlı olarak öğrencilerin öntest ve sontest öz-yeterlik algı puanları öğrencilerin 
ailelerinin gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermezken, gelir düzeyi 
yüksek olan ailelerin öğrencilerinin aileleri düşük gelirli öğrencilere göre öz-yeterlik 
algı puanları daha fazla artış göstermiştir. Ancak, yapılan bazı araştırmalarda bilgisa-
yar öz-yeterlik algı puanlarının öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi yüksek olanlar le-
hine bir farklılık gösterdiği tespit edilirken (13), bazı araştırmalarda ise öğrencilerin 
bilgisayar öz-yeterliklerinin ailelerin sosyal durumlarıyla ilgili olduğu belirtilmekte-
dir (27, 28, 29, 30).

Sonuç olarak; ilköğretim düzeyinde bilgisayar öz-yeterlik algı puanları, bilgisayar 
kullanma sıklığıyla ve verilen eğitimle farklılık göstermekte, dolayısıyla öz-yeterlik 
algısının olumlu yönde değiştirilebilmesi için mutlaka nitelikli eğitim verilmesi ge-
rekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde hazırlanan bilgisayar ders program-
ları, bilgisayar öğretmenleri tarafından uygun laboratuvar ortamlarında uygulanma-
lıdır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına dayanarak, öğrencilerin boş vakitlerinde yarar-
lanabilecekleri bilgisayarların sağlanmasının son derece önemli olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu bilgisayarların kullanımında, öz-yeterlik algı puanlarının daha faz-
la artabileceği düşünülerek daha düşük sınıf düzeyindeki öğrencilere öncelik veril-
melidir.
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