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ÖZET 

 

FARKLI ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ-İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNE AŞİNALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE 

SINIFLAMA DOĞRULUKLARININ İNCELENMESİ 

 

ŞENGÜL, Muharrem 

Yüksek Lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ergül DEMİR 

Şubat 2017, xi + 100 sayfa 

 

Bu araştırmanın amacı PISA 2012 uygulamasına katılan farklı matematik yeterlik 

düzeyindeki Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’ın bilgi iletişim teknolojileri 

aşinalıkları okul türü, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyetlere göre sınıflama doğrulukları 

incelenmiştir. Araştırmanın modeli korelasyonel olup, araştırma sorularını yanıtlamak 

için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ve diskriminant fonksiyon analizi 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; genel olarak BİT aşinalık düzeyinin en yüksek 

Portekiz’de olduğu, ikinci sırada bazı alt boyutlarda Türkiye’nin bazı alt boyutlarda 

Yunanistan’ın yer aldığı, en son sırada ise Şanghay’ın yer aldığı bulunmuştur. Matematik 

dersinde bilgi iletişim teknolojileri kullanımında Türkiye’nin diğer ülkelere göre manidar 

olarak yüksek indeks değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. Diskriminant fonksiyon 

analizi sonuçlarına göre; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da sırasıyla okul 

türüne göre %60.9, %83.6, %61.2, %54; sosyo-ekonomik düzeye göre %56, %48.6, 

%50.2, %55.6; cinsiyetlere göre %64.2, %58.4, %65.2, %57.5 sınıflama doğruluğu elde 

edilmiştir. Her ülkede okul türü, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyetlere göre sınıflama 

doğruluğu maksimum şans kriterine eşit veya bu kriterin üzerindedir. Bu sonuçlar; her 

ülkede okul türü, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyetlere göre elde edilen farkları 

desteklemekte ve yordayıcıların manidar olduğunu göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: PISA, Bilgi İletişim Teknolojileri Aşinalığı, Diskriminant 

Fonksiyon Analizi, MANOVA, Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay. 
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ABSTRACT 

 

EXAMINATION OF THE CLASSIFICATION ACCURACIES ACCORDING 

TO VARIOUS VARIABLES OF FAMILIARITY OF INFORMATION-

COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF STUDENTS IN DIFFERENT 

COUNTRIES 

 

ŞENGÜL, Muharrem 

Master, Department of Measurement and Evaluation in Education 

Supervisor: Asist. Prof. Dr. Ergül DEMİR 

February 2017, xi + 100 page 

 

The aim of this research is to examine the classification accuracy of the familiarity 

of information communication technologies of Turkey, Greece, Portugal and Shanghai at 

different mathematics competence levels participating in PISA 2012 application 

according to school type, socio-economic level and genders. The model of the research 

was correlational and multivariate analysis of variance (MANOVA) and discriminant 

function analysis were used to answer the research questions. According to the results of 

the research; it was found that the level of familiarity with ICT was the highest in Portugal 

in general, while in some sub-dimensions Turkey was found to be Greece in some sub-

dimensions, and Shanghai in the last place. In the use of information communication 

technologies in mathematics lesson, it is found that Turkey has high index values 

according to the other countries. According to the results of discriminant function 

analysis; 60.9%, 83.6%, 61.2%, 54% in Turkey, Greece, Portugal and Shanghai, 

respectively. 56%, 48.6%, 50.2%, 55.6% according to the socio-economic level; 64.2%, 

58.4%, 65.2%, 57.5% classification accuracy was obtained according to gender. In each 

country, the classification accuracy by school type, socio-economic level and gender is 

equal to or above the maximum chance criteria. These results; it supports the differences 

in school type, socio-economic level and gender in each country and shows that predictors 

are the significant.  

 

Key Words: PISA, Information and Communication Technology Familiarity, 

Discriminant Function Analysis, MANOVA, Turkey, Greece, Portugal, Shanghai. 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde; problem durumu, ilgili araştırmalar, araştırmanın amacı, önemi, 

sayıltıları ve sınırlılıkları açıklanmaktadır. Problem durumunda; bilgi iletişim 

teknolojileri (BİT), bilgi iletişim teknolojileri aşinalığı (BİTA), Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA) ve BİTA, BİTA ile ilişkili demografik özellikler, 

sınıflama çalışmaları açıklanmış ve ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır. 

  

1.1.Problem Durumu 

Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı toplum içerisinde varlığını sürdürebilmek ve 

bilgi edinebilmek için en eski yöntemlerden biri olan iletişimden faydalanır. İnsanlar 

aracılığyla gelişen ve toplum yaşamında önemli bir yere sahip olan iletişim, toplum 

yapısında kararlılık sağlar (Akıncı-Vural ve Sabuncuoğlu, 2008). Aynı zamanda yeni 

fikirler ve değerler iletişim sayesinde dünyaya yayılır ve bu sektördeki gelişmeler 

dünyadaki diğer gelişmelere yön verir (Büyükbakkal, 2015). İletişimin bu derece etkili 

olması, akrabalar ve akranlarla nasıl iletişime geçildiğinden, nasıl alışveriş yapıldığına 

kadar hayatın her aşamasını etkilemiş ve zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamıştır 

(OECD, 2013). Bütün bu değişikliklerin olmasında birçok faktör devreye girse de, 21. 

yüzyılda odak noktası bilgi iletişim teknolojileri olmaktadır. Örneğin; hastahaneden 

randevu almak, banka hesaplarını takip etmek, herhangi bir görüşü paylaşmak üzere 

sosyal medyayı kullanmak vb. en basit işlemler bile artık sözkonusu teknolojilerin 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilgi iletişim teknolojileri; bilginin üretilmesi, yayılması, arşivlenmesi ve 

yönetilmesiyle beraber iletişim kurmak amacıyla kullanılan farklı cihazlar olarak 

tanımlanmaktadır (Blurton, 1999). Bu geniş tanımlamayla beraber bu kategoriye 

bilgisayar teknolojileri, internet teknolojileri, cep telefonu, televizyon, radyo, eğitici 

setler, veri tabanları, elektronik ansiklopediler ve görsel işitsel cihazların tamamı 

girmektedir (Skryabin, Zhang, Liu ve Zhang, 2015).  



2 

 

 

 

Bilgi iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve özellikle uluslararası örgütler 

tarafından 21. yüzyılda modern hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gösterilmesi toplumsal 

yaşamın her yaş düzeyindeki bireylerini değişime zorlamaktadır. Bu değişim, toplumda 

bireylerin gelişimi için öncü olan eğitim kurumlarına da yansımaktadır (Acar, 2015). 

Günümüzde her sektör, eğitim sistemindeki temel derslere ek olarak teknoloji 

kullanabilen bireylerin yetiştirilmesini istemektedir. Eğitim sistemi açısından teknolojiyi 

kullanabilme ise sadece öğrenme işleminde değil aynı zamanda öğretim etkinliklerinde 

de teknolojiyi doğru ve faydalı bir şekilde kullanmayı kapsamaktadır. Tüm bu göstergeler 

gelişen teknolojinin öğretmenleri, öğrenme ortamını ve özellikle de öğrencileri 

etkilediğini ortaya çıkarmaktadır (Akpınar, 2003). Bu açıdan eğitimle teknoloji 

bütünleşmesi; eğitim programı, öğretmen yeterlilikleri, finansman, kurumsal olarak hazır 

oluş gibi faktörleri kapsayan geniş bir süreç olarak kabul edilmektedir (Tinio, 2003). Bu 

sürecin doğru planlanması üretken bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlayacağı gibi, 

ders başarısını da olumlu yönde etkileyebilecektir (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011).  

Başarıyı olumlu yönde etkileyebileceği düşünülen BİT kullanımını teşvik etmek 

için ülkeler büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatırımlar ile ülkeler; BİT ile eğitim-

öğretim etkinliklerini daha etkili hale getirmeyi, öğrencilerini bilgi iletişim teknolojileri 

becerileri ile donatmayı ve okullar ile dijital dünya arasında köprü kurmayı 

hedeflemektedirler (OECD, 2010). Yapılan bu yatırımların etkili olup olmadığını, ülkeler 

arasındaki farkları, zaman içindeki değişimleri görebilmek, gelecek için gerekli önlemleri 

alabilmek ve yeni stratejilerin geliştirilmesi için BİT’in bireyler tarafından ne düzeyde 

kullanıldığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu değerlendirme işlemleri sadece ulusal boyutta değil uluslararası olarak da 

PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası düzeyde yapılan uygulamalarda da dikkate 

alınmaktadır. Bu ve benzeri geniş ölçekli uygulamalar, diğer ülkelerle karşılaştırma 

olanağı bulunduğu için ayrı bir öneme sahiptir. Birçok ülkenin katıldığı PISA 

uygulamasına Türkiye de 2003 yılından beri düzenli olarak katılmaktadır.  

PISA, 2000 yılından beri her üç yılda bir OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) tarafından isteğe bağlı olarak OECD’ye üye olan ve 

olmayan ülkelerdeki eğitime devam eden veya zorunlu eğitimi tamamlamış 15 yaş 

düzeyindeki öğrencilere uygulanmaktadır. Her uygulamada matematik, fen ve okuma 

becerileri olmak üzere üç alanda bireyler ölçmeye tabi tutulmakta ve her dönemde bir 

alan ağırlıklı olarak yoklanmaktadır (OECD, 2014b).  
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PISA zorunlu eğitim sonunda örgün öğretime devam eden bireylerin ülkenin 

eğitim programında yer alan bilgileri ne derece öğrendiklerinden çok bilgi (modern) 

toplumunda karşılaştıkları durumlara ne derece çözüm ürettikleri üzerinde durmaktadır 

(OECD, 2003). PISA öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığı gibi 

bilişsel özelliklerinin yanında, öğrencilerin başarılarını etkilediği düşünülen tutum, 

özyeterlilik, benlik gibi duyuşsal özelliklerini, okul ve öğretmen özelliklerini ve isteğe 

bağlı olarak öğrenci başarısı ile ilişkili diğer özellikleri ölçmektedir. Öğrenci başarısı ile 

ilişkili bu özelliklerden birisi de bilgi iletişim teknolojilerine aşinalık (BİTA-ICT 

Familiarity) olarak belirlenmiştir (OECD, 2014b).  

Aşinalık kavramı, kelime anlamı olarak “bilme, tanıma ve tanışıklık” olarak 

açıklanmakta (TDK, 2005), genel olarak da algılayıcıların yeni uyaranlara karşı, biraz 

deneyim kazandıkları uyaranlara göre farklı yanıt vermeleri şeklinde tanımlanmaktadır 

(Haber ve Hershenson, 1973). Bu kavram daha önce bir şeyin görülmesi, maruz kalınması 

veya tecrübe edilmesini ima etmektedir. Hatırlamaya göre, aşinalık daha az dikkat 

gerektirir, daha algısaldır, daha az işlem süresi gerektirir ve bilinçli farkındalığa sahip 

olma olasılığı daha azdır (Yonelinas, 2002). Günümüzde bireylerin BİT aşinalıkları 

hemem hemen her alanda istenilen bir durumdur. Hem öğrenme şekillerini kolaylaştırma 

hem de genç bireyleri yetişkinliğe hazırlama açısından, eğitimde BİT aşinalığı özellikle 

de önemini korumaktadır. Ancak BİT, günlük hayatta özellikle de okulda bireylerin 

yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? Bu soruyu cevaplamak için 

gençlerin bu teknolojiyi ne ölçüde kullandıkları ve istenen öğrenme çıktılarını elde edip 

etmedikleri belirlenmeye çalışılmaktadır (OECD, 2015). Bu belirlemeler PISA 

uygulamlarında da yapılmakta ve uygulamaya katılan ülkelere isteğe bağlı olarak BİTA 

anketi uygulanmaktadır. 

Ülkelerin isteğe bağlı olarak katıldıkları PISA 2012 BİTA anketi (ICT Familiarity 

Questionnaire); 10 alt boyutta toplam 8 indeksten oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; 

öğrencilerin evde BİT cihazlarına erişimini (EBİTE), okulda BİT cihazlarına erişimini 

(OBİTE), genel bilgisayar kullanım sıklığını (GBK), bilgisayarın okul dışında eğlence 

amaçlı kullanımını (EBİTK), bilgisayarın okul işleri için evde kullanımını (OEBİTK), 

bilgisayarın okul işleri için okulda kullanımını (OBİTK); bilgisayarın matematik dersinde 

kullanımını (MDBİTK), bilgisayarın öğrenmeler için önemli olması (BÖO) ve 

bilgisayarın öğrenmeler için sınırlı olması (BSO) şeklinde tanımlanmıştır (OECD, 

2014b). PISA, BİT aşinalığını beş başlık altında açıklamaktadır (OECD, 2013). Bu beş 

aşamaya sırasıyla değinilmiştir. 
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1. BİT’e erişim,  

2. Genel bilgisayar kullanımı  

3. Okul dışında bilgisayar kullanımı 

4. Okulda bilgisayar kullanımı 

5. Bilgisayara yönelik tutum 

Doğrudan fiziksel olarak ulaşma anlamında kullanılan erişim, mevcut BİT sayısı 

ve türünün ötesinde bir kavram olup, bireylerin aynı anda teknolojiyi (istediklerinde) 

kullanıp kullanamamaları ile ilgili bir durumdur (EARGED, 2011). BİT’e erişim kavramı 

ise, bilgi iletişim teknolojilerine “sahip olma” veya “sahip olmama” şeklinde 

düşünülmekle beraber “bütün şahıslar ya da belli gruptaki bireyler tarafından BİT 

kaynaklarını fiziksel ve teknik olarak kullanılabilme yolu” olarak tanımlanmış; ancak bu 

kavram zaman içinde yer aldığı bağlam çerçevesinde yeni boyutlar eklenerek daha 

karmaşık bir hale dönüşmüştür (Selwyn, 2004, s.349). Günümüzde bu kavram çok 

boyutlu olarak kabul edilmekte, okulda ve evdeki bilgisayar sayısı gibi sayısal bir ifadeye 

karşılık gelmekten çok bilgisayarların eğitim amacıyla kullanılması gibi anlamları da 

kapsamaktadır (Tømte ve Hatlevik, 2011). PISA 2012 verileri değerlendirildiğinde 

ülkelerin bilgisayara erişim konusunda sınırlılıkları giderek azalmaktadır. Örneğin; 

ülkemizde 2009’da evde bilgisayara erişim %62 iken, 2012’de %71’e çıkmış, Portekiz’de 

bu oran %98’e kadar yükselmiştir (OECD, 2015).  

Bilgi iletişim teknolojilerine erişim tüm toplumlarda eşit bir biçimde yayılmadığı 

için bu durum “sayısal uçurum/dijital bölünme/dijital eşitsizlik” kavramını beraberinde 

getirmektedir. Dijital bölünme, BİT’i iyi kullanmak için gereken materyal, kültürel ve 

bilişsel kaynaklar arasındaki farklılıkları ifade etmekte (OECD, 2015) ve üç aşama ile 

açıklanmaktadır. Birinci aşama, fiziksel erişim sorunlarıyla ilgilidir: Bilgisayarlar 

erişilebilir, kullanılabilir ve güncel mi? Güncel içeriğe erişime izin veren bir internet 

bağlantısı var mı? Geleneksel olarak, dijital bölünme üzerine yapılan araştırmalar, BİT 

araçlarına fiziksel olarak erişim ve bu araçlara sahip olma farklılıklarına odaklanmıştır. 

Bununla birlikte, erişimin, teknolojiyi iyi kullanmak için gerekli birçok faktörden 

yalnızca biri olduğu unutulmamalıdır (Hargittai ve Hsieh, 2013). İkinci aşamada 

bireylerin BİT araçlarından tam olarak yararlanmasını şart koşan maddi olmayan 

kaynaklara atıfta bulunulmaktadır. Başka bir ifadeyle; bireylerin BİT’i kullanabilmek için 

gerekli olan bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olup olmaması durumudur. Üçüncü aşama 

yetkinlik/kullanılabilirlik olarak açıklanmakta, bireylerin gerekli olan bilgiye ulaştıktan 
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sonra bilgiyi üretmesi, yayması ve gerekli durumlarda kullanabilmesi ile ilgilir  (Attewell, 

2001). 

Eğitim ortamında BİT’e yapılan yatırımlar genel olarak; bilgisayar, yazıcı, eğitim 

yazılımı, eğitim içerikli oyunlar, projeksiyon cihazları, beyaz (akıllı) tahtalar, eğitim 

video kasetleri ve ofis yazılımlarını kapsamaktadır (Gülbahar, Tınmaz ve Köse, 2006). 

Ancak bu cihazlar içerisinde hiç şüphe yok ki bilgisayarlar en temel araçlarından biridir. 

Bilgisayar genel olarak; çeşitli verileri uygun ortamda saklayan istenildiğinde geri çağıran 

ve kendisine daha önceden yüklenen programlar aracılığıyla aritmetik ve mantıksal 

işlemleri yapan elektronik araç, elektronik beyin olarak tanımlanmıştır (Erişen ve 

Çeliköz, 2014). Bilgisayarlar günümüzde her sektörde özellikle de eğitimin en büyük 

girdisi olan öğrenciler tarafından evde, okulda ve farklı ortamlarda okul işleri ile ilgili 

veya eğlence amaçlı olarak kullanılmaktadırlar. Öğrenciler okul işleri ile ilgili olarak ev 

ödevlerini yapma, internetten araştırma yapma, materyal indirme veya yükleme, 

ödevleriyle ilgili arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle bağlantı kurma (e-posta) şeklinde 

kullanmaktadırlar. Eğlence amaçlı olarak da, bireysel veya grup halinde oyun oynama, 

internetten oyun oynama, müzik ve film indirme, e-posta kullanma, sosyal ağlara katılma, 

internetten haber okuma ve pratik bazı bilgiler elde etme şeklinde kullanmaktadırlar 

(OECD, 2015). 

Bilgi iletişim teknolojilerinin toplumda ve günlük yaşamda artan kullanımı bu 

teknolojilerin öğrenilmesi için talepler oluşturmasının yanında, okulda ve özellikle derste 

kullanılmasının birçok faydası vardır. Bir araç olarak BİT, geleneksel öğretim 

yöntemlerinin gelişip zenginleşmesini sağlar ve herhangi bir değişiklik istendiği anda 

daha geniş bir değişim yelpazesi sunar. Ayrıca BİT’in okul dışında öğrenme amacıyla 

kullanımı, farklı SED’den gelen bireylerin arasındaki “dijital uçurum”un ortadan 

kalkmasına fayda sağlar ve okullardaki BİT yatırımları eğitimde maliyetlerin düşmesini 

sağlayabilir. Örneğin; öğretmen yetersizliliğin olduğu veya bu yetersizliğin beklenildiği 

durumlarda, öğretmenleri mesleğe çekmek ve tutmak için BİT sayesinde cazip olanaklar 

oluşturulabilir. Evde ve toplum içinde kolaylıkla erişilen BİT cihazlarıyla, eğitimin 

okuldaki fiziksel sınıfın ötesine taşınması mümkün olmakta ve öğrenme faaliyetleri, bu 

olanaklarla okulda ve okul dışında öğrencilere sunulabilmektedir (OECD, 2015). 

Yukarıda vurgulanan sebeplerden dolayı BİT öğrenmeyi destekleyebilir ve 

geliştirebilir. Bilgisayarlara ve internete erişimi olan öğrenciler, öğretmenler ve ders 

kitapları aracılığıyla edinilen bilgilerin ötesinde bilgi arayabilir ve yeni bilgiler edinebilir. 

BİT aynı zamanda öğrencilere kişisel bir web sayfası açmak, belirli yayınlar yapmak, 
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bilgisayar yazılımları oluşturmak, yabancı dil öğrenirken uygulama yapmak ve 

multimedya sunumu hazırlamak gibi yeteneklerini uygulamak için yeni yollar sunar. 

Örneğin; BİT aygıtları, geleneksel olarak ayrılmış eğitim medyalarını (kitaplar, ses 

kayıtları, video kayıtları, veri tabanları, oyunlar, vb.) bir araya getirir ve böylece 

öğrenmenin gerçekleşebileceği yer ve zaman aralığını genişletir veya bütünleştirir 

(Livingstone, 2011). 

Öğrencilerin bilgisayarı her alanda kullanmalarıyla beraber özellikle derste 

kullanmaları öğrencilere uygulama olanağı verdiği için bilgisayarın ders ile 

bütünleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle derslerde bilgisayarın etkili ve faydalı 

olarak kullanılması eğitim açısından üst seviyede istenilen bir durumdur. Bilgisayarların 

derste aktif olarak kullanılması PISA çalışmasında da yoklanmaktadır. PISA 

uygulamalarında her dönem bir alana ağırlık verildiğinden PISA 2012 BİTA anketi 

içerisinde de matematik dersinde bilgisayarı kullanılmaya yönelik görevler 

ölçülmektedir. Bu görevler, bilgisayarda bir fonksiyonun grafiğini çizme, hesaplama 

yapma, geometrik şekiller oluşturma, elektronik tabloya veri girişi yapma, cebirsel 

ifadeleri yazma ve çözümleme, histogram çizme ve bir fonksiyonun değerini bulma 

şeklindedir (OECD, 2014c). 

Öğrencilerin matematik dersinde bilgisayarı kullanmalarının yanı sıra matematik 

dersindeki işlemleri bilgisayarı kullanarak başarılı bir yapabilmeleri öğrencilerin 

tutumlarıyla ilgili bir özelliktir. Bu nedenle öğrenci tutumlarının bilinmesi gerekmektedir. 

Tutum, Latince aptus sözcüğünden türetilmiştir (Johada ve Warren, 1966) ve “harekete 

hazır” anlamına gelmektedir (Arkonaç, 1998). Tezbaşaran (2008) tutumu “belirli nesne, 

durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da olumsuz 

tepkide bulunma eğilimi” olarak tanımlamıştır. Yapılan tanıma göre, tutum bireylerin 

çevrelerine karşı uyumunu kolaylaştıran bir özellik olmakla beraber bireylerin 

davranışlarını yönlendirici bir etkiye sahiptir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, tutumların 

incelenmesine yönelik ölçme sonuçlarının her zaman canlılığını koruduğu ve sergilenen 

davranışla ilişkili olduğu görülmektedir. Genel olarak bilgi iletişim teknolojilerinden, 

eğitim alanında özellikle de bilgisayarlardan üst düzeyde faydalanabilmek için eğitim 

sürecinin baş aktörü olan öğrencilerin teknoloji kullanmaya yönelik tutumları önem arz 

etmektedir (Gökdaş, 2008). 

Teknoloji kullanmaya yönelik tutum “bir sistemi kullanırken bireyin genel olarak 

verdiği duygusal tepki” olarak (Venkatesh, Morris, Davis ve Davis 2003, s.455), 

bilgisayara yönelik tutum, “bireyin bilgisayarı kullanmaya yönelik bakış açısı” olarak 
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tanımlanmaktadır (Loyd ve Loyd, 1985; Akt; Imbiri, 2015). Olumlu tutumların 

öğrenmeyi kolaylaştırdığı olumsuz tutumların ise öğrenmeye engel olduğu dikkate 

alındığında ilgili alana yönelik tutumların ölçülmesi gerekmektedir (Turgut ve Baykul, 

2013). Bu nedenle, öğrencilerin tutumlarının bilinmesi onların teknolojiye yönelik 

olumlu tutum geliştirmesi hususunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir (Frantom, 

Green ve Hoffman, 2002). Öğrencinin uygun yetkinlik, beceri ve tutuma sahip olması 

durumunda bilgisayar kullanımı eğitim performansında fark oluşturabilir. Eğer bunlar 

olmazsa, öğrencinin bilgisayar kullanımı ne kadar yoğun olursa olsun, beklenen faydalar 

gerçekleşmeyecektir (OECD, 2010). 

Bilimsel araştırmalarda; genellikle, karmaşık olan durumların çeşitli özellikleri 

dikkate alınarak daha makul düzeye indirgeyerek sınıflama işlemi yapılmaktadır 

(Çakmak, 1999). Bu tür bir sınıflama karmaşık olan durumların anlaşır hale gelmesine 

yardım ettiği gibi daha sonra karşılaşılan yeni durumlara da uygulanabilmesine olanak 

sağlamaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2014). Sınıflama çalışmaları insan 

zihninin bir özelliği olmakla beraber hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle 

de eğitimde bireylerin belirli özelliklerinin ölçülerek elde edilen sonuçlara göre belirli 

gruplara yerleştirilmesi sınıflama çalışmalarının özünü teşkil etmektedir. Turgut ve 

Baykul’a (2013) göre, hangi psikolojik özellik ölçülürse ölçülsün, ölçme sonuçlarına 

dayanarak çoğunlukla sınıflama düzeyinde kararlar verilmektedir. Kimi zaman birey ya 

da nesneleri sınıflama işleminde birçok faktör devreye girmektedir. 

Sınıflama çalışmalarında genel olarak; “gruplar arasındaki manidar bir farkın, 

eldeki bir puanın hangi gruptan geldiğini tahmin etmemizi sağlayabilir mi? Sınıflama 

çalışmalarında sınıflama ne kadar iyidir? Hata olduğunda hatanın niteliği nedir? Grup 

üyeliği bir yordayıcı setinden güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir mi? (Tabachnick ve 

Fidell, 2013, 2015). Çalışmamızda olduğu gibi öğrencilerin BİT aşinalık puanlarından 

öğrencilerin hangi SED grubuna ait olup olmadığını tahmin etmede şanstan daha iyisini 

yapabilir miyiz?” sorularına yanıt aranır. Ancak sınıflamada önemli olan, sınıflama 

işlemini yaparken doğru bir modele sahip olma gerekliliğidir. Yapılan yanlış bir 

sınıflama, bireylerin belli bir grubun üyesi olduğunu ima etmekte ve yapılan sınıflama 

analizleri de bu durumun devam etmesine neden olduğu unutulmamalıdır (Çokluk ve diğ. 

2014). 

PISA BİTA anketi çerçevesinde ele alınan bilgi iletişim teknolojileri 

aşinalıklarında birçok faktör devreye girmektedir. Bu faktörlerden bazıları; cinsiyet, 

sosyo ekonomik düzey (SED), okul türü, BİT cihazlarına sahip olma ve BİT’e yönelik 
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üst düzey becerilerde kendine güven sayılabilir. Bu araştırma kapsamında, ilgili 

araştırmalarda da (Demir, Kılıç ve Ünal, 2010; Güzeller, 2011; Lee ve Wu, 2011) sıklıkla 

dikkate alındığı görülen okul türü, SED ve cinsiyet incelenmiştir. 

Yirminci yüzyılın özelliklerinden biri, kadının toplumdaki konumu ve rolü ile 

ilgili derin değişimdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, özel ve kamusal 

yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği için sürekli bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu eğilim, 

toplumda cinsiyet ayrımı yapılmaksızın herkesin eşit olarak eğitim imkânlarından ve 

bununla beraber BİT teknolojilerinden faydalanması sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bu 

gereklilik toplumda eğitimden sorumlu olan kişi veya kurumlara eğitim imkânlarının ve 

teknolojilerinin cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit bir şekilde ulaştırma görevi yükler. 

Eğitimden sorumlu kişi veya kurumlar bu imkânların ne derece eşit dağıldığını ulusal 

veya uluslararası çalışmalarla ortaya koymaya çalışır. Bu nedenle pek çok araştırmada 

olduğu gibi bu araştırmada da cinsiyet farklılıkların gözlenmesi araştırmanın alt 

amaçlarından birisidir. 

PISA değerlendirmelerinde matematik, fen ve okuma becerilerinde sıklıkla okul 

türleri arasında manidar farklar görülmektedir. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye’de 

özellikle sınavlarla seçilen öğrencilerden oluşan okul türleri lehine farklar ortaya 

çıkmakta bu okul türlerine göre kendi içinde homojen kendi aralarında heterojen bir yapı 

ortaya çıkmaktadır (EARGED, 2011). Başarı alanında okul türleri arasında olan bu 

farklılığın kaynaklarından biri olma olasılığı doğrultusunda öğrencilerin BİT’e 

aşinalıklarının ne düzeyde olduğu araştırmacılar için bir araştırma konusudur. PISA’da 

ölçülen BİT aşinalıklarının okul türlerine göre farklılık gösterip göstermediği bu 

araştırmada yanıtı aranan araştırma sorularından birisidir. 

Toplumdaki sosyal ve ekonomik eşitsizliğin düzeyini değerlendirmek için 

kullanılan sosyo-ekonomik düzey indeksleri (Kut ve Salgür, 2015), toplumun dinamik 

yapısını, toplumdaki değişimleri, bu değişimlerin özellikle eğitim düzeyine yansımalarını 

anlamada yol göstericidir. SED genellikle kuvvetli bir öngörücüdür ve PISA 

uygulamalarında SED üzerinde özellikle durulmaktadır. Bununla birlikte BİT 

özelliklerinin farklı SED’den gelen bireyler için araştırılması bu araştırmanın diğer bir alt 

amacıdır.  

Yapılan araştırmalarda BİT aşinalıklarına yönelik ilgili literatür incelendiğinde, 

araştırmaların genel olarak ikiye ayrılabildiği görülebilmektedir. Birincisi, geleneksel 

öğretim ile BİT tabanlı öğretimin karşılaştırılarak BİT uygulamaların etkinliğini ortaya 

koyan çalışmalar (Bayraktar, 2002; Cengizhan 2007; Gül ve Yeşilyurt, 2011), diğeri ise 
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genellikle büyük ölçekli uygulamalardaki (PISA vb.) öğrenci başarıları ile BİT kullanımı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen (Aypay 2010; Demir, Kılıç ve Ünal 2010; Kubiatko ve 

Vlckova 2010; Ziya, Doğan ve Kelecioğlu 2010; Güzeller 2011; Tømte ve Hatlevik 2011; 

Lee ve Wu 2011; Cheung, Mak ve Sit, 2013; Güzeller ve Ertuna 2015; Tezoh 2015; 

Skryabin ve ark. 2015; Bilican Demir ve Yıldırım 2016) çalışmalardır.  

 

1.2.İlgili Araştırmalar 

Bu alt başlıkta BİT üzerine yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalara kronolojik 

olarak değinilmiştir. 

 

1.2.1.Ulusal Araştırmalar 

Aşkar ve Olkun (2005), PISA 2003 verilerini kullanarak okullarda BİT kullanımı 

ve bunun matematik ve problem çözme başarısı ile olan ilişkisini incelemişlerdir. Yapılan 

çalışmada Türkiye ile PISA uygulamasına katılan dört ülke (İsveç, ABD, Tayland, 

Uruguay) ve OECD ortalamaları bilgi iletişim teknolojileri maddelerine göre 

karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de okullarda bilgisayara erişim diğer 

ülkedekiler ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir düzeyde olduğu, okulda bilgisayar 

erişimi olan öğrencilerin matematik ve problem çözme puanlarının erişimi olmayanlara 

göre daha yüksek olduğu, evinde bilgisayarı olan öğrencilerin başarı puanlarının 

olmayanlardan daha yüksek olduğu, uzun süredir bilgisayar kullananların puanları kısa 

süredir kullananlara göre daha yüksek olduğu ve orta sıklıkta okulda bilgisayar ve 

interneti kullanan öğrencilerin puanlarının ise diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Aypay (2010) yaptığı çalışmada, PISA 2006 Türkiye örnekleminde 4942 

öğrencinin akademik başarıları ile BİT kullanımını arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Çalışmada t testi, varyans analizi, açımlayıcı faktör analizi ve regresyon analizi 

yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizine göre bilgisayarın “yazılım amaçlı 

kullanımı” ve “eğlence amaçlı kullanımı” olmak üzere iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır. 

Öğrencilerin akademik başarıları ile bilgisayar becerileri arasında manidar bir ilişki 

bulunmamış, SED ve cinsiyete göre manidar fark bulunmuştur. Bilgisayarı ölçülü 

kullanan öğrencilerin daha başarılı oldukları, eğitim düzeyi düşük olan ebeveyne sahip 

öğrencilerin diğerlerine nazaran daha fazla bilgisayarı yazılım amaçlı kullandıkları 
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görülmüştür. Genel olarak BİT kullanımının matematik, fen ve okuma becerileri 

başarıları ile manidar ilişki göstermemiştir.  

Demir, Kılıç ve Ünal (2010) yaptıkları çalışmada, PISA 2006 verilerini kullanarak 

matematik başarısı üzerinde cinsiyet, bilgisayarın eğlence amaçlı kullanımı, üst düzey 

bilgisayar becerilerinde özgüven, okul türü, SED, evdeki eğitim kaynakları, öğrenci- 

öğretmen oranı ve okulun eğitim kaynakları değişkenlerinin matematik başarısı ile 

ilişkilerini iki aşamalı hiyerarşik lineer model ile incelemiştir. Araştırma sonuçlarına 

göre, tüm değişkenler matematik başarısı ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Matematik 

başarısı üzerinde en fazla etkili değişkenden en az etkili değişken sırasıyla; cinsiyet, 

evdeki eğitim kaynakları, SED, BİT eğlence amaçlı kullanımı, üst düzey BİT 

becerilerinde özgüven ve öğrenci-öğretmen oranı olmuştur. Ayrıca okul türlerine göre 

matematik başarısı, Fen liseleri ve Anadolu liselerinde diğerlerine göre daha yüksek, 

cinsiyete göre de erkekler kızlardan daha yüksek başarı göstermiştir. Eğitim 

kaynaklarının niteliğinin yüksek ve öğrenci-öğretmen oranın düşük olması daha yüksek 

matematik başarısını göstermektedir. Kendi bilgisayarlarını eğlence amaçlı kullananların 

daha düşük matematik puanlarına, internetin kullanılması daha yüksek başarı puanlarına, 

evde bilgisayar kullananların daha düşük başarı puanlarına ve evde bilgisayarı 

olmayanların daha düşük başarı puanına sahip oldukları görülmüştür.  

Ziya, Doğan ve Kelecioğlu (2010) yaptıkları çalışmada PISA 2006 verilerini 

kullanarak matematik başarısı ile bilgisayar kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz 

etmişlerdir. Araştırmada üst düzey bilgisayar kullanımında özgüven, internet 

kullanımında özgüven, bilgisayarın eğlence ve internet amaçlı kullanımı ile bilgisayarın 

program ve yazılım amacıyla kullanımı matematik başarısı üzerindeki etkisini 

incelenmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, bu değişkenler ile 

birlikte matematik başarıları manidar bir ilişki göstermekte ve toplam varyansın yaklaşık 

%17.7’sini açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenlerin matematik başarısı üzerindeki göreli 

önem sırası internet kullanımında özgüven, program ve yazılım amacıyla bilgisayar 

kullanımı, üst düzey bilgisayar kullanımında özgüven ile bilgisayarın eğlence ve internet 

amaçlı kullanılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin iyi derecede bilgisayar bilgisi gerektiren 

işlemler konusunda, kelime-işlem ve elektronik tablolama programları kullanımı 

konusunda ve internet kullanımı konusundaki özgüvenlerinin matematik başarı düzeyini 

olumsuz etkilediği gözlenmiştir. 

Güzeller (2011) yaptığı çalışmada, PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrencilerin 

bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumlarının cinsiyet, okul türü ve bölge 
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değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini t testi ve varyans analizi ile 

incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bilgisayar öz-yeterlik inançları cinsiyete göre 

farklılık göstermezken, bilgisayar tutumları cinsiyete göre manidar bir farklılık 

göstermektedir. Bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları okul türü ve bölge 

değişkenine göre manidar farklılık bulunmuştur. 

Ayas ve Horzum (2013) ilköğretim öğrencilerinin ailelerinin internet tutumunu 

belirlemek ve öğrencilerin aile internet tutumu (demokratik, ihmalkâr, müsmahakar ve 

otoriter) ve internet bağımlılıklarının cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, anne baba eğitim 

seviyesi, evde internet olup olmadığı, anne ve babanın internet kullanım düzeyleri, 

internetle ilgili sorun yaşadığında kimden yardım aldığı ve interneti uzun süreli 

kullandığında kimden uyarı aldığına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 407 öğrenci 

üzerinde incelemişlerdir. Araştırmada kullanılan aile tutumu ölçeğinin sınıflama 

doğruluğu test edilmiş ve öğrenci ailelerinin internet kullanımı ile ilgili tutumlarının 

ölçekle sınıflandıkları gruplara doğru atanma olasılığını %87.7 olarak bulmuşlardır. 

Ayrıca aile internet tutumunda cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve internet kullanım 

becerisinin anlamlı değişkenler olduğu bulunmuştur. 

Güzeller ve Akın (2014) yaptıkları çalışmada, PISA 2006 verilerini kullanarak 

matematik başarısı ile BİT değişkenleri (internet kullanımı, program/yazılım kullanımı, 

internet kullanımında kendine güvenme ve üst düzey bilgisayar becerilerinde kendine 

güvenme) arasındaki ilişkiyi 40 ülke bazında incelemişlerdir. Yapılan çoklu regresyon 

analiz sonuçlarına göre, tüm ülkeler için açıklanan varyans ortalama %11’dir ve bu model 

anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur. 

Güzeller ve Ertuna (2015) yaptıkları çalışmada, PISA 2012 Türkiye örnekleminde 

öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyet, okul türü, bölge, okulda ve evde 

(hafta içi ve hafta sonu) internet kullanma sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelemişlerdir. PISA 2012’de uygulanan iki boyutlu Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ) ve 

PISA 2012 öğrenci anketinde yer alan öğrencilerin haftalık okul ve evde internet kullanım 

sürelerini inceleyen maddeleri kullanmışlardır. BTÖ’nün yapı geçerliğini test etmek için 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin iki boyutlu yapısı doğrulanmıştır. 

Öğrencilerin BTÖ’nün alt boyutlarındaki tutumlarının gruplar arasındaki farklılığını ise 

çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile incelemişlerdir. Araştırmanın bulgularına 

göre cinsiyet açısından BÖO boyutunda fark bulunmazken, BSO boyutunda kız 

öğrencilerin lehine manidar bir farklılık bulunmaktadır. Okul türü açısından ise BÖO 

boyutunda yalnızca genel liseler ile meslek liseleri arasında manidar fark varken BSO 
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boyutunda ise tüm okul türleri arasında manidar fark bulunmaktadır. Bölge değişkeni 

açısından, BÖO alanında manidar farklılık bulunmazken BSO alanında manidar 

farklılıklar ulaşılmıştır. Haftalık olarak internet kullanım süresi değişkenine göre, BÖO 

ve BSO boyutlarında farklılık göstermektedir. Okulda internet kullanımı BÖO boyutunda 

hiç kullanmayanların lehine farklılaşmanın olduğu, BSO boyutunda ise herhangi bir 

farklılaşma olmadığı görülmüştür.  BÖO ve BSO boyutlarında hafta içi ve hafta sonu 

internet kullanımlarıyla ilgili olarak manidar bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Tezoh (2015) yaptığı çalışmada, PISA 2012 verilerini kullanarak 37 ülkede evde 

BİT’e erişim, okulda BİT’e erişim, matematik derslerinde BİT’in kullanımı, okulda 

BİT’in kullanım sıklığı, okul ödevlerinde BİT’in kullanımı ve SED’in matematik 

okuryazarlığını hangi düzeyde yordadığını incelemiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi 

sonuçlarına göre SED’in matematik okuryazarlığını en yüksek oranda yordayan değişken 

olduğu ve OÖBİTK değişkenin de 37 ülkenin %65’inde ikinci sırada yordayan değişken 

olduğu görülmüştür. 

Bilican-Demir ve Yıldırım (2016) yaptığı çalışmada, PISA 2012 uygulamasına 

katılan öğrencilerin matematik, fen ve okuma performanslarının, okul içinde ve dışında 

BİT’i kullanımlarıyla başarı arasındaki ilişkileri hiyerarşik lineer modelleme ile 

incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin matematik, fen ve okuma 

performansındaki değişimin küçük ama anlamlı bir kısmı BİT’e dayalı değişkenlerce 

açıklanmaktadır. Öğrencilerin okul içerisinde bilgisayarı okul görevlerini yerine getirmek 

için kullanması ilgili bağımlı değişkenlerle negatif ilişki, öğrencinin bilgisayarın yanı sıra 

diğer iletişim teknolojileri kullanması pozitif ilişki göstermektedir. Ayrıca öğrencinin 

okul dışında interneti eğlence amaçlı kullanma sıklığı fen ve matematik alanları için 

öğrenci performansını artırmaktadır. Okulda öğrencinin okul görevleri için bilgisayarı 

kullanma sıklığı arttıkça matematik, fen ve okuma performanslarının düştüğü 

belirtilmiştir. 

Ulusal literatür incelendiğinde, ülkemizin BİT’e erişim hususunda OECD ülke 

ortalamasının gerisinde olduğu görülmektedir. Ülkemizin katıldığı PISA 2003 

uygulamasında bilgisayar ve interneti kullanan bireylerin kullanmayanlara göre daha iyi 

sonuçlar gösterdiği görülmektedir. Ancak daha sonraki uygulamalarda (PISA 2006, 2009 

ve 2012) bilgisayar ve internete erişimin arttığı görülmekle beraber yapılan çalışmalarda 

BİT kullanımı ile PISA başarısı arasında doğrusal ilişki olmadığı, BİT kullanımının belirli 

bir nokataya kadar başarıyı arttırdığı ancak belirli bir noktadan sonra düşürdüğü 

gözlenmiştir. Başka bir ifadeyle, belirli bir noktaya kadar BİT kullanımı arttıkça PISA 
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başarısı artmakta, kritik seviyeye ulaştıktan sonra BİT kullanımı arttıkça PISA başarısı 

düşmektedir. Ayrıca cinsiyete göre yapılan çalışmalarda, genellikle erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden daha fazla BİT’e zaman ayırdığı, BİT’e yönelik tutum ve üst düzey 

becerilerde erkek öğrenciler lehine sonuçlar çıktığı görülmektedir. Genel olarak cinsiyete, 

okul türüne ve SED’e göre yapılan karşılaştırmalar tutarsız sonuçlar ortaya koymaktadır. 

BİT kullanımının öğrencilerin başarılarının düşük ama anlamlı bir yordayıcısı oluğu 

görülmektedir. 

 

1.2.2.Uluslararası Araştırmalar 

Schumacher ve Morahan-Martin (2001) yaptıkları çalışmada, 1989 ve 1997 

yılında üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin bilgisayar deneyimlerindeki değişikleri 

cinsiyet bazında incelemişlerdir. 1989 yılında 318, 1997 yılında 301 olmak üzere toplam 

619 öğrenci; genel bilgisayar kullanımı, özel uygulamalarda bilgisayar kullanımı, beceri 

seviyesi ve farklı uygulamalar için deneyim durumunu sorgulayan anketi 

yanıtlamışlardır. Yapılan çalışmada ki-kare testi, t testi, ANOVA ve çoklu doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; 1989 yılında erkekler lehine olan 

farklılıklar 1997 yılında bazı bilgisayar yeterlilikleri halen erkekler lehine olsa da daha az 

seviyelere inmiştir. Ancak bilgisayar programlama ve bilgisayar oyunlarına erkek 

öğrenciler daha fazla zaman ayırdığı için daha deneyimli oldukları ortaya konmuştur. 

Ayrıca öğrencilerin %19’unun bilgisayar yeterliliği ve memnuniyeti, %36’sının internet 

açısından yoksun oldukları bulunmuştur. Bilgisayar hakkındaki tüm beceri ve deneyim 

toplam puanlarının bağımlı değişken, bilgisayar yeterliliğinin ve internet yeterliğinin 

bağımsız değişken olarak alındığı analizde bağımsız değişkenlerin anlamlı yordayıcı 

oldukları görülmüştür.  

Sam, Othman ve Nordin (2005) yaptıkları çalışmada, Malezya Sarawak 

üniversitesindeki 148 lisans öğrencinin bilgisayara yönelik kaygı, bilgisayar öz-

yeterliliği, internete yönelik tutumlarını ve internet kullanımlarını incelemişlerdir. Beş 

bölümden (demografik, internet kullanım sıklığı-kullanış amacı, bilgisayar kaygı ölçeği, 

internet tutum ölçeği ve bilgisayar özyeterlik ölçeği) oluşan daha önce geliştirilen anket 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lisans öğrencileri, orta düzeyde kaygı ve 

internete yönelik tutum, yüksek bilgisayar öz-yeterliliğine sahiptir. İnterneti ise daha çok 

araştırma yapma, elektronik kaynaklar indirme ve e-posta göndermek gibi eğitsel amaçlar 

için kullanmaktadırlar. Ayrıca internet aktiviteleri, internet kullanım seviyesine, 
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bilgisayara yönelik kaygı, bilgisayar öz-yeterliği ve internete yönelik tutum açısından 

öğrencilerin cinsiyetlerine göre manidar bir fark görülmezken öğrencilerin okudukları 

bölüme göre manidar fark görülmüştür.  

Teo (2008) yaptığı çalışmada, Singapur’da hizmet öncesi öğretmenlerinin 

bilgisayara yönelik tutumunu incelemiştir. Dört faktörden oluşan likert tipi ölçek 139 

öğretmene uygulanmış ve MANOVA yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, ölçeği 

oluşturan dört alt ölçek ve cinsiyet-yaşa göre manidar fark yokken, öğretmenlerin 

alanlarına göre manidar fark bulunmuştur. 

Kubıatko ve Vlckova (2010) yaptıkları çalışmada, PISA 2006 verilerini 

kullanarak Çek öğrencilerin fen başarıları ile BİT’e erişim, evde, okulda ve farklı 

ortamlarda kullanımına göre ilişkisini incelemişlerdir. Yapılan ANOVA sonuçlarına 

göre, bilgisayar kullananlar ile kullanmayanlar arasında, uzun süre bilgisayar kullananlar 

ile kısa süre bilgisayar kullananlar arasında, evde, okulda ve diğer yerlerde bilgisayar 

kullanma süresi arasında ve bilgisayar kullanım amacına göre daha fazla kullananlarla 

daha az kullananlar arasında fen başarıları açısından manidar fark bulunmuştur. 

Tømte ve Hatlevik (2011) yaptıkları çalışmada, PISA 2006 BİT anketi verilerini 

kullanarak Norveçli ve Finli öğrencilerin öz-yeterlilik, BİT kullanıcı profilleri ve 

cinsiyetleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. BİT kullanıcı profilleri, öğrencilerin BİT 

kullanım sıklıkları (eğlence amaçlı kullanımı ve eğitim aktivitelerinde kullanımı) dikkate 

alınarak oluşturulmuştur. Tanımlanan altı kullanıcı profili; digi-wired, digi-casual, 

analogue, digi-sporadic, digi-zapper ve digi-educationaldır. Yapılan analiz sonuçlarına 

göre; Norveçli öğrencilerin BİT’e yönelik öz-yeterlilikleri (internet kullanımı ve üst 

düzey becerilerde) Finli öğrencilere göre (hem erkek hem de kadın) daha yüksek 

bulunmuştur. Finli erkek öğrenciler kız öğrencilere nazaran daha yüksek öz-yeterliliğe 

sahipken, Norveçli erkek öğrenciler kız öğrencilere nazaran düşük bir farkla yüksek öz-

yeterliliğe sahiptirler. BİT üst düzey becerilerine yönelik öz-yeterliliğin yüksek olması, 

bilgisayarın eğlence amaçlı ve eğitim amaçlı giderek artan kullanımıyla (her kullanıcı 

profiline göre) ilişki göstermektedir. Buna bağlı olarak BİT’in üst düzey becerilerde artan 

kullanımı, giderek artan eğitim amaçlı kullanımını ile ilişki göstermektedir. Ayrıca BİT’e 

yönelik özyeterlilik bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ile pozitif ilişki göstermiştir. 

Lee ve Wu (2011) PISA 2009 BİTA anketi verilerini kullanarak; çevrimiçi okuma 

faaliyetlerinde bulunmanın, okuma becerileri ile bireylerin BİT’e yönelik görüşleri 

(tutum ve özgüven) ve BİT’e ulaşımı (evde ve okulda) arasındaki aracılığını 

incelemişlerdir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, çevrimiçi okuma aktiviteleri ile okuma 
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becerileri SED ve OECD ülkesi olma durumuna göre manidar farklılık gösterirken 

cinsiyete göre sadece okuma becerilerinde manidar farklılık gözlenmiştir. Gözlenen 

değişkenlerle yapılan yol analizine göre, BİT’e yönelik tutum, özgüven ve evde BİT 

kullanımı çevrimiçi okuma aktivitelerinin ve okuma becerilerinin pozitif yordayıcısı 

olmuştur. Aynı zamanda BİT’e yönelik tutum, özgüven ve evde BİT kullanımı çevrimiçi 

okuma aktivitelerinin kısmi aracılık (dolaylı olarak) rolü okuma becerileriyle pozitif ve 

manidar ilişki göstermiştir. Genel olarak, okulda BİT kullanımı hariç BİT’e yönelik 

özgüven, tutum ve evde BİT kullanılması okuma becerilerini ve çevrimiçi okuma 

aktivitelerini pozitif yönde etkilemektedir. 

Dukić, Dukić ve Kozina (2012) yaptıkları çalışmada, Hırvat teknik 

üniversitelerindeki 818 öğrencinin eğitim ve öğretim sürecindeki BİT kullanım amacını 

ve sıklığını ve bu değişkenlerin cinsiyet, yaş aralığı ve öğrenim görülen bölüm 

değişkenlerini manidar biçimde ayırıp ayırmadığı incelemişlerdir. Çalışmada 

öğrencilerin BİT kullanım sıklıkları ve BİT kullanım amaçlarını sorgulayan 14 değişken 

ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada betimsel istatistikler hesaplanmış ve ardından 

cinsiyet, yaş aralığı ve öğrenim görülen bölüm değişkenlere göre diskriminanat analizi 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin en çok bilgisayarı internet amacıyla 

kullandıklarını ortaya koymuştur. Cinsiyete göre yapılan diskriminant fonksiyon analizi 

sonuçlarına göre erkek ve kadın öğrencileri ayırmada en etkili değişkenin çizim ve dizayn 

yapma amacıyla olduğu ve erkeklerin kızlara göre daha iyi ayrıldığı görülmüştür. Yaş 

aralığı için ise hesap tablosu kullanımının ayırma fonksiyonunda en etkili ayırıcı değişken 

olduğu ve 25-51 yaş grubunun daha iyi sınıflandığı görülmüştür. Son olarak öğrenim 

görülen alan sonuçlarında cinsiyete benzer olarak çizim ve dizayn yapma amacıyla 

kullanımın en ayırıcı değişken olarak ayırma fonksiyonunda yer aldığı ve teknik alanda 

çalışan öğrencilerin daha iyi ayrıldığı belirlenmiştir. 

Biagi and Loi (2012) yaptıkları çalışmada, PISA 2009 verilerini kullanarak 23 

(PISA 2009’a katılan AB ülkeleri, İzlanda, Norveç ve Türkiye) ülkede bilgisayar 

kullanımı ile matematik, fen ve okuma becerileri arasındaki ilişkileri (öğrenci ve okul 

karakteristikleri kontrol altına alarak) incelemişlerdir. Bu kapsamda ayrıca okul 

performansında BİT’in etkisinin SED’e bağlı olma durumunu da incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda 3 farklı regresyon modeli kurulmuştur. Çalışma 

sonuçlarına göre, BİT kullanımı ile PISA sonuçları arasında genel olarak negatif bir ilişki 

görülmüştür. Beklenilenin aksine bazı değişkenler (bilgisayarda oyun oynama) PISA 

sonuçları ile pozitif ilişki göstermiştir. Ayrıca kullanım sıklığına bakılmaksızın 
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aktivitelerin çokluğu (sayısı) PISA sonuçları ile pozitif ilişki göstermiştir. BİT kullanım 

yelpazesi, herhangi bir aktivitenin kullanım sıklığına zıt olarak PISA performansıyla 

pozitif ilişki göstermiştir. Bununla birlikte SED’in ikinci modelde manidar etki 

göstermediği buna karşın son modelde genel olarak manidar ve pozitif bir ilişki gösterdiği 

görülmüştür.  

Cheung, Mak ve Sit (2013) PISA 2009 Hong Kong ve Kore verilerini kullanarak, 

öğrencilerin dijital okuma performansı ile cinsiyet arasındaki ilişkileri belirlemek için 

çevrimiçi okuma aktiviteleri, okulda BİT kullanımı, evde okul çalışmalarıyla ilgili BİT 

kullanımı ve evde eğlence amaçlı BİT kullanımının (dört indeks kullanılarak) aracılık 

etkisini incelemişlerdir. Hong Kong ve Kore’de kız öğrencilerin dijital okuma 

performansı erkeklerden manidar olarak yüksek bulunmuştur. SED ve basılı okuma 

materyalleri kontrol değişkeni olarak alındığı aracılık analizinde; Hong Kong’daki 

öğrencilerin dijital okuma becerileri ve cinsiyet arasında çevrimiçi okuma becerileri ve 

evde eğlence amaçlı BİT kullanımının kısmi aracılığı, Kore’de ise dijital okuma becerileri 

ve cinsiyet arasında evde eğlence BİT kullanımının kısmi aracılığı bulunmuştur. Sonuç 

olarak, okuma becerilerinde Hong Kong’lu kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 

başarılı olması çevrimiçi okuma becerileri ve evde eğlence amaçlı BİT kullanımı ile, 

Koreli kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olması evde eğlence amaçlı BİT 

kullanımı ile açıklanmaktadır. 

Skryabin ve diğ. (2015) yaptıkları çalışmada 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin ulusal 

BİT gelişmişlik düzeyinin ve bireysel BİT kullanımının matematik, fen ve okuma 

becerileri başarılarına etkisini incelemişlerdir. TIMMS 2011, PIRLS 2011 ve PISA 2012 

verilerinin kullanıldığı çalışmada hem ülke hem de bireysel düzeyde hiyerarşik lineer 

model uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, ulusal ekonomik gelişmişlik 

düzeyi kontrol altına alındığında, ulusal BİT gelişmişlik düzeyi 4. sınıf ve 8. sınıf 

düzeyinde de matematik, fen ve okuma becerileri açısından pozitif bir yordayıcı olmuştur. 

Ayrıca öğrencilerin cinsiyeti ve SED’i kontrol edildiğinde bireysel BİT kullanım düzeyi 

önemli bir yordayıcı olmaktadır.  

Uluslararası literatürde daha derinlemesine çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda genel olarak, BİT’e yönelik öz-yeterlilik, üst düzey BİT becerileri 

ve tutum hususunda erkek öğrencilerin kızlardan daha başarılı ve olumlu tutuma sahip 

oldukları, BİT kullanımında kızlarla erkekler arasındaki farkın giderek kapandığı 

görülmektedir. Cinsiyete göre yapılan çalışma sonuçları ulusal sonuçlar gibi tutarsızdır, 

başka bir deyişle kimi zaman manidar fark bulunurken kimi zaman manidar fark 
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bulunamamıştır. Ayrıca yapılan regresyon çalışmalarına göre, BİT kullanımı PISA 

başarısı ile bazı araştırmalarda negatif bazı araştırmalarda pozitif ilişki göstermiştir. BİT 

kullanımının aşırı olduğu durumlarda, öğrenci başarılarının düştüğü, yalnızlık 

duygusunun hâkim olduğu, okula gecikme ve okuldan kaçma gibi eylemlerin arttığı 

görülmektedir. Aslında BİT kullanımında bilgisayar kullanımı ile oyun konsolu 

kullanmanın aynı anlama gelmediği sonucu çıkarılabilmektedir. Aynı zamanda BİT 

kullanımın çevrimiçi okuma aktivitelerinde ve dolaylı olarak da dijital okuma 

becerilerinin manidar bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Ayrıca BİT’e yönelik 

özyeterlik genel olarak BİT kullanımı ile pozitif ilişki göstermektedir. BİT üzerine 

yapılan diskriminant çalışmalarında, en iyi yordayıcının üst düzey becerilerde kendine 

güven olduğu gözlenmiştir. 

Genel olarak ulusal ve uluslararası uygulamalar üzerine yapılan araştırmalarda, 

BİT üzerine sınıflama doğruluğu çalışmalarına rastlanılmamıştır. Bu araştırmada, farklı 

matematik yeterlik düzeyine sahip öğrencilerin PISA 2012’de tanımlanan BİT 

aşinalıklarının ülkelere göre manidar fark gösterip göstermediği, ülkelerde okul türü, SED 

ve cinsiyetlere göre incelenen farklılıkların gerçekten ne dereceye kadar doğru 

sınıflandırıldığı, gruplaşma gösteren bireylerin birbirlerinden ayırt edilip edilemeyeceği 

ve grupların ayrılmasında etkili olan değişkenlerin neler olacağı sınıflama çalışması ile 

ortaya konulacaktır. 

 

1.3.Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı; PISA 2012 sonuçlarına göre farklı matematik 

yeterlik düzeyine sahip ülkelerdeki (Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay) 15 yaş 

grubu öğrencilerin bilgi-iletişim teknolojilerine aşinalık düzeylerinin okul türü, SED ve 

cinsiyetlere göre sınıflama doğruluklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu 

genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1. Öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerine aşinalık düzeyleri açısından ülkeler 

(Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay) arasında manidar fark var mıdır? 

2. Ülkelerde (Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay) öğrencilerin bilgi iletişim 

teknolojilerine aşinalık düzeyleri açısından cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey ve okul 

türlerine göre sınıflama doğrulukları ne düzeydedir?  
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1.4.Önem 

Eğitim sisteminin en önemli girdisi olan öğrencilerin teknolojik araç gereçlere 

sahip olması, yatkınlığı/aşinalığı, bu araçları öğretim faaliyetlerinde kullanabilmeleri ve 

bu araçlara yönelik tutumları; eğitim politikası ve stratejilerinin oluşturulmasında önemli 

bir etken olarak yerini korumaktadır. Teknolojik araçların eğitim alanında geniş yer 

bulması öğrencilerin bu araçlara ilişkin düşüncelerinin, eğilimlerinin ve tutumlarının 

belirlenmesi ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Teknolojik araçların günlük yaşamda 

ve eğitimde ne düzeyde kullanıldığının değerlendirilmesi ulusal ve uluslararası düzeyde 

yapılmaktadır. 

Uluslararası düzeyde yapılan PISA 2012 değerlendirmelerine göre OECD 

ülkelerinin çoğunda, 15 yaş grubundaki öğrencilerin büyük çoğunluğu evde ve okulda 

bilgisayar kullanmaktadır. Bilgisayara erişimin, modern toplum yaşamına katılım için ön 

koşul haline geldiği ve bilgisayarların öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğu bir 

dünyada asıl mesele, bazı öğrenci gruplarının (cinsiyet, okul türü, SED gibi) BİT’e 

aşinalıklarının bulunduğu toplum içinde özellikle de uluslararası düzeyde geride kalıp 

kalmamaları önem taşımaktadır. Uluslararası düzeyde son yıllarda “dijital 

bölünme/sayısal uçurum”un ülkeden ülkeye farklılaşma gösterdiği bilinmekte ve bu 

durum uluslararası uygulamalarda daha çok dikkat çekmektedir. Özellikle de “Türkiye’de 

geleceğin teminatı olan 15 yaş grubundaki bireylerin BİT aşinalığının okul türü, SED ve 

cinsiyetlere sınıflama doğruluğu ne düzeydedir?” sorusunu akla getirmektedir. 

Belirtilen özelliklerden dolayı bu araştırmada, PISA 2012’de matematik yeterlik 

düzeyine göre farklı düzeylerde başarı gösteren ülkeler arasındaki BİT aşinalıklarının 

arasında fark olup olmadığı, BİT aşinalıklarının okul türü, SED ve cinsiyete göre 

öğrencilerin grup üyeliklerinin tahmin edilip edilmeyeceği araştırılmıştır. Kültürlerarası 

bir çalışma olması dolayısıyla PISA 2012 uygulamasında farklı başarı düzeyindeki 

ülkelerin BİT’e yönelik özellikleri karşılaştırılacağından eğitim sisteminin karar vericileri 

ve diğer paydaşları için dikkat çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca sınıflama çalışmalarının 

davranış bilimlerinde çok nadir kullanılması alanda yapılacak olan çalışmalara fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1.5.Sayıltılar 

PISA 2012’de Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghaylı öğrenciler için 

kullanılan ölçme aracının (BİTA anketi) kültürel yanlılık içermediği varsayılmıştır. 
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1.6.Sınırlılıklar 

1. PISA 2012 BİTA anketinde “Genel Bilgisayar Kullanımı” indeks değeri 

olmadığı için araştırma kapsamına alınmamıştır. 

2. Karşılaştırılacak ülkeler seçilirken, okul türlerinden (ilköğretim, genel lise ve 

meslek lisesi) herhangi birisi bulunmayan veya okul türleri denk olsa da ilgili okul 

türünde öğrenci katılımının çok az olduğu ülkeler (ülkeler arasında okul türleri açısından 

karşılaştırma yaparken sorun teşkil edeceğinden) araştırma kapsamına alınmamıştır.  

3. Araştırma kapsamında bağımlı değişkenler; cinsiyet, okul türü ve SED ile 

sınırlandırılmıştır.  
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BÖLÜM 2 

 

YÖNTEM 

 

2.1.Araştırma Modeli  

Bu araştırmada PISA 2012 verilerine göre BİT aşinalığı; okul türü, SED ve 

cinsiyetlere göre sınıflama doğruluğu açısından dört ülke (kültür) karşılaştırılacaktır. 

Araştırma bu açıdan, değişkenler arasındaki ilişkileri ve ilişkilerin derecesini ortaya 

koyan, korelasyonel bir araştırmadır. Korelasyonel araştırmalar, değişkenler arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılmasında, ilişki düzeyinin belirlenmesinde etkili olan ve bu 

ilişkilerle deneysel çalışmalar için muhtemel ipuçları sağlayan çalışmalardır (Çokluk ve 

diğ., 2014; Fraenkel ve Wallen, 2012; Anderson ve Anderson, 1998; Gall, Borg ve Gall, 

1996). Ayrıca bu çalışma PISA 2012 BİTA anketi verileri üzerinde yapılan ikincil analiz 

araştırmasıdır. İkincil analiz araştırması, yapılan bir araştırma için elde edilip kullanılan 

verilerin farklı bir araştırma sorusunu cevaplamak için tekrar kullanılmasıdır. 

 

2.2.Evren-Örneklem 

PISA öğrenci evreni, uygulamaya katılan ülkelerin okullarında eğitim gören ve 

uygulamanın yapıldığı tarihte yaşları 15 yıl 3 ay ve 16 yıl 2 ay arasında değişen eğitime 

devam eden öğrencilerden oluşmaktadır. Uygulamaya katılacak öğrencilerin yaş kriterine 

göre seçilmesi ülkelerin eğitim sistemindeki farklılıklardan dolayıdır (OECD, 2014b). 

PISA 2012 uygulamasına katılacak olan örneklem grubu belirlenirken (Rusya 

hariç), tabakalı örnekleme ve küme örneklemeyi birlikte içeren iki aşamalı bir örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Tabakalı örneklemede ülkelerin bölgesel sınıflamaları dikkate 

alınmakta, ikinci aşamada her bir bölgeden ağırlıklandırılarak belirlenen öğrenci sayısına 

ve okul türlerine göre belli sayıda okul belirlenmekte ve her okuldan 35 civarı öğrenci 

örnekleme seçilmektedir. Eğer seçilen okuldaki kişi sayısı 35’ten az ise tüm öğrenciler 

uygulamaya katılmaktadır (OECD, 2014b).  

PISA 2012 uygulamasına, 65 ülkeden 15 yaş grubunda 32.696.985 öğrenciyi 

temsilen 512.363 öğrenci katılmıştır. PISA 2012 BİTA anketine ise 65 ülke arasından 42 

ülkeyi temsilen 311.376 öğrenci katılmıştır (OECD, 2014b). Bu çalışmaya Türkiye, 
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Yunanistan, Portekiz ve Şanghay örneklemleri dahil edilmiştir. Ülkeler seçilirken PISA 

2012 uygulamasında ülkelerin ortalama matematik performansına göre yer aldıkları 

yeterlilik düzeyleri, okul türlerinin benzer olması, örneklem sayılarının yakınlığı ve BİTA 

anketinden elde edilen indeksler açısından kayıp veri miktarının %5’in altında olması 

kriterleri dikkate alındıktan sonra kalan ülkeler arasından seçkisiz olarak belirlenmiştir. 

PISA 2012’de tanımlanan yeterlik düzeyleri kesme puanları aralıklarına göre 

değerlendirildiğinde 6. yeterlik düzeyinde ve 1. yeterlik düzeyinin altında ülke olmadığı 

için, 4. ve 5. başarı düzeyinde olan 5 ülke arasından seçkisiz olarak Şanghay; 3. başarı 

düzeyindeki 22 ülke arasından seçkisiz olarak Portekiz; 1. ve 2. başarı düzeyindeki 15 

ülke arasından seçkisiz olarak Yunanistan seçilmiştir. Türkiye araştırmaya doğrudan 

dahil edilmiştir. Örnekleme dahil edilen bu ülkelerin evren ve örneklem sayıları ile ülke 

ortalama performans puanına göre yer aldıkları yeterlik düzeyleri Çizelge 2.1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2.1 

 

Ülkelerin PISA 2012’deki Evren, Örneklem Sayıları ve Matematik Yeterlilik Düzeyleri 
 Evren Örneklem Matematik Yeterlik Düzeyi 

Türkiye 955349 4848 2 

Yunanistan 103732 5125 2 

Portekiz 127537 5572 3 

Şanghay 89544 5177 5 

Kaynak. PISA 2012 Technical Report, 2014, 178. PISA 2012 Results in Focus, 2014, 10. 

 

2.3.Verilerin Elde Edilmesi 

Bu araştırmada PISA BİTA anketinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu anket 

öğrencilere, PISA öğrenci anketinin içerisinde yer alan bir alt bölüm olarak 

uygulanmaktadır. 

Bu araştırmada kullanılacak veriler; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şangay’da 

uygulamaya katılan öğrencilerin PISA 2012 BİTA anketinde yer alan maddelere 

verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Bu anket dokuz alt boyut içermektedir. Bu alt 

boyutlar; evde bilgi iletişim teknolojilerine erişim (EBİTE), okulda bilgi iletişim 

teknolojilerine erişim (OBİTE), genel bilgisayar kullanımı (GBK), eğlence amaçlı bilgi 

iletişim teknolojilerinin kullanımı (EBİTK), okul ile ilgili işlerde evde bilgi iletişim 

teknolojileri kullanımı (OEBİTK), okul ile ilgili işlerde okulda bilgi iletişim 

teknolojilerinin kullanımı (OBİTK), matematik derslerinde bilgi iletişim teknolojileri 
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kullanımı (MDBİTK), okul öğrenmeleri için bilgisayarın önemli olması (BÖO) ve okul 

öğrenmeleri için bilgisayarın sınırlı olması (BSO)’dır. Bu çalışmada, GBK alt boyutunun 

indeks değeri olmadığı için araştırma dışında bırakılmış ileri analizlerde diğer sekiz 

sürekli indeks kullanılmıştır. Bu indekslere yönelik iç tutarlılık katsayıları, ülkelere göre 

her bir alt boyut için Çizelge 2.2’de verildiği gibidir.  

 

Çizelge 2.2 

 

Dört Ülkenin Bilgi İletişim Teknolojileri Anketi Alt Boyutları Güvenirlik Katsayıları 

 BİTA Anketi Alt Boyutları 

Ülkeler 

E
B

İT
E

 

O
B

İT
E

 

E
B

İT
K

 

O
E

B
İT

K
 

O
B

İT
K

 

M
D

B
İT

K
 

B
Ö

O
 

B
S

O
 

Türkiye .78 .75 .90 .86 .89 .92 .79 .77 

Yunanistan .64 .68 .86 .88 .91 .92 .67 .65 

Portekiz .55 .62 .83 .88 .92 .93 .68 .78 

Şanghay .65 .70 .86 .81 .82 .91 .72 .71 

Kaynak: PISA 2012 Technical Report, 2014, 338-339. 

 

Çizelge 2.2’de görüldüğü gibi BİTA alt boyutlarına yönelik indekslerin iç 

tutarlılık anlamında güvenirlik düzeyleri ülkelere göre .55 ile .93 arasında değişmektedir. 

Ülkelere göre güvenirlik katsayısı değerlerinin birbirine yakın olduğu da görülmektedir. 

EBİTE alt boyutunda en düşük kestirimler, MDBİTK alt boyutunda en yüksek kestirimler 

elde edilmiştir.  

Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e (2009) göre Cronbach 

alfa, güvenirliğin alt sınırı olup bu değerin .70’den büyük olması güvenirlik için yeterli 

kabul edilmektedir. Anketin sekiz alt boyutunda bu sınırın altında olduğu görülmekte 

beraber, örneklem büyüklüğü de dikkate alındığında bu değerlerin kabul edilebilir 

düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre güvenirlikler en az orta düzeydedir.  

 

2.3.1.Bilgi İletişim Teknolojileri Aşinalık Anketi 

PISA BİTA anketi öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerine aşinalığını 

belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. BİTA anketinde toplam 62 madde bulunup, 

dokuz alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutların sekizinde (genel bilgisayar kullanımı 

hariç) yer alan maddeler 3, 4 ve 5 dereceli ölçeklendirilmiştir. Alt boyutlar düzeyinde 

ortalaması 0 (OECD ortalaması), standart sapması 1 olmak üzere standartlaştırılmış 
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indeks puanları elde edilmiştir. Buna göre negatif indeks değerleri öğrencinin ortalamanın 

altında olduğunu göstermektedir. Bu indeks değerlerini ortalama indeks değerleri ile 

karşılaştırarak yorumlamak mümkündür. Genel olarak indeks değerlerinin üçte ikisi ±1 

aralığında yer almaktadır. Her indeks değeri alt boyuttaki soruların bileşke puanını 

yansıtmaktadır ve diğer indeks değerlerinden bağımsızdır. Bireysel indeks değerleri 

kategorik gerçek madde yanıtları hakkında bilgi vermemekte ve ankete katılanların 

maddeleri ne ölçüde onayladığı indeks değerinden belirlenememektedir (OECD, 2014b). 

Türkçe formu Ek 1’de verilen BİTA anketi alt boyutları aşağıda kısaca açıklanmıştır 

(OECD, 2014a): 

 

2.3.2.1.Evde Bilgi İletişim Teknolojilerine Erişim (EBİTE) 

On bir maddeden oluşan EBİTE, öğrencilerin evlerinde bulunan bilgi iletişim 

teknolojilerine yönelik cihazları “var ve kullanıyorum, var ama kullanmıyorum ve yok” 

şeklinde üç dereceli cevap seçeneği ile ölçen alt boyuttur. 

 

2.3.2.2.Okulda Bilgi İletişim Teknolojilerine Erişim (OBİTE) 

Yedi maddeden oluşan OBİTE, öğrencilerin okulunda bulunan bilgi iletişim 

teknolojilerine yönelik cihazları “var ve kullanıyorum, var ama kullanmıyorum ve yok” 

şeklinde üç dereceli cevap seçeneği ile ölçen alt boyuttur. 

 

2.3.2.3.Genel Bilgisayar Kullanımı (GBK) 

 Beş maddeden oluşan GBK, bilgisayarı ilk kullanma yaşı ve interneti ilk kullanma 

yaşını “6 veya 6 yaşından küçük, 7-9 yaş, 10-12 yaş, 13 veya daha büyük” şeklinde beş 

dereceli ölçekle; hafta içinde okulda interneti ne kadar süre kullandığı, hafta içinde okul 

dışında interneti ne kadar süre kullandığı ve hafta sonunda okul dışında interneti ne kadar 

süreyle kullandığını “Hiç, 1-30 dk, 31-60 dk, 1-2 saat arası, 2-4 saat, 4-6 saat, 6 saatten 

fazla” şeklinde 7 dereceli cevap seçeneği ile ölçen alt boyuttur. 

 

2.3.2.4.Eğlence Amaçlı Bilgi iletişim Teknolojilerinin Kullanımı (EBİTK) 

On maddeden oluşan EBİTK, öğrencilerin genellikle eğlence amaçlı okul 

dışındaki faaliyetlerinde BİT kullanım sıklığını “Hiç ya da neredeyse hiç, ayda bir ya da 
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iki, haftada bir ya da iki, hemen hemen her gün, her gün” şeklinde beş dereceli cevap 

seçeneği ile ölçen alt boyuttur. 

 

2.3.2.5.Okul ile İlgili İşlerde Evde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı (OEBİTK) 

Yedi maddeden oluşan OEBİTK, öğrencilerin genellikle okul ile ilgili işlerinde 

evde bilgisayar kullanım sıklığını “Hiç ya da neredeyse hiç, ayda bir ya da iki, haftada bir 

ya da iki, hemen hemen her gün, her gün” şeklinde beş dereceli cevap seçeneği ile ölçen 

alt boyuttur. 

 

2.3.2.6.Okul ile İlgili İşlerde Okulda Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı (OBİTK) 

Dokuz maddeden oluşan OBİTK, öğrencilerin okulda genellikle okul işleriyle 

ilgili bilgisayar kullanım sıklığını “Hiç ya da neredeyse hiç, ayda bir ya da iki, haftada bir 

ya da iki, hemen hemen her gün, her gün” şeklinde üç dereceli cevap seçeneği ile ölçen 

alt boyuttur. 

 

2.3.2.7.Matematik Dersinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı (MDBİTK) 

Yedi maddeden oluşan MDBİTK, öğrencilerin son bir ay içinde bilgisayarı 

matematik derslerinde kullanımını “Evet öğrenciler yaptı, evet ama sadece öğretmen 

uyguladı, hayır” şeklinde üç dereceli cevap seçeneği ile ölçen ve PISA 2012 

uygulamasında eklenen yeni bir alt boyuttur. MDBİTK, öğretmenlerin veya öğrencilerin 

matematik dersleri sırasında ve hangi görevler için bilgisayar kullanıp kullanmadığını 

ölçmektedir. Bu indeksteki yüksek değerler, özellikle öğrenciler tarafından bilgisayarlarla 

gerçekleştirilen matematik görevine karşılık gelir. 

 

2.3.2.8.Bilgisayara Yönelik Tutum Okul Öğrenmeleri İçin Bilgisayarın Önemli Olması 

(BÖO) 

BÖO, öğrencilerin bilgisayara yönelik olumu tutumlarını “Kesinlikle katılıyorum, 

katılıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum” şeklinde dört dereceli cevap 

seçeneği ile ölçen alt boyuttur. PISA 2012 uygulamasında eklenen yeni bir alt boyuttur. 

  



25 

 

 

 

2.3.2.9.Bilgisayara Yönelik Tutum Okul Öğrenmeleri İçin Bilgisayarın Sınırlı Olması 

(BSO) 

BSO, öğrencilerin bilgisayara yönelik olumsuz tutumlarını “Kesinlikle 

katılıyorum, katılıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum” şeklinde dört 

dereceli cevap seçeneği ile ölçen alt boyuttur. PISA 2012 uygulamasında eklenen yeni bir 

alt boyuttur. 

 

2.3.2.10.Sosyo-Ekonomik Düzey (SED) 

SED indeksi; PISA uygulamasında elde edilen ebeveyn meslek düzeyi, ebeveyn 

eğitim düzeyi ve evdeki maddi imkânlar indeksinden (evdeki eğitim kaynakları indeksi, 

kültürel imkânlar indeksi, aile imkân indeksi ve evdeki kitap sayısı değişkeninden oluşan) 

elde edilmiş bir değişkendir (OECD, 2014b). SED değişkeni sürekli olup, her ülkede %27 

alt ve üst grup durumu dikkate alınarak alt, orta ve üst SED olmak üzere üç kategorili bir 

değişkene dönüştürülmüştür. 

 

2.4.Verilerin Analizi 

PISA 2012 uygulaması ağırlıklı olarak matematik okuryazarlığına odaklanmakla 

birlikte fen ve okuma becerilerini de içeren bilişsel testler, öğrenci anketi, okul anketi, 

ebeveyn anketi, eğitim kariyer anketi, finansal okuryazarlık anketi ve BİTA anketini 

kapsamaktadır (OECD, 2015). Uygulanan BİTA anketine ait öğrenci verileri PISA’nın 

uluslararası internet adresinden indirilmiştir (https://www.oecd.org/pisa/data). 

Birinci araştırma sorusunda, öğrencilerin BİT’e aşinalık düzeyleri açısından 

ülkeler (Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay) arasında manidar fark olup olmadığı 

MANOVA; ikinci araştırma sorusunda, öğrencilerin BİT’e aşinalık düzeyleri açısından 

okul türü, SED’e ve cinsiyetlerine göre sınıflama doğruluklarını belirlemek için 

diskriminant fonksiyon analizi kullanılmıştır. Belirtilen analizleri yapmak için SPSS 20.0 

programından yararlanılmıştır. 

 

2.4.1.Ön Çalışmalar 

2.4.1.1.Kayıp Verilerin Ele Alınması 

Rubin (1987) kayıp veri durumunu birim ve madde düzeyinde ele almaktadır. Bu 

araştırmada da kayıp veriler birim ve madde düzeyinde iki açıdan ele alınmıştır. Kayıp 



26 

 

 

 

veriler incelenirken öncelikle birim düzeyinde kayıp veriler dikkate alınmış ve sekiz 

bağımlı değişken içerisinden iki veya daha fazla değişkene cevap vermeyen bireyler 

analizden çıkarılmıştır. Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’dan sırasıyla 271 

(%5,59), 237(%4,62), 231(%4,04) ve 48(%0,93) veri analizden çıkarılmıştır.  

Enders (2010) kayıp veri mekanizmasını tam seçkisiz kayıp (MCAR), seçkisiz 

kayıp (MAR) ve seçkisiz olmayan kayıp (NMAR) olmak üzere üç kategoriye 

ayırmaktadır. Bu mekanizmalardan sadece tam seçkisiz kayıp durumunda veriler ihmal 

edilebilmektedir. Verilerin tam seçkisiz kayıp özelliği gösterip göstermediği farklı 

yöntemlerle test edilebilmektedir. Bunlar; Little’s MCAR testinin kullanılması ve p 

değerinin manidar olmaması durumunda kayıp verilerin seçkisiz dağıldığı kabul 

edilmektedir (Little, 1998). Tabachnick ve Fidell (2013, 2015) eldeki veriler ile kayıp 

verilerin test edilmesini önermektedir. Daha açık bir ifadeyle, bağımlı değişkenlere göre 

oluşturulan kukla değişkenin bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre manidar fark 

gösterip göstermemesine göre değerlendirmekte ve tam seçkisiz kayıp için manidar 

çıkmaması gerekmektedir. Alpar (2013), değişkenlerin eksik ve eksik olmayan şeklinde 

iki kategoriye indirilmesini, değişken çiftleri arasındaki korelasyon katsayısının 

hesaplanmasını ve elde edilecek düşük korelasyon katsayılarının her bir değişken çiftinin 

kayıp verilerdeki rastgele dağılımı göstereceğini belirtmektedir. Belirtilen kayıp veri 

değerlendirme yöntemleri uygulanmıştır. Öncelikle kayıp veriler kontrol edilerek kayıp 

veri oranına bakılmış, kayıp verideki örüntüye Little’s MCAR testi yapılarak kayıp 

değerlerin tam seçkisiz kayıp, seçkisiz kayıp ve seçkisiz olmayan kayıp türlerinden 

hangisine dahil olduğu test edilmiştir. Çizelge 2.3’te her bir ülkeye ait kayı veri miktarı 

ve MCAR sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 2.3 

 

Ülkelerin Veri, Kayıp Veri ve MCAR Test Sonuçları 
 Veri adedi Kayıp veri adedi Little’s MCAR (p) 

Türkiye 4577 95 .076 

Yunanistan 4888 46 .014 

Portekiz 5491 174 .007 

Şanghay 5130 9 .095 

 

Çizelge 2.3’te görüldüğü üzere; Türkiye ve Şanghay’da verilerin ihmal 

edilebileceğini, Portekiz ve Yunanistan’da ise ihmal edilemeyeceğini göstermektedir. 

Ayrıca kayıp verilerin yansız dağılıp dağılmadığına yönelik bağımlı değişkenlerden 
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oluşturulan kukla değişken (0-1) ile okul türü, SED ve cinsiyetler arasında bir ilişki olup 

olmadığı test edilmiştir. Her ülke bazında elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’de okul 

türü-matematik dersinde bilgisayar kullanımı, okul türü-bilgisayarın sınırlı olması ve 

SED-evde BİT’e erişim arasında manidar fark varken, diğer bütün alt boyutlarda manidar 

fark bulunmamıştır. Şanghay’da bağımlı değişkenler ile okul türü, cinsiyet ve SED’e göre 

manidar fark çıkmamıştır. Yunanistan’da okul türü-matematik dersinde bilgisayar 

kullanımı ve okul türü-okul öğrenmeleri için bilgisayarın önemli olması arasında manidar 

fark çıkmıştır. Portekiz’de cinsiyet-matematik dersinde bilgisayar kullanımı, okul türü-

okulda BİT’e erişim, okul türü- matematik dersinde bilgisayar kullanımı, okul türü-okul 

öğrenmeleri için bilgisayarın önemli olması ve SED-evde BİT’e erişim arasında manidar 

fark çıkmıştır. Ayrıca her bir ülkede alt boyutlardan oluşturulan kukla değişken üzerinden 

hesaplanan korelasyon katsayısının en yüksek .007 olduğu görülmüştür. 

Elde edilen tüm sonuçlardan Türkiye ve Şanghay verilerin tam seçkisiz dağılım 

gösterdiği, Yunanistan ve Portekiz verilerinin MCAR sonuçlarının manidar çıkmadığı 

ancak bağımsız değişkenler ile kukla değişken arasında yapılan analizlerin çoğunda 

manidar çıkmaması ve alt boyutlar arasındaki korelasyonun çok düşük olması verilerin 

tam seçkisiz kayıp değil de seçkisiz kayıp özelliği gösterdiği söylenebilir. 

Little ve Rubin (1987) ve Acock (2005)  kayıp verilerin tam seçkisiz dağılması 

durumunda silme ve basit atamaya yönelik yöntemlerin kullanışlı olduğunu 

belirtmektedir. Türkiye ve Şanghay’da sırasıyla 95 ve 6 kayıp veri yerine ortalama atama 

işlemi yapılmıştır. Seçkisiz kayıp durumunda ise en çok olabilirlik ve çoklu veri atama 

yönteminin diğer yöntemlere nazaran önemli üstünlük sağladığı (Demir, 2013), EM 

algoritmasının tam seçkisiz kayıp ve seçkisiz kayıp durumunda yansız parametre 

tahminleri ürettiği (Enders, 2010) ve özellikle bu yöntemlerin büyük örneklemlerde 

geleneksel yöntemlere göre daha iyi sonuç ürettiği belirtilmektedir (Acock, 2005). Bu 

bilgilerden hareketle Yunanistan ve Portekiz’de kayıp veriler yerine EM algoritması 

ataması yapılmıştır.  

2.4.1.2.Uç Değerlerin İncelenmesi 

Beklenen değerlerin dışında olan değerlere veya aşırı değerlere sahip olan bireyler 

uç değer olarak adlandırılır ve test sonuçları üzerinde etkisi olacağı için incelenmesi 

gerekmektedir (Çokluk ve diğ., 2014). 

Hair ve diğ. (2014) büyük örneklem boyutu için standart değer aralığının ±4 

aralığında tutulabileceğini belirtmektedir. Bu araştırmada, her ülkede ±4 aralığının 
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dışında kalan; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’dan sırasıyla 73, 196, 133 ve 39 

veri silinmiştir. Ancak Türkiye’de veri kaybının aşırı olması nedeniyle sadece bir alt 

boyutta -4 çok yakın olan (-4,0178) 138 değer analizde tutulmuştur. Uç değer silme 

işleminde basıklık katsayıları çok yüksek olan alt boyutlar üzerinden uç değer silme 

işlemleri yapılmıştır. Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’dan sırasıyla 357, 266, 

261 ve163 uç değer silinmiştir. Her bir ülkede kalan veri sayısı sırasıyla; 4147, 4426, 

5106 ve 4928’dir. 

Çok yönlü uç değerleri belirlemek için mahalanobis, leveraj ve cook’s değerleri 

incelenmiştir. Mahalonobis uzaklığı, bir verinin diğer verilerin kütle merkezinden 

uzaklığı olup kütle merkezi bütün değişkenlerin ortalamalarının kesişim noktası olarak 

tanımlanmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013, 2015). Mahalonobis uzaklığı χ2 dağılımı 

kullanılarak değerlendirilir ve p<.001 (χ2=29.558) gibi oldukça tutucu bir olasılık 

kestirimi bu uzaklık için uygundur. Barnett ve Lewis (1978) yordayıcı ve örneklem 

büyüklüğüne göre kritik değerler oluşturmuşlardır ve örneklem sayısının 500 olduğu 

durumda ve beş tane bağımlı değişken varsa 25’in üzerindeki değerlerin çok yönlü uç 

değer olduğunu belirtmektedir (Akt.; Field, 2013). Mahalonobis uzaklığı değişkenler 

arasındaki ilişkileri (korelasyonları/kovaryansları) dikkate alır ve örneklem varyans-

kovaryans matrislerinin homojen olduğu varsayımı altında hesaplanmaktadır (Alpar, 

2013). Araştırmada her ülkede veriler üzerinde mahalanobis uzaklıkları belirlenmiş ancak 

kovaryans matrisleri (Box M testi) homojenliğine hassas olduğu için çok değişkenli uç 

değerler silinmemiştir. Leveraj değerleri incelendiğinde uç değerlerle karşılaşılmaktadır. 

Ancak bu uzaklık ölçüsü denklem 1’de görüldüğü gibi mahalanobis uzaklığına bağlı 

olarak hesaplanmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013, 2015).  

 

NN

UzakMah
Leveraj

1

1

..



            (1) 

 

Stevens (2009), yordayıcı sayısının örneklem sayısına oranının (p/n) ortalama 

leveraj değerini oluşturduğunu ve leveraj değerinin 0 ile 1 arasında değer aldığını 

belirtmekte;  Hoaglin ve Welsch (1978), 2p/n oranının uç değerleri gösterdiğini hatta 

araştırmacıların bu oranı 3p/n olarak da değerlendirebileceklerini önermektedir. 

Literatürdeki önerilerde leveraj değeri mahalanobise bağlı olarak hesaplandığı için çok 

değişkenli uç değerler değerlendirilirken silme işlemi yapılmamıştır. 



29 

 

 

 

Ayrıca cook’s uzaklık ölçüsü test edilmiştir. Bu uzaklık ölçüsü regresyon 

katsayılarındaki değişikliğin bir ölçüsüdür ve böylece hangi değerlerin regresyon 

denklemini etkilemede en etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Stevens, 2009). Uzaklık 

ölçüsü olarak kullanılan cook’s katsayısının 1’den büyük olan değerleri uç değer olarak 

nitelendirilmektedir (Cook ve Weisberg, 1982). Cook’s uzaklık ölçüsüne göre uç değer 

olarak belirlenen noktaların analizden çıkarılıp çıkarılmayacağını karar vermek için 

dikkatle incelenmelidir. Bu verilerin uç değer olarak nitelendirilmesi farklı bir süreçten 

kaynaklanıyorsa o zaman veriler silinmelidir (Stevens, 2009). Yapılan çalışmada cook’s 

değerlerinin 1’den küçük olması çok değişkenli uç değerlerin silinmemesi için ikinci 

geçerli bir sebep teşkil etmektedir. 

Tek yönlü ve çok yönlü uç değerlerin değerlendirilip silinmesiyle beraber her ülke 

yaklaşık olarak %10 veri silinmiştir. Literatürde kayıp veri miktarı ne kadar olduğunda 

ihmal edilebileceğine dair net bir bilgi olmamakla beraber, Hair ve diğ. (2014) kayıp 

verilerin seçkisiz dağıldığı durumlarda %10’un altındaki kayıp verilerin ihmal 

edilebileceğini belirtmektedir. 

 

2.4.2.Varsayımların İncelenmesi 

2.4.2.1.Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Normallik 

Verilerin aritmetik ortalama, mod, medyan, standart sapma, çarpıklık, basıklık, 

çarpıklık ve basıklık katsayılarının kendi standart hatalarına oranı ve yüzdeliklerinin 

incelenmesi normallik varsayımımın değerlendirilmelerinde betimsel yöntemler olarak 

adlandırılmaktadır (Abbott, 2011; Tabachnick ve Fidell, 2013, 2015). Tek değişkenli 

normallik değerlendirilirken, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 aralığında yer alması 

(Çokluk ve diğ., 2014; Büyüköztürk, 2014) ve yüzdeliklerin (25, 50 ve 75) arasındaki 

farkın az olması tek değişkenli normalliğin sağlandığının kanıtıdır. Çizelge 2.4’te ülkelere 

göre betimsel istatistikler verilmiştir. 
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Çizelge 2.4 

 

BİTA Anketi Alt Boyutlarının Dört Ülkeye Ait Betimsel İstatistikleri 

 

 

E
B

İT
E

 

O
B

İT
E

 

E
B

İT
K

 

O
E

B
İT

K
 

O
B

İT
K

 

M
D

B
İT

K
 

B
Ö

O
 

B
S

O
 

T
Ü

R
K

İY
E

 

Ort. -1.115 -.387 -.284 .140 -.324 .253 .088 .180 

Medyan -1.046 -.417 -.272 .182 -.139 .191 .028 .342 

Mod -.689 -.754 -.363 .053 -1.610 -.775 1.305 -.149 

SS 1.137 1.090 .992 .808 1.046 1.074 1.018 1.099 

Min. -4.018 -2.804 -3.975 -2.444 -1.610 -.775 -2.900 -2.158 

Mak. 2.783 2.826 3.969 3.431 3.248 2.801 1.305 2.408 

Çar. -.203 -.288 -.210 -.320 .162 .582 -.351 -.212 

Bas. .673 .510 .584 .960 -1.047 -.762 -.589 .016 

Yüz. 

25 -1.775 -.754 -.944 -.255 -1.610 -.775 -.510 -.149 

50 -1.046 -.417 -.272 .182 -.139 .191 .028 .342 

75 -.303 .234 .362 .617 .470 1.137 1.305 1.009 

Y
U

N
A

N
İS

T
A

N
 

Ort.  -.155 .134 .115 -.085 .119 -.031 -.088 .303 

Medyan  -.303 .234 .088 .053 .218 -.775 .028 .342 

Mod  .150 -.084 .088 -.999* -1.611 -.775 -.510 -.149 

SS  .877 .917 .890 .994 .976 .971 .891 .818 

Min.  -2.787 -2.804 -3.975 -2.444 -1.610 -.775 -2.900 -2.158 

Mak.  2.783 2.826 3.107 3.733 3.303 2.801 1.305 2.408 

Çar.  .349 .011 -.196 -.130 -.302 1.024 -.026 -.163 

Bas.  .877 1.003 .859 .951 -.319 .056 -.482 .980 

Yüz. 

25 -.689 -.417 -.455 -.685 -.399 -.775 -.510 -.149 

50 -.303 .234 .088 .053 .218 -.775 .028 .342 

75 .416 .542 .648 .517 .839 .731 .552 .701 

P
O

R
T

E
K

İZ
 

Ort.  .082 .133 .178 .339 -.063 .123 .213 .146 

Medyan  .150 .234 .179 .412 .058 -.119 .028 -1.489 

Mod  .150 -.084 -.002* .053 -1.610 -.775 1.304 -.1149 

SS  .719 .773 .788 .728 1.003 1.015 .856 .932 

Min.  -2.787 -2.804 -2.827 -2.444 -1.610 -.775 -2.900 -2.158 

Mak.  2.783 2.826 3.659 2.860 3.303 2.801 1.305 2.408 

Çar.  .061 .073 .027 -.348 -.167 .895 -.178 -.050 

Bas.  .757 .906 .977 .844 -.787 .006 -.896 .685 

Yüz. 

25 -.303 -.417 -.272 -.091 -.785 -.775 -.510 -1.489 

50 .150 .234 .179 .412 .058 -.119 .028 -1.489 

75 .630 .542 .646 .812 .670 .870 1.305 0.701 

Ş
A

N
G

H
A

Y
 

Ort.  -.532 -.844 -.364 -.590 -.963 .029 -.363 -.102 

Medyan  -.689 -.754 -.363 -.448 -1.610 .191 -.510 -.149 

Mod  -.689 -.754 -.363 -2.444 -1.610 -.775 -.510 -.149 

Std.Sap.  .850 .969 .806 .978 .836 .805 .942 .865 

Min.  -3.924 -2.804 -2.827 -2.444 -1.610 -.775 -2.900 -2.158 

Mak.  2.783 2.826 3.107 3.733 3.957 2.801 1.305 2.408 

Çar.  .361 -.185 -.028 -.333 .953 .604 .226 -.553 

Bas.  .867 .499 .664 .224 -.067 -.039 -.408 .869 

Yüz. 

25 -1.046 -1.461 -.840 -.999 -1.610 -.775 -1.057 -.149 

50 -.689 -.754 -.363 -.448 -1.610 .191 -.510 -.149 

75 -.087 -.084 .088 .053 -.399 .731 .028 .342 

* En küçük mod değeri verilmiştir. 
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Çizelge 2.4’te görüldüğü üzere; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’ın 

betimsel istatistiklerine yönelik incelemelerde; ortalama, mod ve medyanın çoğu alt 

grupta birbirine yakın olduğu, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 arasında yer aldığı 

görülmüştür. Yüzdelikler incelendiğinde; her bir ülkede 50. yüzdelik ile 25. yüzdelik 

arasındaki fark, 75. yüzdelik ile 50. yüzdelik arasındaki fark ile yakın değerler 

göstermektedir ve bu durum dağılımın her iki yönde simetrik bir yapı gösterdiğinin 

kanıtıdır. 

Normallik varsayımını incelemenin diğer yöntemi Kolmogorov-Smirnov hipotez 

testinin yapılmasıdır. Yapılan Kolmogorov-Smirnov hipotez testi her ülkenin her bir alt 

boyutunda manidar çıkmıştır (p<.05), ancak normallik varsayımı değerlendirmesinde 

dikkate alınmamıştır. Çünkü, Wilcox ve Keselman (2003) parametrik testlerin temel 

varsayımlarından olan normallik varsayımı; grupların varyans ve çarpıklık açısından 

farklılaştığı ya da örneklemin çok fazla aykırı noktaya sahip olduğu durumlarda, 

normallik varsayımına yönelik geleneksel yöntemlerin sekteye uğradığını 

belirtilmektedirler. Schoder, Himmelmann ve Wilhelm (2006) yaptıkları simülasyon 

çalışmasında Kolmogorov-Smirnov testinin, normal dağılım varsayımını test etmek için 

uygun bir test olmadığını; Hair ve diğ. (2014) örneklem sayısının, örneklem hatasını 

azaltarak istatistiksel gücü arttıran etkiye sahip olduğunu küçük (n<30) ve büyük 

örneklemlerde (n>1000) bu testin oldukça hassas olduğunu, örneklem büyüklüğü arttıkça 

küçük farkların manidar çıkma olasılığının arttığı (Howitt ve Cramer, 2011; Abbott, 

2011) vurgulamaktadır. Tüm bu göstergelere dayalı olarak BİTA aşinalık anketi 

verilerinin, her ülkenin her bir alt boyutunda normal dağılım gösterdiği söylenebilir. 

İkinci araştırma sorusunda yapılacak olan MANOVA ve diskriminant fonksiyon 

analizde; MANOVA açısından her ülkenin kendi içinde okul türü, SED ve cinsiyet çapraz 

gruplarında (18 grup) normallik varsayımını sağlanması gerekmektedir (Tabachnick ve 

Fidell, 2013, 2015). Genel olarak her ülkede her alt grupta (okul türü*SED*cinsiyet) 

normallik varsayımı incelendiğinde, çarpıklık katsayılarının ±2 sınırları içerisinde yer 

alsa da kabul edilebilir olduğunu (George ve Mallery, 2010) basıklık katsayısının bazı alt 

gruplarda ±2 sınırını aştığı görülmüştür. Basıklık katsayısının bu sınırları aşması 

(özellikle de sivri dağılımlarda) çok değişkenli istatistiklerin gücü üzerinde çok az etkisi 

olduğu (Stevens, 2009; Sharma, 1996) için dikkate alınmamıştır Ayrıca diskriminant 

fonksiyon analizi açıaısndan; her ülkede okul türü, SED ve cinsiyete göre ayrı ayrı 

verilerin normal dağılması gerekmektedir. Yapılan normallik incelemelerinde verilen 

çarpıklık katsayılarının ±1, basıklık katsayıları ±1,5 aralığında yer aldığı için (George ve 
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Mallery, 2010) normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Çok değişkenli normallik, iki veya 

daha fazla değişkenin birlikte normal olarak dağıldığını varsayar. Tek değişkenli 

normallik, çok değişkenli normalliği garanti etmese de, tüm değişkenler bu gereksinimi 

karşılıyorsa, çok değişkenli normallikten sapmalar genellikle önemsizdir ve bu 

varsayımın ihlali, büyük örneklemler ile çalışıldığında çok az etkiye sahiptir (Hair ve diğ., 

2014). Verilerin çok değişkenli normallik gösterdiği Bartlett küresellik testi ile ortaya 

konulabilir; χ2 istatistiği veren Bartlett testi sonucunun yüksek olması verilerin çok 

değişkenli normalliği sağladığı söylenebilir (Tavşancıl, 2005). Bartlett testi sonuçları 

Türkiye (χ2=4203.24, p<.05), Yunanistan (χ2=4195.40, p<.05), Portekiz (χ2=3876.07, 

p<.05) ve Şanghay’da (χ2=4210.89, p<.05) manidardır ve çok değişkenli normallik için 

kanıt sunmaktadır. 

 

2.4.2.2.Tek ve Çok Değişkenli Homojenlik 

Bir sürekli değişkende gözlenen değişimin diğer değişkenlerde de aynı şekilde 

gözlenmesidir. Başka bir ifadeyle, ortalamaları karşılaştırılacak olan grupların 

varyanslarının eşit olmasıdır. Yapılan Levene testi sonuçlarına göre grupların varyansları 

homojen değildir (p<.05). Araştırma kapsamında eşit olmayan grup büyüklükleri varsa 

bu varsayımın yok sayılabileceğini ve araştırmacıların varyansın heterojenliği yerine, 

örneklem sayısına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini (Zimmerman, 2004) ve 

gruplandırılmamış verilerde eşvaryanslılığın ihlali analizin gücünü zayıflasa da hayati 

öneme sahip olmadığını ve oldukça katı olduğunu bir test olduğunu belirtilmektedir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013, 2015). Bu sebeplerden dolayı, varyansların homojenliği 

sağlanmamasına rağmen ihmal edilmiştir. 

Her ülkede yapılan Box M varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği testi 

sonuçlarına göre varyans-kovaryans matrisleri homojen değildir (p<.05). Ancak Stevens 

(2009) Box M testinin çok değişkenli normalliğe duyarlı olduğunu ve bu yüzden 

kovaryans matrisleri eşit olsa bile eşvaryanslılık testinin manidar çıkabileceğini; 

Tabachnick ve Fidell (2013, 2015) Box M testinin büyük örneklemlerde aşırı katı olduğu 

için kritik bir önem taşımadığını, Hair ve diğ. (2014) grup büyüklükleri birbirine yakınsa 

(büyük grup/küçük grup<1.5) bu varsayımın ihlalinin çok az etkiye sahip olduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca Sharma (1996), yordayıcı sayısının fazla olması ve grup 

büyüklüklerinin farklı olması bu testin daha duyarlı hale geldiğini vurgulamaktadır. Bu 

yüzden varyans-kovaryas matrisleri homojenliği sağlanmasa da ihmal edilmiştir. 
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2.4.2.3.Doğrusallık 

Yordanan değişkenler için standardize edilmiş artıkların incelenmesidir. Yapılan 

grafiksel incelemelerde doğrusallığın sağlanamadığı görülmüştür. Ancak çok değişkenli 

normallik varsayımının sağlanması değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olduğuna 

işaret etmektedir (Çokluk ve diğ., 2014). Bu yüzden verilerin doğrusallık varsayımını 

karşıladığı kabul edilmiştir. 

 

2.4.2.4.Çoklu Bağlantılılık 

Çoklu bağlantılılığın belirlenmesi için; değişkenler arasındaki korelasyonlar, VIF 

değeri, CI değeri ve varyans oranları incelenmiştir. Bir yordayıcının diğer yordayıcılar ile 

güçlü bir ilişkiye sahip olup olmadığını ölçen VIF değerinin [1/(1-R2)] 10’dan büyük 

olması; tolerans değerinin (1/VIF) 0,1’in altında olması, CI değerininin 30’dan büyük 

değer alması ve değişkenler arasındaki korelasyonun .80’den büyük olması (Stevens, 

2009; Field, 2013; Hair ve diğ., 2014) ve değişkenlerin varyans oranlarının genel olarak 

%50’yi geçmesi (Tabachnick ve Fidell, 2013, 2015) çoklu bağlantılılık olarak 

adlandırılmaktadır. Araştırma kapsamında her ülkede her alt boyutta VIF değerlerinin 

10’da küçük,  CI değerlerinin 30’dan küçük, tolerans değerinin 0,1’den büyük ve 

değişkenler arasındaki korelasyonun en fazla .44 olduğu ve varyans oranlarının da en 

yüksek .50 dolaylarında olduğu için çoklu bağlantılılık probleminin olmadığı 

görülmüştür. 

 

2.4.3.Yapılan Analizler 

2.4.3.1.Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) 

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA); iki veya daha fazla bağımlı değişken 

ölçümlerinin oluşturduğu kombinasyonun bağımsız değişkenlerin gruplarına göre eş 

zamanlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını, eğer bir farklılık varsa bunun bağımsız 

değişkenden mi yoksa şanstan mı kaynaklandığını belirlemek üzere yapılır (Tabachnick 

ve Fidell, 2013, 2015). Diğer bir ifadeyle, MANOVA’da ortalamalar arasındaki farklar 

ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel manidarlığı ile ilgilenir ve genel olarak tek 

değişkenli varyans analizinin iki veya daha fazla bağımlı değişken olma durumlarına 

genelleştirilmiş halidir. Bu analizle her bir bağımlı değişken için ayrı ayrı yapılacak olan 

ANOVA işleminin önüne geçilir ve çok sayıda yapılacak olan ANOVA işlemine 
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karışabilecek olan I. tip hata da (tesadüfen ortaya çıkma ihtimali) engellenmiş olur 

(Howitt ve Cramer, 2011). Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki açıklanma 

oranını (varyans) gösteren ve etki büyüklüğü olarak adlandırılan eta-kare (η2) 0 ile 1 

arasında değer alır. Bu değer .01 düzeyinde küçük, .06 düzeyinde orta, .14 düzeyinde 

büyük olarak yorumlanır (Green ve Salkind, 2013). 

Araştırmamızda MANOVA sonuçları değerlendirilirken; eşit olmayan örneklem 

büyükleri olduğu için Pillai’s Trace değeri kullanılmıştır (Can, 2014; Howitt ve Cramer, 

2011). Ülkeler arasında ortaya çıkan manidar farklılığın kaynağını bulabilmek için alt 

boyutlarda her ülke arasında post hoc testlerinden Scheffe testi uygulanmıştır. Scheffe 

testi, I. tip hata riskini en aza indirme hususunda son derece temkinli bir test olduğundan 

tüm post-hoc testlerin içinde en çok kullanılan test olma özelliğini taşımaktadır (Gravetter 

ve Walnau, 2013). 

 

2.4.3.2.Diskriminant Fonksiyon Analizi 

Diskriminant fonksiyon analizi Tabachnick ve Fidell (2013, 2015) tarafından; bir 

takım yordayıcıdan, değişkenlerin doğrusal kombinasyonuna dayalı olarak grup 

üyeliğinin tahmin edilmesi işlemi, Alpar (2013) tarafından, her birinde p tane değişken 

bulunan k tane gruptan (k>2) elde edilecek olan doğrusal kombinasyon yardımıyla, p tane 

değişkeni olan yeni bir bireyi, bu gruplardan herhangi birine yerleştirmek istediğimizde 

kullanılan istatistiksel yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bu analizde, çoklu regresyonda 

olduğu gibi bağımlı değişkenle maksimum düzeyde ilişkili olan yordayıcıların doğrusal 

kombinasyonu elde edilmekte ve bu elde edilen bileşenler kullanılarak gözlemler 

gruplardan herhangi birisine atanmaktadır. Yapılan tanımlar dikkate alındığında 

diskriminant analizinin; kategorileri birbirinden ayıran yordayıcıların kombinasyonları 

açısından “ayırma” ve birey ya da nesneleri “sınıflama” olmak üzere iki işlevi 

bulunmaktadır  (Huberty ve Olejnik, 2006).  

Diskriminant fonksiyon analizi değişik amaçla kullanılmaktadır (Kalaycı, 2016; 

Çokluk ve diğ., 2014): 

 Bir verinin (birey ya da nesne) grup üyeliğini tahmin etmek,  

 Ayırma fonksiyonu eşitliğini kullanarak, verileri sınıflamak 

 Bağımlı değişkenin varyansının ne kadarının bağımsız değişkenler tarafından 

açıklandığını belirlemek 
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 Grupları ayırmada etkili olan ve olmayan değişkenleri belirlemek veya göreli 

önem sırasını belirlemek, 

 Verilerin (birey ya da birimlerin) tahminlere dayalı olarak sınıflanıp 

sınıflanmadığını test etmek üzere kullanılır. 

Diskriminant analizi bir bütün olarak kategorik bir değişken (iki veya daha fazla 

kategorili) ile birbiriyle ilişkili olan sürekli değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklar ve 

bahsedilen kategorik değişken önceden bilinir. İlgilenilen birey ya da nesnenin ilişki 

ölçümler temelinde kategorik değişkenin gruplarına tayin edilmesi amaçlanır 

(McLachlan, 2004).  

Yapılan diskriminant analizi sonucunda denklem 1’deki fonksiyon elde 

edilmekte; Z diskriminant fonksiyon puanını, a fonksiyondaki sabit değeri, W ilgili 

bağımsız değişkenin standartlaştırılmamış katsayısını (regresyondaki beta katsayısı) ve X 

bağımsız değişkenleri göstermektedir (Hair, William, Black, Babin ve Anderson, 2014). 

 

nknkkjk XWXWXWaZ  ...2211                                        (1) 

 

Yapılan diskriminant analizi sonuçlarının (sınıflama tablosu) ne derece başarılı 

olduğu (analizin geçerliliği) farklı yaklaşımlarla incelenebilmektedir. Bu çalışmada 

kullanılacak olan maksimum şans kriteri yaklaşımı, ayrıma fonksiyonu sonucunda elde 

edilen doğru sınıflama yüzdesi, gözlem sayısı en yüksek olan grubun toplam gözlem 

sayısı içindeki payından büyük değil ise ayırma fonksiyonunun iyi bir ayrım yapamadığı 

söylenir. Örneğin, gözlem sayısının 60 ve 70 olduğu iki gruplu bir çalışmada maksimum 

şans kriteri 70/130=.54 olacaktır. Diskriminant analizinin esas amacı tüm gruplardaki 

gözlemlerin doğru olarak sınıflandırılmasıdır. Ancak bunun pratikte sağlanması çok 

düşük bir ihtimaldir. Bununla birlikte sınıflama doğruluğu şansa göre ne kadar yüksek 

olmalıdır? Örneğin şansa göre sınıflama %50 ise %70’lik bir sınıflama, şansın ötesinde 

bir sınıflama yapıldığına dair yorum yapabilmek için yeterince haklı bir gerekçe midir? 

Bununla ilgili literatürde kesin bir bilgi olmamakla beraber, Hair ve diğ. (2014) analiz 

sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğunun şansa göre sınıflama doğruluğundan %25 

fazla olması gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, şansa göre sınıflama %40 ise, elde 

edilecek sınıflama doğruluğu oranı en az %50 olmalıdır.  

Sınıflama çalışaması yapılırken, bağımlı değişkendeki kategori sayısının ikiden 

fazla olduğu durumlarda model parametreleri grupları birbirinden en iyi ayırcak şekilde 
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hesaplandığından (Albayrak, 2006) ve sayıltılarının karşılanması durumunda daha güçlü 

sonuçlar ortaya koyduğundan (Çokluk ve diğ., 2014) diskriminant fonksiyon analizi 

kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler içerisinde, herhangi bir 

değişkene öncelik vermek için bir neden olmadığı (bir tercihe sahip olmadığımız) ve 

azaltılmış bir yordayıcı seti (en az yordayıcı) ile model oluşturulmak istediğimiz için 

aşamalı (stepwise) diskriminant fonksiyon analizi kullanılmıştır.
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BÖLÜM 3 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, yapılan çalışmada üç araştırma sorusu için elde edilen bulgular ve 

bu bulgulara yönelik yorumlar yer almaktadır. Ayrıca bulgular ilgili araştırmalarla 

kısmen tartışılmıştır.  

 

3.1.BİT Aşinalık Düzeyinin Ülkelere Göre Karşılaştırılması 

Bu araştırmanın birinci sorusu “öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerine aşinalık 

düzeyleri açısından ülkeler (Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Şanghay) arasında manidar 

fark var mıdır?” şeklindedir. Bu soruya yanıt oluşturmak üzere MANOVA yapılmıştır ve 

analiz sonuçları Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 

Ülke Değişkenine Göre BİT Aşinalık Düzeyinin Karşılaştırılması 

 Pillai’s Trace F Hip. sd Hata sd p η2 

Ülke .543 512.968 24 55764 .000 .181 

   

Çizelge 3.1’de verilen MANOVA sonuçlara göre farklı kültürlerden gelen 

öğrencilerin bilgi iletişim teknolojileri aşinalıkları arasında manidar fark bulunmuştur 

[Pillai’s Trace=.543 F(24,55764)=512.968, p<.05, η2=.181]. Bununla beraber; BİT aşinalık 

anketi alt boyut indekslerinin doğrusal bileşeninden elde edilen indekse ait varyansın 

%18’i ülke farklılıklarından kaynaklanmaktadır ve bu değer geniş etki büyüklüğü olarak 

açıklanmaktadır (Green ve Salkind, 2013). Ayrıca ülkeler arasında ortaya çıkan manidar 

farklılığın kaynağını bulabilmek için alt boyutlarda her ülke arasında post hoc testlerinden 

Scheffe testi uygulanmıştır. Öğrencilerin BİT’e aşinalıklarının alt boyutlarını oluşturan 

her bir indeks için ülkelere göre aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 

3.2’de, alt boyutlar arasındaki çoklu karşılaştırma (post hoc) analiz sonuçları Çizelge 

3.3’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.2 

 

Ülkelerde BİT Aşinalığı Alt Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
  TÜRKİYE YUNANİSTAN PORTEKİZ ŞANGHAY 

İndeksler n 4147 4425 5097 4928 

EBİTE X  -1.115 -.154 .082 -.532 

SS 1.137 .876 .719 .850 

OBİTE X  -.387 .134 .133 -.844 

SS 1.090 .917 .773 .970 

EBİTK X  -.284 .115 .178 -.364 

SS .992 .890 .788 .806 

OEBİTK X  .140 -.085 .339 -.590 

SS .806 .994 .728 .978 

OBİTK X  -.324 .148 -.064 -.963 

SS 1.046 .976 1.003 .836 

MDBİTK X  .253 -.031 .123 .029 

SS 1.074 .971 1.015 .805 

BÖO X  .088 -.088 .213 -.363 

SS 1.018 .890 .856 .942 

BSO X  .180 .302 .146 -.102 

SS 1.099 .818 .932 .865 

 

Çizelge 3.3 

 

Ülkelere Göre BİTA Anketi Alt Boyutları Varyans Analizi Sonuçları 

İndeksler 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın 

Yönü 

EBİTE 3659.94 3 1219.98 1517.59 .000 .197 P>Y>Ş>T 

OBİTE 3215.61 3 1071.87 1221.15 .000 .165 Y=P>T>Ş 

EBİTK 1076.12 3 358.71 478.09 .000 .072 P>Y>T>Ş 

OEBİTK 2364.82 3 788.28 1011.87 .000 .140 P>T>Y>Ş 

OBİTK 3339.87 3 1113.29 1194.99 .000 .162 Y>P>T>Ş 

MDBİTK 198.76 3 66.25 70.84 .000 .011 T>P>Ş>Y 

BÖO 918.03 3 306.01 357.64 .000 .055 P>T>Y>Ş 

BSO 408.42 3 136.14 157.45 .000 .025 Y>T=P>Ş 

 

Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3 incelendiğinde BİTA anketi alt boyutlarında her ülke 

arasında manidar fark bulunmuş, sadece OBİTE alt boyutunda Portekiz ile Yunanistan 

arasında ve BSO alt boyutunda Portekiz ile Türkiye arasında manidar fark 

bulunamamıştır. Her alt boyutta manidar fark olmakla birlikte burada EBİTE indeks 

sonucuna değinilmiştir. EBİTE alt boyutunda Türkiye ( X =-1.115, SS=1.137), 

Yunanistan ( X =-.154, SS=.876), Portekiz ( X =.082, SS=.719) ve Şanghay ( X =-.532, 

SS=.850) arasında manidar fark vardır [F(3,18593)=1517.59, p<.05 ve η2=.197]. EBİTE 
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indeksine ait varyansın %20’si ülke farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ülke 

değişkeninin her bir bağımlı değişken üzerinde etkililiği incelendiğinde; evde BİT’e 

erişim, okulda BİT’e erişim, okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı ve okul ile ilgili 

işlerde evde BİT kullanımı üzerinde yüksek etkisi (sırasıyla η2=.197, .165, .140 ve .162); 

eğlence amaçlı BİT kullanımı üzerinde orta düzeyde etkisi (η2=.072); matematik dersinde 

BİT kullanımı, bilgisayarın önemli olması ve bilgisayarın sınırlı olması üzerinde ülke 

değişkenin düşük düzeyde (η2=.011, .025, .055) etkisi vardır. Çizelge 3.3’te genel olarak 

ülkeler karşılaştırıldığında; evde BİT’e erişim, okulda BiT’e erişim, eğlence amaçlı BİT 

kullanımı, okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı ve bilgisayarın öğrenmeler için 

önemli olması (olumlu tutum) alt boyutlarında Portekiz’in; okulda BİT’e erişim, okul ile 

ilgili işlerde okulda BİT kullanımı ve bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) alt 

boyutlarında Yunanistan’ın; matematik dersinde BİT kullanımında Türkiye’nin diğer 

ülkelere göre manidar olarak yüksek indeks değerlerine sahiptir. BİT aşinalığı açısından 

genel olarak ikinci ve üçüncü sırada genel olarak Türkiye ile Yunanistan’ın yer 

değiştirdiği, evde BİT’e erişim hariç her alt boyutta en son sırada ise Şanghay’ın yer aldığı 

görülmektedir. 

Aşkar ve Olkun (2003) PISA 2003 verilerini kullanarak Türkiye’de okulda BİT 

kullanımının OECD ülkelerinin çok gerisinde olduğunu; Şahinkayası (2008) Türk 

öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımında AB ülkelerine göre özgüvenlerinin daha 

düşük olduğunu ve daha az internet kullandıklarını; Usluel, Kelecioğlu ve Mazman 

(2010) üst düzey BİT görevlerinde kendine güven, internet BİT görevlerinde kendine 

güven, eğlence amaçlı BİT kullanımı ve BİT program kullanımında Türkiye’nin her alt 

boyutta Yunanistan’dan manidar şekilde yüksek olduğu, Wastiau ve diğ. (2013) 11. 

sınıflarda eğitimde BİT kullanımında öğretmen desteği Portekiz’de %45’ten fazla iken, 

Türkiye ve Yunanistan’da %10’un altında olduğunu, Chisăliţă ve Creţu (2014) PISA 

2012 örnekleminde BİT’e erişimde Yunan öğrencilerin Avrupa Birliği ülkelerinin 

gerisinde kaldığını, Yıldız-Durak ve Seferoğlu (2015) yaptıkları çalışmada BİT 

kullanımında Türkiye’nin Finlandiya ve Kore’nin gerisinde kaldığını; OECD (2015) 

PISA 2012 verilerine göre Türk, Şanghay, Yunan ve Portekizli öğrencilerin bilgisayara 

erişimi sırasıyla %70, %92, %95 ve %98 olduğu; internete erişimi sırasıyla %58, %85, 

%88 ve %95 olup (OECD, 2015) çalışmamızda elde edilen evde BİT’e erişim alt 

boyutundaki ülkeler arasında manidar farklılığı desteklemektedir. Ülkeler arasındaki 

farklar PISA 2009 verilerine göre azalsa da halen manidar fark vardır ve ülkemiz özellikle 

OECD ülkelerine göre düşük düzeydedir (OECD, 2015).  
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3.2. Ülkelere Göre Sınıflama Doğrulukları 

Bu araştırmanın ikinci sorusu “Ülkeler arasında (Türkiye, Yunanistan, Portekiz, 

Şanghay) öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerine aşinalık düzeyleri açısından cinsiyet, 

SED ve okul türlerine göre sınıflama doğrulukları arasında fark var mıdır?” şeklindedir. 

Bu soruya yanıt oluşturmak için önce MANOVA sonra aşamalı (stepwise) diskriminant 

fonksiyon analizi yapılmıştır. Diskriminant fonksiyon analizi MANOVA’nın tersidir. 

MANOVA’da grup üyeliğinin, bağımlı değişkenlerin kombinasyonları üzerindeki 

manidar ortalama farkla ilişkili olup olmadığı sorgulanır. Bu sorgulamadaki ileri amaç, 

diskriminant fonksiyon analizi bakış açısıyla değişkenlerin kombinasyonunun grup 

üyeliğini tahmin etmek için kullanılıp kullanılmayacağıdır (Tabachnick ve Fidell, 2013, 

2015). Başka bir ifadeyle; gruplar arasındaki manidar bir fark, diskriminant fonksiyon 

analiz ile herhangi bir puanın hangi gruptan geldiğine yönelik bir tahminde 

bulunabileceğimizi göstermektedir. 

 

3.2.1.Türkiye’de Sınıflama Doğruluğu 

Çizelge 3.4’te Türkiye örnekleminin okul türü, SED ve cinsiyete göre öğrenci 

sayıları, Çizelge 3.5’te Türkiye örneklemi üzerinde yapılan MANOVA sonuçları 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.4  

 

Türkiye Örnekleminin Okul Türü, SED ve Cinsiyet Göre Dağılımı 
Bağımsız Değişken Alt Boyutlar f % 

Okul Türü 

İlköğretim 83 2.0 

Genel Lise 2467 59.0 

Meslek Lisesi 1597 39.0 

SED 

Alt 1111 27.0 

Orta 1916 46.0 

Üst 1120 27.0 

Cinsiyet 
Kadın 2067 49.8 

Erkek 2080 50.2 

Toplam  4147 100.0 
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Çizelge 3.5 

 

Türkiye’de Okul Türü, SED ve Cinsiyet Değişkenine Göre BİTA Analiz Sonuçları 

 Pillai’s Trace F Hip. Sd Hata Sd. p η2 

Okul türü .036 9.484 16 8248 .000 .018 

SED .027 7.042 16 8248 .000 .013 

Cinsiyet .008 3.971 8 4123 .000 .008 

Okultürü*SED .013 1.665 32 16504 .011 .003 

Okultürü*Cinsiyet .009 2.427 16 8248 .001 .005 

SED*Cinsiyet .008 2.179 16 8248 .004 .004 

Okultürü*SED*Cinsiyet .005 .862 24 12375 .657 .002 

 

Çizelge 3.5’te görüldüğü üzere; okultürü*SED*cinsiyet ortak etkisi bağımlı 

değişkenler kombinasyonu (BİT aşinalığı) üzerinde manidar fark göstermemiştir (Pillai’s 

Trace=.005, F(24,12375)=.862, p>.05, η2=.002). Ancak BİT aşinalığı üzerinde okul türü, 

SED, cinsiyet bağımsız değişkenlerinin, ikili ortak etkilerinin bağımlı değişkenlerin 

kombinasyonu üzerinde manidar fark göstermiştir ve etki büyüklüğü değerleri düşük 

düzeydedir. Alt boyutların tek başına manidar olması, ikili kombinasyonların manidar 

olması ancak üçlü ortak etkinin manidar olmaması tüm alt boyutlardaki farklılığın aynı 

yönde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. MANOVA’da alt boyutların manidar 

olması ancak ortak etkinin manidar olamamasına yönelik benzer bir sonuç elde edilmiştir: 

Ritzhaupt, Liu, Dawson ve Barron (2013) öğrencilerin BİT okuryazarlığını SED, cinsiyet 

ve ırk değişkenlerine göre inceledikleri çalışmada her bir bağımsız değişkene göre 

manidar fark varken ortak etkileri manidar fark göstermemiştir. Kadınların erkeklerden, 

üst SED grubundakilerin alt SED grubundan ve beyaz olanların olmayanlardan her alt 

boyutta manidar olarak üstünlüğü söz konusudur. Her bir alt boyuttaki varyans analizi 

sonuçları Çizelge 3.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.6 

 

Türkiye Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİTA Anketi Alt Boyutları 

Analizleri 
Bağımsız 

Değiş. 

Bağımlı 

Değ. 

Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın  

Yönü 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

EBİTE 6.541 2 3.271 3.499 .030 .002 G>M>İ 

OBİTE 1.203 2 .601 .520 .595 .000 İ=G=M 

EBİTK 12.159 2 6.080 7.107 .001 .003 M>G>İ 

OEBİTK 16.187 2 8.094 12.860 .000 .006 İ>M>G 

OBİTK 52.046 2 26.023 24.959 .000 .012 İ>M>G 

MDBİTK 77.831 2 38.915 35.428 .000 .017 İ>M>G 

BÖO 15.912 2 7.956 7.735 .000 .004 M>İ>G 

BSO 59.569 2 29.784 25.866 .000 .012 İ>M>G 

(devam ediyor) 
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Çizelge 3.6 (devam) 

 

Türkiye Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİTA Anketi Alt Boyutları 

Analizleri 
Bağımsız 

Değiş. 

Bağımlı 

Değ. 

Kareler 

Toplamı 
df 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın  

Yönü 

S
E

D
 

EBİTE 83.939 2 41.970 44.898 .000 .021 Ü>O>A 

OBİTE 12.612 2 6.306 5.450 .004 .003 Ü>O>A 

EBİTK 30.596 2 15.298 17.883 .000 .009 Ü>O>A 

OEBİTK 10.479 2 5.239 8.325 .000 .004 O>Ü>A 

OBİTK .358 2 .179 .171 .842 .000 A=Ü=O 

MDBİTK .210 2 .105 .096 .909 .000 A=O=Ü 

BÖO .438 2 .219 .213 .808 .000 A=O=Ü 

BSO .138 2 .069 .060 .942 .000 A=O=Ü 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 2.853 1 2.853 3.052 .081 .001 E=K 

OBİTE .169 1 .169 .146 .702 .000 E=K 

EBİTK 19.351 1 19.351 22.621 .000 .005 E>K 

OEBİTK 4.631 1 4.631 7.358 .007 .002 E>K 

OBİTK 6.544 1 6.544 6.276 .012 .002 E>K 

MDBİTK 5.388 1 5.388 4.905 .027 .001 E>K 

BÖO .073 1 .073 .071 .791 .000 E=K 

BSO .389 1 .389 .338 .561 .000 E=K 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

*
S

E
D

 EBİTE 8.955 4 2.239 2.395 .048 .002 Var 

OBİTE 26.523 4 6.631 5.731 .000 .006 Var 

EBİTK .976 4 .244 .285 .888 .000 - 

OEBİTK 2.269 4 .567 .902 .462 .001 - 

OBİTK 11.033 4 2.758 2.645 .032 .003 Var 

MDBİTK 5.072 4 1.268 1.154 .329 .001 - 

BÖO 1.307 4 .327 .318 .866 .000 - 

BSO 4.493 4 1.123 .976 .420 .001 - 

O
K

U
L

 

T
Ü

R
Ü

*
C

İN
S

İY
E

T
 EBİTE .551 2 .275 .295 .745 .000 - 

OBİTE 4.437 2 2.219 1.918 .147 .001 - 

EBİTK 3.963 2 1.982 2.317 .099 .001 - 

OEBİTK 2.241 2 1.121 1.781 .169 .001 - 

OBİTK 3.194 2 1.597 1.532 .216 .001 - 

MDBİTK 1.988 2 .994 .905 .405 .000 - 

BÖO 12.698 2 6.349 6.172 .002 .003 Var 

BSO 11.565 2 5.782 5.022 .007 .002 Var 

S
E

D
*

C
İN

S
İY

E
T

 EBİTE .808 2 .404 .432 .649 .000 - 

OBİTE .596 2 .298 .258 .773 .000 - 

EBİTK 12.245 2 6.123 7.157 .001 .003 Var 

OEBİTK 3.244 2 1.622 2.577 .076 .001 - 

OBİTK .345 2 .173 .166 .847 .000 - 

MDBİTK 1.504 2 .752 .685 .504 .000 - 

BÖO 8.367 2 4.184 4.067 .017 .002 Var 

BSO 3.747 2 1.874 1.627 .197 .001 - 

O
K

U
L

 

T
Ü

R
Ü

*
S

E
D

*
C

İN
S

İY

E
T

 

EBİTE 1.639 3 .546 .585 .625 .000 - 

OBİTE .161 3 .054 .046 .987 .000 - 

EBİTK 3.429 3 1.143 1.336 .261 .001 - 

OEBİTK 2.286 3 .762 1.211 .304 .001 - 

OBİTK .728 3 .243 .233 .874 .000 - 

MDBİTK 3.291 3 1.097 .999 .392 .001 - 

BÖO 2.531 3 .844 .820 .482 .001 - 

BSO 2.224 3 .741 .644 .587 .000 - 
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Çizelge 3.6’da görüldüğü üzere; bağımsız değişkenlerin ortak etkisinin 

(okultürü*SED*cinsiyet) her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi manidar değildir. 

Bağımsız değişkenlerin ikili kombinasyonlarının (okultürü*SED, okultürü*cinsiyet, 

SED*cinsiyet) her bir bağımlı değişken üzerindeki ortak etkisi genel olarak manidar 

değildir. Ancak her bir bağımsız değişkenin her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi 

genel olarak manidardır. Türkiye’de okul türüne göre yapılan incelemelerde ilköğretim 

öğrencilerinin genel ve meslek liselerine göre BİT aşinalıklarının daha yüksek olduğu, 

SED’e göre üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin daha yüksek BİT aşinalığının 

olduğu, cinsiyete göre erkeklerin her alt boyutta kadınlardan daha yüksek BİT 

aşinalığının olduğu görülmektedir. 

Türkiye örnekleminde diskriminant fonsksiyon analizi sonuçları Çizelge 3.7’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.7 

 

Türkiye Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonu Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre Çok 

Değişkenli Manidarlık Testi Sonuçları 
Bağımlı 

Değişken 
Fonksiyon Özdeğer 

Kanonik 

Korelasyon 

Wilks' 

Lambda 
χ2 sd p 

Okul Türü 
1 .084 .278 .911 387.430 10 .000 

2 .013 .114 .987 54.515 4 .000 

SED 
1 .397 .533 .711 1411.842 8 .000 

2 .007 .081 .993 27.022 3 .000 

Cinsiyet 1 .117 .324 .895 459.863 8 .000 

 

Çizelge 3.7 incelendiğinde okul türüne yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

.084; kanonik korelasyon .278’dir. Bağımlı değişkende açıklanan varyans oranını 

yansıtan özdeğer için bir kritik değer olmamasına karşın 0.40’tan yüksek değerler “iyi” 

kabul edilmektedir (Kalaycı, 2016). Elde edilen değerler fonksiyonun grup üyeliklerini 

atamada zayıf düzeyde etkili olsa da Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma 

gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(10)=387.430, p<.05]. 

Bağımlı değişkene göre oluşturulan grupla diskriminant fonksiyonu arasındaki ilişkiyi 

açıklayan kanonik korelasyon katsayısı (.278) düşük düzeyde etkili olup, bu değerin 

karesi (.2782=.077) kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) 

yaklaşık %8’ini açıklamaktadır ve düşük düzeydedir. SED’e yönelik iki fonksiyon 

üretilmiş olup bu fonksiyonlardan etkili en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan 
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fonksiyona ilişkin özdeğer .397; kanonik korelasyon .533’tür. Elde edilen özdeğer iyi 

düzeyde, kanonik korelasyon katsayısı (.533) orta düzeyde olup, bu değerin karesi 

(.5332=.284) kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) %28’ini 

açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel 

olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(8)=1411.842, p<.05]. Cinsiyete yönelik tek 

fonksiyon üretilmiş olup bu fonksiyona ilişkin özdeğer .117; kanonik korelasyon .324’tür. 

Elde edilen özdeğer ve kanonik korelasyon düşük düzeyde olup kurulan model bağımlı 

değişkendeki varyansın %10’unu açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri üretilen 

fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir 

[χ2
(8)=459.863, p<.05]. Diskriminant fonksiyonuna giren yordayıcı değişkenlerin 

manidarlık test sonuçları Çizelge 3.8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.8 

 

Türkiye Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonuna Giren Yordayıcı Değişkenlerin Örtük 

Değişkenin Gruplarına Göre Manidarlık Testi Sonuçları 
  Wilks' Lambda F sd1 sd2 p 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

EBİTE .966 72.687 2 4144 .000 

MDBİTK .970 64.731 2 4144 .000 

BSO .977 48.367 2 4144 .000 

OBİTK .974 54.589 2 4144 .000 

EBİTK .992 17.350 2 4144 .000 

S
E

D
 

EBİTE .733 754.385 2 4144 .000 

BSO .986 29.732 2 4144 .000 

OBİTK .989 23.054 2 4144 .000 

EBİTK .934 14.548 2 4144 .000 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTK .942 255.599 1 4145 .000 

BSO .983 71.379 1 4145 .000 

MDBİTK .980 85.585 1 4145 .000 

BÖO 1.000 1.766 1 4145 .184 

EBİTE .999 5.112 1 4145 .024 

OBİTK .980 83.199 1 4145 .000 

OEBİTK .989 45.850 1 4145 .000 

OBİTE 1.000 .026 1 4145 .873 
Alt boyuttaki değişkenler aşamalı diskriminant analizindeki sıraya göre verilmiştir 

 

Çizelge 3.8’de görüldüğü gibi okul türüne göre yapılan aşamalı diskriminant 

analizinde sekiz değişkenden beşinin, SED’e göre sekiz değişkenden dördünün ve 

cinsiyete göre sekiz değişkenin hepsinin üretilen fonksiyona manidar katkısının olduğu 

görülmüştür. Çizelge 3.18 sırasıyla incelendiğinde; okul türüne göre evde BİT’e erişim 

[F(2,4144)=72.687, p<.05], matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4144)=64.731, p<.05], 
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bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,4144)=48.367, p<.05], okul ile ilgili işlerde 

okulda BİT kullanımı [F(2,4144)=54.589, p<.05] ve eğlence amaçlı BİT kullanımı 

[F(2,4144)=17.350, p<.05] alt boyutlarında okul türüne göre ilköğretim, genel lise ve meslek 

lisesi grupları arasında manidar fark vardır. Başka bir ifadeyle, belirtilen beş değişkenin 

modele katkısı manidardır. SED’e göre; evde BİT’e erişim [F(2,4144)=754.385, p<.05], 

bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,4144)=29.732, p<.05], okul ile ilgili işlerde 

okulda BİT kullanımı [F(2,4144)=23.054, p<.05] ve eğlence amaçlı BİT kullanımı 

[F(2,4144)=146.548, p<.05] SED’e göre üretilen fonksiyonun alt düzey SED, orta düzey 

SED ve üst düzey SED grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları manidardır. 

Cinsiyete göre; eğlence amaçlı BİT kullanımı [F(2,4145)=255.599, p<.05], bilgisayarın 

sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,4145)=71.379, p>.05], matematik dersinde BİT 

kullanımı [F(2,4145)=85.585, p<.05], bilgisayarın önemli olması (olumlu tutum) 

[F(2,4145)=1.766, p<.05], evde BİT’e erişim [F(2,4145)=5.122, p<.05], okul ile ilgili işlerde 

evde BİT kullanımı [F(2,4145)=83.199, p<.05], okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı 

[F(2,4145)=45.850, p<.05] ve okulda BİT’e erişim [F(2,4145)=.26, p<.05] cinsiyete göre kadın 

ve erkekler grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları manidardır. BÖO ve OBİTE 

açısından cinsiyet grupları arasında manidar fark gözlenememekle birlikte bu 

değişkenlerin diğer değişkenlerle birlikte sınıflama doğruluğu modeline katkısı 

manidardır.  

Türkiye örnekleminde okul türüne göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.9 

 

Türkiye Örnekleminde Okul Türüne Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
İlköğretim Genel lise Meslek Lisesi 

 n % n % n % n % 

İlköğretim 7 8.4 38 45.8 38 45.8 83 100.0 

Genel lise 6 0.2 2136 86.6 325 13.2 2467 100.0 

Meslek Lisesi 4 0.3 1209 75.7 384 24.0 1597 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %60.9, ilköğretim ihmal edilirse %62.1 

 

Çizelge 3.9’da görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre 83 

ilköğretim öğrencisinden 7’si (%8.4), 2467 genel lise öğrencilerinden 2136’sı (%86.6) ve 

meslek lisesi öğrencilerinden 384’ü (%24) doğru sınıflandırılmıştır. Toplamda 4147 

öğrenciden 2527’si (%60.9) doğru sınıflandırılmıştır. Elde edilen doğru sınıflama 
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sonucunu değerlendirmek için genel lise öğrencilerinin toplam içindeki oranı %60 

(2467/4147)’tır. Bu oran maksimum şans kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen 

sınıflama doğruluğu %60.9 olup, maksimum şans kriteriyle yaklaşık aynı değer elde 

edilmiştir ve üretilen diskriminant fonksiyonu sınıflamada maksimum şans değerine 

ulaşsa da şansla sınıflamanın ötesinde etkili değildir. 

İlköğretimdeki öğrenci sayısının düşük ve diğer okul türlerindekinden belirgin 

şekilde az olmasının modelde dengesizliğe yol açabilme olasılığı değerlendirilerek, bu 

okul türü ihmal edildiğinde, sınıflama doğruluğu %62.1 ve maksimum şans kriteri %60.7 

(2467/4064) olarak belirlenmektedir. Bu durumda modelin, sınıflama doğruluğu 

maksimum şans kriterinin daha üzerinde olsa da öncekine benzer şekilde ancak şansla 

sınıflamaya yakın bir sınıflama sağlayabildiği görülmektedir. Başka bir deyişle, 

ilköğretim okulu ihmal edildiğinde de benzer sonuçlar elde edilmektedir. Analizler 

sonucunda standardize edilmemiş katsayılara göre elde edilen diskriminant fonksiyonu 

aşağıda gösterildiği gibidir:  

 

Z(Okul türü) = - .661 - .575x(EBİTE) + .396x(MDBİTK) + .366x(OBİTK) +  

.314x(BSO) + .085x(EBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 5 tanesinin, öğrencileri okul türlerine göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 5 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTE, en 

düşük olan EBİTK’dır.  

Türkiye örnekleminde SED’e göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 3.20’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.10 

 

Türkiye Örnekleminde SED’e Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Alt SED Orta SED Üst SED 

 n % n % f % n % 

Alt SED 519 46.7 578 52.0 14 1.3 1111 100.0 

Orta SED 260 13.6 1409 73.5 247 12.9 1916 100.0 

Üst SED 33 2.9 696 62.1 391 34.9 1120 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %55.9 
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Çizelge 3.10’da görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

1111 alt grup SED öğrencisinden 519’u (%47), 1916 orta grup SED öğrencilerinden 

1409’u (%74) ve 1120 üst grup SED öğrencisinden 391’i (%35) doğru sınıflandırılmıştır. 

Toplam 4147 öğrenciden 2319 (%55.9)’u doğru sınıflandırılmıştır. Orta grup SED 

öğrencilerinin toplam içindeki oranı %46 (1916/4147)’dır ve maksimum şans kriteri 

değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %55.9 olup, maksimum şans 

kriterinden yaklaşık %22 daha fazla değer elde edilmiştir ve üretilen diskriminant 

fonksiyonu şansla sınıflamanın ötesinde yüksek doğruluk düzeyine yakın bir sınıflama 

yapmıştır. Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(SED) = 1.065 + .953x(EBİTE) - .193x(OBİTK) - .141x(BSO) + .138x(EBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 4 tanesinin, öğrencileri SED’e göre sınıflamaya yönelik modele katkısı 

manidardır. Bu 4 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTE, en düşük 

olan EBİTK’dır.  

Türkiye örnekleminde cinsiyete göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.11 

 

Türkiye Örnekleminde Cinsiyete Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Kadın Erkek 

 n % n % n % 

Kadın 1341 64.9 726 35.1 2067 100.0 

Erkek 758 36.4 1322 63.6 2080 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %64.2 

 

Çizelge 3.11’de görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

2067 kadın öğrenciden 1341’i (%64.9), 2080 erkek öğrenciden 1322’si (%63.6) doğru 

sınıflandırılmıştır. Toplam 4147 öğrenciden 2663’ü (%64.2) doğru sınıflandırılmıştır. 

Erkek öğrencilerinin toplam içindeki oranı %50 (2080/4147)’dir ve maksimum şans 

kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %64.2 olup, 

maksimum şans kriterinden %28 daha fazla yüksek doğruluk düzeyinde şansla 

sınıflamanın ötesinde bir sınıflama yapmıştır. Analizler sonucunda standardize edilmemiş 
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fonksiyon katsayılarına göre elde edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği 

gibidir: 

 

Z(Cinsiyet) = .081 + .965x(EBİTK) + .327x(BSO) + .311x(MDBİTK) + .278x(OBİTK) 

– .251x(OEBİTK) – .196x(BÖO) – .144x(EBİTE) – .097x(OBİTE) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 7 tanesinin, öğrencileri SED’e göre sınıflamaya yönelik modele katkısı 

manidardır. Bu 7 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTK, en düşük 

olan OBİTE’dir.  

 

3.2.2.Yunanistan’da Sınıflama Doğruluğu 

Çizelge 3.12’de Yunanistan örnekleminin okul türü, SED ve cinsiyete göre 

öğrenci sayıları, Çizelge 3.13’te Yunanistan örneklemi üzerinde yapılan MANOVA 

sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 3.12 

 

Yunanistan Örnekleminin Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
Bağımsız Değişken Alt Boyutlar f % 

Okul Türü 

İlköğretim 146 3.4 

Genel Lise 3712 83.8 

Meslek Lisesi 568 12.8 

SED 

Alt 1186 27.0 

Orta 2029 46.0 

Üst 1211 27.0 

Cinsiyet 
Kadın 2346 53.0 

Erkek 2080 47.0 

Toplam  4426 100.0 

 

Çizelge 3.13 

 

Yunanistan’da Okul Türü, SED ve Cinsiyet Değişkenine Göre BİTA Analiz Sonuçları 

 Pillai’s Trace F Hip. Sd Hata Sd. p η2 

Okul türü .038 10.696 16 8804 .000 .019 

SED .020 5.589 16 8804 .000 .010 

Cinsiyet .004 2.340 8 4401 .017 .004 

Okul Türü*SED .012 1.626 32 17616 .014 .003 

Okul Türü*Cinsiyet  .005 1.338 16 8804 .164 .002 

SED*Cinsiyet .002 .661 16 8804 .835 .001 

OkulTürü*SED*Cinsiyet .009 1.263 32 17616 .146 .002 
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Çizelge 3.13’te görüldüğü üzere; okultürü*SED*cinsiyet ortak etkisi bağımlı 

değişkenler kombinasyonu (BİT aşinalığı) üzerinde manidar fark göstermemiştir (Pillai’s 

Trace=.009, F(32,17716)=1.263, p>.05, η2=.002). Ayrıca okultürü*cinsiyet ve SED*cinsiyet 

ortak etkileri bağımlı değişkenlerin kombinasyonu üzerinde manidar fark göstermemiştir. 

Ancak BİT aşinalığı üzerinde okul türü, SED, cinsiyet bağımsız değişkenlerinin ve okul 

türü*SED ikili ortak etkisi manidar fark göstermiştir. Alt boyutların tek başına manidar 

olması, ikili kombinasyonların manidar olmaması ve üçlü ortak etkinin manidar 

olmaması tüm alt boyutlardaki farklılığın aynı yönde olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Başka bir deyişle, cinsiyet değişkeninde erkeklerin lehine fark olması, 

okul türüne göre genel olarak ilköğretim lehine fark olması ve SED’e göre üst grup lehine 

manidar farklılık hep aynı yönde görüldüğünden üçlü ortak etkinin manidar çıkmadığı 

düşünülmektedir. Çizelge 3.14’te her bir alt boyuttaki varyans analizi sonuçları 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.14 

 

Yunanistan Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİTA Anketi Alt Boyutları 

Analizleri 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın  

Yönü 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

EBİTE .563 2 .282 .409 .665 .000 İ=G=M 

OBİTE 7.351 2 3.676 4.422 .012 .002 İ>M>G 

EBİTK 1.507 2 .754 .978 .376 .000 İ=G=M 

OEBİTK 9.818 2 4.909 5.010 .007 .002 M>G>İ 

OBİTK 47.014 2 23.507 25.455 .000 .011 M>İ>G 

MDBİTK 88.781 2 44.391 50.194 .000 .022 M>İ>G 

BÖO 2.260 2 1.130 1.430 .239 .001 İ=G=M 

BSO 14.661 2 7.330 11.253 .000 .005 M>İ>G 

S
E

D
 

EBİTE 47.461 2 23.731 34.422 .000 .015 Ü>O>A 

OBİTE 3.912 2 1.956 2.353 .095 .001 A=O=Ü 

EBİTK 6.416 2 3.208 4.162 .016 .002 Ü>O>A 

OEBİTK 11.791 2 5.896 6.017 .002 .003 O>Ü>A 

OBİTK 6.820 2 3.410 3.693 .025 .002 A>O>Ü 

MDBİTK 6.609 2 3.305 3.737 .024 .002 A>O>Ü 

BÖO .234 2 .117 .148 .863 .000 A=O=Ü 

BSO .855 2 .427 .656 .519 .000 A=O=Ü 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 5.361 1 5.361 7.777 .005 .002 E>K 

OBİTE 1.063 1 1.063 1.279 .258 .000 E=K 

EBİTK 8.264 1 8.264 10.72 .001 .002 E>K 

OEBİTK 1.357 1 1.357 1.385 .239 .000 E=K 

OBİTK 2.971 1 2.971 3.217 .073 .001 E=K 

MDBİTK .002 1 .002 .003 .958 .000 E=K 

BÖO 1.305 1 1.305 1.652 .199 .000 E=K 

BSO 1.072 1 1.072 1.646 .200 .000 E=K 

(devam ediyor) 
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Çizelge 3.14 (devam) 

 

Yunanistan Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİT Aşinalıkları Alt 

Boyutları Varyans Analizi Sonuçları 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın  

Yönü 

O
K

U
L

T
U

R
U

 *
 S

E
D

 

EBİTE 5.247 4 1.312 1.903 .107 .002 - 

OBİTE 6.543 4 1.636 1.968 .097 .002 - 

EBİTK 6.240 4 1.560 2.024 .088 .002 - 

OEBİTK 10.105 4 2.526 2.578 .036 .002 Var 

OBİTK 10.824 4 2.706 2.930 .020 .003 Var 

MDBİTK 8.327 4 2.082 2.354 .052 .002 - 

BÖO 8.125 4 2.031 2.571 .036 .002 Var 

BSO 2.480 4 .620 .952 .433 .001 - 

O
K

U
L

T
U

R
U

 *
 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE .832 2 .416 .603 .547 .000 - 

OBİTE 3.151 2 1.575 1.895 .150 .001 - 

EBİTK 4.475 2 2.237 2.902 .055 .001 - 

OEBİTK .226 2 .113 .116 .891 .000 - 

OBİTK 1.351 2 .676 .732 .481 .000 - 

MDBİTK 4.527 2 2.264 2.559 .077 .001 - 

BÖO 1.343 2 .672 .850 .428 .000 - 

BSO 1.016 2 .508 .780 .458 .000 - 

S
E

D
 *

 C
İN

S
İY

E
T

 EBİTE .128 2 .064 .093 .911 .000 - 

OBİTE .829 2 .414 .499 .607 .000 - 

EBİTK .739 2 .369 .479 .619 .000 - 

OEBİTK .235 2 .117 .120 .887 .000 - 

OBİTK .368 2 .184 .199 .819 .000 - 

MDBİTK 2.453 2 1.226 1.387 .250 .001 - 

BÖO 2.756 2 1.378 1.744 .175 .001 - 

BSO .397 2 .199 .305 .737 .000 - 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

 *
 S

E
D

 *
 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 1.531 4 .383 .555 .695 .001 - 

OBİTE 5.823 4 1.456 1.751 .136 .002 - 

EBİTK 6.720 4 1.680 2.179 .069 .002 - 

OEBİTK 3.144 4 .786 .802 .524 .001 - 

OBİTK 2.134 4 .533 .578 .679 .001 - 

MDBİTK 4.576 4 1.144 1.294 .270 .001 - 

BÖO 9.870 4 2.467 3.123 .014 .003 Var 

BSO 1.430 4 .357 .549 .700 .000 - 
İ=İlköğretim G=Genel lise M=Meslek Lisesi; A=SED Alt Grup O= SED Orta Grup Ü=SED Üst Grup; 

E=Erkek K=Kadın 

  

Çizelge 3.14’te görüldüğü üzere; bağımsız değişkenlerin ortak etkisinin 

(okultürü*SED*cinsiyet) her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi, bağımsız 

değişkenlerin ikili kombinasyonlarının (okultürü*SED, okultürü*cinsiyet, SED*cinsiyet) 

her bir bağımlı değişken üzerindeki ortak etkisi genel olarak manidar değildir. Ancak her 

bir bağımsız değişkenin her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi genel olarak 

manidardır. Yunanistan’da okul türüne göre yapılan incelemelerde meslek lisesi 

öğrencilerinin ilköğretim ve genel liselere göre BİT aşinalıklarının daha yüksek olduğu, 
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SED’e göre üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin daha yüksek BİT aşinalığının 

olduğu, cinsiyete göre her alt boyutta erkekler lehine manidar fark olduğu görülmektedir.  

Yunanistan örnekleminde diskriminant fonsksiyon analizi sonuçları Çizelge 

3.15’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.15 

 

Yunanistan Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonu Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre 

Çok Değişkenli Manidarlık Testi Sonuçları 
Bağımlı 

Değişken 
Fonk. Özdeğer 

Kanonik 

Korelasyon 

Wilks' 

Lambda 
χ2 sd p 

Okul Türü 
1 .090 .287 .912 405.504 14 .000 

2 .006 .077 .994 26.096 6 .000 

SED 
1 .130 .339 .880 567.442 10 .000 

2 .006 0.77 .994 26.314 4 .000 

Cinsiyet 1 .039 .194 .963 168.747 5 .000 

 

Çizelge 3.15 incelendiğinde okul türüne yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

0,09; kanonik korelasyon .287’dir. Bağımlı değişkende açıklanan varyans oranını 

yansıtan özdeğer oldukça düşüktür. Elde edilen değerler fonksiyonun grup üyeliklerini 

atamada zayıf düzeyde etkili olsa da Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma 

gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(14)=405.504, p<.00]. 

Bağımlı değişkene göre oluşturulan grupla diskriminant fonksiyonu arasındaki ilişkiyi 

açıklayan kanonik korelasyon katsayısı (.287) düşük düzeyde etkili olup, bu değerin 

karesi (.2872=.082) kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) 

%8’ini açıklamaktadır ve düşük düzeydedir. SED’e yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup 

bu fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

.130; kanonik korelasyon .339’dur. Elde edilen özdeğer iyi düzeyde, kanonik korelasyon 

katsayısı (.339) orta düzeyde etkili olup, bu değerin karesi (.3392=.115) kurulan modelin 

bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) %12’sini açıklamaktadır. Wilks’ Lambda 

değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu 

göstermektedir [χ2
(10)=567.442, p<.05]. Cinsiyete yönelik tek fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyona ilişkin özdeğer .039; kanonik korelasyon .117’dir. Elde edilen özdeğer ve 

kanonik korelasyon düşük düzeyde olup kurulan model bağımlı değişkendeki varyansın 

%1’ini açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün 

istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(5)=168.747, p<.05]. Diskriminant 
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fonksiyonuna giren yordayıcı değişkenlerin manidarlık test sonuçları Çizelge 3.16’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.16 

 

Yunanistan Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonuna Giren Yordayıcı Değişkenlerin 

Örtük Değişkenin Gruplarına Göre Manidarlık Testi Sonuçları 
  Wilks' Lambda F sd1 sd2 p 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

MDBİTK .950 116.717 2 4423 .000 

OBİTK .973 60.647 2 4423 .000 

OEBİTK .999 2.058 2 4423 .128 

BSO .982 40.534 2 4423 .000 

EBİTE .997 6.135 2 4423 .002 

EBİTK 1.000 .720 2 4423 .487 

OBİTE .992 17.428 2 4423 .000 

S
E

D
 

EBİTE .908 225.107 2 4423 .000 

BSO .987 29.697 2 4423 .000 

OBİTK .994 13.859 2 4423 .000 

MDBİTK .992 16.725 2 4423 .000 

EBİTK .991 21.115 2 4423 .000 

C
İN

S
İY

E
T

 EBİTK .983 75.444 1 4424 .000 

MDBİTK .985 67.286 1 4424 .000 

EBİTE .990 46.353 1 4424 .000 

OEBİTK .997 12.128 1 4424 .001 

BSO .998 8.497 1 4424 .004 
Alt boyuttaki değişkenler aşamalı diskriminant analizindeki sıraya göre verilmiştir. 

  

Çizelge 3.16’da okul türüne göre yapılan aşamalı diskriminant analizinde sekiz 

değişkenden yedisinin, SED’e göre sekiz değişkenden beşinin ve cinsiyete göre sekiz 

değişkeninin beşinin üretilen fonksiyona manidar katkısının olduğu görülmüştür. Çizelge 

3.24 sırasıyla incelendiğinde; matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4423)=116.717, 

p<.05], okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı [F(2,4423)= 60.647, p<.05], okul ile ilgili 

işlerde evde BİT kullanımı [F(2,4423)=2.058, p<.05], bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz 

tutum) [F(2,4423)=40.534, p<.05], evde BİT’e erişim [F(2,4423)=6.135, p<.05], eğlence 

amaçlı BİT kullanımı [F(2,4423)=.720, p<.05] ve okulda BİT’e erişim [F(2,4423)=17.428, 

p<.05] alt boyutlarında okul türüne göre ilköğretim, genel lise ve meslek lisesi grupları 

arasında manidar fark vardır. Başka bir ifadeyle, belirtilen yedi değişkenin modele katkısı 

manidardır. Ancak okul türüne göre elde edilen fonksiyonda okul ile ilgili işlerde evde 

BİT kullanımı ve eğlence amaçlı BİT kullanımı tek başına manidar gözükmese de diğer 

değişkenlerle beraber modele katkısı manidardır. OEBİTK ve EBİTK açısından okul 

türleri grupları arasında manidar fark gözlenememekle birlikte bu değişkenlerin diğer 
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değişkenlerle birlikte sınıflama doğruluğu modeline katkısı manidardır. SED’e göre; evde 

BİT’e erişim [F(2,4423)=225.107, p<.05], bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) 

[F(2,4423)=29.697, p<.05], okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı [F(2,4423)=13.859, 

p<.05], matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4423)=16.725, p<.05] ve eğlence amaçlı 

BİT kullanımı [F(2,4423)=21.115, p<.05] SED’e göre üretilen fonksiyonun alt düzey SED, 

orta düzey SED ve üst düzey SED grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları 

manidardır. Cinsiyete göre; eğlence amaçlı BİT kullanımı [F(2,4424)=75.444, p<.05], 

matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4424)=67.286, p<.05], evde BİT’e erişim 

[F(2,4424)=46.353, p<.05], okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(2,4424)=12.128, 

p<.05] ve bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,4424)=8.497, p<.05] cinsiyete 

göre kadın ve erkek grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları manidardır.  

Yunanistan örnekleminde okul türüne göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.17’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.17 

 

Yunasistan Örnekleminde Okul Türüne Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
İlköğretim Genel lise Meslek Lisesi 

 n % n % n % n % 

İlköğretim 0 .0 143 52.0 3 2.1 146 100.0 

Genel lise 0 .0 3684 73.5 28 0.8 3712 100.0 

Meslek Lisesi 0 .0 553 62.1 15 2.6 568 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %83.6, ilköğretim ihmal edildiğinde %86.4 

 

Çizelge 3.17’de görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

146 ilköğretim öğrencisinden hiçbiri (%0), 3712 genel lise öğrencilerinden 3684’ü 

(%73.5) ve 568 meslek lisesi öğrencilerinden 15’i (%2.6) doğru sınıflandırılmıştır. 

Toplam 4426 öğrenciden 3699’u (%83.6) doğru sınıflandırılmıştır. Okul türleri içerisinde 

en yüksek sayıya sahip genel lise öğrencilerinin toplam içindeki oranı 

%84(3712/4426)’tür. Bu oran maksimum şans kriteridir. Analiz sonucunda elde edilen 

sınıflama doğruluğu %83.6 olup, maksimum şans kriterinden daha düşüktür ve üretilen 

diskriminant fonksiyonu şansla sınıflamanın ötesinde bir sınıflama yapmamıştır. 

İlköğretimdeki öğrenci sayısının düşük ve diğer okul türlerindekinden belirgin 

şekilde az olmasının modelde dengesizliğe yol açabilme olasılığı değerlendirilerek, bu 

okul türü ihmal edildiğinde, sınıflama doğruluğu %86.4 ve maksimum şans kriteri %86.7 

(3712/4280) olarak belirlenmektedir. Bu durumda modelin, sınıflama doğruluğu 
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maksimum şans kriterinin yaklaşmış olsa da maksimum şans kriterinin üzerine 

çıkamamıştır. Başka bir deyişle, ilköğretim okulu ihmal edildiğinde de benzer sonuçlar 

elde edilmektedir. Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına 

göre elde edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(Okul türü) = -.313 + .725x(MDBİTK) + .448x(OBİTK) - .435x(OEBİTK) + 

.424x(BSO) - .349x(EBİTE) + .297x(EBİTK) + .118x(OBİTE) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 7 tanesinin, öğrencileri okul türlerine göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 7 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan MDBİTK, en 

düşük olan OBİTE’dir.  

Yunanistan örnekleminde SED’e göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.18’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.18 

 

Yunanistan Örnekleminde SED’e Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Alt SED Orta SED Üst SED 

 n % n % n % n % 

Alt SED 263 22.2 872 73.5 51 4.3 1186 100.0 

Orta SED 180 8.9 1656 81.6 193 9.5 2029 100.0 

Üst SED 38 3.1 955 78.9 218 18.0 1211 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %48.3  

  

Çizelge 3.18’de görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

1186 alt grup SED öğrencisinden 263’ü (%22.2), 2029 orta grup SED öğrencilerinden 

1656’sı (%81.6) ve 1211 üst grup SED öğrencisinden 1218’i (%18) doğru 

sınıflandırılmıştır. Toplam 4147 öğrenciden 2319 (%55.9)’u doğru sınıflandırılmıştır. 

Orta grup SED öğrencilerinin toplam içindeki oranı %46 (2029/4426)’dır ve maksimum 

şans kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %48.3 olup, 

maksimum şans kriterinden yaklaşık %6 daha fazla değer elde edilmiştir ve üretilen 

diskriminant fonksiyonu sınıflamada maksimum şans değerine ulaşsa da şansla 

sınıflamanın ötesinde etkili değildir. Analizler sonucunda standardize edilmemiş 

fonksiyon katsayılarına göre elde edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği 

gibidir: 
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Z(SED) = .317 + 1.141(EBİTE) - .362x(BSO) - .204x(OBİTK) - .194x(MDBİTK) - 

.064x(EBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 5 tanesinin, öğrencileri okul türlerine göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 5 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTE, en 

düşük olan EBİTK’dır.  

Yunanistan örnekleminde cinsiyete göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.19 

 

Yunanistan Örnekleminde Cinsiyete Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Kadın Erkek 

 n % n % n % 

Kadın 1697 72.3 649 27.7 2346 100.0 

Erkek 1192 57.3 888 42.7 2080 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %58.4 

 

Çizelge 3.19’da görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

2346 kadın öğrenciden 1697’si (%72.3), 2080 erkek öğrenciden 888’i (%42.7) doğru 

sınıflandırılmıştır. Toplam 4426 öğrenciden 2663’ü (%58.4) doğru sınıflandırılmıştır. 

Kadın öğrencilerinin toplam içindeki oranı %53 (2346/4426)’tür ve maksimum şans 

kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %58.4 olup, 

maksimum şans kriterinden %10 daha fazla sınıflama elde edilmiştir ve üretilen 

diskriminant fonksiyonu sınıflamada maksimum şans değerine ulaşsa da şansla 

sınıflamanın ötesinde etkili değildir. Analizler sonucunda standardize edilmemiş 

fonksiyon katsayılarına göre elde edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği 

gibidir: 

 

Z(Cinsiyet) = -.093 + .780(EBİTK) + .672x(MDBİTK) + .359x(EBİTE) - 

.226x(OEBİTK) + .200x(BSO) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 5 tanesinin, öğrencileri okul türlerine göre sınıflamaya yönelik modele 
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katkısı manidardır. Bu 5 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTK, en 

düşük olan BSO’dur. 

 

3.2.3.Portekiz’de Sınıflama Doğruluğu 

Çizelge 3.20’de Portekiz örnekleminin okul türü, SED ve cinsiyete göre öğrenci 

sayıları, Çizelge 3.21’de Portekiz örneklemi üzerinde yapılan MANOVA sonuçları 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.20 

 

Portekiz Örnekleminin Okul Türü, SED ve Cinsiyet Göre Dağılımı 
Bağımsız Değişken Alt Boyutlar f % 

Okul Türü 

İlköğretim 2275 44.6 

Genel Lise 2465 48.4 

Meslek Lisesi 357 7.0 

SED 

Alt 1362 27.0 

Orta 2348 46.0 

Üst 1387 27.0 

Cinsiyet 
Kadın 2653 52.0 

Erkek 2444 48.0 

Toplam  5097 100.0 

 

Çizelge 3.21 

 

Portkeiz’de Okul Türü, SED ve Cinsiyet Değişkenine Göre BİTA Analiz Sonuçları 
 Pillai’s Trace F Hip. Sd Hata Sd. p η2 

Okul türü .092 30.709 16 10146 .000 .046 

SED .048 15.576 16 10146 .000 .024 

Cinsiyet .031 20.086 8 5072 .000 .031 

Okul Türü*SED .008 1.300 32 20300 .119 .002 

Okul Türü*Cin.  .006 1.807 16 10146 .025 .003 

SED*Cinsiyet .006 1.857 16 10146 .020 .003 

OkulTürü*SED*Cinsiyet .006 1.012 32 20300 .448 .002 

 

Çizelge 3.21’de görüldüğü üzere; okul türü*SED*cinsiyet ortak etkisi bağımlı 

değişkenler kombinasyonu (BİT aşinalığı) üzerinde manidar fark göstermemiştir (Pillai’s 

Trace=.006, F(32,20300)=1.012, p>.05, η2=.002). Ayrıca okultürü*SED ortak etkisi bağımlı 

değişkenlerin kombinasyonu üzerinde manidar fark göstermemiştir. Ancak BİT aşinalığı 

üzerinde okul türü, SED, cinsiyet bağımsız değişkenlerinin ve okul türü*cinsiyet ve 

SED*cinsiyet ikili ortak etkisi manidar fark göstermiştir. Alt boyutların tek başına 

manidar olması, ikili kombinasyonların manidar olmaması ve üçlü ortak etkinin manidar 
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olmaması tüm alt boyutlardaki farklılığın aynı yönde olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Başka bir deyişle; cinsiyet değişkeninde erkeklerin lehine, okul türüne 

göre genel olarak ilköğretim lehine ve SED’e göre üst grup lehine manidar farklılık hep 

aynı yönde görüldüğünden üçlü ortak etkinin manidar çıkmadığı düşünülmektedir. Analiz 

sonucunda bulunan manidar sonuçlara rağmen, bulunan farkın büyüklüğünü belirtmekte 

kullanılan etki büyüklüğü değerleri her bir bağımsız değişken düzeyinde orta düzeyde 

iken ikili ortak etkilerinde ve okul türü*SED*cinsiyet ortak etkisinde düşük düzeydedir. 

Çizelge 3.22’de alt boyutlardaki varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 3.22 

 

Portekiz Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİTA Anketi Alt Boyutları 

Analizleri 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Fakın  

Yönü 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

 

EBİTE .259 2 .129 .283 .754 .000 İ=M=G 

OBİTE 40.909 2 20.455 35.274 .000 .014 M>İ>G 

EBİTK 7.762 2 3.881 6.883 .001 .003 M>İ>G 

OEBİTK 4.574 2 2.287 4.354 .013 .002 M>G>İ 

OBİTK 309.354 2 154.677 171.653 .000 .063 M>İ>G 

MDBİTK 53.257 2 26.629 26.423 .000 .010 İ>G>M 

BÖO 7.009 2 3.504 4.802 .008 .002 M>İ>G 

BSO 73.155 2 36.578 44.085 .000 .017 İ>M>G 

S
E

D
 

EBİTE 98.625 2 49.312 107.651 .000 .041 Ü>O>A 

OBİTE 3.090 2 1.545 2.664 .070 .001 A=O=Ü 

EBİTK 15.785 2 7.892 13.996 .000 .005 O>Ü>A 

OEBİTK 7.370 2 3.685 7.015 .001 .003 Ü>O>A 

OBİTK .293 2 .146 .162 .850 .000 A=O=Ü 

MDBİTK 1.061 2 .531 .526 .591 .000 A=O=Ü 

BÖO 2.341 2 1.171 1.604 .201 .001 A=O=Ü 

BSO 6.596 2 3.298 3.975 .019 .002 A>O>Ü 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 2.540 1 2.540 5.546 .019 .001 E>K 

OBİTE 3.859 1 3.859 6.655 .010 .001 E>K 

EBİTK 66.237 1 66.237 117.466 .000 .023 E>K 

OEBİTK .056 1 .056 .106 .744 .000 E=K 

OBİTK 8.638 1 8.638 9.586 .002 .002 E>K 

MDBİTK 3.943 1 3.943 3.912 .048 .001 E>K 

BÖO .143 1 .143 .196 .658 .000 E=K 

BSO .175 1 .175 .211 .646 .000 E=K 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

*
S

E
D

 EBİTE 3.181 4 .795 1.736 .139 .001 - 

OBİTE .820 4 .205 .354 .842 .000 - 

EBİTK 1.933 4 .483 .857 .489 .001 - 

OEBİTK 2.048 4 .512 .975 .420 .001 - 

OBİTK 5.922 4 1.481 1.643 .160 .001 - 

MDBİTK 6.108 4 1.527 1.515 .195 .001 - 

BÖO 5.126 4 1.281 1.756 .135 .001 - 

BSO 5.135 4 1.284 1.547 .186 .001 - 

(devam ediyor) 
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Çizelge 3.22 (devam) 

 

Portekizli Öğrencilerin Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİT Aşinalıkları Alt Boyutları 

Varyans Analizi Sonuçları 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Fakın  

Yönü 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

 *
 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 1.055 2 .527 1.151 .316 .000 - 

OBİTE 1.622 2 .811 1.399 .247 .001 - 

EBİTK .051 2 .025 .045 .956 .000 - 

OEBİTK .195 2 .097 .185 .831 .000 - 

OBİTK 2.587 2 1.293 1.435 .238 .001 - 

MDBİTK 1.244 2 .622 .617 .539 .000 - 

BÖO 1.561 2 .780 1.069 .343 .000 - 

BSO 15.987 2 7.994 9.634 .000 .004 Var 

S
E

D
 *

 C
İN

S
İY

E
T

 EBİTE 8.332 2 4.166 9.095 .000 .004 Var 

OBİTE .248 2 .124 .213 .808 .000 - 

EBİTK .863 2 .432 .765 .465 .000 - 

OEBİTK .145 2 .072 .138 .871 .000 - 

OBİTK 2.307 2 1.154 1.280 .278 .001 - 

MDBİTK .401 2 .200 .199 .820 .000 - 

BÖO .793 2 .396 .543 .581 .000 - 

BSO 4.079 2 2.040 2.458 .086 .001 - 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

 *
 S

E
D

 *
 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 6.253 4 1.563 3.412 .009 .003 Var 

OBİTE .571 4 .143 .246 .912 .000 - 

EBİTK .637 4 .159 .283 .889 .000 - 

OEBİTK 1.557 4 .389 .741 .564 .001 - 

OBİTK 2.892 4 .723 .802 .523 .001 - 

MDBİTK .347 4 .087 .086 .987 .000 - 

BÖO 3.217 4 .804 1.102 .354 .001 - 

BSO 3.175 4 .794 .957 .430 .001 - 
İ=İlköğretim G=Genel lise M=Meslek Lisesi; A=SED Alt Grup O= SED Orta Grup Ü=SED Üst Grup; 

E=Erkek K=Kadın 

  

Çizelge 3.22’de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin ortak etkisinin 

(okultürü*SED*cinsiyet) her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi, bağımsız 

değişkenlerin ikili kombinasyonlarının (okultürü*SED, okultürü*cinsiyet, SED*cinsiyet) 

her bir bağımlı değişken üzerindeki ortak etkisi genel olarak manidar değildir (p<.05). 

Ancak her bir bağımsız değişkenin her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi genel olarak 

manidardır (p<.05). Portekiz’de okul türüne göre yapılan incelemelerde meslek lisesi 

öğrencilerinin ilköğretim ve genel liselere göre BİT aşinalıklarının daha yüksek olduğu, 

SED’e göre üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin daha yüksek BİT aşinalığının 

olduğu, cinsiyete göre erkeklerin çoğu alt boyutta kadınlardan daha yüksek BİT 

aşinalığının olduğu görülmektedir. OECD (2015) PISA 2012 Portekiz verilerine göre 

erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla eğlence amaçlı bilgisayar kullandıkları 

görülmüştür ve bu durum cinsiyete göre oluşan farklılığı desteklemekte; Fariña, Martín, 

Preiss, Claro ve Jara (2015) Portekiz’de bilgisayarda okuma yapmada erkek öğrencilerin 
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kadın öğrencilerden daha fazla yararlandığını bulmuşlardır. Bu bulgular araştırma 

sonucunda elde edilen cinsiyetler arsındaki farkı desteklemektedir. 

Portekiz örnekleminde diskriminant fonksiyon analizi sonuçları Çizelge 3.23’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.23 

 

Portekiz Örenkeminde Diskriminant Fonksiyonu Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre Çok 

Değişkenli Manidarlık Testi Sonuçları 
Bağımlı 

Değişken 
Fonksiyon Özdeğer 

Kanonik 

Korelasyon 

Wilks' 

Lambda 
χ2 sd p 

Okul Türü 
1 .165 .376 .839 891.006 14 .000 

2 .023 .149 .978 113.679 6 .000 

SED 
1 .166 .378 .854 801.049 12 .000 

2 .004 .059 .996 18.054 5 .003 

Cinsiyet 1 .135 .344 .881 642.918 7 .000 

 

Çizelge 3.23 incelendiğinde okul türüne yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

.165; kanonik korelasyon .376’dır. Bağımlı değişkende açıklanan varyans oranını 

yansıtan özdeğer düşüktür. Elde edilen değerler fonksiyonun grup üyeliklerini atamada 

zayıf düzeyde etkili olsa da Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün 

istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(14)=891.006; p<.05]. Bağımlı 

değişkene göre oluşturulan grupla diskriminant fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklayan 

kanonik korelasyon katsayısı (.376) düşük düzeyde etkili olup, bu değerin karesi 

(.3762=.141) kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) % 14’ünü 

açıklamaktadır ve düşük düzeydedir. SED’e yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

0,166; kanonik korelasyon .378’dur. Elde edilen özdeğer düşük düzeyde, kanonik 

korelasyon katsayısı (.378) orta düzeyde etkili olup, bu değerin karesi (.3782=.143) 

kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) % 15’ini açıklamaktadır. 

Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel olarak manidar 

olduğunu göstermektedir [χ2
(12)=801.049, p<.05]. Cinsiyete yönelik tek fonksiyon 

üretilmiş olup bu fonksiyona ilişkin özdeğer .135; kanonik korelasyon .344’tür. Elde 

edilen özdeğer ve kanonik korelasyon düşük düzeyde olup kurulan model bağımlı 

değişkendeki varyansın yaklaşık %12’sini açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri üretilen 

fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(7)= 
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642.918, p<.05]. Diskriminant fonksiyonuna giren yordayıcı değişkenlerin manidarlık test 

sonuçları Çizelge 3.24’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.24 

 

Diskriminant Fonksiyonuna Giren Yordayıcı Değişkenlerin Örtük Değişkenin 

Gruplarına Göre Manidarlık Testi Sonuçları 
  Wilks' Lambda F sd1 sd2 p 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

OBİTK .902 277.835 2 5094 .000 

BSO .966 89.345 2 5094 .000 

OEBİTK .996 9.196 2 5094 .000 

MDBİTK .981 48.349 2 5094 .000 

EBİTE .990 25.533 2 5094 .000 

EBİTK .996 11.195 2 5094 .000 

OBİTE .975 65.528 2 5094 .000 

S
E

D
 

EBİTE .898 288.176 2 5094 .000 

OBİTK .978 57.996 2 5094 .000 

BSO .987 34.771 2 5094 .000 

OBİTE .991 23.238 2 5094 .000 

OEBİTK .994 15.422 2 5094 .000 

EBİTK .991 23.272 2 5094 .000 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTK .917 460.253 1 5095 .000 

OEBİTK 1.000 .293 1 5095 .589 

BSO .995 26.076 1 5095 .000 

OBİTK .992 42.277 1 5095 .000 

MDBİTK .995 28.043 1 5095 .000 

EBİTE .990 50.541 1 5095 .000 

OBİTE .993 35.316 1 5095 .000 
Alt boyuttaki değişkenler aşamalı diskriminant analizindeki sıraya göre verilmiştir. 

 

Çizelge 3.24’te okul türüne göre yapılan aşamalı diskriminant analizinde sekiz 

değişkenden yedisinin, SED’e göre sekiz değişkenden altısının ve cinsiyete göre sekiz 

değişkeninin yedisinin üretilen fonksiyona manidar katkısının olduğu görülmüştür. 

Çizelge 3.28 sırasıyla incelendiğinde; okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı 

[F(2,5094)=277.835; p<.05], bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,5094)=89.345; 

p<.05], okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(2,5094)= 9.196; p<.05], matematik 

dersinde BİT kullanımı [F(2,5094)=48.349; p<.05], evde BİT’e erişim [F(2,5094)=25.533; 

p<.05], eğlence amaçlı BİT kullanımı [F(2,5094)=11.195; p<.05] ve okulda BİT’e erişim 

[F(2,5094)=65.528; p<.05] alt boyutlarında okul türüne göre ilköğretim, genel lise ve meslek 

lisesi grupları arasında manidar fark vardır. Başka bir ifadeyle, belirtilen yedi değişkenin 

modele katkısı manidardır. SED’e göre; evde BİT’e erişim [F(2,5094)=288.176; p<.05], 

okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı [F(2,5094)=57.996; p<.05], bilgisayarın sınırlı 
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olması (olumsuz tutum) [F(2,5094)=34,771; p<.05], okulda BİT’e erişim [F(2,5094)=23.238; 

p<.05],  okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(2,5094)=15.422; p<.05] ve eğlence 

amaçlı BİT kullanımı [F(2,5094)=23.272; p<.05] SED’e göre üretilen fonksiyonun alt düzey 

SED, orta düzey SED ve üst düzey SED grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları 

manidardır. Cinsiyete göre; eğlence amaçlı BİT kullanımı [F(1,5095)=460.253, p<.05], okul 

ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(1,5095)=.293, p<.05], bilgisayarın sınırlı olması 

(olumsuz tutum) [F(1,5095)=26.076; p<.05], okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı 

[F(1,5095)=42.277, p<.05], matematik dersinde BİT kullanımı [F(1,5095)=28.043; p<.05], 

evde BİT’e erişim [F(1,5095)=50.541; p<.05] ve okulda BİT’e erişim [F(1,5095)=35.316, 

p<.05] cinsiyete göre kadın ve erkek grupları arasında üretilen fonksiyona katkıları 

manidardır. OEBİTK açısından cinsiyet grupları arasında manidar fark gözlenememekle 

birlikte bu değişkenlerin diğer değişkenlerle birlikte sınıflama doğruluğu modeline 

katkısı manidardır. 

Yunanistan örnekleminde okul türüne göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.25’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.25 

 

Portekiz Örnekleminde Okul Türüne Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
İlköğretim Genel lise Meslek Lisesi 

 n % n % n % n % 

İlköğretim 1424 62.6 850 37.4 1 .3 2275 100.0 

Genel lise 771 31.3 1694 68.7 0 .0 2465 100.0 

Meslek Lisesi 238 66.7 118 33.1 1 .3 357 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %61.2, Meslek lisesi ihmal edilirse %65.9 

 

Çizelge 3.25’te görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

2275 ilköğretim öğrencisinden 1474 (%65), 2465 genel lise öğrencilerinden 1694’ü 

(%68.7) ve 357 meslek lisesi öğrencilerinden 1’i (%0.3) doğru sınıflandırılmıştır. Toplam 

5096 öğrenciden 3169’u (%61.2) doğru sınıflandırılmıştır. Okul türleri içerisinde en 

yüksek sayıya sahip genel lise öğrencilerinin toplam içindeki %48.3(2465/5096)’tür. Bu 

oran maksimum şans kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu 

%64.2 olup, maksimum şans kriterinden %27 daha fazla yüksek doğruluk düzeyinde 

şansla sınıflamanın ötesinde bir sınıflama yapmıştır. 

Meslek lisesindeki öğrenci sayısının düşük ve diğer okul türlerindekinden belirgin 

şekilde az olmasının modelde dengesizliğe yol açabilme olasılığı değerlendirilerek, bu 
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okul türü ihmal edildiğinde, sınıflama doğruluğu %65.9 ve maksimum şans kriteri 

%52(2465/4740) olarak belirlenmektedir. Bu durumda modelin, sınıflama doğruluğu 

maksimum şans kriterinden aynı şeklide %27 daha fazla yüksek doğruluk düzeyinde 

şansla sınıflamanın ötesinde bir sınıflama yapmıştır. 

Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(Okul türü) = .133 + .857x(OBİTK) - .592x(OEBİTK) + .411x(BSO) - .391x(EBİTE) 

+ .326x(EBİTK) + .203x(OBİTE) + .079x(MDBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 7 tanesinin, öğrencileri okul türüne göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 7 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan OBİTK, en 

düşük olan MDBİTK’dır.  

Yunanistan örnekleminde okul türüne göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.26’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.26 

 

Portekiz Örnekleminde SED’e Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Alt SED Orta SED Üst SED 

 n % n % n % n % 

Alt SED 395 29.0 927 68.1 40 2.9 1362 100.0 

Orta SED 257 10.9 1894 80.7 197 8.4 2348 100.0 

Üst SED 57 4.1 1059 76.4 271 19.5 1387 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %50.2  

 

Çizelge 3.26’da görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

1362 alt grup SED öğrencisinden 395’i (%29), 2348 orta grup SED öğrencilerinden 

1894’ü (%80.7) ve 1387 üst grup SED öğrencisinden 271’i (%19.5) doğru 

sınıflandırılmıştır. Toplam 4147 öğrenciden 2560’ı (%50.2) doğru sınıflandırılmıştır. 

Orta grup SED öğrencilerinin toplam içindeki oranı %46 (2029/4426)’dır ve maksimum 

şans kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %50.2 olup, 

maksimum şans kriterinden yaklaşık %9 daha fazla değer elde edilmiştir ve üretilen 

diskriminant fonksiyonu sınıflamada maksimum şans değerine ulaşsa da şansla 

sınıflamanın ötesinde etkili değildir. 
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Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(SED) = -.142 + 1.257x(EBİTE) + .356x(OEBİTK) - .338x(OBİTE) - .337x(OBİTK) - 

.304x(BSO) - .076x(EBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 6 tanesinin, öğrencileri okul türüne göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 6 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTE, en 

düşük olan EBİTK’dır.  

Yunanistan örnekleminde cinsiyete göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.27’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.27 

 

Portekiz Örnekleminde Cinsiyete Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Kadın Erkek 

 n % n % n % 

Kadın 1906 71.8 747 28.2 2653 100 

Erkek 1029 42.1 1415 27.9 2444 100 

Doğru sınıflama yüzdesi= %65.2 

 

Çizelge 3.27’de görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

2653 kadın öğrenciden 1906’sı (%71.8), 2444 erkek öğrenciden 1415’i (%27.9) doğru 

sınıflandırılmıştır. Toplam 5097 öğrenciden 3321’i (%65.2) doğru sınıflandırılmıştır. 

Kadın öğrencilerinin toplam içindeki oranı %52 (2653/5097)’dir ve maksimum şans 

kriteri değeridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %65.2 olup, 

maksimum şans kriterinden %25 daha fazla yüksek doğruluk düzeyinde şansla 

sınıflamanın ötesinde bir sınıflama yapmıştır. 

Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(Cinsiyet) = - .061 + 1.293x(EBİTK) – .741x(OEBİTK) + .276x(BSO) + .194x(OBİTK) 

+ .175x(MDBİTK) + .164x(OBİTE) + .137x(EBİTE) 
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Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 7 tanesinin, öğrencileri okul türüne göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 7 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTK, en 

düşük olan EBİTE’dir. 

 

3.2.4.Şanghay’da Sınıflama Doğruluğu 

Çizelge 3.28’de Şanghay örnekleminin okul türü, SED ve cinsiyetlere göre 

öğrenci sayıları, Çizelge 3.29’da Şanghay örneklemi üzerinde yapılan MANOVA 

sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 3.28 

 

Şanghay Örnekleminin Okul Türü, SED ve Cinsiyet Göre Dağılımı 
Bağımsız Değişken Alt Boyutlar f % 

Okul Türü 

İlköğretim 2175 44.1 

Genel Lise 1727 35.0 

Meslek Lisesi 1026 19.9 

SED 

Alt 1333 27.0 

Orta 2269 46.0 

Üst 1326 27.0 

Cinsiyet 
Kadın 2529 51.0 

Erkek 2399 48.0 

Toplam  4928 100.0 

 

Çizelge 3.29 

 

Şanghay’da Okul Türü, SED ve Cinsiyet Değişkenine Göre BİTA Analiz Sonuçları 
 Pillai’s Trace F Hip. Sd Hata Sd. p η2 

Okul türü .140 46.064 16 9808 .000 .070 

SED .205 70.095 16 9808 .000 .103 

Cinsiyet .017 10.591 8 4903 .000 .017 

Okul Türü*SED .018 2.847 32 19624 .000 .005 

Okul Türü*Cinsiyet .007 2.209 16 9808 .004 .004 

SED*Cinsiyet .005 1.593 16 9808 .062 .003 

OkulTürü*SED*Cinsiyet .008 1.250 32 19624 .156 .002 

 

Çizelge 3.29’da görüldüğü üzere; okultürü*SED*cinsiyet ortak etkisi bağımlı 

değişkenler kombinasyonu (BİT aşinalığı) üzerinde manidar fark göstermemiştir (Pillai’s 

Trace=.008, F(32,19624)=1.250, p>.05, η2=.002). Ancak okultürü*SED ve okultürü*cinsiyet 

ortak etkisi bağımlı değişkenlerin kombinasyonu üzerinde manidar fark gösterirken, 

SED*cinsiyet ortak etkisi manidar fark göstermemiştir. Ayrıca BİT aşinalığı üzerinde 
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okul türü, SED, cinsiyet bağımsız değişkenleri manidar fark göstermiştir. Alt boyutların 

tek başına manidar olması, ikili kombinasyonların ve üçlü ortak etkinin manidar 

olmaması tüm alt boyutlardaki farklılığın aynı yönde olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Etki büyüklüğü değerleri okul türü ve SED’e göre orta düzeyde, 

cinsiyet, okul türü*SED ve okul türü*cinsiyet göre etki büyüklüğü değerleri düşük 

düzeydedir. Çizelge 3.30’da her bir alt boyuttaki varyans analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 3.30 

 

Şanghay Örnekleminde Okul Türü, SED ve Cinsiyetlere Göre BİTA Anketi Alt Boyutları 

Analizleri 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın 

Yönü 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

 

EBİTE 15.470 2 7.735 14.452 .000 .006 G>M>İ 

OBİTE 50.496 2 25.248 27.459 .000 .011 G>M>İ 

EBİTK 209.725 2 104.862 181.210 .000 .069 M>G>İ 

OEBİTK 96.109 2 48.054 53.469 .000 .021 G>M>İ 

OBİTK 181.005 2 90.502 140.240 .000 .054 M>G>İ 

MDBİTK 22.974 2 11.487 17.965 .000 .007 İ>M>G 

BÖO 7.621 2 3.811 4.401 .012 .002 G>M>İ 

BSO 14.970 2 7.485 10.167 .000 .004 M>İ>G 

S
E

D
 

EBİTE 632.045 2 316.023 590.424 .000 .194 Ü>O>A 

OBİTE 8.522 2 4.261 4.634 .010 .002 Ü>O>A 

EBİTK 52.451 2 26.226 45.320 .000 .018 Ü>O>A 

OEBİTK 91.040 2 45.520 50.649 .000 .020 Ü>O>A 

OBİTK 5.687 2 2.843 4.406 .012 .002 Ü>O>A 

MDBİTK 4.904 2 2.452 3.835 .022 .002 O>A>Ü 

BÖO 40.533 2 20.267 23.407 .000 .009 Ü>O>A 

BSO 21.747 2 10.873 14.769 .000 .006 A>O>Ü 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE .077 1 .077 .144 .704 .000 E=K 

OBİTE 5.218 1 5.218 5.675 .017 .001 K>E 

EBİTK 20.572 1 20.572 35.551 .000 .007 E>K 

OEBİTK 2.668 1 2.668 2.968 .085 .001 E=K 

OBİTK 3.113 1 3.113 4.824 .028 .001 E>K 

MDBİTK 6.657 1 6.657 10.412 .001 .002 E>K 

BÖO 2.421 1 2.421 2.796 .095 .001 E=K 

BSO .019 1 .019 .026 .873 .000 E=K 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

*
S

E
D

 EBİTE 7.137 4 1.784 3.334 .010 .003 Var 

OBİTE 10.010 4 2.502 2.722 .028 .002 Var 

EBİTK 5.930 4 1.483 2.562 .037 .002 Var 

OEBİTK 1.577 4 .394 .439 .781 .000 - 

OBİTK 27.693 4 6.923 10.728 .000 .009 Var 

MDBİTK 3.716 4 .929 1.453 .214 .001 - 

BÖO 6.723 4 1.681 1.941 .101 .002 - 

BSO .612 4 .153 .208 .934 .000 - 

(devam ediyor) 
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Çizelge 3.30 (devam) 

 

Şanghay’lı Öğrencilerin Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre BİT Aşinalıkları Alt Boyutları 

Varyans Analizi Sonuçları 
Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p η2 

Farkın 

Yönü 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

*
C

İN
S

İY
E

T
 

EBİTE .400 2 .200 .373 .688 .000 - 

OBİTE 2.750 2 1.375 1.495 .224 .001 - 

EBİTK 2.640 2 1.320 2.281 .102 .001 - 

OEBİTK 6.851 2 3.426 3.812 .022 .002 Var 

OBİTK 4.940 2 2.470 3.828 .022 .002 Var 

MDBİTK .744 2 .372 .582 .559 .000 - 

BÖO 4.968 2 2.484 2.869 .057 .001 - 

BSO 9.448 2 4.724 6.416 .002 .003 Var 

S
E

D
*
C

İN
S

İY
E

T
 

EBİTE .996 2 .498 .930 .394 .000 - 

OBİTE 2.572 2 1.286 1.398 .247 .001 - 

EBİTK 4.009 2 2.005 3.464 .031 .001 Var 

OEBİTK 1.520 2 .760 .846 .429 .000 - 

OBİTK .930 2 .465 .720 .487 .000 - 

MDBİTK 1.103 2 .552 .863 .422 .000 - 

BÖO 6.937 2 3.468 4.006 .018 .002 Var 

BSO .140 2 .070 .095 .909 .000 - 

O
K

U
L

T
Ü

R
Ü

*
S

E
D

*
 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTE 2.738 4 .685 1.279 .276 .001 - 

OBİTE 4.929 4 1.232 1.340 .252 .001 - 

EBİTK 9.250 4 2.312 3.996 .003 .003 Var 

OEBİTK 8.690 4 2.172 2.417 .047 .002 Var 

OBİTK 2.549 4 .637 .987 .413 .001 - 

MDBİTK .907 4 .227 .355 .841 .000 - 

BÖO 1.694 4 .424 .489 .744 .000 - 

BSO 1.428 4 .357 .485 .747 .000 - 

İ=İlköğretim G=Genel lise M=Meslek Lisesi; A=SED Alt Grup O= SED Orta Grup Ü=SED Üst Grup; 

E=Erkek K=Kadın 

  

Çizelge 3.30’da görüldüğü üzere; bağımsız değişkenlerin ortak etkisinin 

(okultürü*SED*cinsiyet) her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi, bağımsız 

değişkenlerin ikili kombinasyonlarının (okultürü*SED, okultürü*cinsiyet, SED*cinsiyet) 

her bir bağımlı değişken üzerindeki ortak etkisi genel olarak manidardır. Ayrıca her bir 

bağımsız değişkenin her bir bağımlı değişken üzerindeki etkisi genel olarak manidardır. 

Şanghay’da okul türüne göre yapılan incelemelerde meslek lisesi ve genel lise 

öğrencilerinin ilköğretim öğrencilerine göre BİT aşinalıklarının daha yüksek olduğu, 

SED’e göre üst sosyo ekonomik düzeydeki öğrencilerin orta ve alt sosyo ekonomik 

düzeydeki öğrencilere göre BİT aşinalıklarının daha yüksek olduğu, cinsiyete göre 

erkeklerin nispeten kadınlardan daha yüksek BİT aşinalığının olduğu görülmektedir.  
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Şanghay örnekleminde diskriminant fonksiyon analizi sonuçları Çizelge 3.31’de 

verilmiştir. 

Çizelge 3.31 

 

Şanghay Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonu Okul Türü, SED ve Cinsiyete Göre Çok 

Değişkenli Manidarlık Testi Sonuçları 
Bağımlı 

Değişken 
Fonksiyon Özdeğer 

Kanonik 

Korelasyon 

Wilks' 

Lambda 
χ2 sd p 

Okul Türü 
1 .151 .363 .813 1020.280 14 .000 

2 .069 .253 .936 326.384 6 .000 

SED 
1 .376 .523 .722 1600.940 10 .000 

2 .006 .079 .994 30.448 4 .000 

Cinsiyet 1 .026 .160 .974 128.274 6 .000 

 

Çizelge 3.31 incelendiğinde okul türüne yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

.151, kanonik korelasyon .363’tür. Bağımlı değişkende açıklanan varyans oranını 

yansıtan özdeğer düşüktür. Elde edilen değerler fonksiyonun grup üyeliklerini atamada 

zayıf düzeyde etkili olsa da Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün 

istatistiksel olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(14)=1020.280, p<.05]. Bağımlı 

değişkene göre oluşturulan grupla diskriminant fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklayan 

kanonik korelasyon katsayısı (.363) düşük düzeyde etkili olup, bu değerin karesi 

(.3632=.132) kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) % 13’ünü 

açıklamaktadır ve düşük düzeydedir. SED’e yönelik iki fonksiyon üretilmiş olup bu 

fonksiyonlardan en büyük ve önemli ayırıcı güce sahip olan fonksiyona ilişkin özdeğer 

0,366, kanonik korelasyon .523’tür. Elde edilen özdeğer düşük düzeyde, kanonik 

korelasyon katsayısı (.523) orta düzeyde etkili olup, bu değerin karesi (.5232=.274) 

kurulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın (sınıflamanın) % 27’sini 

açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri üretilen fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel 

olarak manidar olduğunu göstermektedir [χ2
(10)=1600.94, p<.05]. Cinsiyete yönelik tek 

fonksiyon üretilmiş olup bu fonksiyona ilişkin özdeğer .026, kanonik korelasyon .160’tır. 

Elde edilen özdeğer ve kanonik korelasyon düşük düzeyde olup kurulan model bağımlı 

değişkendeki varyansın yaklaşık %2.6’sını açıklamaktadır. Wilks’ Lambda değeri 

üretilen fonksiyonun ayırma gücünün istatistiksel olarak manidar olduğunu 

göstermektedir [χ2
(6)=128.274, p<.05]. Diskriminant fonksiyonuna giren yordayıcı 

değişkenlerin manidarlık test sonuçları Çizelge 3.32’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.32 

 

Şanghay Örnekleminde Diskriminant Fonksiyonuna Giren Yordayıcı Değişkenlerin 

Örtük Değişkenin Gruplarına Göre Manidarlık Testi Sonuçları 
  Wilks' Lambda F sd1 sd2 p 

O
K

U
L

 T
Ü

R
Ü

 

EBİTK .927 193.913 2 4925 .000 

OBİTK .934 172.682 2 4925 .000 

EBİTE .977 56.767 2 4925 .000 

OEBİTK .965 90.004 2 4925 .000 

MDBİTK .990 23.658 2 4925 .000 

BSO .992 20.201 2 4925 .000 

OBİTE .984 41.141 2 4925 .000 

S
E

D
 

EBİTE .744 845.406 2 4925 .000 

EBİTK .985 38.388 2 4925 .000 

OEBİTK .965 89.539 2 4925 .000 

BSO .989 27.871 2 4925 .000 

MDBİTK .998 4.035 2 4925 .018 

C
İN

S
İY

E
T

 

EBİTK .990 48.492 1 4926 .000 

OEBİTK .999 6.360 1 4926 .012 

MDBİTK .996 17.732 1 4926 .000 

OBİTE .998 9.458 1 4926 .002 

BÖO .998 8.868 1 4926 .003 

EBİTE 1.000 .443 1 4926 .506 
Alt boyuttaki değişkenler aşamalı diskriminant analizindeki sıraya göre verilmiştir. 

 

Çizelge 3.32’de okul türüne göre yapılan aşamalı diskriminant analizinde sekiz 

değişkenden yedisinin, SED’e göre sekiz değişkenden beşinin ve cinsiyete göre sekiz 

değişkenden altısının üretilen fonksiyona manidar katkısının olduğu görülmüştür. Çizelge 

3.34 sırasıyla incelendiğinde; eğlence amaçlı BİT kullanımı [F(2,4925)=193.913, p<.05], 

okul ile ilgili işlerde okulda BİT kullanımı [F(2,4925)=172.682, p<.05], evde BİT’e erişim 

[F(2,4925)=56.767, p<.05], okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(2,4925)=90.004, 

p<.05], matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4925)=23.608, p<.05], bilgisayarın sınırlı 

olması (olumsuz tutum) [F(2,4925)=20.201, p<.05] ve okulda BİT’e erişim [F(2,4925)=41.141, 

p<.05] alt boyutlarında okul türüne göre ilköğretim, genel lise ve meslek lisesi grupları 

arasında manidar fark vardır. Başka bir ifadeyle, belirtilen yedi değişkenin modele katkısı 

manidardır. SED’e göre; evde BİT’e erişim [F(2,4925)=845.406, p<.05], eğlence amaçlı 

BİT kullanımı [F(2,4925)=38.388, p<.05], okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı 

[F(2,4925)=89.539, p<.05], bilgisayarın sınırlı olması (olumsuz tutum) [F(2,4925)=27.871, 

p<.05] ve matematik dersinde BİT kullanımı [F(2,4925)=845.406, p<.05] SED’e göre 

üretilen fonksiyonun alt düzey SED, orta düzey SED ve üst düzey SED grupları arasında 

üretilen fonksiyona katkıları manidardır. Cinsiyete göre; eğlence amaçlı BİT kullanımı 

[F(1,4926)=48.492, p<.05], okul ile ilgili işlerde evde BİT kullanımı [F(1,4926)=6.360, p<.05], 
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matematik dersinde BİT kullanımı [F(1,4926)=17.732, p<.05], okulda BİT’e erişim 

[F(1,4926)=9.458, p<.05], bilgisayarın önemli olması (olumlu tutum) [F(1,4926)=8.868, 

p<.05] ve evde BİT’e erişim [F(1,4926)=.443, p<.05] cinsiyete göre kadın ve erkek grupları 

arasında üretilen fonksiyona katkıları manidardır. EBİTE açısından cinsiyet grupları 

arasında manidar fark gözlenememekle birlikte bu değişkenlerin diğer değişkenlerle 

birlikte sınıflama doğruluğu modeline katkısı manidardır. 

Şanghay örnekleminde okul türüne göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 

3.33’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.33 

 

Şanghay Örnekleminde Okul Türüne Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
İlköğretim Genel lise Meslek Lisesi 

 n % n % n % n % 

İlköğretim 1602 73.7 417 19.2 156 7.2 2175 100.0 

Genel lise 847 49.0 757 43.8 123 7.1 1727 100.0 

Meslek Lisesi 439 42.8 284 27.7 303 29.5 1026 100.0 

Doğru sınıflama yüzdesi= %54.0 

 

Çizelge 3.33’te görüldüğü gibi üretilen birinci diskriminat fonksiyonuna göre; 

2175 ilköğretim öğrencisinden 1602’si (%73.7), 1727 genel lise öğrencilerinden 757’si 

(%68,7) ve 1026 meslek lisesi öğrencilerinden 303’ü (%29.5) doğru sınıflandırılmıştır. 

Toplam 4927 öğrenciden 2662’si (%54) doğru sınıflandırılmıştır. Genel lise 

öğrencilerinin toplam içindeki oranı %44 (2175/4928)’tür be bu oran maksimum şans 

kriteridir. Analiz sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %54 olup, maksimum şans 

kriterinden %23 daha fazla sınıflama oranı elde edilmiştir ve üretilen diskriminant 

fonksiyonu şansla sınıflamanın ötesinde yüksek doğruluk düzeyine yakın bir sınıflama 

yapmıştır. 

Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(Okul türü) = 1.002 + 1.012x(EBİTK) + 0.779x(OBİTK) – .380x(MDBİTK) -

.244x(EBİTE) – .132x(OEBİTK) - .088x(OBİTE) + .057x(BSO) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 7 tanesinin, öğrencileri okul türüne göre sınıflamaya yönelik modele 
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katkısı manidardır. Bu 7 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTK, en 

düşük olan BSO’dur.  

Şanghay örnekleminde SED’e göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 3.34’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.34 

 

Şanghay Örnekleminde SED’e Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Alt SED Orta SED Üst SED 

 n % n % n % n % 

Alt SED 586 44.0 728 54.6 19 1.4 1333 100.0 

Orta SED 283 12.5 1701 75.0 285 12.6 2269 100.0 

Üst SED 40 3.0 835 63.0 451 34.0 1326 100.0 

Doğru Sınıflama yüzdesi= %55.6 

 

Çizelge 3.34’te sınıflama sonuçları incelendiğinde; 1333 alt grup SED 

öğrencilerinden 586’sı (%44), 2269 orta grup SED öğrencilerinden 1701’i (%75) ve 1326 

üst grup SED öğrencilerinden 451’i (%34) doğru sınıflandırılmıştır. Toplam 4927 

öğrenciden 2738’i (%55.6) doğru sınıflandırılmıştır. Orta grup SED öğrencilerinin 

toplam içindeki oranı %46 (2269/4427)’dır ve bu oran maksimum şans kriteridir. Analiz 

sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %55.6 olup, maksimum şans kriterinden %21 

daha fazla sınıflama oranı elde edilmiştir ve üretilen diskriminant fonksiyonu şansla 

sınıflamanın ötesinde yüksek doğruluk düzeyine yakın bir sınıflama yapmıştır.  

Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(SED) = .708 + 1.388 x(EBİTE) - .373x(EBİTK) + .195x(OEBİTK) - .134x(BSO) – 

.077x(MDBİTK) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 5 tanesinin, öğrencileri SED’e göre sınıflamaya yönelik modele katkısı 

manidardır. Bu 5 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan EBİTE, en düşük 

olan MDBİTK’dır.  

Şanghay örnekleminde SED’e göre sınıflama doğruluğu sonuçları Çizelge 3.35’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.35 

 

Şanghay Örnekleminde Cinsiyete Göre Sınıflama Sonuçları 

Grup 
Tahmin Edilen Grup Üyelikleri 

Toplam 
Kadın Erkek 

 n % n % n % 

Kadın 1674 66.2 855 33.8 2529 100 

Erkek 1238 51.6 1161 48.4 2399 100 

Doğru sınıflama yüzdesi= %57.5 

 

Çizelge 3.35’te sınıflamama sonuçları incelendiğinde; 2529 kadın öğrenciden 

1674’ü (% 66.2), 2399 erkek öğrenciden 1161’i (%48.4) doğru sınıflandırılmıştır. Toplam 

4927 öğrenciden 2835’i (%57.5) doğru sınıflandırılmıştır. Kadın öğrencilerin toplam 

içindeki oranı %51’dir (2529/4927) ve maksimum şans kriteri değeridir. Analiz 

sonucunda elde edilen sınıflama doğruluğu %57.5 olup, maksimum şans kriterinden 

yaklaşık %13 daha fazla sınıflama oranı elde edilmiştir ve üretilen diskriminant 

fonksiyonu sınıflamada maksimum şans değerine ulaşsa da şansla sınıflamanın ötesinde 

etkili değildir. 

Analizler sonucunda standardize edilmemiş fonksiyon katsayılarına göre elde 

edilen diskriminant fonksiyonu aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Z(Cinsiyet) = - .256 + 1.144x(EBİTK) - .600x(OEBİTK) + .517x(MDBİTK) -

.315x(EBİTE) – .280x(OBİTE) + .278x(BÖO) 

 

Denklemde görüldüğü gibi başlangıç modeline dâhil edilen 8 değişkenden 

yukarıda verilen 6 tanesinin, öğrencileri okul türüne göre sınıflamaya yönelik modele 

katkısı manidardır. Bu 6 değişken içerisinde modele katkısı en yüksek olan değişken 

EBİTK, en düşük olan değişken ise BÖO’dur.  

 

3.2.5. Ülkelere Göre Sınıflama Doğruluklarının Betimsel Olarak Karşılaştırılması 

Dört ülkede de yapılan çok yönlü MANOVA sonuçlarına göre; BİT aşinalıkları 

okul türü, SED ve cinsiyete göre manidar fark göstermemiştir. Dört ülkede de; BİT 

aşinalıkları tek yönlü MANOVA sonuçlarına göre okul türüne, SED ve cinsiyetler 

açısından manidar fark bulunmuştur. Elde edilen bu bulgulardan sonra diskriminant 

fonskiyon analizi sonuçları ile bulgular desteklenmiştir. Ülkelerde okul türü, SED ve 
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cinsiyetlere göre karşılaştırma yapılırken öncelikle MANOVA sonuçları ile daha sonra 

diskriminant fonksiyon analizi sonuçları karşılaştırılmıştır. 

3.2.5.1.Okul Türüne Göre Sınıflama Doğruluklarının Karşılaştırılması 

Türkiye’de EBİTE, EBİTK, OEBİTK, OBİTK, MDBİTK, BÖO ve BSO 

değişkenlerinde okul türlerine göre manidar fark bulunmuştur. Değişkenlere göre genel 

olarak ilköğretim ile meslek liselerinin BİT aşinalığının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Yunanistan’da OBİTE, OEBİTK, OBİTK, MDBİTK ve BSO 

değişkenlerinde okul türlerine göre manidar fark vardır. Okul türleri arasında BİT 

aşinalığı büyükten küçüğe sırasıyla meslek lisesi, ilköğretim ve genel lise şeklindedir. 

Portekiz’de OBİTE, EBİTK, OEBİTK, OBİTK, MDBİTK, BÖO ve BSO değişkenlerinde 

okul türlerine göre manidar fark vardır. Okul türlerine göre BİT aşinalığı sıralaması 

büyükten küçüğe meslek lisesi, ilköğretim ve genel lisedir. Şanghay’da tüm 

değişkenlerde okul türlerine göre manidar fark bulunmakta ve en düşük BİT aşinalığı 

ilköğretim öğrencilerine aittir. Dört ülkede de genel olarak meslek liselerinin aşinalık 

durumu daha yüksektir. Günümüzde meslek liselerinde her bölümde bilgisayarların 

kullanılması bu bölüm öğrencilerinin BİT aşinalıklarının daha yüksek olmasını sağlamış 

olabilir. Örneğin; bilgisayar bölümünde bilgisayar programcılığı, elektrik ve elektronik 

bölümlerinde çizim programlarının kullanılması gibi nedenlerden dolayı bu okul 

türündeki bireylerin daha yüksek BİT aşinalığı göstermiş olabilirler. Güzeller ve Ertuna 

(2015), PISA 2012 örnekleminde öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında meslek 

lisesi ile genel lise arasında meslek lisesi lehine manidar fark olduğunu ortaya koymuş 

olup çalışmanın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Buna karşın araştırmanın 

bulguları, Güzeller (2011)’in genel lise ve meslek lisesi öğrencilerinin bilgisayara yönelik 

tutumlarının ilköğretim öğrencilerinden daha olumlu olduğu bulgusuyla çelişmektedir.  

Okul türüne göre sınıflama doğruluğu; ülkeler düzeyinde maksimum şans kriteri, 

sınıflama doğruluğu oranları ve artış yüzdeleri Çizelge 3.36’da verilmiştir.  

 

Çizelge 3.36 

 

Ülkelerde Okul Türüne Göre Sınıflama Doğruluğu Oranları, En Yüksek ve En Düşük 

Yordayıcı Değişkenler 
 Türkiye (%)  Yunanistan (%) Portekiz (%) Şanghay (%) 

Maksimum Şans Kriteri  60.0 84.0 48.3 44.0 

Sınıflama Doğruluğu 60.9 83.6 61.2 54.0 

Artış Yüzdesi 1.5 0.0 27.0 23.0 

Yordayıcı 
En Yüksek EBİTE MDBİTK OBİTK EBİTK 

En Düşük EBİTK OBİTE MDBİTK BSO 
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Çizelge 3.36’da görüldüğü üzere Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da 

öğrencilerin okul türüne göre sınıflama doğrulukları şansla sınıflamasının sırasıyla %1.5, 

%0.0, %27 ve %23 fazlasına eşittir. Türkiye ve Yunanistan’da üretilen diskriminant 

fonksiyonları manidar olmakla birlikte öğrencileri okul türlerine göre sınıflamada ancak 

şansla sınıflama düzeyinde ya da bu düzeye yakın performans göstermektedir. Bu nedenle 

bu fonksiyonların kullanılması gerçekçi değildir. Portekiz ve Şanghay için üretilen 

fonksiyonlar belirgin şekilde şans kriterinin üzerinde sınıflama doğruluğu sağlamaktadır. 

Fakat, Hair ve diğ. (2014)’e göre şans kriterinin %25 üzerinde sınıflama doğruluğu 

sağlayan tek model Portekiz için üretilen modeldir. Bu durum aynı zamanda BİTA 

açısından okullar arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkenin Portekiz olduğunu, bunu 

sırasıyla Şanghay, Türkiye ve Yunanistan’ın takip ettiğini göstermektedir. Bu bulgu, 

MANOVA sonucuna yönelik bulgular tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca dört 

ülkede üretilen diskriminant fonksiyonuna göre en yüksek ve en düşük yordayıcılar 

farklılık göstermektedir. Örneğin, Türkiye’de en yüksek yordayıcı EBİTE değişkenidir, 

yani devam ettikleri okul türünü ayırmada en belirleyici değişkenin evde BİT’e erişim 

olduğunu belirtmektedir. İlgili alanyazında incelendiğinde, okul türü ve BİT’in birlikte 

ele alındığı araştırmalara rastlanılmamıştır. Bu bulgunun, alanyazına özgün bir katkı 

sağladığı düşünülmektedir. 

 

3.2.5.2.SED’e Göre Sınıflama Doğruluklarının Karşılaştırılması 

Türkiye’de EBİTE, OBİTE, EBİTK ve OEBİTK değişkenlerinde SED’e göre 

manidar fark vardır. Yunanistan’da EBİTE, EBİTK, OEBİTK, OBİTK ve MDBİTK 

değişkenlerinde; Portekiz’de EBİTE, EBİTK, OEBİTK ve BSO değişkenlerinde; 

Şanghay’da 8 değişkende SED’e göre manidar fark vardır. Her ülkede BİT aşinalığı genel 

olarak büyükten küçüğe sırasıyla üst, orta ve alt SED şeklindedir. Her ülkede üst SED 

grubundaki öğrenciler lehine sonuçların elde edilmesi, yeni geliştirilen teknolojilerin 

çoğu zaman üst SED grubundaki öğrencilere pazarlanması ve en başında bir ayrımcılık 

ortaya çıkarmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda; Vekiri (2009) tüm SED geçmişlerinden gelen öğrencilerin 

BİT ile ilgili yüksek ilgi ve olumlu tutumlara sahip olma eğiliminde olduğunu, ancak alt 

SED’den gelen öğrencilerin BİT becerileri konusunda daha az güven duyduklarını, 

Lebens, Graff ve Mayer (2009) düşük SED ailelerinden gelen çocukların, gelecekteki 

eğitim ve mesleki beklentileri için bilgisayarların ve BİT becerilerinin önemini kabul 
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etmekle birlikte, bilgisayarı kullanmak konusunda temkinli davrandıklarını; Zhong 

(2011) PISA 2006 örnekleminde SED’in evde BİT’e erişim ve dijital becerilerle pozitif 

ilişki gösterdiğini; Gui ve Argentin (2011) Yunanistan’da lise öğrencilerinin dijital 

becerilerinin evebeyn eğitimi üst grupta olanlar lehine manidar fark gösterdiğini;  Claro 

ve diğ. (2012) Şili’de orta öğretim öğrencilerinin evindeki eşyaların ekonomik değeri ne 

kadar yüksek ise, BİT yeterlilik performansı o kadar yüksek olduğunu; Bilsen-Aşıcı ve 

Koçak-Usluel (2013); Li ve Ranieri (2013) BİT’e erişim konusunda SED’in yordayıcı 

olan anne-baba eğitim düzeyi yüksek olanlar lehine fark gösterdiğini; Özden ve Açıkgül-

Fırat (2013) SED’in yordayıcısı olan anne baba eğitim düzeyi arttıkça bireylerin BİT’ten 

yararlanma düzeylerinin arttığını; Wong, Ho, Chen, Gu ve Zeng (2015) Şanghay’da SED 

gruplar arasında manidar fark olsa da giderek azaldığını orta koymuşlardır ve elde edilen 

sonuçlar araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. Van Braak ve Kavadias (2005); Tondeur, 

Sinnaeve, van Houtte ve van Braak (2011) alt grup SED’in daha düşük BİT yeterliliğine 

sahip olduğuna yönelik güçlü kanıtlar ortaya koyamadığını; Verhoeven, Heerwegh ve De 

Wit (2010) SES ve BİT yeterlikleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olmadığı yönünde 

bulgular ortaya koymuşlardır ve bu bulgular araştırma sonuçlarıyla uyuşmamaktadır. 

Genel olarak ülkelerde SED’e göre yapılan çalışmalarda araştırma sonuçlarıyla tuturlı 

sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

SED’e göre sınıflama doğruluğu; ülkeler düzeyinde maksimum şans kriteri, 

sınıflama doğruluğu oranları ve artış yüzdeleri Çizelge 3.37’de verilmiştir.  

 

Çizelge 3.37 

 

Ülkelerde SED’e Göre Sınıflama Doğruluğu Oranları, En Yüksek ve En Düşük Yordayıcı 

Değişkenler 
 Türkiye (%)  Yunanistan (%) Portekiz (%) Şanghay (%) 

Maksimum Şans Kriteri 46.0 46.0 46.0 46.0 

Sınıflama Doğruluğu 56.0 48.0 50.2 55.6 

Artış Yüzdesi 22.0 6.0 10.9 21.0 

Yordayıcı 
EnYüksek EBİTE EBİTE EBİTE EBİTE 

En Düşük EBİTK OBİTE EBİTK MDBİTK 

 

Çizelge 3.37’de görüldüğü üzere Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da 

öğrencilerin SED’e göre sınıflama doğrulukları şansla sınıflamasının sırasıyla %22, %6, 

%10.9 ve %21 fazlasına eşittir. Yunanistan ve Portekiz’de üretilen diskriminant 

fonksiyonları manidar olmakla birlikte öğrencileri okul türlerine göre sınıflamada şansla 

sınıflama düzeyinin biraz üzerinde performans göstermektedir. Bu nedenle bu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514002413#bib95
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fonksiyonların kullanılması gerçekçi değildir. Türkiye ve Portekiz için üretilen 

fonksiyonlar belirgin şekilde şans kriterinin üzerinde sınıflama doğruluğu sağlamaktadır. 

Fakat Hair ve diğ. (2014)’e göre şans kriterinin %25 üzerinde sınıflama doğruluğu 

sağlayan model yoktur. Bu durum aynı zamanda BİTA açısından okullar arasındaki farkın 

en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu, bunu sırasıyla Şanghay, Portekiz ve 

Yunanistan’ın takip ettiğini göstermektedir. Bu bulgu, MANOVA sonucuna yönelik 

bulgular tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca dört ülkede üretilen diskriminant 

fonksiyonuna göre en yüksek yordayıcı EBİTE’dir. Tezoh (2015) PISA 2012 

örnekleminde, çalışmaya dahil edilen 37 ülkeden 24’ünde matematik başarısını en çok 

yordayan değişkenin SED, sonrasında ise EBİTE olduğunu bulmuştur. Bu bulgu, 

araştırmada dikkate alınan değişkenler arasında ayırıcılığı en yüksek olan değişkenin 

EBİTE olduğu bulgusuyla tutarlılık göstermektedir. Bu değişkenin her ülkede en 

yordayıcı değişken olarak yer alması üst SED’e hitap eden ancak giderek daha evrensel 

olan BİT araçlarına fiziksel olarak erişim farklılıklarına odaklanmakta, dijital 

bölünme/eşitsizlik kavramının ilk basamağına vurgu yapmaktadır. 

 

3.2.5.3.Cinsiyete Göre Sınıflama Doğruluklarının Karşılaştırılması 

BİTA açısından cinsiyete göre dört ülkede de manidar fark gözlenmiştir. Manidar 

farkın kaynakları ülkelere ve BİTA alt boyutlarına göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de 

EBİTK, OEBİTK, OBİTK ve MDBİTK değişkenlerinde; Yunanistan’da EBİTE ve 

EBİTK; Portekiz’de EBİTE, OBİTE, EBİTK, OBİTK ve MDBİTK; Şanghay’da OBİTE, 

EBİTK, OBİTK ve MDBİTK değişkenlerinde cinsiyete göre erkekler lehine manidar fark 

vardır. 

Yapılan çalışmalarda; Imhof, Vollmeyer ve Beierlein (2007) Almanya’da 

bilgisayar kullanımında cinsiyetler arası fark bulunmazken PowerPoint sunumu 

hazırlamada erkeklerin kadınlara göre daha iyi performans gösterdiklerini; Vekiri (2010) 

Yunanistan’da 8. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin BİT özyeterlik ve değer inançlarının 

erkekler lehine manidar fark gösterdiğini; Güzeller (2011) PISA 2009 örnekleminde 

bilgisayar tutumlarının erkekler lehine manidar fark gösterdiğini; Altun (2011) ilköğretim 

öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının erkekler lehine manidar fark gösterdiği; 

Gui ve Argentin (2011) Yunanistan’da lise öğrencilerinin teorik bilgi olarak dijital 

becerilerinin cinsiyetlere göre erkekler lehine, uygulamaya yönelik becerilerde fark 

olmadığını, herhangi bir teknik sorunla karşılaşıldığında kadınların daha fazla sorun 
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yaşadığını; Sáinz ve Eccles (2012) Portekiz ile benzer kültüre sahip olan İspanyol 

öğrencilerin bilgisayar becerilerinin erkekler lehine sonuç gösterdiğini; Çakır (2012) 

PISA 2009’a katılan tüm ülkelerde bilgisayara yönelik tutumların erkek öğrenciler lehine 

manidar fark gösterdiğini; Barkatsas (2012) Yunanistanlı erkek öğrencilerin kadın 

öğrencilerden bilgisayar yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları; Cheung, Mak ve 

Sit (2013) PISA 2009 örnekleminde Hong Kong ve Koreli erkeklerin evde boş 

zamanlarda BİT kullanımında kadınlara göre daha fazla zaman harcadıkları; Geçer ve İra 

(2015) öğrencilerin web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejilerinin erkekler 

lehine cinsiyetlerine göre manidar fark gösterdiğini; OECD (2015) PISA 2012 Türkiye 

ve Portekiz verilerine göre erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla eğlence 

amaçlı bilgisayar kullandıkları görülmüştür. Bu cinsiyete göre oluşan farklılığı 

desteklemekte olası sebeplerine ilişkin ipucu vermektedir ve elde edilen sonuçlar 

araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Sam, Othman ve Nordin  (2005) öğrencinin bilgisayara yönelik kaygı, bilgisayar 

öz-yeterliliği, internete yönelik tutumlarını ve internet kullanımlarının cinsiyete göre fark 

göstermediğini; Teo (2008) Şanghay gibi Asya ülkesi olan Singapur’da bilgisayara 

yönelik tutumlarının cinsiyete göre fark göstermediğini; Tsai ve Tsai (2010), Tayvan’da 

bilgisayar ve internet öz-yeterliklerinde cinsiyetler arası bir fark bulunmadığını, 

kadınların çevrimiçi iletişim konusunda erkeklerden daha emin olduklarını; Timur, 

Yılmaz ve Timur (2013) öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının 

cinsiyetlere göre manidar fark göstermediğini; Drabowicz (2014) PISA 2016 

örnekleminde 39 ülke içerisinde (Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’in olduğu) erkek 

öğrencilerin bilgisayar ve internet'i eğitim amaçlı olarak kızlardan daha sık 

kullandıklarını beyan etseler de BİT’in eğitimde kullanılmasında cinsiyet farkı üzerinde 

manidar bir fark olmadığını; Ursavaş (2015) sınıf öğretmenleri adaylarının BİT kullanıma 

yönelik tutumu açıklamada cinsiyet grupları açısından kadınlar lehine sonuçlar elde 

edildiğini; Güzeller ve Ertuna (2015) PISA 2012 Türkiye örnekleminde bilgisayara 

yönelik olumlu tutumların cinsiyete göre fark göstermediğini ortaya koymuşlar ve elde 

edilen bulgular araştırma sonuçları ile çelişmektedir. 

Yapılan çalışmalar dikkate alındığında genel olarak PISA uygulamalarında 

erkekler lehine sonuçlar elde edilirken, ülkelerin kendi ulusal çalışmalarında daha dengeli 

görüntü ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, erkekler ve kadınlar arasındaki BİT’e 

yönelik aşinalık azalmaktadır. BİT’e erişim konusunda cinsiyet farklılıkları bulunmazken 
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erkekler interneti daha çok oyun ve eğlence amaçlı kullanmakta, buna karşın, kadınlar 

daha çok iletişim amaçlı olarak kullanmaktadırlar.  

Cinsiyetlere göre sınıflama doğruluğu; ülkeler düzeyinde maksimum şans kriteri, 

sınıflama doğruluğu oranları ve artış yüzdeleri Çizelge 3.36’da verilmiştir.  

 

Çizelge 3.38 

 

Ülkelerde Cinsiyete Göre Sınıflama Doğruluğu Oranları, En Yüksek ve En Düşük 

Yordayıcı Değişkenler 
 Türkiye (%)  Yunanistan (%) Portekiz (%) Şanghay (%) 

Maksimum Şans Kriteri 50.0 53.0 52.0 51.0 

Sınıflama Doğruluğu 64.2 58.4 65.2 57.5 

Artış Yüzdesi 28.4 10.0 25.4 13.0 

Yordayıcı 
En Yüksek EBİTK EBİTK EBİTK EBİTK 

En Düşük OBİTE BSO OBİTE EBİTE 

   

Çizelge 3.38’de görüldüğü üzere Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da 

öğrencilerin cinsiyetlerine göre sınıflama doğrulukları şansla sınıflamasının sırasıyla 

%28.4, %10, %25.4 ve %13 fazlasına eşittir. Yunanistan ve Şanghay’da üretilen 

diskriminant fonksiyonları manidar olmakla birlikte öğrencileri okul türlerine göre 

sınıflamada şansla sınıflama düzeyinin biraz üzerinde performans göstermektedir. Bu 

nedenle bu fonksiyonların kullanılması gerçekçi değildir. Türkiye ve Portekiz için 

üretilen fonksiyonlar belirgin şekilde şans kriterinin üzerinde sınıflama doğruluğu 

sağlamaktadır. Fakat Hair ve diğ.’e (2014) göre şans kriterinin %25 üzerinde sınıflama 

doğruluğu sağlayan ülkeler Türkiye ve Portekiz’dir. Bu durum aynı zamanda BİTA 

açısından cinsiyetler arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu, bunu 

sırasıyla Portekiz, Şanghay ve Yunanistan’ın takip ettiğini göstermektedir. Bu bulgu, 

MANOVA sonucuna yönelik bulgular tarafından da desteklenmektedir. Ayrıca dört 

ülkede üretilen diskriminant fonksiyonuna göre en yüksek yordayıcı EBİTK’dır ve bu 

durum bilgisayarda oyun oynama, sosyal ağları takip etme vb. aktivitelere daha fazla 

zaman ayıran öğrencilerin erkek öğrenciler olduğuna işaret etmektedir. OECD (2015), 

PISA 2012 sonuçlarına göre birçok ülkede erkeklerin kadınlardan BİT’e daha fazla 

zaman ayırdıkları, daha erken yaşta kullanmaya başladıkları ve eğlence amaçlı olarak 

bilgisayar başında daha fazla zaman geçirdiklerini belirtmektedir. Schumacher ve 

Morahan-Martin (2001) ise erkek öğrencilerin bilgisayar programlama ve bilgisayar 

oyunlarına daha fazla zaman ayırdığı için bu öğrencilerin daha deneyimli olduklarını 

ortaya koymuşlardır. Dukić, Dukić ve Kozina (2012) Hırvat teknik üniversitelerindeki 
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öğrenciler üzerinde cinsiyete göre yapılan diskriminant analizinde, erkek ve kadın 

öğrencileri ayırmada bilgisayarda çizim ve tasarım yapma değişkeninin en etkili değişken 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu bulgular ve alanyazın birbiriyle tutarlılık 

göstermektedir. 
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BÖLÜM 4 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına bağlı olarak elde edilen sonuçların özetine 

ve araştırma önerilerine yer verilecektir. 

 

4.1.Sonuçlar 

Bu araştırmanın birinci sorusuna ait bulgular; PISA 2012’de farklı matematik 

yeterlilik düzeyindeki ülkelerin (Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay) BİT 

aşinalıkları karşılaştırılmış olup ülkeler arasında manidar fark bulunmuştur. Genel olarak 

BİT aşinalık düzeyinin en yüksek Portekiz’de olduğu, ikinci sırada bazı alt boyutlarda 

Türkiye’nin bazı alt boyutlarda Yunanistan’ın yer aldığı, en son sırada ise Şanghay’ın 

olduğu görülmüştür. Matematik dersinde BİT kullanımında Türkiye’nin diğer ülkelere 

göre manidar olarak yüksek değerler aldığı bulunmuştur. 

Bu araştırmanın ikinci sorusuna ait bulgular; dört ülkede de BİT açısından okul 

türü, SED ve cinsiyet ortak etkisi manidar değildir. BİTA açısından okul türlerine göre 

dört ülkede de manidar fark gözlenmiştir. Manidar farkın kaynakları ülkelere ve BİTA alt 

boyutlarına göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de OBİTE dışındaki yedi değişkende okul 

türüne göre manidar fark vardır. Okul türleri arasında genel olarak ilköğretim ile meslek 

liselerinin BİT aşinalığının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yunanistan’da OBİTE, 

OEBİTK, OBİTK, MDBİTK ve BSO değişkenlerinde okul türlerine göre manidar fark 

vardır. Okul türleri arasında BİT aşinalığı ortalamaları en büyükten en düşüğe sırasıyla 

meslek lisesi, ilköğretim ve genel lise şeklindedir. Portekiz’de EBİTE dışındaki yedi 

değişkende okullar arasında manidar fark vardır. Okul türlerine göre BİT aşinalığı 

sıralaması en büyükten en düşüğe sırasıyla meslek lisesi, ilköğretim ve genel lisedir. 

Şanghay’da tüm değişkenlere okullar arasında manidar fark vardır. En düşük BİT 

aşinalığı ilköğretim öğrencilerinindir. Okul türüne göre ortaya çıkan bu manidar 

farklılıklar, grup üyeliğinin tahmin edilmesine yönelik sınıflama doğruluğu sonuçlarıyla 

da desteklenmiştir Okul türüne göre; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da 

sınıflama doğrulukları şansla sınıflamasının sırasıyla %1.5, %0.0, %27 ve %23 fazlasına 



80 

 

 

 

eşittir. Portekiz’de yüksek doğruluk düzeyinde sınıflama doğruluğu elde edilmiştir. Okul 

türlerine göre Türkiye ve Yunanistan’da BİTA açısından Portekiz ve Şanghay’a göre 

daha düşük farklar olduğunu göstermektedir. Farklar ve yordayıcılar manidardır, ancak 

Portekiz ve Şanghay’da daha yüksektir. Her ülkede sınıflama doğruluğu maksimum şans 

kriterine eşit veya üzerindedir. Her ülkede okul türüne göre sınıflama doğruluğu açısından 

yordayıcıların farklılık göstermesi kültürlerarası farktan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

BİTA açısından SED’e göre dört ülkede de manidar fark gözlenmiştir. Manidar 

farkın kaynakları ülkelere ve BİTA alt boyutlarına göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de 

EBİTE, OBİTE, EBİTK ve OEBİTK değişkenlerinde; Yunanistan’da EBİTE, EBİTK, 

OEBİTK, OBİTK ve MDBİTK değişkenlerinde; Portekiz’de EBİTE, EBİTK, OEBİTK 

ve BSO değişkenlerinde; Şanghay’da sekiz değişkende SED’e göre manidar fark vardır. 

Her ülkede genel olarak BİT aşinalığı büyükten küçüğe üst, orta ve alt SED şeklindedir. 

SED’e göre ortaya çıkan bu manidar farklılıklar, grup üyeliğinin tahmin edilmesine 

yönelik sınıflama doğruluğu analizleri sonuçlarıyla da desteklenmiştir. SED’e göre; 

Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve Şanghay’da sınıflama doğrulukları şansla 

sınıflamasının sırasıyla %22.0, %6.0, %10.9 ve %21.0 fazlasına eşittir. Her ülkede 

sınıflama doğruluğu maksimum şans kriterinin üzerindedir. Türkiye ve Şanghay’da 

yüksek düzeyde sınıflama doğruluğuna yakın değerler elde edilmiştir. SED’e göre 

Yunanistan ve Portekiz’de BİTA açısından Türkiye ve Şanghay’a göre daha düşük farklar 

olduğunu göstermektedir. Farklar ve yordayıcılar manidardır, ancak Türkiye ve 

Şanghay’da daha yüksektir. Dört ülkede de diskriminant fonksiyonuna en fazla katkı 

yapan yordayıcı evde bilgi iletişim teknolojilerine ulaşım değişkenidir. Bu değişken 

dijital bölünmenin ilk basamağı olan BİT’e fiziksel olarak erişime vurgu yapmaktadır ve 

kuramsal olarak dijital bölünme aşamalarıyla tutarlılık göstermektedir. 

BİTA açısından cinsiyete göre dört ülkede de manidar fark gözlenmiştir. Manidar 

farkın kaynakları ülkelere ve BİTA alt boyutlarına göre farklılaşmaktadır. Türkiye’de 

EBİTK, OEBİTK, OBİTK ve MDBİTK değişkenlerinde; Yunanistan’da EBİTE ve 

EBİTK; Portekiz’de EBİTE, OBİTE, EBİTK, OBİTK ve MDBİTK; Şanghay’da OBİTE, 

EBİTK, OBİTK ve MDBİTK değişkenlerinde dört ülkede de cinsiyete göre erkekler 

lehine manidar fark vardır. BİTA açısından cinsiyetlere göre ortaya çıkan bu manidar 

farklılıklar, grup üyeliğinin tahmin edilmesine yönelik sınıflama doğruluğu analizleri 

sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Cinsiyetlere göre; Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve 

Şanghay’da sınıflama doğrulukları şansla sınıflamasının sırasıyla %28.0, %10.0, %25.4 

ve %13.0 fazlasına eşittir. Her ülkede sınıflama doğruluğu maksimum şans kriterinin 
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üzerindedir. Türkiye ve Portekiz’de yüksek doğruluk düzeyinde sınıflama doğruluğu elde 

edilmiştir. Cinsiyete göre Yunanistan ve Şanghay’da BİTA açısından Türkiye ve 

Portekiz’e göre daha düşük farklar olduğunu göstermektedir. Farklar ve yordayıcılar 

manidardır, ancak Türkiye ve Portekiz’de daha yüksektir. Her ülkede cinsiyet açısından 

erkekler lehine manidar fark vardır. Her ülkede cinsiyete göre sınıflama doğruluğu 

çalışmalarında en yordayıcı değişken eğlence amaçlı BİT kullanımıdır. Bu durum 

erkekler ile kadınları ayırmada bu değişkenin ayırt ediciliğini birçok çalışmada olduğu 

gibi bu çalışmada da ortaya koymaktadır. 

 

 

4.2.Öneriler 

4.2.1.Araştırmaya Yönelik Öneriler 

Okul türlerine göre öğretim programı ve BİT ilişkisinin, eğitimde BİT 

kullanımının ve eğitim-öğretim süreçlerinde BİT’in konumunun gözden geçirilmesi 

önerilmektedir. 

Cinsiyet farkının kapanması için BİT kullanımı ve BİTA açısından destekleyici 

ve teşvik edici tedbirler alınarak kadınların desteklenmesi önerilmektedir. 

SED’in iyileştirilmesinin BİT aşinalığını olumlu yönde etkileme olasılığı 

bulunduğundan özellikle Türkiye’de SED farkının kapanması için BİTA açısından alt ve 

orta grupların desteklenmesi önerilmektedir. 

 

4.2.2.Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

Araştırma kapsamına alınacak ülke örneklemleri genişletilebilir. 

Boylamsal olarak BİTA’daki değişim dikkate alınarak sınıflama doğruluğu 

çalışmaları yapılabilir. 

BİTA açısından kültürel farklar ölçme değişmezliği ile incelenebilir. 

PISA bireyler tarafından algılanan BİTA’yı ölçmektedir. Bu durum yanlılığa yol 

açabileceği için algılanan BİTA yerine başka yöntem ve araçlarla BİTA ölçülüp 

değerlendirilebilir. 

PISA uygulamalarında okul türü ve yaş ilişkisi dikkate alınarak sınıflama 

doğruluğu çalışmaları yapılabilir. 
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EK A. PISA 2012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞİNALIK ANKETİ 

 

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BULUNMA DURUMU 

(ULAŞILABİLİRLİĞİ) 

 

IC01 

 

Bu (aşağıdaki) cihazlardan herhangi biri evde kullanım için bulunmaktadır? 

(Lütfen her satırda bir kutucuğu işaretleyiniz.) 

 
Var ve 

kullanıyorum. 

Var ama 

kullanmıyorum. 
Yok 

a) Masaüstü bilgisayar 1 2 3 

b) Laptop veya notebook 1 2 3 

c) Tablet Bilgisayar (Örn; ipad®, 

Blackberry®, PlaybookTM) 
1 2 3 

d) İnternet bağlantısı 1 2 3 

d) Video oyun konsolu (Örn; 

Sony®, PalyStation®) 
1 2 3 

e) İnternet bağlantısı olmayan cep 

telefonu 
1 2 3 

f) İnternet bağlantısı olan cep 

telefonu 
1 2 3 

g) Taşınabilir müzik cihazı 

(Mp3/Mp4 oynatıcı, ipod® 

vb.) 

1 2 3 

h) Yazıcı 1 2 3 

ı) USB Bellek 1 2 3 

j) Elektronik kitap okuyucu (Örn; 

Amazon®, KindleTM) 
1 2 3 

 

IC02 
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Bu (aşağıdaki) cihazlardan herhangi biri okulda kullanım için bulunmaktadır? 

(Lütfen her satırda bir kutucuğu işaretleyiniz.) 



 
Var ve 

kullanıyorum. 

Var ama 

kullanmıyorum. 
Yok 

a) Masaüstü bilgisayar 1 2 3 

b) Laptop veya notebook 1 2 3 

c) Tablet Bilgisayar (Örn; ipad®, 

Blackberry®, PlaybookTM) 
1 2 3 

d) İnternet bağlantısı 1 2 3 

e) Yazıcı 1 2 3 

f) USB Bellek 1 2 3 

g) Elektronik kitap okuyucu (Örn; 

Amazon®, KindleTM) 
1 2 3 
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GENEL BİLGİSAYAR KULLANIMI 



IC03 

Bilgisayarı ilk defa kullandığınızda kaç yaşındaydınız? 

(Kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

6 yaşında ya 

da 6 yaşından 

küçük 

7-9 yaş 10-12 yaş 

13 yaş ya da 

13 yaşından 

büyük 

Hiç bilgisayar 

kullanmadım. 

1 2 3 4 5 

 

(Eğer daha önce hiç bilgisayar kullanmadıysanız, ankete devam etmeyiniz. Katılım için 

teşekkür ederiz.) 

 

IC04 

İnternete ilk defa erişim sağladığınızda kaç yaşındaydınız? 

(Kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

6 yaşında ya 

da 6 yaşından 

küçük 

7-9 yaş 10-12 yaş 

13 yaş ya da 

13 yaşından 

büyük 

Hiç internet 

erişimi 

sağlamadım. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

  IC05 

Normal bir hafta içinde okulda interneti ne kadar süre kullanıyorsunuz? 

 (Kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

Hiç 
Günde  

1-30 dk. 

Günde  

31-60 dk. 

Günde 

1-2 saat 

Günde  

2-4 saat 

Günde 

4-6 saat 

Günde 

6 saatten 

fazla 

1 2 3 4 5 6 7 
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IC06 

Normal bir hafta içinde okul dışında interneti ne kadar süre kullanıyorsunuz? 

 (Kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

Hiç 
Günde  

1-30 dk. 

Günde  

31-60 dk. 

Günde 

1-2 saat 

Günde  

2-4 saat 

Günde 

4-6 saat 

Günde 

6 saatten 

fazla 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

IC07 

Normal bir hafta sonunda okul dışında interneti ne kadar süre kullanıyorsunuz? 

 (Kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

Hiç 
Günde  

1-30 dk. 

Günde  

31-60 dk. 

Günde 

1-2 saat 

Günde  

2-4 saat 

Günde 

4-6 saat 

Günde 

6 saatten 

fazla 

1 2 3 4 5 6 7 
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OKUL DIŞINDA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 

 

IC08 

Aşağıdaki aktiviteler için bilgisayarı, okul dışında ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

(Her satırda kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

 

 Hiç ya da 

neredeyse 

hiç 

Ayda 1 

ya da 2 

Haftada 

1 ya da 

2 

Hemen 

hemen 

her gün 

Her gün 

a) Tek kişilik oyunlar oynama 1 2 3 4 5

b) Online toplu oyunlar oynama 1 2 3 4 5

c) E-posta (e-mail) kullanma 1 2 3 4 5

d) Online sohbet (Örn., MSN) 1 2 3 4 5

e) Sosyal ağlara katılma 1 2 3 4 5

f) Eğlence amaçlı internette 

gezinme (Video izleme, Örn., 

Youtube®) 
1 2 3 4 5

g) İnternetten haberleri okuma 1 2 3 4 5

h) İnternetten pratik bilgiler elde 

etme (Örn.; Konum bulma, 

olayların tarihlerine bakma) 
1 2 3 4 5

i) İnternetten yazılım, oyun, film ve 

müzik indirme 
1 2 3 4 5

j) Oluşturduğunuz içerikleri 

paylaşım için yükleme (Örn., 

müzik, şiir, bilgisayar programı) 
1 2 3 4 5
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IC09 

Okul dışındaki aktivitelerde bilgisayarı hangi sıklıkta kullanıyorsunuz? 

(Her satırda kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

 

 Hiç ya da 

neredeyse 

hiç 

Ayda 1 

ya da 2 

Haftada 

1 ya da 

2 

Hemen 

hemen 

her gün 

Her gün 

a) Okul ödevleri için internette 

araştırma yapmak (Örn., makale 

ya da sunum hazırlamak) 
1 2 3 4 5

b) Okul ödevleri hakkında 

arkadaşlarınız ile iletişim 

kurmak için e-posta kullanmak 
1 2 3 4 5

c) Okul ve ev ödevlerinin teslimi 

için öğretmenlerle iletişim 

amaçlı mail kullanma 
1 2 3 4 5

d) Okulunuzun internet sitesinden 

materyal taraması yapmak ya da 

yükleme ve indirme işlemleri 

yapmak (Örn., ders programı ya 

da kurs materyali) 

1 2 3 4 5

e) Okulun internet adresinden 

duyuruları kontrol etmek (Örn., 

ders yoklamaları) 
1 2 3 4 5

f) Bilgisayarda ev ödevlerini 

yapmak 
1 2 3 4 5

g) Diğer öğrencilerle okul ile ilgili 

materyalleri paylaşmak 
1 2 3 4 5
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OKULDA BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 

 

IC10 

Aşağıdaki aktiviteler için bilgisayarı, okulda ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

 (Her satırda kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

 

 Hiç ya da 

neredeyse 

hiç 

Ayda 1 

ya da 2 

Haftada 

1 ya da 

2 

Hemen 

hemen 

her gün 

Her gün 

a) Okulda online sohbet etme 1 2 3 4 5

b) Okulda e-posta kullanma 1 2 3 4 5

c) Okul ödevlerinde internette 

tarama yapma 
1 2 3 4 5

d) Okulunuzun internet sitesinden 

materyal taraması yapmak ya da 

yükleme ve indirme işlemleri 

yapma (Örn., intranet) 

1 2 3 4 5

e) Ödevini okulun web sitesine 

gönderme 
1 2 3 4 5

f) Okulda simülasyon oynama 1 2 3 4 5

g) Matematik ve yabancı dil 

öğrenmek için pratik yapma 
1 2 3 4 5

h) Okuldaki bilgisayarda ev 

ödevlerini yapma 
1 2 3 4 5

i) Grup çalışmaları ve diğer 

öğrencilerle iletişim için okul 

bilgisayarını kullanma 
1 2 3 4 5
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IC11 

 

Son bir ay içinde, matematik dersinde bilgisayarı hangi amaçlar için kullanıyorsunuz? 

(Her satırda kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

 

 

Evet, 

öğrenciler 

yaptı 

Evet, 

öğretmen 

derste 

sadece nasıl 

yapılacağını 

gösterdi 

Hayır 

a) Bir fonksiyonun grafiğini çizme (y=4x+6 

gibi)  
1 2 3 

b) Sayılar ile hesaplamalar yapma (5*233/8 

gibi) 
1 2 3 

c) Geometrik şekiller oluşturma (Örn., kenar 

uzunlukları verilmiş bir eşkenar üçgen) 
1 2 3 

d) Elektronik tabloya veri girişi yapma (Örn., 

Excel) 
1 2 3 

e) Cebirsel ifadeleri yeniden yazma ve 

eşitlikleri çözme (a2+2ab+b2 gibi) 
1 2 3 

f) Histogram çizme (Verilerin frekans 

dağılımını gösteren grafik) 
1 2 3 

g) y = ax² gibi bir fonksiyon grafiğinin a’ya 

bağlı olarak değişimini bulma 
1 2 3 
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BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUM 

 

IC22 

 

Bilgisayar ile ilgili deneyimlerinizi düşündüğünüzde, aşağıdaki ifadelere ne ölçüde 

katılıyorsunuz? 

 (Her satırda kutucuklardan sadece bir tanesini işaretleyiniz.) 

 

 
Kesinlikle 

katılıyorum 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

a) Bilgisayar okul ödevlerim 

için çok faydalı bir araçtır. 
1 2 3 4 

b) Ev ödevlerimi bilgisayar 

kullanarak yapmak daha 

eğlencelidir. 
1 2 3 4 

c) Okul ödevlerimde 

kullanabileceğim bilgiyi elde 

etmede internet mükemmel 

bir kaynaktır. 

1 2 3 4 

d) Bir şey öğrenirken bilgisayarı 

kullanmak çok zahmetlidir. 
1 2 3 4 

e) İnternetten elde edilen 

bilgiler okul ödevleri için 

genellikle çok güvenilmezdir. 
1 2 3 4 

f) Herkes internete bilgi 

yükleyebildiğinden okul 

ödevleri için interneti 

kullanmak genel anlamda 

uygun değildir. 

1 2 3 4 

 

 

 

Anketi tamamlamadaki işbirliğiniz için teşekkürler. 
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