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ÖNSÖZ

Öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin düzeylerinin

öğrencilerin akademik başarılarına, doyumlarına ve bilişsel yüklenmelerine etkilerini

belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci

bölümde, araştırmanın problemi genel olarak verilmiş, araştırmanın amacı, önemi,

varsayımları, sınırlılıkları ve tanımları belirtilmiştir. İkinci bölümde, araştırmanın

yöntemine ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmaya konu edilen

uyarlanabilir öğrenme ortamları, öğrenci doyumu ve bilişsel yükle ilgili kuramsal

çerçeve yer almaktadır. Dördüncü bölümde, araştırmanın amaçları ve alt amaçları
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Dölen’e, TÜİK uzmanı Kadir Korhan Babadağ ve Oğuz Cinel’e, araştırmama katılan

Atılım Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca çalışmamın ortaya
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ÖZET

UYARLANABİLİR İÇERİK VE UYARLANABİLİR GEZİNME KULLANILAN HİPER

ORTAMLARIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI DOYUMLARI VE BİLİŞSEL

YÜKLENMELERİNE ETKİSİ

ERYILMAZ, Meltem

Doktora, Eğitim Teknolojisi Programı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurettin ŞİMŞEK

Ankara 2012, 167 Sayfa

Bu çalışmanın amacı, öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin

düzeylerinin öğrencilerin akademik başarılarına, doyumlarına ve bilişsel

yüklenmelerine etkilerini belirlemektir. Araştırmanın deneysel süreci 2011-2012

döneminde  Atılım üniversitesinde öğrenim gören, 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden

oluşan toplam 120 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. 1. sınıf öğrencileri mühendislik

dışındaki öğrencilerden, 4. sınıf öğrencileri mühendislikte okuyan öğrencilerden

seçilmiştir. Araştırmada üç farklı ortam geliştirilmiştir. Uyarlanabilir olmayan,

uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme bulunan ortamlar.

Araştırma, tekrarlı ölçümler içeren 3X2’lik faktöryel desen çerçevesinde

planlanıp, gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın iki bağımsız değişkeninden birisi olan

uyarlanabilirliğin, içerik uyarlaması, gezinme uyarlaması ve uyarlamanın olmaması

durumu olmak üzere üç; ikinci bağımsız değişken olan tekrarlı ölçümlerin ise ön test

ve son test olmak üzere iki düzeyi vardır.

Uyarlanabilir olmayan, uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme

bulunan web ortamlarında çalışan öğrencilere ait başarı değişkeninin, ön test ve son

test olarak uygulanmasından kaynaklı olarak tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için

ANOVA testi (Repeated Measures ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,

öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin düzeylerinin, öğrencilerin

akademik başarıları üzerine etkisi olduğu görülmüştür. Uyarlanabilir gezinme bulunan



iii

ortamda çalışan öğrencilerin akademik başarılarının, uyarlanabilir içerik bulunan ve

uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu tespit

edilmiştir.

Araştırmanın bağımlı değişkenlerinden olan bilişsel yükün ölçülmesinde, Paas

(1992) tarafından geliştirilen bilişsel yük ölçeği kullanılmıştır. Tek maddeden oluşan
ölçek 7, 9 ve 11 dereceli olarak kullanılabilmektedir. Bu araştırmada 9'lu dereceleme

kullanılmıştır. Grupların bilişsel yük puanları aritmetik ortalamaları arasında gözlenen

farkların anlamlı olup olmadığını ve ortamlarla öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin
ölçümlere etkilerini belirlemek için, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için ANOVA

testi (Repeated Measures ANOVA) uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre,

uyarlanabilir gezinme ve uyarlanabilir içerik  bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin
bilişsel yüklenme durumlarının, uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerden

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Uyarlanabilir gezinme ve uyarlanabilir içerik

bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin bilişsek yük  puanları arasındaki fark ise
anlamlı bulunmamıştır.

Doyum ile ilgili ölçekler, deneysel sürecinin sonunda, sadece sontest olarak

uygulandığından; gruplar arasında farklılık olup olmadığını test etmek için,

diğerlerinden farklı olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplara

göre farklılaştırılan ölçek, üç farklı ortam için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Elde edilen

bulgulara göre, uyarlanabilir gezinme bulunan ortamda yer alan öğrencilerin doyum

düzeyleri, uyarlama olmayan ve uyarlanabilir içerik bulunan ortamlarda öğrenim

gören öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Uyarlanabilir gezinme bulunan

ortamda çalışan öğrencilerin doyum düzeylerinin diğer ortamlara göre farklılaşması,

uyarlamanın düzeylerinin de (içerik ve gezinme) kendi içerisinde farklılaşabileceğini

gösteren önemli bir bulgudur.

Bütün ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla temel bileşenler (faktör)

analizi tekniğinden yaralanılmış, güvenirliklerini belirlemek için iç tutarlılık katsayıları

(Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Bilgi testi için ayrıca yapılan madde analizi

çalışmasında t-testi kullanılmış ve bu testlerin güvenirliği Kuder-Richardson-21 (KR-

21) tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmanın tüm denencelerinin sınanmasında .05

anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF HYPER MEDIA ON ACADEMIC ACHIEVEMENT SATISFACTION

AND COGNITIVE LOAD OF STUDENTS BY USING ADAPTIVE PRESENTATION

AND ADAPTIVE NAVIGATION

ERYILMAZ, Meltem

Doctoral Dissertation

Educational Technology Program

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK

Ankara 2012, 167 Pages

The purpose of this study is to determine effect of adaptability of the learning

media and adaptability levels on the academic achievement, satisfaction and

cognitive load of students. The experimental period of the research is applied to 120

students from the 1st and 4th year of their education at 2011-2012 semester who are

studying at Atılım University. The students studying their 1st year have been chosen

from the ones excluding the engineering field and the students studying their 4th year

have been chosen among the engineering departments. Three different media have

been developed during the research. Media have been design as with non adaptive,

adaptive presentation based and adaptive navigation based environments.

The research work has been designed and realized with the Repeated

Measuress within the frame of 3X2 factorial pattern. One of the two independent

variables of the research which is adaptability has three levels that can be

summarized as adaptive presentation, adaptive navigation and non adaptive; and the

second independent variable that is the Repeated Measures has two levels as pre-

test and final test.

On the single factor that arises from the pre-test and final test application of

the success variable that belong to the students working with the web media that

consists of adaptive presentation, adaptive navigation and with non adaptive;

ANOVA test has been applied for the Repeated Measures. According to the obtained

findings, the adaptability of the learning media and the levels of adaptability are

seemed to have the influence on the students’ academic success. It has been

detected that the students who are working on the media where there is the adaptive
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navigation have a higher level academic success compared to the students who are

working on the media with adaptive presentation and non adaptive.

For the measurement of the dependent variable of research work which is

cognitive load, cognitive load scale has been used that is developed by Paas in

1992. The scale that consists of a single material can be used in form of seven, nine
each and eleven each. In this research work nine each assessment scale has been

used. To identify whether there is a significant difference of the observations among

the groups’ cognitive load scores arithmetic averages’ and to identify the influences
of the pre-knowledge levels of the students on the media, ANOVA test has been

applied on the single factor for the Repeated Measures (Repeated Measures

ANOVA). According to the findings, the cognitive load situations of the students
where there is a possibility of navigation and adaptive presentation is relatively less

compared to the students where there is non adaptive. The difference between the

cognitive load scores of the students from the adaptive presentation and adaptive
navigation has not been assessed significant.

Since the satisfaction related scales are applied at the end of the experimental

period solely as a final test; in order to test whether there exists a difference among

the groups, one-sided variance analysis (ANOVA) has been applied different from the

others. The scale that has been modified according to the groups has been prepared

separately for three different media. According to the results, the satisfaction levels of

the students where there is a adaptive navigation is relatively higher compared to the

ones where there is non adaptive and where there is the adaptive presentation. The

differentiation of the satisfaction levels for the adaptive navigation compared to the

other media can be considered as a significant finding that signals the variability of

the adaptivity levels (presentation and navigation) internally.

In order to examine all scales’ structural validity basic components (factor)

analysis technique is used, and to determine the reliabilities internal coherence

coefficients (Cronbach Alpha) have been calculated. For the knowledge test in the

material analysis work t-test has been applied and the reliability has been determined

with the Kuder-Richardson-21 (KR-21) technique. For the test of entire attempts .05

significance level has been considered as basis.
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BÖLÜM I

GİRİŞ

Bu bölümde, araştırmanın problemi, ilgili alanyazın ile birlikte tartışılmıştır.

Ardından araştırmanın amacına, araştırmada cevap aranan sorulara, araştırmanın

önemine, varsayımlarına, sınırlılıklarına ilişkin açıklayıcı bilgiler ile, araştırmada

kullanılan bazı önemli kavramların tanımlarına yer verilmiştir.

Problem

Günümüzde, bilgi yoğunluğundaki artış hızı, doğru bilgiye ulaşma ve bilgiyi

doğru olarak yönetme gibi konularda problemler yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Ancak bilgisayar tabanlı sistemlerin gelişmesi ile birlikte, zaman ve mekan sınırı

olmadan bilgiye erişim ve bilginin paylaşımı oldukça kolaylaşmıştır. Bilimsel ve

teknolojik gelişmelere paralel olarak, bireylere daha iyi bir eğitim imkanı sağlama

ihtiyacı, bilgisayar ve internete dayalı yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasını bir

zorunluluk haline getirmiştir. Bu zorunluluk, web ortamlarının bilgi ve teknolojik

altyapısından faydalanan, etkileşimli bir yapıya ve zengin olanaklara sahip, kullanıcı

merkezli ve geleneksel eğitim sistemlerine destek veren web tabanlı uzaktan eğitim

anlayışını doğurmuştur.

Web tabanlı uzaktan eğitim, bazı araştırmacılara göre, geleneksel öğrenim ve

öğretim yöntemlerine bir alternatif, bazı araştırmacılara göre ise, sözü edilen

yöntemlere ciddi bir destek olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle yüksek öğretimde varılan

nokta, web tabanlı uzaktan eğitimin gittikçe yaygınlaşması ve neredeyse tüm öğretimi

çevrimiçi sunma imkanı  sağlaması şeklindedir (Johnson, Aragon, Shaik, ve Palma-

Rivas, 2000).
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Alanyazında, uzaktan öğrenme terimi, e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, sanal

öğrenme, web tabanlı öğrenme ve teknoloji aracılığıyla öğrenme birbirleri yerine

kullanılabilmektedir (Ali, Ramay ve Shahzad, 2011). Bu araştırmada da sözü edilen

ifadeler, zaman zaman birbirleri yerine kullanılmıştır.

Akademik yaşamda çevrimiçi dersler ile, üniversiteler artık her düzeyden

kullanıcıya, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşabilmekte , bu da yeni öğretim

fırsatları doğmasına sebep olmaktadır (Bartley ve Golek, 2004).

Profesyonel yaşamda ise; kariyer gelişimini desteklemede ya da ömür boyu

öğrenmede, esnek öğretim programlarına talep günden güne artmaktadır. Müşteri

deneyimi, eğitimin kalitesi ve etkinliğinden beklentilerin de artmasına sebep

olmaktadır. Kalite ve etkin eğitim, doyumu etkileyen başlıca faktörlerdir

(Debourgh,1999).

Öğrenme ve öğretme kalitesini arttıran internetin hızlı gelişimi , web tabanlı

eğitim ve öğrenmenin dinamik gelişimini güçlendirmiştir. Artık eğitimin daha kaliteli,

etkili, zaman ve mekan bağımsız bir yapıda gerçekleştirilmesi için pekçok çalışma

yapılmaktadır. Zaidel (2007), bilgi teknolojilerinin eğitim amacı ile kullanılması

sayesinde, öğrenci tercihlerinin, gelenekselden çevrimiçi eğitime döndüren, yenilikçi

ve ileri iletişim yöntemlerinin geliştiğini vurgulamaktadır. Uzaktan öğretimin

mevcudiyeti, ders seçeneklerinin ve öğrenci sayısının artmasına sebep olmaktadır.

Bazı araştırmalara göre, geleneksel sınıf modeli düşünüldüğünde, yüzyüze eğitimin

üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle öğrenci sayısının artması ve bunun

sonucunda bireyselleştirilmiş eğitim olanaklarının düşmesi ile, uyarlanabilir öğrenme

sistemlerinin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır.

Brownson ve Harriman'a (2000) göre, web tabanlı uzaktan öğretimdeki

öğrenciler, sınıfta yüzyüze öğretim alan öğrencilerle  aynı derecede, hatta  zaman

zaman daha fazla başarılı olmaktadırlar. Johnson (2000), yaptığı karşılaştırmalı

araştırmada, öğrenciler açısından yüzyüze eğitim  ile web tabanlı uzaktan eğitim

arasında anlamlı bir fark bulamamıştır.
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Web  tabanlı uzaktan eğitim, eğitimin yer ve zamandan bağımsız olarak

verilmesi amacıyla web ortamının araç olarak kullanıldığı  bir yaklaşım olarak

görülebilir. Ancak  geleneksel yaklaşımdaki web tabanlı öğrenme ortamları,  öğrenme

gereksinimleri farklı olan ya da farklı bilgi kaynaklarını kullanmayı tercih eden

kullanıcılara kısıtlı imkanlar sunmaktadır. Bu noktada, yeni eğitim teknolojilerinin,

özellikle bilgisayar tabanlı sistemlerin gelişmesi, beraberinde öğrenme ve öğretme

süreçlerinin de değişmesine yol açmıştır (Popescu, 2010; Bay ve Tüzün ,2002).

Bilişim teknolojilerinin öğrenme öğretme ve bilgiye erişim sürecinde etkin

biçimde kullanılıyor olması, MMI (Man - Machine Interaction / İnsan - Makine

Etkileşimi), CHI (Computer - Human Interaction / Bilgisayar - İnsan Etkileşimi) ve

HCI (Human - Computer Interaction / İnsan - Bilgisayar Etkileşimi) gibi çalışma

alanlarını gündeme taşımıştır. Bu bağlamda, bilgi erişiminin kullanıcılar açısından

belirli amaçlarla etkili, verimli ve memnuniyet çerçevesi içerisinde kullanılabilmesinin,

sistemin kullanıcı gereksinimlerine göre planlanmasına bağlı olduğu fikri

yaygınlaşmıştır.

Kullanıcı odaklı, etkileşimli web tabanlı öğrenme ortamları, öğrenme

kontrolünü kullanıcıya bırakmaktadır. Kullanıcılar bilgiyi kendi öğrenme stillerine

uygun şekilde düzenleyebilmektedirler. Böylece kullanıcılar, kendi yetenek, hız ve

ihtiyaçlarına göre öğrenme şansını yakalayabilmektedirler. Bu da öğrenme isteğini

arttırarak , öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırmaktadır (Kılıç, 2006).

Geleneksel teknolojilerle geliştirilen web tabanlı öğretim sistemleri, genel bir

amaç doğrultusunda tasarlandıklarından, kullanıcıların bireysel farklılıkları dikkate

alınmamaktadır. Ayrıca, geleneksel  web tabanlı öğrenme ortamları, kullanıcıların

öğretim esnasında bilgi durumlarında oluşabilecek değişiklikleri de izlememekte ve

göz ardı edebilmektedirler (Sağiroğlu, Çolak ve Kahraman, 2008). Bu durum eğitim

ve eğitim teknolojisi alanında “biri hepsine uymaz (one size does not fit all)” görüşünü

giderek yaygınlaştırmaktadır (Reigeluth, 1996). Öğretimi amaçlanan konuyla ilişkili

önbilgisi ya da deneyimi olmayan bir kullanıcıyla, konu hakkında  az çok bilgi sahibi

olan  kullanıcının öğrenme ortamlarından beklentileri de farklı olacaktır.  Geleneksel

web tabanlı öğrenme ortamlarında sözü edilen farklı bilgi düzeyindeki, farklı tercihleri

ve öğrenme biçimleri olan kullanıcılar, aynı öğretimsel ihtiyaçlara sahip kişiler olarak
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algılanmaktadır. Geleneksel web tabanlı öğrenme ortamlarında karşılaşılan bu

olumsuzluklar, kullanıcıların kişisel bilgi ihtiyaçlarının karşılanmamasına,

doyumsuzluğa ve web tabanlı öğretimdeki başarının istenen düzeye ulaşamamasına

sebep olmaktadır.

Web tabanlı öğretimde, 90'lı yılların başından itibaren  verimliliği artırma

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar uyarlanabilir öğrenme sistemleri  ile ilgili

teknolojilerin geliştirilmesini sağlamıştır (Halasz,1990;Brusilovsky,1996). Uyarlanabilir

öğrenme sistemlerin genel amacı, farklı tercihleri ve ön bilgileri olan kullanıcılar için

bilgi ve bağlantıları kişiselleştirerek gezinme ve öğrenme problemlerinin üstesinden

gelmektir (De Bra, 2003). Brusilovsky (1998), uyarlanabilir hiper ortamların, oldukça

kapsamlı olduğunu ve tüm uygulama alanlarında faydalı olabileceğini belirtmektedir.

Uyarlanabilir öğrenme ortamlarında  geliştirilen uygulamalar, geleneksel teknolojilerle

geliştirilen uygulamalara kıyasla ögretimde verimliligi ciddi oranlarda arttırmaktadırlar.

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, yüksek kalitede ve etkin eğitimi amaçlayan, bu

amaçla öğrenciye, uzman eğitimci ile birebir etkileşimdeymiş gibi bireysel ortam

sağlamaya çalışan sistemlerdir. Bu sistemler, bir bilgi yığını içinde, öğrencilerin

kaybolmalarını önleyici uygulamaların geliştirildiği, bireylere göre uyarlanmış

öğrenme sistemleridir. Bununla birlikte e-öğrenme alanında yapılan çalışmalar

incelendiğinde, popüler öğrenme yönetim sistemlerinin bile kullanıcılarına henüz

kişiselleştirme imkanı sunmadığı ve yeterince yaygınlaşmadığı görülmektedir

(Cristea ve Stash, 2006). Bu durumun önemli bir göstergesi, günümüzde eğitim

kurumları tarafından uzaktan eğitim amaçlı kullanılan web tabanlı uyarlanabilir

öğrenme sistem uygulamalarının yeterince bulunmamasıdır. Nitekim Türkiye’de

geliştirilen öğrenme yönetim sistemlerinde de benzer şekilde uyarlanabilir özelliklerin

bulunmadığı gözlenmektedir. Bu durumun temel nedeni eğitsel uyarlanabilir web

sistemlerinin tasarlanma ve geliştirilme sürecinin oldukça karmaşık ve zor olmasıdır

(Somyürek, 2008). Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, öğretim için iyi sunulmuş bir

çözüm olmakla birlikte, gerçekleşmesi zaman alan sistemlerdir. Buna karşın

eğitimciler, bir geleneksel öğrenme ortamı uygulamasını, kendi alanları dışında

herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan içerik yönetim sistemlerini kullanarak kolaylıkla

geliştirebilmektedirler (Sağıroğlu, Çolak,  Kahraman, 2008).
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Alanyazında, eğitim amaçlı mevcut web tabanlı öğrenme ortamlarının

kullanıcıların kişisel öğrenme gereksinimlerine uyarlanabilme yeteneğinin olmaması

sıklıkla vurgulanan önemli bir eksikliktir (Eklund ve Brusilovsky, 1999). Günümüzde,

bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak insan tarafından yapılan ve

uzmanlık gerektiren görevleri, bilgi ve çıkarıma dayalı olarak gerçekleştiren bilgi

sistemlerine yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır. Öğretimin bireysel özelliklere veya

öğretim durumlarına göre uyarlanma ihtiyacı ile birlikte, öğretim uygulamalarına

yüklenen görev de farklılaşmıştır. Kişisel başarının artması için önemli yöntemlerden

birisi, kişilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğretim sunmaktır. Bu farklılıklar

doğrultusunda tasarlanan uyarlanabilir öğrenme sistemleri, farklı bilgi, gereksinim ve

ilgileri olan  kullanıcıların  her birine, kendi öğrenme gereksinimlerine uygun, gelişmiş

bir öğrenme ortamı sunarak,  doyum ve başarıyı arttırmayı hedeflemektedir

(Popescu, 2007). Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, geleneksel uygulamaların aksine ,

kullanıcıyı yönlendiren, kullanıcı hakkında bilgi toplayan ve bu bilgiler ışığında

öğretim ortamını düzenleyip, yönetebilen sistemlerdir.

Uyarlanabilir öğrenme sistemlerine ilişkin alanyazında yer alan araştırmalar;

kavramsal görüşlerin sunulması, uyarlama yöntemlerinin tasarlanması, sistemlerin

mimari yönden geliştirilmesi ve uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin öğrenme

sürecindeki etkilerinin incelenmesi  şeklinde gruplandırılabilir (Alessandro, 2006).

Kavramsal görüşlere ilişkin çalışmalar, uyarlanabilir öğrenme sistemlerini

sınıflandırmayla ilgili özelliklerin tanımlanması, öğrenci modelleme tekniklerinin teorik

olarak kıyaslanması, uyarlanabilir öğrenme ortamlarına ilişkin yeni yönelimlerin

ortaya konması gibi kavramsal boyutları içerir. Uyarlama yöntemleri, farklı konu

alanlarına yönelik alternatif uyarlama tekniklerinin ve sonuç çıkarma

mekanizmalarının yer aldığı uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin oluşturulabileceği

yöntemlerin tasarlanması ve geliştirilmesini kapsar. Sistemlerin mimari yönden

geliştirilmesi, konu alanı ve öğrenci modelleme için gerekli bilgilerin detaylandırılması

veya uyarlama tekniklerine ilişkin yeni modellerin ve tekniklerin denenmesinden

oluşur. Dördüncü alan ise farklı öğrenci özellikleri ve konu alanlarını ele alan

uyarlanabilir sistemlerin kullanılarak öğrenci gruplarına öğretim sunulması ve öğretim

sürecinin çeşitli değişkenler tarafından incelenmesi esasına dayanır. Alanyazında

uyarlanabilir öğretim ortamlarında, uyarlamaların etkisinin incelendiği dördüncü



6

alandaki çalışmaların diğer üç alanla kıyaslandığında çok daha sınırlı sayıda ve sınırlı

kapsamda gerçekleştirildiği görülmektedir.

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri konu alanı ile ilgili bilgilerin kullanıcılara nasıl

öğretileceğine ilişkin öğretim stratejilerini, kullanıcıların bireysel özelliklerini dikkate

alarak dinamik olarak uyarlayan bilgisayar destekli öğretim sistemleri olarak da

tanımlanabilir. Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, kullanıcılara gerektiği kadar kontrol

imkanını sağlamalı, kullanıcıların konu içerikleri içinde kaybolmasına engel olmalıdır.

Ayrıca, kullanıcı ihtiyaç duyduğunda uzman eğiticiyle birebir etkileşime girebilmeli,

sistem öğretimin her aşamasında kullanıcıya gerekli uzman desteğini vererek

kullanıcının özelliklerine göre uyarlanabilmelidir.

Kuzgun ve Deryakulu’na (2004) göre, kullanıcıların, bir öğretim uygulamasına

yönelik tercih ettikleri öğretme-öğrenme yaklaşımları, öğretim uygulamasına olan

tepkileri ve öğretim uygulamasından yararlanma düzeyleri, sahip oldukları bireysel

özelliklere göre farklılaşmaktadır. Bireysel özellikler, değişen ve değişmeyen bireysel

benzerlikler ve farklılıklar olmak üzere dört ana kategoride toplanmaktadır. Duyusal

algılama kapasitesi ile bilgi işleme kapasitesi, değişmeyen benzerlikleri; zeka

bölümü, bilişsel stil/öğrenme stili, psiko-sosyal özellikler, cinsiyet ile ırksal köken ise

değişmeyen farklılıkları oluşturmaktadır. Değişen benzerlikleri, zihinsel gelişim, dil

gelişimi, psiko-sosyal gelişim ve ahlaki  gelişim gibi süreçler oluşturmaktadır. Bu

düzeylerin gelişim düzeyleri de değişen farklılıkları teşkil etmektedir .

Etkili bir öğretim, kullanıcıların bilişsel, duyuşsal, ve fizyolojik özelliklerini

öğretim ihtiyaçlarına göre dikkate alan ve öğretimi bu özelliklere göre uyarlayan

öğretimdir. Petyak (1997), uyarlanabilen web tabanlı öğretim sistemlerinin etkisini

ortaya koymak amacıyla farklı nitelikteki web tabanlı öğretim yazılımlarını

karşılaştıran deneysel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Geliştirdiği ilk öğretim

yazılımında yapay zeka tekniklerini kullanarak, Bilişsel Stil Analizi (Cognitive Style

Analysis) yöntemi ile öğrencileri sözel (verbalizer) veya görsel (imager) olarak

gruplandırmıştır. Kullanıcıların öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak, ders

içeriklerini sunmak için metin ya da grafik araçları kullanmıştır. İkinci öğretim

yazılımında ise birinci yazılımda bulunan yapay zeka teknikleri ve uyarlamayla ilgili

özellikler çıkarılarak diğer özellikler aynı tutulmuş, öğrencilere öğretimi kontrol imkanı
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sağlanmıştır. Deneysel çalışmanın sonucunda, zeki öğretim sistemi yapısındaki

birinci öğretim yazılımının etkileşim süreçleri, ders etkinlikleri ve performans kriterleri

açısından daha etkili olduğu bulunmuştur.

Kelly ve Tagney (2005), öğretimin uyarlanması ile ilgili, kullanıcıların zeka

türleri ve tercihleri dikkate alınarak öğretimin uyarlanması ile ilgili yaptıkları

araştırmada,  çoklu zeka kuramına dayanan ve uyarlanabilen bir öğretim tasarımı

gerçekleştirmiştir. Çalışmada, uyarlanabilen dinamik içerik uyarlamasının öğrenme

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kullanıcıların öğretim sistemiyle olan

etkileşimlerinden faydalanarak çoklu zeka profillerini belirlemiş ve hangi tür çoklu

zeka kuramına uygun kaynakların sunulması gerektiğini tahmin eden yeni bir yöntem

geliştirmiştir. Araştırmada sistem tarafından uyarlanan öğrenme ortamı ve tamamen

kullanıcı kontrollü öğrenme ortamının etkileri ile kullanıcıların öğrenme tercihlerine

uygun olan ve olmayan içeriklerin etkileri incenlemiştir. Araştırma sonucunda

uyarlanabilen öğretim ortamının özellikle düşük seviyede öğrenme becerilerine sahip

öğrencilerde daha etkili olduğu bulunmuştur.

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, kullanıcıların her biri için, konu ile ilgili bilgi

düzeyini, öğrenme stilini ve tercihini çeşitli zeki öğrenme sistemleri yaklaşımlarını

kullanarak tespit etmekte ve  kullanıcı modeli oluşturmaktadır. Daha sonra bu modele

göre öğretim materyalini kullanıcı ihtiyacına uyarlayarak sunmaktadır. Yapılan

araştırmalarda, uyarlanabilir öğrenme ortamlarının geleneksel web tabanlı öğrenme

ortamları ile karşılaştırıldığında, kullanıcıların başarıları üzerinde daha etkili olduğu

görülmektedir (Rubim de Assis, 2006).

Cao (2001), yapmış olduğu araştırmada, uyarlanabilir öğrenme ortamlarında

çalışan öğrencilerin konu ile ilgili testlerde göstermiş oldukları başarının, web tabanlı

öğrenme ortamlarında çalışanlara göre yaklaşık %40 oranında arttığını belirtmiştir.

Ayrıca uyarlanabilir ortamda çalışan öğrencilerin çalışma süreleri de %30 oranında

azalmıştır.

Kullanıcılar için aynı sayfa içeriğini ve aynı bağlantı yapılarını sunan

geleneksel web tabanlı öğrenme ortamlarındaki uygulamalar, farklı önbilgi

düzeyindeki kullanıcılar için bazı zorluklar doğurabilmektedir (Brusilovsky, 2001;
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Francisco-Revilla, 2004). Geleneksel web tabanlı öğrenme ortamlarındaki başlıca

zayıflık, kullanıcıların bilgi düzeylerindeki farklılıklarını, hedeflerini, tercihlerini

yeteneklerini hesaba katmaksızın, tüm kullanıcılara aynı içeriği sunmalarıdır. Halbuki

tüm bu özellikler, kullanıcıların öğrenme ortamlarından  beklentilerinin  de

farklılaşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, öğrenme ortamlarındaki kullanışlılık

(usability) eksikliği, içerik yoğunluğu, tutarsızlık  gibi problemlerin yanısıra etkileşimin

yetersiz olması, bu ortamlarda çalışan kullanıcıların başarısız olmasına sebep

olmaktadır. Min (2002) ve Ramsey (1996), hiper ortamlarda çalışacak olan

kullanıcıların genellikle önceden yetiştirilmediklerini, yetiştirme, çalışma ve

öğrenmenin eşzamanlı gerçekleştiğini belirtmektedirler. Bu nedenle uzun süreli

çalışmalar ve yazılı materyallerin okunması kullanıcıların hoşlarına gitmemekte ve

zorlanmaktadırlar. Bu durumu ortadan kaldırmak için yazılımların kullanışlılığının

yüksek olması gerekmektedir. Buna ek olarak, bu ortamların sağladığı esneklik,

karmaşıklığı da beraberinde getirebilmektedir (Ellis ve Kurniawan, 2000). Sunulan

bilginin fazlalığı ve karmaşıklığı, kullanıcıların bu ortamlarda aşırı bilişsel

yüklenmesine (cognitive overload) ve görevlerin yerine getirilmesinde güçlüklere

neden olabilmektedir (Demirbilek, 2004).

1980’lerin sonlarında yapılan çalışmalar, hiper ortamlarda gezinmeyle ilgili

bazı problemler olduğunu göstermektedir (Hammond, 1989). Bireysel farklılıklar

kullanıcının gezinme şeklinde önemli bir rol oynar (Höök, Sjölinder ve Dählback,

1996). Alanyazın incelendiğinde, kullanıcıların bilişsel yetenekleri, bilgisayar

deneyimleri, görsel-uzlamsal becerileri ve bireysel farklılıklarının, hiper ortamlarda

bilgi arama ve gezinme süreçleri üzerinde etkililiği ile ilgili çok sayıda çalışma

bulunduğu görülmektedir (Chen ve Rada, 1996; Dillon ve Gabbard, 1998; Somyürek,

2008). Geleneksel, durağan hiper ortam uygulamalarının, bireylerin öğrenme

gereksinimlerindeki farklılıkları göz ardı ederek tüm kullanıcılar için aynı gezinme

yapısını sunmaları, bazı kullanıcılar için gezinme ve öğrenme problemlerine neden

olmaktadır (Brusilovsky, 2001; Hübscher ve Puntambekar 2001). Uyarlanabilir

öğrenme sistemleri bu problemleri azaltan ya da ortadan kaldıran çözümler sunmaya

çalışırlar.
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Conklin (1987), Hammond (1989) ve Chen (2002) yaptıkları araştırmalarda

gezinmeyle ilgili en temel problemlerin kaybolma ve bilişsel aşırı yüklenme olduğunu

belirtmişlerdir.

Kaybolma, kullanıcıların doğrusal olmayan ortamlarda, konumunu ve yönünü

kaybetme durumu olarak açıklanabilir (Conklin, 1987). Web ortamlarında üç tür

kaybolmadan bahsedilebilir (Elm ve Woods, 1985): Kullanıcının bulunduğu yerden bir

sonraki adımda nereye gideceğini bilememesi, nereye gideceklerini bilse bile

bulunduğu konuma nasıl geldiğini bilememesi, genel yapının içinde nerede olduğunu

bilememesi. Demirbilek (2004), kaybolmanın çoklu ortamlardan elde edilebilecek

yararı azalttığını, bu nedenle kaybolmaya etki eden faktörlerin tanımlanması ve

kaybolmayı engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiştir.

Bilişsel aşırı yüklenme, birden fazla görevi gerçekleştirme durumunda,

kullanıcıların sarfettikleri aşırı çaba ve konsantrasyon olarak tanımlanabilir (Conklin,

1987). Clark'a göre (2003), bilişsel aşırı yüklenme, öğrenmeye engel olan nedenlerin

başında gelmektedir.

Web tabanlı öğrenme ortamlarında karşımıza çıkan bilişsel aşırı yüklenme,

önemli bir problem olup, çok fazla bileşene, yola ve araca sahip ortamlarda çalışırken

kullanıcıların, kafalarının karışması ya da zihinsel olarak yüklenmesi olarak da

tanımlanabilir (Murray, 2001). Kullanıcılar için, hangi bağlantının takip edileceği,

sunulan seçeneklerden hangisinin seçilip seçilmemesi gerektiğine karar verme

sürecindeki  dikkat dağılması, beraberinde birçok probleme neden olabilmektedir

(Rogers, 2001; Zhang ve Ghorbani, 2007).

Hiper ortamlardaki bilgi yoğunluğu ve farklı seçenekler arasında bilişsel aşırı

yüklenen kullanıcılar, bu durumda nerede olduklarını, ve nereye gideceklerini

bilememekte yani kaybolmaktadırlar (disorientation) (Ramsey, 1996; Dias ve Sousa,

1997). Bu tür ortamlarda aşırı bilişsel yüklenen, buna bağlı olarak da kaybolan

öğrencilerin performansları düşecek ve istedikleri bilgilere ulaşmada daha fazla

zaman ve çaba harcamaları gerekecektir (Mcdonald ve Stevenson, 1996). Bilişsel

aşırı yüklenmenin engellenmesi, kullanıcıların kaybolma düzeylerinin de azalmasını

sağlayacaktır.
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Sweller (2005) ve Mayer (2005) hiper ortamlardaki öğrenmelerde bilişsel aşırı

yüklenmeyi en aza indirmek için hiper ortam tasarımında metin yerine ses

kullanılmasını, içeriğin öğrenenin hem görsel hem de işitsel algısına (kanalına) hitap

etmesini, metin ve resim/grafik bütünlüğünün uygun olan her yerde kullanılmasını

önermektedir.

Mayer, Moreno, Boire ve Vagge (1999) yaptıkları araştırma ile aşırı bilişsel

yüklenmenin başarıyı engelleyeceğini kanıtlamışlardır. Aşırı bilişsel yüklenme,

kullanıcıların  bilişsel etkinliklerinin ve zihinsel kaynaklarının etkilenmesine,

azalmasına ve engellenmesine neden olabilmektedir. Bilişsel yükün gereğinden fazla

olduğu durumlarda performansın düşmesi, öğrenme sürecini ve kullanıcının

başarısını olumsuz yönde etkilemekte dolayısı ile doyumsuzluğa neden olmaktadır

(Paas, Tuovien,  Tabbers ve Van Germen, 2003).

Bu problemleri çözmeye yönelik çalışmaları yapan araştırmacılar, hiper

ortamların, kullanıcıların hedefleri, bilgileri ve tercihlerine uyarlanabilme yeteneğinin

olmasının gerekliliği konusunda genel bir uzlaşı içindedirler (Brusilovsky, 2004). Bu

yöndeki çalışmalar genel olarak, tasarlanan uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin farklı

tercih, bilgi ve gereksinimleri olan  kullanıcılara, kendi öğrenme gereksinimlerine

uygun, gelişmiş bir öğrenme ortamı sunarak doyum ve başarıyı arttırmayı

hedeflemektedir (Popescu, 2007). Uyarlanabilir ortamlarda, kullanıcıların bilgi ve

kavrayış düzeyine göre uygun bilgilerin sunulmasının, aşırı bilişsel yüklenme

problemini de önleyebileceğine yönelik genel bir kanı vardır (Koch, 2000). Bununla

birlikte, bu alandaki araştırmalar genel olarak uyarlanabilir ortamların bilişsel aşırı

yüklenme, öğrenci başarısı, kaybolma, doyum gibi bağımlı değişkenler üzerindeki

toplam etkisine odaklanmış görünmekte; uyarlanabilir ortamların bu değişkenler

üzerindeki etkisinin çeşitli koşul ve değişkenlere bağımlı olup olmadığı konusu ise

genellikle gözardı edilmektedir. Bu araştırmada ise sözkonusu eksikliğin

giderilmesine katkıda bulunmak üzere, uyarlanabilir içerik ve uyarlanabilir gezinmenin

etkileri ayrıştırılarak ve karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
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Amaç

Bu araştırmanın amacı, öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin

düzeylerinin öğrencilerin akademik başarıları, doyumları ve bilişsel yüklenmelerine

etkisini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap

aranmıştır:

1. Uyarlanabilir olan ve olmayan ortamlarda öğrenen öğrencilerin;

a. Başarıları

b. Doyumları ve

c. Bilişsel yüklenmeleri arasında fark var mıdır?

2. Uyarlanabilir olmayan ortamlar ve uyarlanabilir gezinme sunulan ortamlarda

öğrenen öğrencilerin;

a. Başarıları

b. Doyumları ve

c. Bilişsel yüklenmeleri arasında fark var mıdır?

3. Uyarlanabilir olmayan ortamlar ve uyarlanabilir içerik sunulan ortamlarda

öğrenen öğrencilerin;

a. Başarıları

b. Doyumları ve

c. Bilişsel yüklenmeleri arasında fark var mıdır?

4. Uyarlanabilir gezinme ve uyarlanabilir içerik sunulan ortamlarda öğrenen

öğrencilerin;

a. Başarıları

b. Doyumları ve

c. Bilişsel yüklenmeleri arasında fark var mıdır?
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Önem

Web temelli eğitim ortamları her geçen gün biraz daha yaygınlaşırken,

halihazırda kullanılmakta olan sistemlerin büyük çoğunluğunda öğrenciler arası

farklılıkların ve öğrencinin zamanla değişebilecek gereksinimlerinin göz ardı edildiği,

ortamların durağan bir içerik ve gezinme yapısı sağlayacak şekilde tasarlandığı

görülmektedir. Bu bağlamda, bir çözüm önerisi olarak beliren uyarlanabilir öğretimsel

bir web ortamının tasarlanması ve geliştirilmesi açısından bu çalışmanın güncel ve

dikkate değer olduğu söylenebilir. Ayrıca bu araştırma Türkiye’de, içerik ve gezinme

uyarlamasının öğrencilerin bilişsel yüklenmelerine ve doyumlarına yönelik etkilerini

ayrı ayrı inceleyen ilk çalışma olması açısından özgündür. Bunlara ek olarak,

geliştirilen uyarlanabilir web temelli öğretim sisteminde öğrenci ve konu alanı

modelleme sürecinde ele alınan değişkenler ve gerçekleştirilen içerik ve gezinme

uyarlamaları doğrultusunda araştırmanın bağımlı değişkenleri üzerindeki etkisini ele

alması, araştırmanın bir diğer özgün yanıdır. Gerçekleştirilen içerik ve gezinme

uyarlamaları ile web temelli eğitim ortamlarının tasarlanması ile ilgilenenlere,

uygulamaya ilişkin örnekler ve ipuçları sağlayacak olması, araştırmanın işlevselliğini

göstermektedir.

Bu çalışma, uyarlama tekniklerinin öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini

karşılaştıran çalışmalar yapmak isteyen,  benzer ya da farklı teknikleri kullanarak

uyarlanabilir öğrenme ortamları geliştirmek isteyen araştırmacılara katkı sağlamayı

amaçlamaktadır.

Varsayımlar

Araştırma, 2011-2012 döneminde  Atılım üniversitesinde okuyan 1. sınıf  ve 4.

sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 120 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 1. sınıf

öğrencileri mühendislik dışındaki öğrencilerden 4. sınıf öğrencileri mühendislikte

okuyan öğrencilerden seçilmiştir. 1. sınıfta okuyan öğrenciler, daha önceden bu dersi

hiç almamış ve bilgisayar geçmişi az/olmayan öğrencilerdir. Bu durumda 1. sınıfta

okuyan öğrencilerin bilgi düzeylerinin giriş seviyesinde olduğu varsayılmıştır. 4. sınıf
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öğrencileri, bu dersi 1.sınıfta alan ve bilgisayar bilgileri olan öğrencilerdir. 4. sınıfta

okuyan öğrencilerin de bilgi düzeylerinin, diğer gruba göre daha iyi ve ileri düzeyde

olduğu varsayılmıştır. Yapılan öntest sonuçları da bu varsayımı doğrulamıştır.

Sınırlılıklar

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde planlanmış ve

gerçekleştirilmiştir:

1. Araştırmanın veri kaynakları 2011-2012 öğretim yılında, bir özel

üniversitenin dil, psikoloji ve mühendislik programlarına devam eden 120

lisans öğrencisi ile sınırlıdır.

2. Araştırmada kullanılan öğretim materyallerinin içerikleri MS Excel programı

ile ilgili konular ile sınırlıdır

3. Öğretim materyallerinde kullanılan uyarlanabilirlik özellikleri, uyarlanabilir

içerik ve uyarlanabilir gezinme uyarlamaları ile sınırlıdır.

4. Araştırmanın deneysel işlemleri 5 haftalık süre ile sınırlıdır.

Tanımlar

Bilişsel Aşırı Yüklenme (Cognitive Overload). Çok fazla bileşene, yola ve

araca sahip ortamlardaki seçenekler nedeniyle kullanıcıların  kafalarının karışmasıdır

(Murray,2001).

Bilişsel Yük (Cognitive Load). Belli görevleri tamamlarken, öğrencilerin

sınırlı olan bilişsel yapıları, yani doğrudan gözlenemeyen bilgi süreçlerindeki sınırlılık

nedeniyle, öğrencilerin bilişsel sistemleri üzerindeki yükü gösteren çok boyutlu

yapıdır.

Doyum (Satisfaction). Beklentiler ile gerçekleşen performans arasındaki

uyumdur (Gülcan; Kuştepeli; Aldemir, 2002).
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Öğrenci Modeli (Student Model). Uyarlanabilir sistemlerin farklı öğrencilere

farklı tepkiler vermesi için gerekli olan, her bir öğrenciye ilişkin bilgilerin

gösteriminden oluşan modeldir (Brusilovsky ve Millan, 2007).

Uyarlanabilir Hiper Ortam (Adaptive Hipermedia). Birbirine bağlantılı

düğüm ağından oluşan ve bu düğümlerin içeriği ile düğümler arası bağlantıları

kullanıcıya dinamik olarak uyarlamak için kullanıcı (öğrenci) modelinden yararlanan

kullanıcı merkezli sistemlerdir ( Koch, 2000).

Uyarlanabilir Eğitsel Hiper Ortam (Adaptive Educational Hipermedia).
Öğrencinin hedefleri, ilgileri ve tercihlerinin bir modelini oluşturarak, öğrenme

ortamını yapılandıran ve her bir öğrenci için öğretimi kişiselleştiren, gelişmiş

sistemlerdir (Brusilovsky,1998).

Uyarlanabilir Gezinme (Adaptive Navigation). Çoklu ortamlarda karşılaşılan

yönlendirme problemlerini en aza indirmek için bağlantı yapısını basitleştirmeye

çalışan (De Bra, Brusilovsky ve Houben, 1999) ve öğrencinin öğrenme materyalinde

izleyeceği en kısa yolu bulması için yardımcı olan yöntemlerdir (Brusilovsky ve Pesin,

1994).

Uyarlanabilir İçerik/ Uyarlanabilir Sunum (Adaptive Content/Adaptive
Presentation). Öğrencilerin bilgisi, hedefleri ve diğer özellikleri doğrultusunda oluşan

ve ilerleyen içerik. Bu araştırmada Uyarlanabilir içerik kullanılmıştır.
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BÖLÜM II

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmaya katılan denekler, araştırmada

kullanılan veri toplama araçları, öğretim materyali ve toplanan verilerin istatistiksel

analizleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Araştırma Modeli

Araştırma, tekrarlı ölçümler içeren 3X2’lik faktöryel desen çerçevesinde

planlanıp, gerçekleştirilmiştir. Araştımanın üç bağımlı değişkeninden ilki akademik

başarıdır. Araştırmanın iki bağımsız değişkeninden birisi olan uyarlanabilirliğin, içerik

uyarlaması, gezinme uyarlaması ve uyarlamanın olmaması durumu olmak üzere üç;

ikinci bağımsız değişken olan tekrarlı ölçümlerin ise ön test ve son test olmak üzere

iki düzeyi vardır.

Çizelge 1. Araştırma Deseninin Simgesel Görünümü

Gruplar Ön test İşlemler Son
test

Uyarlama Yok T1.1 T1.2

Uyarlanabilir Gezinme T2.1 D1 T2.2

Uyarlanabilir İçerik T3.1 D2 T3.2

Uyarlanabilirlik seçenekleri ile ortaya çıkan üç farklı deneysel koşul ile

deneysel işlemler ve tekrarlı ölçümlerin uygulanışına ait araştırma deseni Çizelge 1’

de gösterilmiştir.

Araştırmanın ikinci bağımlı değişkeni olan doyum değişkeninde ise bağımsız

değişkenler, uyarlanabilirliğin düzeyleri ve beş haftalık sürecin sonunda sontest

olarak verilen doyum ölçeğidir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, öğrenme

ortamının uyarlanabilirliği ve uyarlanabilirliğin düzeylerinin, doyum değişkenine

etkisini belirlemek üzere tek faktör varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
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Araştırmanın üçüncü bağımlı değişkeni bilişsel yüklenmedir. Yine

araştırmanın amaçları içerisinde bulunan, öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ve

uyarlanabilirliğin düzeylerinin, bilişsel yüklenme değişkenine etkisini belirlemek

üzere, beş haftalık süreçte, öğrencilere her haftanın sonunda verilen uygulamalarla

ilgili tek sorudan oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Öğrencilerin ortamlara göre bilişsel

yüklenme durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla tekrarlı ölçümler için varyans analizi

(Repeated Measures ANOVA) kullanılmıştır.

Katılımcılar

Araştırma, 2011-2012 döneminde  Atılım Üniversitesi’nde okuyan 1. sınıf  ve

4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 120 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 1.

sınıf öğrencileri mühendislik dışındaki öğrencilerden, 4. sınıf öğrencileri mühendislikte

okuyan öğrencilerden seçilmiştir. Bu sayede giriş seviyesini oluşturan  öğrencilerin,

daha önceden bu dersi hiç almamış ve bilgisayar geçmişi az/olmayan öğrenci grubu

oluştururken, ileri düzeydeki öğrencilerin, bu dersi 1.sınıfta aldıkları ve bilgisayar

bilgilerinin diğer gruba göre daha iyi olduğu varsayılmıştır. Birisi kontrol grubu olmak

üzere 20 kişilik gruplardan her biri uyarlanabilir olmayan, uyarlanabilir gezinme

bulunan ve uyarlanabilir içerik bulunan ortamlardan herbirine yansız (random) olarak

atanmışlardır.

Araştırma gruplarının bilgi düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 2‘ de

gösterilmiştir.

Çizelge 2. Katılımcıların Önbilgi Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Grup

Uyarlama Yok İçerik Gezinme

n % n % n %

B
ilg

i
D

üz
ey

i Giriş 20 50% 20 50% 20 50%

İleri 20 50% 20 50% 20 50%

C
in

si
ye

t Kız 24 60% 25 62% 18 45%

Erkek 16 40% 15 38% 22 55%
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Çizelge 2’de görüldüğü üzere, uyarlama olmayan ortam, içerik uyarlaması

bulunan ortam ve gezinme uyarlaması bulunan ortamda 40’ar öğrenciden toplam 120

öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 60 tanesi Fen Edebiyat Fakültesine bağlı

bölümlerde okuyan 1. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Diğer 60 tanesi Mühendislik

Fakültesine bağlı bölümlerde okuyan 4. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Öğrenciler

20’şer kişilik gruplar halinde her üç ortama yansız olarak atanmışlardır. Kullanılan

materyallerin içeriği Excel konusu ile ilgili olduğu içini Fen Edebiyat Fakültesine bağlı

bölümlerde 1. sınıfta okuyan öğrencilerin, daha önceden hiç Excel kullanmamış ya da

bu konudaki önbilgi düzeylerinin çok az olduğu varsayımı ile bu gruptaki öğrencilerin

Giriş düzeyinde olacakları öngörülmüştür. Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerde

4. sınıfta okuyan öğrencilerin, daha önceden Excel dersini aldıkları için bu konudaki

önbilgi düzeylerinin daha fazla olduğu varsayımı ile bu gruptaki öğrencilerin İleri

düzeyde olacakları öngörülmüştür.

Cinsiyetlere göre bakıldığında, uyarlama olmayan ortamda, toplam 40

öğrenciden 24’ünün (60%) kız, 16’sının (40%) erkek  olduğu görülmektedir. İçerik

uyarlaması bulunan ortamda, toplam 40 öğrenciden 25’i (62%) kız, 15’i (38%) erkek

öğrenci bulunmaktadır. Gezinme uyarlaması bulunan ortamda, toplam 40 öğrenciden

18 ‘i (45%) kız, 22’si (55%) erkek  öğrenci bulunmaktadır.

Gruplara göre öğrencilerin internete erişme kaynaklarının dağılımına ilişkin

bilgiler Çizelge 3’de gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, uyarlama bulunmayan ortamda

çalışan öğrencilerden 39’u (% 33.9) evindeki bilgisayardan, 36’sı (%37.5) okuldaki

bilgisayardan, 2‘si (%25) internet kafeden, 4’ü (%30.8) işyerinden internete

bağlanmışlardır. İçerik uyarlaması bulunan ortamda çalışan öğrencilerden 40‘ı (%

34,8) evindeki bilgisayardan, 34 ‘ü (%35,4) okuldaki bilgisayardan, 3’ü (%37.5)

internet kafeden, 3’ü (%23.1) işyerinden internete bağlanmışlardır. Gezinme

uyarlaması bulunan ortamda çalışan öğrencilerden 36’sı (% 31.3) evindeki

bilgisayardan, 26’sı (%27.1) okuldaki bilgisayardan, 3’ü (%37.5) internet kafeden, 6

‘sı (%46.2) işyerinden internete bağlanmışlardır. Öğrenciler internete erişim

kaynaklarını belirlerken birden fazla seçenek işaretleyebilmişlerdir.
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Çizelge 3’deki sonuçlara göre öğrencilerin her üç ortam için evdeki

bilgisayardan ve okuldaki bilgisayardan internete bağlanma tercihlerinin, diğerlerine

göre yüksek olduğu gözlenmektedir.

Çizelge 3. Katılımcıların İnternete Erişim Noktalarına Göre Dağılımı

Görüldüğü gibi öğrenciler, internete erişim yeri olarak birden fazla seçeneğe

sahiptirler. Bu, araştırmaya katılan öğrencilerin öğretim materyaline erişememe

sorunu yaşamadıklarını gösteren bir veri olarak değerlendirilmiştir.

Öğretim Materyalleri

Araştırmada, Microsoft Excel programı öğretimine ilişkin web temelli bir

öğretim yazılımı geliştirilmiştir. Öğretim içeriği olarak Microsoft Excel programının

seçilmesinin temel nedeni, öğrencilerin ön bilgilerini göz önünde bulundurarak

uyarlamalar sunacak olan uyarlanabilir ortamda, lisans düzeyindeki öğrencilerinin bu

konuya ilişkin farklı bilgi düzeylerine sahip olabileceğinin ön görülmesidir. Bu yazılım

uyarlamaların olmadığı, uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme bulunan

ortamlar şeklinde üç farklı biçimde tasarlanmıştır. Her üç ortamda da içerik olarak  11

bölüm altında toplanan 42 adet konu başlığı hazırlanmıştır. Konular içerisinde

Grup

Toplam

U
ya

rla
m

a
Y

ok İç
er

ik

G
ez

in
m

e

Ev n 39.0 40.0 36.0 115.0
% 33.9 34.8 31.3 100.0

Okul n 36.0 34.0 26.0 96.0
% 37.5 35.4 27.1 100.0

İnternet kafe n 2.0 3.0 3.0 8.0
% 25.0 37.5 37.5 100.0

İş yeri n 4.0 3.0 6.0 13.0
% 30.8 23.1 46.2 100.0

Diğer n 1.0 1.0 1.0 3.0
% 33.3 33.3 33.3 100.0
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kullanılan videolu anlatımlar, internette kullanım sınırlaması olmayan videolardan

alınarak amaca uygun olarak derlenmiştir.

Araştırmanın ön denemesi, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde, Güzel

Sanatlar Fakültesine bağlı, Moda Tasarımı, İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı bölümleri

1. sınıflarında okuyan 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Öğrenciler sisteme kendilerine daha önceden verilen kullanıcı adı ve şifreleri

ile internet tarayıcılarını kullanarak giriş yapabilmektedirler. Sisteme kayıtlı olmayan

öğrencilerin öncelikle sisteme kaydolması gerekmektedir. Giriş sayfası ile ilgili

görüntü Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1 . Giriş Sayfası Ekran Görüntüsü

Öğretim ortamının sol üst köşesinde dersin adı, sol tarafında dersi alan

öğrenciler, orta bölümde  haftalık taslak, sağ tarafta takvim ve haberler kısmı

bulunmaktadır. Ortamın sağ üst bölümünde ise; giriş yapan öğrencinin adı, soyadı ve

ortamdan güvenli bir şekilde çıkmayı sağlayan “çıkış” seçeneği yer almaktadır.

Ekranın orta bölümünde yer alan haftalık taslakta, ders içeriğini metinsel ya da

videolu çalışmaya imkan sunan konu başlıkları yer almaktadır (Bkz. Şekil 2).
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Şekil 2. Öğretim Ortamının Ekran Görüntüsü

Konu başlıkları içerisinden seçim yapıldığında o konuya ait ders içeriği ekrana

gelmektedir. Sayfanın sol tarafında, öğrencinin hangi konu üzerinde olduğunu

görebilmesi için, gezinmesini kolaylaştırıcı bir liste yer almaktadır. O anda çalışılan

konunun başlığı koyu renkte gösterilmektedir. Yine sayfanın en üstünde, öğrencinin

bulunduğu yeri gösteren yönlendiriciler mevcuttur.

Sayfanın orta kısmında, “İçerik” başlığı altında, konuya ait alt başlıklar,

bağlantılar (linkler) halinde listelenmiştir. Öğrenci istediği alt başlığa, bağlantının

üzerine tıklayarak erişebilmektedir (Bkz. Şekil 3).

Öğrenciler sayfanın sonuna geldiklerinde tekrar başa dönmek için “Başa Dön”

komutuna tıklayabilmektedirler.
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Şekil 3. Gezinme Listesi, Yönlendiriciler ve Konuya Ait Ders İçeriği İle İlgili Ekran
Görüntüsü

Öğrencilerin sisteme girişleri ve konuları ziyaret etmeleri ile ilgili detaylı

bilgilere ve istatistiklere öğrencinin etkinlik raporları altından ulaşılabilmektedir (Bkz.

Ek1,2,3).

Bu araştırma kapsamında geliştirilen uyarlanabilir öğrenme ortamında;

öğrencinin esnek metinleri görüntüleme tercihi ve izlediği konu başlığına ilişkin bilgi

düzeyinden yola çıkarak konularla ilgili esnek metinlerin açık ya da kapalı olması

şeklinde bir içerik uyarlaması yer almaktadır. Uyarlamaların olmadığı ortamda ise bu

uyarlama yer almamaktadır. Sistemde yer alan gezinme uyarlamasında ise,

bağlantıları gizleme ve bağlantı üretme teknikleri kullanılmıştır.

Uyarlanabilir içerik ve uyarlanabilir gezinme için kullanılan teknikler ile bunların

uygulanış biçimleri aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır:

Uyarlanabilir İçerik

Esnek Metin (Strech Text): Herhangi bir başlıkla ilgili ilave açıklamanın aynı

sayfanın içinde açılır pencereler ya da uzayan metin şeklinde sunulmasına imkan

veren bağlantılar (hot word) sunulmasıdır. Bu tekniğin en önemli avantajı kullanıcının

kendisine sunulan ek bölümleri açma ya da kapatma şansının olmasıdır.
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Bu araştırma kapsamında geliştirilen öğretim ortamında içerik uyarlaması şu

şekilde gerçekleştirilmiştir:

 Metin içinde geçen kritik sözcükler ya da detay gerektirebilen açıklamalar

notlar şeklinde ihtiyaç duyan öğrencilerin tıkladığı, ihtiyaç duymayan

öğrencilerin geçebildiği şekilde tasarlanmıştır. Uyarlama olmayan ortamda

açıklamalar doğrudan öğrenciye verilmiştir.

Dolayısıyla bu içerik uyarlaması, uyarlanabilir öğrenme ortamında çalışan

öğrencilere öğrenme sürecinde kolaylık sağlarken, diğer öğrencilere bilgi

açık olarak verilmiştir.

 İçerik uyarlaması uygulanan ortamda, her konu başlığına ait en az bir adet

esnek metin uyarlaması bulunmaktadır.

 Esnek Metin uyarlaması, konu içerisinde geçen ekstra açıklamanın uzayan

metin şeklinde verilmesi biçiminde gerçekleştirilmiştir (Bkz. Şekil 4). Esnek

metinleri oluşturmak için araştırmacı tarafından HTML kodları yazılmıştır.

Şekil 4a. Uyarlanabilir İçerik Bulunan  Ders İçeriği Ekran Görüntüsü (Kapalı)
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Şekil 4b. Uyarlanabilir İçerik Bulunan  Ders İçeriği Ekran Görüntüsü (Açık)

Uyarlanabilir Gezinme

1. Bağlantı gizleme (link hiding): Bu gezinme tekniğinde ilgisiz sayfaların

bağlantılarını gizleyerek gezinme alanını sınırlandırır. 3 şekilde gerçekleştirilir (Calvi,

1998):

a. Bağlantılar onları çevreleyen metinden ayrıştırılamayacak bir görünüme

sahip olur ancak bağlantı hala işlevseldir.

b. Bağlantının görünümü ve işlevi  kaldırılır.

c. Bağlantının görünümü hala bağlantı şeklinde olabilir ancak işlevi

kaldırılır. Kullanıcı bağlantıyı görür ancak bağlantı çalışmaz.

Geliştirilen ortamda kullanılan bağlantı gizleme tekniği, bağlantının

görünümünün ve işlevinin kaldırılması şeklindedir. Ortamda her konu başlığına ait en

az bir adet bağlantı, o bilgi hakkında yeterli bilgi düzeyinde olan öğrenciye

gösterilmemektedir. Böylelikle yeterli bilgi düzeyindeki öğrencinin tekrar tekrar bildiği

konuya girerek vakit kaybetmesinin önlenmesi hedeflenmiştir (Bkz. Şekil 5,6).
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Şekil 5. Bağlantının Görünümünün ve İşlevinin Açık Olduğu Öğrenme Ortamı

Şekil 6. Bağlantının Görünümünün ve İşlevinin Kaldırıldığı Öğrenme Ortamı
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2. Bağlantı Üretme (link generation): Bağlantı üretme tekniğinde daha

önceden sayfada bulunmayan yeni bağlantıların dinamik olarak oluşturulması

sağlanır.

Geliştirilen ortamda yine her konu başlığına ait bir adet bağlantı üretme tekniği

kullanılmıştır. Bu sayede özellikle bağlantı gizleme yöntemi ile bağlantıya

ulaşamayan öğrencilere yönelik, konularda ilerlerken  çeşitli sorularla yeterlilikleri test

edilip,  başarısız oldukları taktirde o konulara yönelik önbilgi verilerek yeterliliklerini

sağlamalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Öğrenci soruya yanlış cevap verdiği

taktirde ilgili sayfa dinamik olarak öğrencinin önüne gelmektedir. Konunun  bitiminde

de öğrenci ayrıca  ilgili bağlantılara yönlendirilmektedir (Bkz. Şekil 7a,7b,8).

Şekil 7a. Önbilgi Düzeyini Test Eden Soru Sayfası Örneği
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Şekil 7b. Cevabın Doğruluğunu Test Eden Sayfa Örneği

Şekil 8. Dinamik Olarak Öğrenciyi Yönlendiren Bağlantılar

Veri Toplama Araçları

Araştırmada öğrencilerin doyumlarını ölçmek için “Uyarlanabilir Öğrenme

Doyum Ölçeği”, bilişsel yüklenmelerini ölçmek için “Bilişsel Yüklenme Ölçeği”,

başarılarını ölçmek için Ön Bilgi Testi ve Son Bilgi Testi kullanılmıştır. Bu veri

toplama araçlarına ilişkin tanıtıcı bilgiler aşağıda özetlenmiştir.
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Öğrenci Doyum Ölçeği

Alanyazında, çeşitli bağlamlarda öğrencilerinin doyumlarını ölçmeye yönelik

çeşitli doyum ölçekleri mevcuttur. Söz konusu ölçeklerin incelenmesi ile ulaşılan

bulgular, bu tür ölçeklerde yer alan maddelerin değişik boyutlarda toplanabildiğini

göstermektedir. Deneklerin uyarlanabilir ortamlara ilişkin doyum (tatmin ve

memnuniyet) düzeylerini belirlemede kullanmak üzere; mevcut ölçeklerden yola

çıkılarak, 58 maddelik likert tipi beşli dereceleme ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğin ifade

ve içerik uygunluğuna ilişkin görüşleri almak için tasarım ve eğitim teknolojileri

alanında uzman toplam onbir kişilik bir gruba danışılmıştır. Görüşler üçlü sınıflama

ölçeği kullanılarak alındıktan sonra uzmanlardan gelen düzeltmeler doğrultusunda

gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Araştırmanın ön denemesinin yapıldığı 2010-2011 öğretim yılı bahar

döneminde, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı, Moda Tasarımı, İç Mimarlık ve Grafik

Tasarımı bölümleri 1. sınıflarında okuyan 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde

uygulanan ölçek çalışmasının, geçerliliğini belirlemek üzere faktör (temel bileşenler )

analizi uygulanmasına karar verilmiş; bu analizin uygunluğunu belirlemek için Kaiser

Meyer Olkin (KMO)  ve Bartlett Küresellik testleri  uygulanmıştır. KMO değeri (0.93),

örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu, Bartlett Küresellik testi sonucu  (χ2=

1759.05, sd= 1125, p<0.05) ise verilerin faktör analizi için uygun olduğunu

göstermiştir (Bkz. Çizelge 4).

Çizelge 4. Öğrenci Doyum Ölçeğine Ait Bartlett Testi Sonucu

Uygulanan faktör analizi sonucunda 58 maddenin kapsam geçerliliğinde üç

faktöre dağıldığı görülmüştür. Bütün faktör yükleri 0.40’ın üzerindedir ve bu üç faktör,

toplam faktörün yaklaşık %57’sini açıklayabilmektedir.

Bartlett Testi
χ2 sd p

1759.058 1125 .000
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Ölçeğe ilişkin Şekil 9’da verilen yamaç eğim grafiği de ölçeğin, üç faktörden

oluşabileceğini göstermektedir.

Şekil 9. Öğrenci Doyum Ölçeği Yamaç Eğim Grafiği

Faktörlerin herbiri tarafından açıklanan varyans miktarları Çizelge 5’de

verilmiştir.

Çizelge 5. Öğrenci Doyum Ölçeği Varyans Açıklama Çizelgesi

Faktör

Özdeğer

Toplam
Açıklanan

Varyans % Birikimli %

1 20.428 43.054 43.054
2 3.041 5.963 46.018
3 2.746 5.385 57.403

Analiz sonucunda 58 maddenin faktörlere dağılımı ve faktör yükleri

incelenmiştir. Uygulama sonucunda faktör yükleri 0.40’ın altında olan 2 madde

testten çıkarılmıştır (Bkz. Çizelge 6).

Bileşen Numaraları

Ö
z
d
e
ğ
e
r

Ö
zd

eğ
er
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Çizelge 6. Öğrenci Doyum Ölçeğinin Maddelerine İlişkin Faktör Yükleri

Madde
No

Uyarlama
Yok

Uyarlanabilir
İçerik

Uyarlanabilir
Gezinme

1 0.565 0.429 0.570
2 0.532 0.415 0.507
3 0.605 0.667 0.582
4 0.697 0.515 0.580
5 0.707 0.747 0.655
6 0.740 0.656 0.746
7 0.735 0.723 0.772
8 0.722 0.661 0.632
9 0.638 0.633 0.651
10 0.649 0.533 0.623
11 0.604 0.599 0.618
12 0.618 0.642 0.613
13 0.697 0.744 0.757
14 0.760 0.749 0.772
15 0.540 0.680 0.657
16 0.784 0.717 0.764
17 0.689 0.686 0.663
18 0.693 0.744 0.730
19 0.589 0.524 0.577
20 0.665 0.571 0.676
21 0.410 0.541 0.450
22 0.537 0.450 0.534
23 0.483 0.454 0.548
24 0.411 0.595 0.449
25 0.616 0.704 0.716
26 0.779 0.792 0.740
27 0.696 0.631 0.647
28 0.629 0.503 0.667
29 0.587 0.541 0.520
30 0.558 0.616 0.682

31 0.492 0.533 0.624
32 0.451 0.456 0.507
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Çizelge 6. (Devam)
Madde
No

Uyarlama
Yok

Uyarlanabilir
İçerik

Uyarlanabilir
Gezinme

33 0.749 0.665 0.727
34 0.455 0.443 0.509
35 0.682 0.670 0.608
36 0.544 0.615 0.548
37 0.578 0.534 0.553
38 0.519 0.513 0.539
39 0.516 0.521 0.507
40 0.650 0.673 0.510
41 0.697 0.793 0.650
42 0.660 0.798 0.684

43 0.523
44 0.505
45 0.508
46 0.622
47 0.772
48 0.568
49 0.660
50 0.711
51 0.669
52 0.589
53 0.493
54 0.534
55 0.706
56 0.637

Çizelgedeki verilerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi uyarlama

bulunmayan ortamı temsil eden birinci faktör 42 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör

altında toplanan maddelerin yük değerleri 0.41 ile 0.78 arasında değişmektedir.

Uyarlanabilir içerik bulunan ortamı temsil eden ikinci faktör altında ilk ortamdaki

maddelere ek olarak 7 madde toplanmıştır. 2 madde çıkarıldıktan sonra bu faktör

altında toplanan tüm maddelerin faktör yükleri de 0.40'ın üzerindedir. Uyarlanabilir

gezinme bulunan ortamı temsil eden üçüncü faktör altında, uyarlanabilir içerik
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bulunan ortamda olduğu gibi, ilk ortamdaki maddelere ek olarak 7 madde toplanmıştır

ve tüm maddelerin faktör yükleri 0.40'ın üzerindedir. Uygulamada bu ölçekler ayrı

ayrı kullanılacağı için herhangi bir maddenin farklı faktörler altındaki faktör yüklerinin

dikkate alınması ile ilgili genel kurallar gözardı edilmiştir. Cronbah Alpha formülü ile

hesaplanan güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için 0.96 ‘dır. Alt ölçeklere göre ise

uyarlama bulunmayan ortam için 0.97, içerik uyarlaması bulunan ortam için 0.97,

gezinme uyarlaması bulunan ortam için 0.98 dir.

Gruplara göre farklılaştırılan ölçek, üç farklı ortam için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Uyarlama olmayan ortamda 42 madde yer alırken, İçerik uyarlaması bulunan

ortamda  bu 42 maddeye ek  olarak içerik uyarlamasına ilişkin 7 madde , toplam 49

madde bulunmaktadır. Aynı şekilde, gezinme uyarlaması bulunan ortamdaki

öğrencilere uygulanmak üzere, uyarlama olmayan ortam için hazırlanan 42 maddeye

ek olarak gezinme uyarlaması bulunan ortamdaki öğrencilerin doyumlarını ölçmeye

yönelik 7 madde, toplam 49 madde  bulunmaktadır (Bkz. Ek 4,5,6).

LimeSurvey kullanılarak internet ortamına aktarılan ölçekler, Moodle

platformunda hazırlanan öğrenme ortamlarına entegre edilmiştir. Bu sayede her

öğrenci kendi öğrenme ortamına giriş yaptığında Doyum Ölçeği başlığı altından

kendi ortamı ile ilgili ölçeği, çevrimiçi olarak  doldurma şansına sahip olmuşlardır

(Bkz. Ek7).

Doyum ölçeği, öğrencilerin kullandıkları ortamlara ilişkin doyumlarını

belirlemek üzere beş haftalık uygulama sürecinin sonunda öğrencilere

doldurtulmuştur. Üç farklı ortam için giriş ve ileri seviyedeki toplam 120 öğrencinin

değerlendirmeleri veri tabanına kaydedilmiştir.

Üç ortama göre ayrı ayrı hazırlanan ölçeğin analizi için, toplam puan alınıp,

madde sayısına bölünerek tek faktör üzerinden varyans analizi yapılmıştır.

Genel bilgiler ve değerlendirme bölümlerinden oluşan doyum ölçeği ile ilgili

detaylı ekran görüntüleri Şekil 10 ve 11’ de görülmektedir.
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Şekil 10. Doyum Ölçeği- Genel Bilgiler

Şekil 11. Doyum ölçeği- Değerlendirme Bölümü
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Bilişsel Yük Ölçeği (BYÖ)

Araştırmanın bağımlı değişkenlerinden olan bilişsel yükün ölçülmesinde, Paas

(1992) tarafından geliştirilen bilişsel yük ölçeği kullanılmıştır. Ölçek tek maddeden

oluşmakta ve öğrencilerin bir görevi yerine getirirken sarf ettikleri çabayı ölçmektedir

ve bu çaba bilişsel yükün göstergesi olarak alınmaktadır. Ölçek 7'li, 9'lu ve 11'li

olarak kullanılabilmektedir. Bu araştırmada 9'lu değerlendirme ölçeği kullanılmıştır.

Dolayısıyla ölçekten alınabilecek en düşük puan 1, en yüksek puan ise 9'dur. Ölçek;

“çok çok az”, “çok az”, “az”, “kısmen az”, “ne az ne fazla”, “kısmen fazla”, “fazla”, “çok

fazla” ve “çok çok fazla” biçiminde derecelendirilmiştir. Orta nokta olan 5'in altındaki

puanlar bilişsel yüklenme düzeyinin az, 5'in üzerindeki puanlar ise bilişsel yüklenme

düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Paas (1992) tarafından yapılan çalışmada, ölçeğe ilişkin Cronbach  Alpha iç

tutarlılık katsayısı 0.90 olarak hesaplanmıştır. Paas (1993) tarafından yapılan bir

başka araştırmada bilişsel yük ölçeği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık

katsayısı ise 0.82 olarak hesaplanmıştır.

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Kılıç ve Karadeniz (2004) tarafından

yapılmıştır. Kılıç ve Karadeniz, ölçeğin anlaşılırlığı ve çevirinin uygunluğu için

uzmanlardan görüş almışlar ve deneme formu oluşturmuşlardır. Ölçeğin ölçüt

geçerliliği için öğrencilerin kaybolma puanlarının bilişsel yüklenmelerine göre değişip

değişmediğine bakmışlardır.

Bu araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliğine ilişkin yapılan analiz

sonuçlarına göre, ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak

hesaplanmıştır.

Araştırmada, beş haftalık deneysel işlem sürecinde, her hafta sonunda üç

farklı öğrenme ortamını kullanan toplam 120 öğrenciye, o hafta anlatılan konulara ait

bir uygulama verilmiştir. Uygulamayı tamamladıktan sonra, öğrencilerden uygulamayı

yaparlarken sarf ettikleri çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini doldurmaları

istenmiştir. Her öğrenci ölçeğe, kendi ortamından giriş yaparak, her hafta sonunda

verilen uygulamaların altından “Bilişsel Yük Anketi”  başlığına tıklayarak
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erişebilmişlerdir (Bkz. Ek8). Öğrenciler, seçeneği seçtikten sonra “Seçeneğimi

kaydet” düğmesine tıklayarak yanıtlarını göndermişlerdir (Bkz. Şekil 12). Öğrencilerin

yanıtları veritabanına kaydedilmiş ve verilen cevaplar, hocanın ekranından da takip

edilebilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili ekran görüntüleri Ek9’ da

gösterilmiştir.

Öğrenciler beş hafta boyunca bilişsel yük ölçeğini her görevi tamamladıktan

sonra doldurmuşlardır. Beş haftanın sonunda her öğrenciye ait o haftaya ait

uygulamayı tamamlamada göstermiş oldukları çaba ile ilgili  toplam beş tane  bilişsel

yük puanı ortaya çıkmıştır.

Şekil 12. İlgili Soru Sayfası Ekran Görüntüsü

Her üç ortama ait öğrencilerin haftalara göre bilişsel yük durumları Ek15,

Ek16, Ek17’ te verilmiştir.

Her üç web temelli öğrenme ortamıyla verilen eğitim sonrasında yapılan

ölçmeden elde edilen sonuçlar, grup içi ve gruplar arası ilişkiler göz önünde tutularak

değerlendirilmiştir.



35

Bilgi Testleri

Deneklerin deneysel işlem öncesi konu alanına ilişkin bilgi düzeylerini

belirlemek ve deneysel işlem sonrasında akademik başarılarını ölçmek amacıyla

başarı testini geliştirmek için, belirlenen hedef ve davranışlar doğrultusunda belirtke

tablosu (Bkz. Ek10) hazırlanmıştır. Bu belirtke tablosundan yola çıkarak, birbirine

paralel çoktan seçmeli bir test (Bkz. Ek12) ve bir uygulama sınavı (Bkz. Ek13)

hazırlanmıştır ve her iki teste ilişkin değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir. Testlerin

kapsam geçerliliğine ve değerlendirme ölçütlerinin uygunluğuna ilişkin konu alanında

uzman görüşleri  üçlü sınıflama ölçeği kullanılarak alınmıştır. Çoktan seçmeli testin

geçerlik ve güvenirlik çalışması, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde daha

önceden Word ve PowerPoint derslerini almış olan Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı,

Moda Tasarımı, İç Mimarlık ve Grafik Tasarımı bölümleri 1. sınıflarında okuyan 100

kişilik bir öğrenci grubu üzerinde uygulanmıştır. Testin madde analizi çalışması

yapılmış ve Kuder-Richardson-21 (KR-21) tekniği ile güvenirliği belirlenmiştir.

Ön uygulama sonucunda, maddelerin ayırt edicililiğini belirlemek için alt ve üst

%27’lik gruplar için t-testi analizi uygulanmış ve  madde (madde-toplam ve madde-

kalan) analizlerinde 10 maddenin madde toplam korelâsyonunun 0.20’den düşük

değerde olması nedeniyle (p >.01) bu maddelerin ölçekten çıkarılmasına karar

verilmiştir. Kalan 30 madde için madde toplam korelasyonları yeniden

hesaplanmıştır. Kalan maddelerin, madde toplam korelasyonlarının 0.34–0.75

arasında değiştiği belirlenmiştir. t-testi sonuçları, tüm maddelerde üst %27’lik grubun

madde ortalama puanının alt %27’lik grubun puanlarından anlamlı (p<0,01) düzeyde

yüksek olduğunu göstermiştir. Her bir maddeye ait madde toplam korelasyonları ve

madde ayırt ediciliğine ilişkin t-testi sonuçları Çizelge 7’ de görülmektedir.
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Çizelge 7. Çoktan Seçmeli Bilgi Testinde Herbir Maddeye Ait Madde-Toplam

Korelasyonları ve Madde Ayırt Ediciliğine İlişkin t-testi Sonuçları

Madde No Madde toplam
korelâsyonları

Üst-Alt %27’lik gruplara
göre ayırt ediciliğe

ilişkin t-testi sonuçları
M01 0,598 6,170*
M02 0,564 6,202*
M03 0,525 7,765*
M04 0,475 5,720*
M05 0,454 6,616*
M06 0,393 8,637*
M07 0,498 5,872*
M08 0,460 7,250*
M09 0,445 4,223*
M10 0,449 3,005**
M11 0,456 6,358*
M12 0,399 5,593*
M13 0,541 10,014*
M14 0,652 3,066**
M15 0,480 6,921**
M16 0,566 3,173*
M17 0,449 3,005**
M18 0,644 7,256*
M19 0,507 4,944*
M20 0,551 7,448*
M21 0,394 4,323*
M22 0,341 4,304*
M23 0,576 9,372*
M24 0,653 6,836*
M25 0,406 4,046*
M26 0,521 11,048*
M27 0,749 4,502*
M28 0,479 2,840**
M29 0,365 5,546*
M30 0,464 6,208*

*p<0,001**p<0,01

Ön uygulama sonunda bilgi testinin KR-21 güvenirlik katsayısı 0.98 olarak

hesaplanmıştır.

Pilot uygulamada deneysel süreç öncesinde öntest olarak verilen çoktan

seçmeli test sonucuna göre, öğrencilerin ön bilgi düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra

yansız atamayla üç gruba ayrılan bu öğrenciler uyarlanabilir içerik bulunan ,

uyarlanabilir gezinme bulunan ve uyarlama bulunmayan web ortamlarına

yerleştirilmiştir. Çoktan seçmeli test , öntest olarak verildiğinde öğrencilerin testi

bitirme süreleri kaydedilmiş ve 30 dakika olarak öngörülen testin 10-15 dakika
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sonunda teslim edildiği gözlemlenmiştir. Aynı test sontest olarak verildiğinde ilk testi

bitiren öğrenci 25 dakika da teslim ettiği, geri kalan öğrencilerin öngörüldüğü gibi 25

ila 30 dakika arasında testi sonlandırdıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilere sontest

olarak aynı zamanda daha önceden hazırlanmış olan uygulama sınavı verilmiştir.

1saat 15dak olarak öngörülen uygulama sınavını öğrencilerin zamanında

tamamlayarak sonlandırdıkları gözlemlenmiştir.
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Uygulama

Uygulama öncesinde üç ortamda da bulunan özellikler ile ilgili bir kontrol listesi

hazırlanmıştır (Bkz. Ek14). Kontrol listesi konu ve tasarım uzmanlarına sunulmuştur.

Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmanın

bütünü yedi hafta sürmekle birlikte, deneysel işlemler beş hafta sürmüştür.

Birinci Hafta

Araştırmanın uygulama aşamasında, araştırmaya katılan öğrencilerin önbilgi

düzeylerini ölçmek ve grupları oluşturmak amacı ile geliştirilen öntest uygulanmıştır.

Öntest sonuçlarına göre belirlenen giriş ve ileri düzey gruplarına göre öğrenciler üç

farklı ortama yansız olarak atanmışlardır. Bir sonraki hafta başlayacak olan uygulama

süreci ile ilgili genel açıklamalar yapılmış ve çalışacakları ortamlar tanıtılmıştır.

İkinci Hafta

Öğrenciler kendilerine verilen kullanıcı adları ve şifreleri ile verilen adresten

kendi ortamlarına giriş yapmışlardır. Beş haftalık öğrenme sürecinin ilk haftası olan

bu haftada, ilk haftanın konularına çalışmışlardır. Haftaya ait konuları çalıştıktan

sonra, öğrenciler UygulamaH1 linkinden ilk haftanın konularına ait uygulamaya

ulaşmışlardır. Uygulamayı tamamladıktan sonra, öğrencilerden uygulamayı

yaparlarken sarf ettikleri çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini doldurmaları

istenmiştir. Her öğrenci ölçeğe, yine kendi ortamından giriş yaparak, her hafta

sonunda verilen uygulamaların altından “Bilişsel Yük Anketi”  başlığına tıklayarak

erişebilmişlerdir. Öğrenciler, seçeneği seçtikten sonra “Seçeneğimi kaydet”

düğmesine tıklayarak yanıtlarını göndermişlerdir. Haftanın sonunda Uygulama sorusu

kullanıma kapatılmıştır.

Üçüncü Hafta

Öğrenciler bu hafta kullanıcı adları ve şifreleri ile kendi ortamlarına giriş

yaptıklarında, ikinci hafta için belirlenen konulara ulaşabilmişlerdir. Bir önceki hafta
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olduğu gibi haftaya ait konuları çalıştıktan sonra UygulamaH2 linkinden ikinci haftanın

konularına ait uygulamaya ulaşmışlardır. Uygulamayı tamamladıktan sonra,

uygulamayı yaparlarken sarf ettikleri çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini

doldurmuşlardır. Öğrenciler, seçeneği seçtikten sonra “Seçeneğimi kaydet”

düğmesine tıklayarak yanıtlarını göndermişlerdir. Haftanın sonunda uygulama sorusu

kullanıma kapatılmıştır.

Dördüncü Hafta

Öğrenciler üçüncü hafta için tasarlanan konuları çalışmışlardır. Konuları

çalıştıktan sonra UygulamaH3 linkinden üçüncü haftanın konularına ait uygulamaya

ulaşmışlardır. Uygulamayı tamamladıktan sonra, uygulamayı yaparlarken sarf ettikleri

çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini doldurmuşlardır. Öğrenciler, seçeneği

seçtikten sonra “Seçeneğimi kaydet” düğmesine tıklayarak yanıtlarını

göndermişlerdir. Haftanın sonunda uygulama sorusu kullanıma kapatılmıştır.

Beşinci Hafta

Öğrenciler dördüncü hafta için tasarlanan konuları çalışmışlardır. Konuları

çalıştıktan sonra UygulamaH4 linkinden dördüncü haftanın konularına ait

uygulamaya ulaşmışlardır. Uygulamayı tamamladıktan sonra, uygulamayı

yaparlarken sarf ettikleri çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini

doldurmuşlardır. Öğrenciler, seçeneği seçtikten sonra “Seçeneğimi kaydet”

düğmesine tıklayarak yanıtlarını göndermişlerdir. Haftanın sonunda uygulama sorusu

kullanıma kapatılmıştır.

Altıncı Hafta

Öğrenciler beşinci hafta için tasarlanan konuları çalışmışlardır. Konuları

çalıştıktan sonra UygulamaH5 linkinden beşinci haftanın konularına ait uygulamaya

ulaşmışlardır. Uygulamayı tamamladıktan sonra, uygulamayı yaparlarken sarf ettikleri

çabayı ölçmeyi hedefleyen bilişsel yük ölçeğini doldurmuşlardır. Öğrenciler, seçeneği

seçtikten sonra “Seçeneğimi kaydet” düğmesine tıklayarak yanıtlarını

göndermişlerdir. Haftanın sonunda uygulama sorusu kullanıma kapatılmıştır.
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Yedinci Hafta

Bu haftanın başında, öğrencilere beş hafta boyunca çalıştıkları ortamla ilgili

doyum ölçeği verilmiştir. Her öğrenci kendi öğrenme ortamına giriş yaptığında Doyum

Ölçeği başlığı altından  kendi ortamı ile ilgili ölçeği, çevrimiçi olarak  doldurma

şansına sahip olmuştur. Verilen cevaplar veri tabanına kaydedilmiştir. Bu hafta

içerisinde ayrıca, öğrencilere sontest olarak,  daha önceden hazırlanmış olan

uygulama sorusu verilmiştir.

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (The Statistical Package for The Social

Sciences) istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde,

%, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır.

Araştırmada bir bağımlı değişken üzerinde tek faktörün etkisinin incelendiği

durumlarda tek faktörlü ANOVA, tekrarlı ölçümler için Repeated Measures ANOVA

kullanılmıştır. Araştırmanın tüm denencelerinin sınanmasında .05 anlamlılık düzeyi

esas alınmış olup .01 düzeyinde anlamlı olan farklara da dikkat çekilmiştir.

Uyarlanabilir olmayan, uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme

bulunan web ortamında çalışan öğrencilere ait akademik başarı değişkeninin

farklılaşıp farklılaşmadığına, ön test ve son test olarak uygulanan bilgi testlerinden

elde edilen verilere dayalı olarak, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için ANOVA

testi (Repeated Measures ANOVA) kullanılmıştır.

Uyarlanabilir olmayan, uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlanabilir gezinme

bulunan web ortamında çalışan öğrencilerin bilişsel yük durumlarının farklılaşıp

farklılaşmadığını test etmek için, tekrarlı ölçümler için  ANOVA testi (Repeated

Measures Anova) kullanılmıştır. Öğrenciler beş hafta boyunca bilişsel yük ölçeğini, o

haftaya ait görevi tamamladıktan sonra doldurmuşlardır. Burada tekrarlı ölçümlerin

kullanılmasının sebebi her haftanın sonunda uygulanan bilişsel yük ölçeğinin aynı

olmasıdır. Beş haftanın sonunda, her öğrenciye ait toplam beş tane bilişsel yük puanı

ortaya çıkmıştır. Tüm ortamlarda çalışan öğrencilere ait, haftalara göre bilişsel yük
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durumları Ek 15, 16 ve 17 ‘de verilmiştir. Analizler ortalama göz önüne alınarak

değerlendirilmiştir.

Doyum ile ilgili ölçekler, beş haftalık uygulama sürecinin sonunda, sadece

sontest olarak uygulandığından; gruplar arasında farklılık olup olmadığını test etmek

için, diğerlerinden farklı olarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
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BÖLÜM III

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde uyarlanabilir öğrenme ortamları hakkında bilgi verilmiş, öğrenci

doyumu ve bilişsel yük kavramı genel hatları ile tanıtılmıştır. Daha sonra  Türkiye ve

dünyada yapılan araştırmalar incelenerek, araştırma kapsamında, alanyazına ilişkin

ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARI

Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, bilginin sunum şekilleri de farklılaşmış;

bunun sonucunda, kullanıcıya farklı seçenekler  sunan ve dallanmaları olan metin

olarak tanımlanan, hiper metin kavramı ortaya çıkmıştır.

90'lı yıllar, HTML dilinin sağladığı avantajlar ile, hiper metin sistemlerinin

yaygınlaştığı ve hiper ortamların kullanılmaya başlandığı yıllar olmuştur (Alessi ve

Trollip, 2001). Teknolojinin gelişimine paralel olarak animasyon, ses ve video gibi

araçların da bu tür ortamlarda kullanılmaya başlanması, hiper metine yüklenen

tanımın değişmesine sebep olmuş, çoğu zaman hipermetin ve hiper ortam kavramları

birbirlerinin  yerine kullanılmıştır (Tolhurst, 1995).

Hiper metinde; metin,  grafik ya da resim gibi verileri içeren düğümler (node)

ve bu düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantılar (link) bir arada kullanılır

(Tolhurst, 1995; Karadeniz, 2004). Hiper ortamda ise metin ile birlikte diyagram,

animasyon, ses ve video ortam içinde kullanılmaktadır (Jonassen ve Reeves, 1996).

Tolhurst’e (1995) göre hiper metin ve hiper ortam arasındaki en önemli farklılık; hiper

ortamın aynı zamanda video veya ses gibi hareketli ortamlar içerebilmesidir.
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Hiper ortam sistemlerinde genellikle her kullanıcı için aynı bağlantı yapısı ve

sayfa içerikleri  sunulur. Eğitim açısından bakıldığında , hiper ortam sistemleri  geniş

olanaklara sahiptir ve kullanıcıya  sınıf ortamından bağımsız, bireysel öğretime uygun

ortam sunar (Atıcı, 2002). Fakat bu sistemlerdeki zengin bağlantı yapısı öğrencinin

bilgi yoğunluğu içerisinde kaybolmasına ya da aşırı bilişsel yüklenmesine sebep

olmaktadır. Bu karmaşıklığı gidermek ve bilgiye erişimi kullanıcı kontrollü hale

getirmek amacı ile araştırmacılar uyarlanabilir öğrenme sistemlerini geliştirmişlerdir

(Wu, 2002; Somyürek, 2008).

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, kullanıcıların hedefleri, ilgileri ve tercihlerinin

bir modelini oluşturarak, öğrenme ortamını yapılandıran ve herbir kullanıcı için

öğretimi kişiselleştiren sistemlerdir (Brusilovsky, 1998; Smith, 1999).

Uyarlanabilir öğrenme sistemlerinde amaç, uyarlanabilir gezinme desteği

veya uyarlanabilir içerik desteği oluşturarak kullanıcıların hiper ortam sistemlerinde

bilgiye daha kolay ve etkili biçimde erişimlerini sağlamaktır. Uyarlanabilirlik özelliği

sayesinde kullanıcı özelliklerini göz önünde bulundurularak farklı kullanıcılara  farklı

içerik ve  gezinme yapısı sunulmaktadır.

Bu sistemlerin en büyük faydaları; öğretimsel açıdan, sınıf ortamından

bağımsız, bireysel öğrenmeye uygun ortam sunmaları; teknolojik açıdan ise platform

bağımsız sistemler olmalarıdır (Brusilovsky, 2003; Ishak,  Arshad, Sumari, 2003).

Öğretimsel hiper ortamlar sayesinde, öğrenciler genellikle bir ders veya bir konu ile

ilgili olarak kendilerine sunulan öğrenme materyalleri yardımıyla var olan içeriği

öğrenmeyi amaçlarlar (Hübscher  ve Puntambekar, 2002).

Park (1991), hiper ortamın uyarlanabilir öğretime yönelik ideal bir ortam

sağladığını ifade etmektedir. Park’a göre hiper ortam, bilgi biçimlerine alternatif

bağlantılar ve yapılar sağlama kapasitesindedir. Bu olanak öğrencilere bireysel

farklılıklarına uygun olarak, bilgiyi örgütleme ve ne öğrenileceği konusunda seçim

yapma şansı da vermektir.
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Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarına Duyulan Gereksinim

Geleneksel web tabanlı öğrenme  sistemleri, bireysel farklılıklara göre sistemin

kişiselleştirilmesi açısından çok az sayıda strateji sunar. Öğrenenler  açısından bu,

öğrenme hızı ve yetenekleri farklı olan kullanıcıların daha etkili bir öğrenme süreci

geçirmelerini kısıtlar.  Bununla birlikte, uyarlanabilir öğrenmeye yönelik hiper ortam

sistemleri (AEHS), öğrenme deneyimini kişiselleştirme girişimiyle, öğrenen

konumundaki kişinin memnuniyetsizliğini en aza indirmek üzere geliştirilmişlerdir.

Smith (1999), uyarlanabilir öğrenme ortamlarının temel amacının, her bir kullanıcının,

kendine özgü gereksinim ve tercihlerine uygun olarak sistemin kişiselleştirilmesini

sağlamak olduğunu belirtmiştir. Yapılan araştırmalar, son yıllarda web tabanlı

öğrenme ortamları ile ilgili çalışmaların, öğrenen konumundaki kişinin

gereksinimlerine göre kişiselleştirilmiş ve uyarlanabilir öğrenme ortamları konusuna

odaklandığını göstermektedir. Uyarlanabilirlik, bilgi düzeyi, amaçlar ya da motivasyon

da dahil, öğrenen kişinin çeşitli özelliklerine dayanıyor olabilir. Sözü edilen

uyarlamaların amacı, öğrenen kişinin doyumunu,  öğrenme hızını (verimliliğini) ve

öğretimin etkililiğini en üst seviyeye çıkarmaktır (Popescu, 2007).

Örgün eğitimdeki öğrenme süreci, artık sadece geleneksel eğitici merkezli

düzenlemeler içerisinde yer almamaktadır.  Kullanıcılar birbirinden farklıdır ve bu

farklılık yüzünden herkesin öğrenme biçimi de birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklar

farklı öğrenme tercihlerini de doğurabilir. Bilgi yoğunluğunun giderek artması, ihtiyaç

duyulan bilgiye hızlı birşekilde ulaşılabilmesini engelleyebilmektedir. Ayrıca hiper

ortamların doğrusal olmayan yapısı da doğru bilgiye ulaşmada sorunlar yaşanmasına

sebep olmakta, bazı kullanılabilirlik problemleri ortaya çıkmaktadır. Uyarlanabilir

öğrenme ortamları, etkileşimli yapısı ve kullanıcıya yönelik uyarlanabilirlik özellikleri

sayesinde bu problemleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Etkileşimli, kullanıcı-merkezli sistemler, öğrenen kişi ile işbirliğinin bilgi edinme

sürecinde etkili olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Kullanıcıların sorgulaması ve

konuya bağlılığı, bu gibi çalışmalarda anahtar roldeki gereklilikler olup, uyarlanabilir

öğrenme ortamları, bu gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmakta ve

kullanılmaktadır (Lawless, 2009).  Uyarlanabilir öğrenme ortamları, pek çok farklı
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öğrenme gereçlerini ve ortamlarını kullanan erişime açık ortamlar olup, etkileşim

deneyimine sahip öğretmen ve öğrencilere hizmet etmektedir.

Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının, eğitimde özellikle “kişiselleştirilmiş

öğrenmeye” önemli katkılarının olması, ayrıca, öğrenme deneyiminin niteliği ve

verimliliği  üzerinde,  kökten bir değişiklik yapması beklenmektedir. Uyarlanabilir

öğrenme yöntemleri, eğitim sisteminde özellikle öğretmenlerin ve öğrenenlerin

zamanı üzerinde olumlu yönde katkı sağlamıştır (Laurillard, 2007).

Öğrenilecek içerik, tekrar kullanılabilir ve herkes tarafından erişilebilir olmalıdır.

Bununla birlikte, farklı öğrenenlere dair bilgiler, herkes tarafından erişilebilir

olmamalıdır. Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının belli başlı faydaları, maliyet

tasarruflarından performansa ve stratejik yararlara kadar değişen bir çeşitlilikte

alanyazında tanımlanmıştır (Rainsford ve Murphy, 2005).  Pek çok durumda, bu

teknolojileri kullanan kullanıcılar, sınırsız öğrenme materyallerine ulaşabildiği gibi,

emniyetli bir ortamda, aktif bağlanarak, anında ve kişiselleştirilmiş bir geri dönüşü

alabilmektedir.   Bu teknolojiler, öğrenmeyi zaman, mekân ve konum bakımından

daha esnek hale getirmektedir.

Uyarlanabilirlik Stratejileri Yöntemleri

Uyarlanabilir öğrenme sistemlerinde, kullanıcı modelinin oluşturulması ve

uyarlamaların gerçekleştirilmesi olmak üzere iki aşama vardır. Brusilovsky (1998),

kullanıcıların aşırı bilişsel yüklenmeden, uygun bilgiye en kısa sürede erişmelerini

amaçlayan uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin, üç kriteri sağlaması gerektiğini

vurgulamıştır:

 Uyarlanabilir öğrenme sistemi, bir hiper metin ya da hiper ortam sistemi

olmalıdır.

 Sistem, bir kullanıcı modeli içermelidir.

 Sistem bu modeli kullanarak, kullanıcıya uygun uyarlamaları

gerçekleştirmelidir.

Şekil 13’ de , bir uyarlanabilir öğrenme sisteminin klasik yapısı görüntülenmiştir.
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Uyarlama Etkisi

Şekil 13. Uyarlanabilir Öğrenme Sistemi Yapısı

Kullanıcı modeli, kullanıcının bilgi, ilgi ve tercihlerini temsil eder. Aynı zamanda

kullanıcının hareketleri ve sistemle etkileşiminden elde edilen bilgilerin depolandığı

birimdir. Uyarlanabilir öğrenme sisteminde, oluşturulan kullanıcı modeline göre

gerekli uyarlamalar gerçekleştirilir. Kullanıcı sistemle etkileşimde bulundukça kullanıcı

modeli güncellenir ve bu güncellemeler doğrultusunda uygun uyarlamalar yapılır.

Kullanıcı modelleme sürecinde ele alınan değişkenler, öğrenciyle ilişkili (ön

bilgi düzeyi, ilgi, öğrenme stili), ya da öğrenciden bağımsız (hedef, görev vs.) olabilir.

Pek çok uyarlanabilir öğrenme sistemi, kullanıcı modelini belirlerken, anket geri

bildirimlerini, gezinme tercihlerini, bilgi düzeyini test eden sorulara verilen cevapları

ve benzer yolları kullanmaktadır. Böylelikle uyarlamaları gerçekleştirerek kullanıcıyı

desteklemektedir (De Bra ve Calvi, 1998).

Uyarlanabilir öğrenme sistemlerinde kullanıcı modelinde tanımlanan ve en çok

ihtiyaç duyulan bilgilerin başında kullanıcının bir konu hakkındaki bilgi düzeyi gelir.

Kullanıcının konu hakkındaki bilgi düzeyinin durumuna göre konuyu öğrenip

öğrenmediği, öğrenmemiş ise bu konuyu öğrenmeye hazır olup olmadığı veya

konuyu öğrenmişse ne derecede öğrendiği, bunun hangi konuların öğrenilmesine

kolaylık sağlayacağı durumları sistem tarafından belirlenebilecektir. Eğer kullanıcı

modelinde kullanıcı bilgi düzeyinin tanımlandığı alan bilgi alanının tüm konularına ait

Kullanıcı
Bilgisi

Sistem Kullanıcı
Modeli

Bilgi Toplar

İşler

Uygular

Kullanıcı
Modelleme

Uyarlama
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bilgi düzeyini içeriyorsa bu modele örten model adı verilir. Eğitsel açıdan uyarlanabilir

hiper ortamlarda genellikle kullanıcı örten modeli kullanılır (Houben, Wu ve De Bra,

1999; Sağıroğlu, Çolak ve Kahraman , 2008).

Bu araştırmada da, verilen öntest sonuçlarından yola çıkılarak öğrencilerin ön

bilgi düzeyleri belirlenmiş ve bu ön bilgi düzeylerine göre, giriş ve ileri düzey olmak

üzere kullanıcılar modellenmiştir. Uyarlanabilir gezinme bulunan ortamda kullanılan

bağlantı üretme tekniği ile kullanıcıların, kullanıcı modellerine göre ilgili sayfalara

yönlendirilmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda, bu yöntemde kullanılan, konular arası

verilen  bilgi düzeyini test eden sorular ile kullanıcı modelinin güncellenmesi

gerçekleştirilmiştir. Brusilovsky'ye (1998) göre, uyarlanabilir öğrenme sistemlerinde

iki temel yöntem kullanılır:

 Uyarlanabilir içerik /sunum (adaptive content/ presentation)

 Uyarlanabilir gezinme (adaptive navigation)

Alanyazın incelendiğinde uyarlanabilir içerik ve uyarlanabilir sunum ifadelerinin

birbirleri yerine kullanılabildiği görülmektedir. Genel bir ifade ile uyarlanabilir içerik ya

da sunum, kullanıcıların tercihleri, bilgi düzeyleri ya da hedefleri doğrultusunda hiper

ortam içeriğinin uygun şekilde sunulması olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada

da ifade uyarlanabilir içerik olarak kullanılmıştır.

Uyarlanabilir içerik, sayfalarda yer alacak bilginin yanı sıra, bilginin sunum

şekline ilişkin değişiklikleri de içermektedir. Amaç; farklı bilgi ve altyapıya sahip geniş

kullanıcı kitlelerine hitap eden uygulamaların kullanışlılığını artırmaktır (Koch, 2000,

s:20).  İçerik uyarlanırken, sayfa içeriğinin, kullanıcıya uygun detaya ve zorluk

düzeyine  sahip bilgilerden oluşmasını sağlamak için farklı stratejilerden faydalanılır

(Brusilovsky, 1998). Bu stratejiler sistemden sisteme farklılık gösterebilir. Bu

stratejiler şu şekilde özetlenebilir:

Ek Açıklamalar: Kullanıcıların bilgi düzeyi ya da tercihlerine göre , bazı

bilgilerin sadece uygun olan kullanıcılara  göre ek açıklama olarak verilmesidir.

Ön Gereksinim Açıklamaları: Kavramı sunmadan önce o kavramı öğrenmek

için gerekli ön gereksinim kavramlar varsa onların verilmesidir.
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Karşılaştırmalı Açılamalar: Bir kavramı sunarken daha önceden benzer

kavramlar açıklandıysa, bu kavramlar arası benzerlikler ya da  farklılıkların verilmesi

şeklindedir.

Farklı Açıklama Biçimleri: Mevcut açıklama biçimlerinin kullanıcının tercihine

göre alternatif bölümler, alternatif sayfalar şeklinde sunulmasıdır.

Sıralama: Aynı sayfa içeriğindeki farklı bölümlerin kullanıcı özellikleri

doğrultusunda sırasının değiştirilmesidir.

Bu stratejilerin uygulanmasında kullanılabilecek farklı teknikler bulunmaktadır.

Bu tekniklerden bazıları Çizelge 8‘de gösterilmiştir.

Çizelge 8. Uyarlanabilir İçerik Teknikleri

Teknikler Açıklama Sınırlılıklar
Kullanıldığı
sistemler

Koşula
bağlı metin
(conditional
text)

Bu teknikte içerik bölümler
halinde hazırlanır ve öğrenci
modeline uygun olarak hangi
bölümlerin öğrenciye sunulacağı
belirlenir. Diğer bir deyişle sayfa
içindeki bazı bölümlerin
gösterilmesi ya gizlenmesi
esasına dayanır. Örneğin acemi
kullanıcıya içeriğin daha sınırlı
bir bölümünün uzman öğrenciye
ise tamamının gösterilmesi gibi.

Bilginin tümünü
görmek isteyen bir
kullanıcının sadece
kısıtlı bilgiyle
karşılaşmasına
neden olabilir.

C-Book
ITEM/IP Lisp-
Critic

Esnek
metin
(stretchtext)

Herhangi bir başlıkla ilgili ekstra
açıklamanın aynı sayfanın içinde
açılır pencereler ya da uzayan
metin şeklinde sunulmasına
imkan veren bağlantılar (hot
word) sunulmasıdır. Bu tekniğin
en önemli avantajı kullanıcının
kendisine sunulan ek bölümleri
açma ya da kapatma şansının
olmasıdır.

Gizli bilginin niteliği
hakkında
kullanıcıya
geribildirim vermez.
Sağladığı
bağlamsal destek
sayfa
tasarımcısının
uyarlanabilir bölüm
için seçtiği metin ya
da ikon tasarımına
bağlıdır.

MetaDoc
PUSH
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Çizelge 8 (Devam)

Teknikler Açıklama Sınırlılıklar
Kullanıldığı
sistemler

Farklı
Bölümler
(fragment
variants)

İçeriği oluşturan bileşenler
bölümlere ayrılarak, her bir
bölüme ilişkin farklı içerikler
hazırlanır. Kullanıcı özelliklerine
göre her bir bölümün hangi
içerikle görüntüleneceğine karar
verilir.

Aynı konuyla ilişki
her bir bölüm için
birden fazla içerik
hazırlanması
gerekir.

AHA IMANIC
Anatom-Tutor

Farklı
Sayfalar
(page
variants)

Her bir sayfayla ilgili aynı
konuyu anlatan farklı içeriklerin
kullanıcı özelliklerine göre
sunulmasıdır.

Bireylerin anlık
değişen
gereksinimlerine
cevap
vermemektedir.
Aynı konuya ilişkin
birden fazla içerik
hazırlanması
gerekir.

EDUCE
Anatom-Tutor

Çerçeve
temelli
teknik
(frame-
based
technique)

Sayfa içindeki her bir bölüm bir
çerçeve şeklinde hazırlanır. Bu
bölümlerin hangi içerik türünde,
sırasında görüntüleneceğine
karar verilir. Her bir çerçevenin
diğer çerçevelere ve örneklere
bağlantısı vardır.

Bölümlerin yeniden
sıralanması bilginin
doğal akışını
bozarak metnin
anlaşılmasını
zorlaştırabilir.

HYPADAPTE
R EPIAIM

Uyarlanabilir gezinme ise, kullanıcıların hiper ortamda  gezinirken, yaşadıkları

problemleri çözmek için destek sağlamaya odaklanan  bir yaklaşımdır (Brusilovsky ve

Pesin, 1994; De Bra, 1998). Gezinme uyarlaması, kullanıcıların gezinme alanlarını

sınırlandırarak ve bağlantı yapısını başitleştirerek, onlara izlemeleri için en uygun

bağlantıları önermekte, doğrudan ya da dolaylı olarak gezinmelerinde destek

sağlamaktadır (Brusilovsky, 2003).

Gezinme uyarlamaları, kullanıcılar ortamda gezinirlerken bağlantı yapısı

dinamik olarak değiştirilerek gerçekleştirilmektedir (De Bra, 1998). Doğru içeriğe

erişim imkanı sunmak amacıyla kullanılan gezinme uyarlamaları, etkili bir yöntemdir

(Houben, 2004). Uyarlanabilir gezinme teknolojilerinin genel anlamda, öğrencilerin

hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını sağladığı, gezinme karmaşıklığını azalttığı ve

doyumu artırdığı görülmüştür (Brusilovsky, 1997). Buna ek olarak araştırmalar,
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kullanıcıların gezinme sürecinde, kendilerine uygun olarak sunulan bağlantıların

öğrenmeyi kolaylaştırdığını kanıtlamıştır (Falk ve Dierking, 1992).

Brusilovsky (1998), gezinmeyi uyarlama stratejilerini dört başlık atında

özetlemiştir:

Global Rehberlik (Global Guidance): Global rehberlik, kullanıcının istediği

bilgiye ulaşması için en kısa yolu bulmasında yardımcı olur. İleri-geri yönlendiricileri

buna güzel bir örnektir.

Lokal Rehberlik (Local Guidance): Lokal rehberlik, kullanıcıya, tek bir dolaşım

adımı için rehberlik etmektedir.

Global Yönlendirme (Global Orientation): Global yönlendirme, kullanıcının tüm

ders yapısını anlamasına ve o anda çalıştığı hiper ortamdaki yerini fark etmesine

yardımcı olur.

Lokal Yönlendirme (Local Orientation): Lokal yönlendirme, kullanıcının

çevresinde nelerin bulunduğunu ve lokal hiper ortamdaki yerini fark etmesine

yardımcı olur.

Bu stratejilerin uygulanmasında da farklı teknikler kullanılabilmektedir.

Brusilovsky’nin (2001) sunduğu  bu uyarlama teknikleri Şekil 14'de gösterilmiştir.

Şekil 14. Uyarlanabilir Gezinme Teknikleri
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Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının tasarımında, araştırmacılar tarafından

geliştirilmiş birçok referans modeli önerilmektedir. Bu referans modellerinden en çok

kullanılanlar aşağıda belirtilmiştir:

• Dexter :Hypertext Reference Model

• AHAM: Adaptive Hypermedia Application Model

• AHM: Amsterdam Hypermedia Model

• DFHM: Dortmund Family of Hypermedia Models

• The Munich Reference Model

Uyarlanabilir hiper ortam sistemlerinin tasarımında temel bir model olan AHAM

referans modeli, uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin ana özelliklerini genel olarak

tanımlar (Bkz. Şekil15). Bu model üç katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar; Sunum

özellikleri ve Bağlantı kurulumu arayüzleri ile  birbirine bağlanan İçerik/biçim katmanı,

Kayıt katmanı ve Çalışma katmanlarından oluşmaktadır.

Bu yapı içerisindeki çalışma katmanında, sayfaların sunulması ve kullanıcının

cevaplarının izlenmesi için gerekli adımlar gerçekleştirilir. Sunum özelliklerinde,

kullanıcı eylemleri için uygulama ara yüzünün olası davranışları tanımlanır. Uyarlama

modeli ise, uyarlama kurallarına bağlı olarak kullanıcı modeli ve bilgi alanı modelini

uyarlama yöntemlerine göre birbirine bağlar .

Kullanıcı modeli, kullanıcıların bilgi düzeyi ve kişisel özellikleri hakkındaki

bilgileri depolar. Kobsa (2001), kullanıcı modelindeki bilgileri kullanıcı bilgisi, kullanım

bilgisi ve ortamla ilgili  bilgiler olarak kategorize etmiştir. Kullanıcı bilgileri;

kullanıcıdan form veya anketle elde edilen nadiren de çıkarım yoluyla belirlenen

bilgilerdir. Bu araştırmada kullanıcı bilgileri, öğrencilerin kendi ekranlarından

doldurabilecekleri bir form ile toplanmıştır.
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Şekil 15. AHAM Referans Modeli Katmanları (De Bra, 1998)

Kullanım bilgisi, kullanıcının sistemle etkileşiminde tutulan günlüklerden elde

edilen verilerdir. Bu araştırmada kullanıcıların ortama giriş çıkışları ile ilgili tutulan

bilgiler Şekil 16’ da verilmiştir.

Şekil 16. Kullanıcının Sistemle Etkileşimine Ait Kullanım Bilgisi
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Ortama bağlı bilgiler ise kullanıcının sisteme erişimde kullandığı yazılımsal

(kullandığı web tarayıcı, işletim sistemi ve bunların sürüm bilgileri vb.), donanımsal

özellikler (işlemci ve bellek kapasitesi, erişim bant genişliği vb.) veya kullanıcının

konumuna ilişkin bilgilerdir.

Bilgi alanı modelinde kullanıcıya sunulacak olan içerik depolanır. Uyarlama

modeli ise kullanıcı modeline göre etkileşimi bireyselleştirmek üzere gereken kurallar

depolanır ve işlenir.

Bu araştırmada geliştirilen uyarlanabilir öğrenme ortamlarında AHAM modeli

referans olarak alınmış, buna uygun olarak Moodle (Modular-Object-Oriented-

Dynamic-Learning-Environment) öğrenme platformunda, kod eklenmesi sureti ile

çeşitli uyarlamalar gerçekleştirilmiştir.

Her uyarlanabilir hiper ortam yazılımı, kendine özgü özellikler içerir. Hiper

ortam sistemleri karmaşık sistemlerdir. Uyarlanabilir hiper ortam uygulaması

geliştirmede birçok yazılım geliştirme disiplini bir arada kullanılmaktadır. Uyarlanabilir

hiper ortamların geliştirildiği en yaygın ortam web ortamıdır. Web tabanlı uygulama

geliştirme yöntemleri istemci ve sunucu tarafında farklı yazılım geliştirme araçlarının

kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çeşitlilik ve sistemlerin karmaşıklığı geliştirmenin

her aşamasında programın test edilmesi ve test sonuçlarına göre tüm geçmiş

adımların güncellenmesi/tekrarlanması gereğini artırır (Koch, 2000). Öğretim tasarımı

yönünden bakıldığında , araştırmada kullanılan uyarlanabilir ve uyarlanabilir olmayan

ortamların geliştirilmesinde ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,

Evaluation ) öğretim tasarımı modeli kullanılmıştır. Bu model, öğretim tasarımı

modellerinden ençok bilineni olarak görülebilir (Bkz. Şekil 17).

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli'nin (Molenda, 2003) aşamaları;

• Analiz (Analysis), öğretim etkinliğinin, ne, kim, nasıl ve neden sorularının

cevabı için yapılan öncelikli bilgi toplama işlemleri,

• Tasarım (Design), öğretim etkinliğinin amaçlanan sonuçları ve hedeflerinin

tasarlanması, zaman çizelgeleri, stratejiler ve ders planları gibi bütün planların

yapılması,
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• Geliştirme (Development), öğretim materyallerinin ve öğreticiye yol gösterecek

materyallerin hazırlanması,

• Uygulama (Implementation), bir öğretim etkinliğini gerçekleştirmek için

hazırlanan planların ve öğretim materyallerinin uygulanması,

• Değerlendirme (Evaluation), kısa ve uzun vadede öğretim programının

etkinliğinin ölçülmesi şeklinde özetlenebilir.

Şekil 17. ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli (Molenda, 2003)

Uyarlanabilir Öğrenme İle İlgili Araştırmalar

Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının tasarımı ile ilgili alanyazında çok sayıda

teorik çalışmaya rastlanmaktadır. İçerik ve gezinme uyarlamalarının yer aldığı çeşitli

uyarlanabilir öğrenme ortamı geliştirilmiş ve öğrenme ortamları ile ilgili deneysel

çalışmalar yapılmıştır. Ulaşılan sonuçların çeşitliliği, bu konu üzerinde, farklı

değişkenler kullanılarak  yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Bu bölümde alanyazında yer alan çalışmalardan, bu araştırma ile doğrudan ilgili

olanlara değinilmektedir.

ANALİZ

TASARIM

GELİŞTİRME

UYGULAMA

DEĞERLENDİRME
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Somyürek (2008), yapmış olduğu doktora çalışmasında, uyarlanabilir eğitsel

bir web ortamının öğrencilerin akademik başarıları ve gezinmeleri üzerindeki etkisini

araştırmıştır.  Çalışma kapsamında, uyarlamaların bulunduğu ve uyarlamaların

bulunmadığı olmak üzere iki web temelli öğrenme ortamı kullanılmıştır. Geliştirilen

uyarlanabilir eğitsel web ortamında iki farklı içerik ve bir gezinme uyarlaması yer

almaktadır. Gezinme uyarlaması içerik haritasında yer alan konu başlıklarının

uygunluk durumunu (uygun, biliyorsun veya uygun değil) göstermek amacıyla

bağlantıları açıklama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Konuların ön

gereksinim konuları ve öğrencinin bilgileri doğrultusunda; her bir konu "uygun değil",

"biliyorsun" veya "uygun" şeklinde farklı simgelerle gösterilmiştir. Sistemde yer alan

içerik uyarlamaları ise ek açıklama yöntemi ve farklı açıklama biçimleri yönteminden

faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencinin ek açıklamaları görüntüleme tercihi ve

izlediği konu başlığına ilişkin bilgi düzeyinden yola çıkarak konularla ilgili ek

açıklamaların açık ya da kapalı olmasına ilişkin karar verilmekte ve öğrencilerin

önceki sunum tercihleri doğrultusunda her bir içeriğe ilişkin hazırlanan iki farklı sunum

türünden hangisinin sunulacağı belirlenmektedir. Araştırmanın sonucunda,

uyarlamaların yer aldığı ve yer almadığı eğitsel web ortamında çalışan öğrencilerin

akademik başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Uyarlanabilir web

ortamında çalışan öğrencilerin, uyarlamaların bulunmadığı ortamda çalışan

öğrencilere göre kaybolma algılarının daha düşük olduğu görülmüştür.

Kelly (2005), Gardner’ın çoklu zeka kuramını kullanarak Educe adlı

uyarlanabilir bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemde, aynı öğretim materyaline ilişkin

farklı içerikler oluşturulmuştur. Geliştirilen sistemde, öğrencilerin hangi tür kaynakları

en az /en çok tercih ettiğinin belirlenmesi için Bayes sonuç çıkarma mekanizması

kullanılmıştır. 47 erkek öğrenci üzerinde yürütülen çalışmada, öğrenciler sunum

türleri seçim yapabilme tercihlerine göre üç farklı ortama yerleştirilmişlerdir. Birinci

ortamda, öğrenciler çoklu zeka kuramına göre farklı şekillerde hazırlanan içerik

türlerinden istediğini özgürce seçerek izleyebilmektedir; ikinci ortamda öğrencilere ilk

olarak belirlenen çoklu zeka profiline uygun içerik sunulmaktadır ancak öğrenciler

isterse geri dönerek farklı bir sunum türünü izleyebilmektedir; üçüncü ortamda seçim

düzeyinden farklı olarak öğrenciler her sunum türünü değiştirdiklerinde en çok tercih

ettikleri ve en az tercih ettikleri profiller belirlenmekte ve bir sonraki içerik tercih edilen

profile uygun olarak sunulmaktadır. Sunum stratejisi araştırmanın diğer bir bağımsız
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değişkenidir. Araştırma sonucunda üç farklı ortamda çalışan öğrencilerin akademik

başarıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin daha az

tercih ettikleri sunum türleriyle çalıştıklarında ise akademik başarılarının tercih ettikleri

sunum türleri ile çalışmalarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum

öğrencilerin gereksinimleri ile tercihlerinin birbirinden farklı olabileceği şeklinde

yorumlanmıştır. Farklı zeka alanlarından yüksek puan almanın başarı üzerinde

anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Juvina ve Herder (2005), bağlantı açıklama tekniğini kullanarak bireylerin

algıları ve gezinme davranışları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir çalışma

gerçekleştirmişlerdir. 32 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada, öğrencilere

uygulama esnasında bazı görevler verilmiş, süreç sonunda sistemin kullanılabilirliğini

değerlendirmeye yönelik ve öğrencilerin kaybolma algılarını ölçmek amacıyla anket

uygulanmıştır. Öğrencilerin gezinme verileri incelendiğinde, gezinme desteği

sağlanan gruptaki öğrencilerin görevi tamamlama sürelerinin diğer gruba göre

anlamlı derecede daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bağlantı açıklama tekniğinin

verildiği gruptaki erkek öğrenciler diğer gruptakilere göre sistemi daha kullanışlı

bulmuş ve daha az kaybolmuşlardır.

Stern (2001), IMANIC adını verdiği uyarlanabilir bir öğrenme sistemi

geliştirmiştir. 24 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen çalışmada, hem içerik uyarlaması

hem de gezinme uyarlaması  yer almaktadır. İçerik uyarlaması esnek metin, gezinme

uyarlamaları ise bağlantıları açıklama ve bağlantıları sıralama şeklindedir.

Araştırmaya katılan öğrenciler iki gruba ayrılarak uygulamanın ilk yarısında ilk grup

deney grubu diğer yarısında ise diğer grup deney grubunda yer almıştır. Hem deney

hem de kontrol gruplarında gezinme uyarlaması yer alırken, içerik uyarlaması sadece

deney grubunun çalıştığı ortamda bulunmaktadır. İçerik uyarlaması öğrencilerin

öğrenme düzeyleri ve öğrenci tercihlerine uyan içeriğin Bayes algoritması kullanılarak

belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar her öğrenci için aynı öğretim

materyalini sunarak optimum sonuçlara erişilemeyeceğini ortaya koymuştur. Bayes

sınıflayıcı, her bir öğrenci için aynı parametreleri kullandığında en doğru sonuçlara

ulaşamamıştır. Bununla birlikte her bir öğrencinin belirli kaynakları kullanmayı daha

çok tercih ettikleri ve bu tercihleri belirlemede Bayes algoritmasının etkili bir teknik

olduğu belirlenmiştir.
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Specht ve Kobsa (1999), yaptıkları çalışmalarında, bağlantı üretme, bağlantı

açıklama tekniği kullanılan, her iki uyarlama tekniğinin kullanıldığı ve iki tekniğin de

yer almadığı dört farklı ortam oluşturmuşlardır. 85 öğrencinin katıldığı çalışmada, söz

konusu ortamların, öğrenme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bağlantı üretme

tekniği, önerilmeyen bağlantıların gizlenmesi ve öğrenci ön gereksinim konusunu

öğrendikten sonra bağlantıların dinamik olarak eklenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Her iki uyarlamanın yer aldığı grupta çalışan öğrencilerin toplam çalışma süresi

bakımından, diğer iki gruba ve hiç uyarlama yer almayan ortamda çalışan gruba göre

daha az zaman harcadıkları tespit edilmiştir. Sadece bağlantı açıklama ve sadece

bağlantı üretme uyarlamalarının yer aldığı ortamda çalışan öğrenciler, uyarlama

bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerden daha az zaman harcamışlardır. Her iki

uyarlamanın yer aldığı grupta çalışan düşük ön bilgiye sahip öğrenciler diğer iki

gruptan ve hiç uyarlama yer almayan ortamda çalışan gruptan daha başarılı

olmuşlardır. Orta ve üst düzey başarılı öğrenciler açısından gruplar arasında başarı

açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Kaplan, Fenwick ve Chen (1998), bağlantı sıralaması tekniği geliştirdikleri

Hyperflex adlı sistemlerinde, uyarlamaların etkilerini karşılaştırmak üzere iki çalışma

gerçekleştirmişlerdir. İlk çalışmada, hedefe dayalı olarak bağlantı sıralaması tekniği

kullanıldığında, arama yapmak için harcanan zamanın ve araştırılan başlık sayısının

azaldığı, bunun yanı sıra cevapların doğruluğunun arttığı görülmüştür. İkinci

çalışmada ise Hyperflex’in üç farklı versiyonu kullanılmıştır: Sadece ilgiye yönelik

bağlantıların sıralandığı versiyon, sadece hedefe yönelik bağlantıların sıralandığı

versiyon ve her iki uyarlamanın da yer aldığı versiyon. Her iki uyarlamanın yer aldığı

versiyonda çalışan öğrenciler diğer iki gruptan daha başarılı olmuşlardır.

Araştırmacılar bu durumu her iki uyarlama yönteminin de etkili olduğu ve bilgi arama

görevlerinde öğrenci performansını artırdığı şeklinde yorumlamışlardır.

Brusilovsky ve Pesin (1998), ISIS-Tutor yazılımını kullanarak gerçekleştirdikleri

çalışmalarında, bağlantıları açıklama ve bağlantıları gizleme tekniklerini

kullanmışlardır. Geliştirdikleri sistemin, uyarlamaların olmadığı, bağlantıları açıklama

yöntemi ile uyarlamaların yapıldığı ve bağlantıları açıklama ve bağlantıları gizleme

yönteminin bir arada yer aldığı üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Bilgisayara Giriş

dersini alan 26 öğrenci ile yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, uyarlamaların yer
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aldığı her iki yazılımda çalışan öğrencilerin gezinme adımlarının toplam sayısının,

daha önceden ziyaret edilen kavramlarının tekrar sayısının ve aynı görevi

gerçekleştirmek için tekrar deneme sayısının uyarlamaların olmadığı gruptakilerden

anlamlı derecede daha düşük olduğunu gözlenmiştir. Uyarlamaların yer aldığı iki

farklı versiyonda çalışan öğrencilerin gezinme adımları arasında anlamlı bir fark

bulunmamıştır. Öğrenme süresinde ise iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı

belirlenmiştir. Bağlantı açıklamalarının gezinme süresini kısalttığı ancak öğrenme

süresini kısaltmadığı sonucuna varılmıştır.

Brusilovsky ve Eklund (1998), 25 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirdikleri

çalışmalarında InterBook sistemini kullanmışlardır. Sistemin bağlantı açıklamaları

içeren ve bağlantı açıklamaları içermeyen, iki farklı versiyonu vardır. Uygulamanın

sonunda, öğrencilerin akademik başarıları belirlenmiş ve uyarlanabilir ortamda

çalışan öğrencilerden, sistemin tavsiyelerine katılma durumlarını puanlamaları

istenmiştir. Yapılan analizler sonucunda grupların akademik başarıları arasında

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin sistem tavsiyesine katılma oranı

ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İleri geri yönlendiricileri

yerine, bağlantı açıklamalarının yer aldığı içerik haritasının daha fazla kullanıldığı

tespit edilmiştir.

ÖĞRENCİ DOYUMU

Doyum Kavramı ve Öğrenci Doyumu

Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kuramına göre, insan tümleşik bir varlıktır ve

bir bütün olarak güdülenir. Maslow, insan gereksinimlerinin hiyerarşik bir yapıda

olduğunu ve insanların, alt basamaktaki gereksinimlerini giderir gidermez, üst

basamaktaki gereksinimlerini doyurmaya yöneldiklerini savunur.

Maslow’un ortaya koyduğu  bu temel gereksinimler beş madde halinde

özetlenebilir (Bkz. Şekil 18):
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Şekil 18. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

1. Fizyolojik İhtiyaçlar: Kişinin yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını ifade eder.

2. Güvenlik İhtiyacı: Kişinin kendini güvende ve emniyet içinde, tehlikeden

uzakta hissetme ihtiyacını ifade eder.

3. Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı: Kişinin başkaları ile ilişki kurma, kabul edilme ve

bir yere ait olma ihtiyacını ifade eder.

4. Değer İhtiyacı: Kişinin başarı, yeterli olma ve başkalarınca benimsenip

tanınma ihtiyacını ifade eder.

5. Kendini Gerçekleştirme İihtiyacı: Kişinin amacını gerçekleştirme ve

potansiyelini ortaya çıkarma, kişisel tatmin, kişisel başarı ihtiyacını ifade

eder.

Walther’e (2000) göre, eğitim kurumları, öğrencilerin Maslow’un İhtiyaçlar

Hiyerarşisi'nde ilk üç sırada yer alan, ait olma, saygı, kendini gerçekleştirme

ihtiyacını karşılayabilmek için bazı faaliyetleri üstlenmelidirler. Bunu başarmanın

önde gelen yöntemi, öğrenci katılımını sağlamaktır. Diğer bir ifade ile öğrenci

gelişiminde öğrenci katılımı anahtar teşkil eder (Astin,1990).

Okul ortamı, öğrencinin ailesinin dışında, zamanının büyük bir kısmını

geçirdiği ortamdır. Okula karşı olumlu tutum, öğrencilerin derslere katılma isteğini ve

başarılarını arttırabilir (McClain, 2000).
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Yaşıtları ile arkadaş grupları kurabilen, okul ve çalışanları ile sıcak ilişkiler

geliştirebilen ve istenilen hedeflere yönelik memnun edici gelişmeler kaydedebilen

öğrencilerin güdülenmesi daha kolaydır. Bu bağlamda, bu tür öğrencilerin eğitim

kurumundan daha çok doyum sağladıkları savunulabilir (Walther, 2000).

Maslow'un kuramında belirtilen hiyerarşik yapıya göre, alt düzeydeki

gereksinimler belli bir ölçüde karşılandıktan sonra bir üst düzeydeki gereksinimler

güdüleyici olmaya başlar. Örneğin, öğrencilerin kendini gercekleştirme amacına sahip

olabilmesi için, öncelikle diğer ihtiyaçlarını gidermesi ve fizyolojik gereksinimlere göre

daha üst düzeyde bir gereksinim olan saygı düzeyinde bir doyum sağlamış olması

gerekecektir. Aksi takdirde öğrencinin kendini gerçekleştirme  amacına ulaşabilmesi

söz konusu olamayabilir. Bu noktada, eğitim kurumlarının izleyeceği yol önem

kazanmaktadır. Eksik gereksinimleri karşılanmış bireylerin gelişme gereksinimleriyle

hareket etmesi, öğrencinin kendini gerçekleştirmesine katkı sağlayacaktır. Astin’in

temel görüşü yüksek öğretimlerin önde gelen işlevinin öğrenciyi geliştirmek

olduğudur. McClelland’ın başarı için ihtiyaç ve bağlı olma gereksinimi Maslow’un

kendini gerçekleştirme ve saygınlık ihtiyacıyla yakından alakalıdır ve Astin’in katılım

sürecinden etkilenmiştir (McClelland ve Burnham, 1976; Dark ve Lowell, 1953).

Bu öğelerden yola çıkılarak, öğrencinin okula ilişkin isteklerine ulaşmak

mümkündür. Güvenlik, sağlıklı bir ortam, kendini gerçekleştirmeye yönelik imkanların

sağlanması, hem öğrencinin güdülenmesine hem de doyumunun artmasına hizmet

edecektir.

Allen ve diğerleri (2002) ile Wang (2003) herhangi bir öğretim kurumunda

öğrenci doyumunun, öğrencinin aldığı keyif ile deneyimlediği öğretimin verimliliğine

bakılarak belirlenebileceğini öne sürerler.

Öğrenci doyumu araştırmaları, öğrencinin doyumunun öğrenci tarafından

değerlendirilmesine odaklanmıştır (Cirone, 2003). Sunulan hizmetin yetersizliği

öğrenciler üzerinde doyumsuzluk yaratabilir. Ancak öğrenciler beklentileri gerçekçi

olmadığı için de doyumsuz olabilirler. Öğrenci doyumu beklentiler karşılandığında

gercekleşmektedir (Bryant, 2001; Juillerat ve Schreiner, 1999; Elrod, 2002). Bu
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yüzden öğrenci için nelerin önemli olduğu ve nelerin istendiği bilinmelidir (Özkalp ve

Kırel, 2001).

Araştırmalara göre öğrenci doyumu, bir sistemin uygulama başarısının en

önemli göstergelerinden biridir (Karataş ve Üstündağ, 2008). Genel bir yaklaşımla

öğrenci doyumu, öğrencinin almış olduğu hizmetin değişik boyutlarına ilişkin tatmin

ve memnuniyeti olarak tanımlanabilir (Parlak, 2004). Öğrenci doyumunda bireyin

kişisel beklentileri ve kişilik özellikleri önemlidir. Hom’a (2002) göre öğrenci doyumu,

bireyin geçmiş ve şimdiki bilgileri, beklentileri, deneyimleri ile, algıladığı hizmet ve

sonuç değerlendirmesi sonunda hissettiği olumlu duygudur.

Sener ve Humbert (2002), eğitim kurumunun, öğrencilerin, ailelerin ve

öğretmenlerin, farklı talep ve beklentilerinin, öğrenci doyumunu sağlamak ve iyi bir

öğrenim yaşantısı sağlamak arasında bir dereceye kadar çelişki yarattığını

belirtmişlerdir. Öğrenci doyumu, genellikle birincil odağın, öğrenci istekleri üzerinde

olması olarak algılanmaktadır. Öğrenciyi memnun etmek bir dereceye kadar

isteklerini karşılamak anlamına gelmektedir (Çam,2007). Fakat Humbert’e (2002)

göre, öğrenci her zaman ne istediğini bilemez ve istekleri ile ihtiyaçları arasında

çelişkiler olabilir. Bu çelişkilerin hesaba katılması ve ne üzerinde odaklanılacağının

bilinmesi, eğitim programları için önemlidir (Sener ve Humbert, 2002). Ulyatt (2003),

öğrencilerin doyumları ile eğitim programlarına olan ihtiyaç ve beklentilerinin, onların

sosyal ve bilişsel yönden ilerlemelerine katkıda bulunabileceğini belirtmiştir.

Bailer (2002), öğrenci doyumunu Thorndike’ın sonuç yasasına dayandırmıstır.

Sonuç yasasına göre bir uyaran veya etkinlik, doyum verici bir şekilde sonuçlanırsa

uyaranla sonuç arasındaki bağ kuvvetlenecektir.

Uyarılma veya doyum, etkileşimler sayesinde oluşturulabilir. Örneğin

öğretmen tarafından yapılan geri dönütler öğrencinin doyumunu arttırabilir ya da

öğrencinin daha çok çalışmasına sebep olabilir. Thorndike’in Etki Kanunu,

öğrenciden-öğrenciye ve öğretmenden-öğrenciye etkileşimin öğrenci doyumunu

arttırmak için kullanılan bir uyarıcı olduğu varsayımına dayalı olduğundan, öğrenciler

arası ve öğretmenle etkileşim seviyesi yüksekse o zaman öğrenci doyumu da yüksek

olur sonucuna varılabilir. Aynı şekilde, öğrenciler arasındaki ve öğretmenle olan
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etkileşim seviyesi düşükse o zaman bir öğrencinin doyum seviyesi de düşük

olacaktır.

Thorndike’nin Sonuç Yasası’na ek olarak güdülenmeyle ilgili başka bir

düşüncesi de, bağlantıların kurulmasına yardımcı olan koşulları betimleyen hazırlık

yasasıdır. Hazırlık yasasına göre eğer herhangi bir organizma (conduction unit) bir

davranışı yapmaya hazırsa o zaman organizma için bu davranışı yapmak doyum

vericidir. Herhangi bir organizma bir davranışı yapmaya hazır değilken organizma için

bu davranışı yapmak can sıkıcıdır.

Öğülmüş (2002), bu güdülenme anlayışının öğrenmeye uygulandığı takdirde,

bir öğrenci öğrenmeye hazırken ya da öğrenmeyi arttıracak etkinliklerle meşgulken

öğrenmenin doyum verici olacağını ve öğrencinin öğrenmeye hazır olmadığı zamana

göre daha iyi öğreneceğini ifade etmiştir. Eğer bir öğrenci öğrenmeye hazır değilse

ve öğrenmeye zorlanıyorsa, öğrenme can sıkıcı olur. Öğrenciler, bir etkinlikte

bulunmaya hazır olduklarında ve yaptıkları işin  sonuçları haz verici olduğunda

güdülenirler.

Uyarlanabilir Öğrenme ve Öğrenci Doyumu

Teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte, bilgiye erişimin kolaylaşması, eğitimle

ilgili anlayışların da farklılaşmasına yol açmıştır. Uzaktan eğitim ilk ortaya çıktığında,

büyük kitlelerin öğrenme gereksinimleri açısından potansiyel çözüm olarak

görülmüştür. Uzaktan eğitim sistemlerini kullanarak kullanıcılara hizmet veren kişi ya

da kurumlar, salt ürettikleri hizmetler yönüyle değil, nitelik açısından da verdikleri

hizmetin kalitesini sorgulamak durumunda kalmışlardır. Nitekim, uzaktan öğretim

sistemleri, eğitimin geniş kitlelere ulaştırılmasında sorun çözme üstünlükleri yanında,

kaliteye, geleneksel sınıfiçi uygulamalardan çok daha duyarlı sistemlerdir (Eroğlu,

1996).

Uzaktan eğitim, farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim

materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyetlerinin

genel adıdır. Bilgisayar ve internetin hayatımıza girişi ve gelişen teknoloji eğitimi

günlük yaşamın bir parçası haline getirmiş, e-öğrenme, çevrimiçi öğrenme, bilgisayar

tabanlı öğrenme, mobil öğrenme gibi çoğunlukla birbiri ile örtüşen yeni nesil öğrenme
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modelleri gündeme gelmiştir. Bu modellerdeki ortak nokta öğrenci merkezli

olmalarıdır. Son yıllarda öğrenci merkezli öğrenme, öğrenme etkinliği uzaktan olsun

olmasın, her türlü eğitim ortamı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenci

merkezli öğrenme, öğrencinin kendi öğrenme etkinliği ile ilgili olarak sorumluluk aldığı

ortamlar için kullanılmaktadır.

Öğrenci merkezli öğrenmeye göre, her öğrenci öğrenmeye karşı farklı yetenek

ve eğilime sahiptir. Her öğrencinin gelişim adımları birbirinden farklıdır ve farklı

zamanda, farklı hızda ilerleyerek öğrenir (Brandes ve Ginnis, 1986). Bu

düşüncelerden hareketle ortaya çıkan öğrenci merkezli uyarlanabilir öğrenme

sistemleri, öğrenci memnuniyetsizliğini en aza indirmek üzere geliştirilmişlerdir. Diğer

tüm modellerde olduğu gibi, uyarlanabilir öğrenme sistemlerinde de kalite, eğitimin

verimliliği ve etkinliği açısından oldukça önemlidir.

Eğitim kurumlarının, organizasyonların, eğitimcilerin kaliteli bir çevrimiçi eğitim

sunabilmesi için kalitenin çerçevesini çizmeye yönelik araştırmalar yapan Sloan

Consortium (Sloan-C), çevrimiçi eğitimde kalitenin ne denli önemli olduğundan yola

çıkarak, 2002 yılında Çevrimiçi Eğitimde Kalite için Elementler başlıklı araştırmayı

yayınlamıştır (Mayadas, Bourne ve Moore, 2002). Bu araştırmada kalitenin çerçevesi

belirlenmeye çalışılmış ve çevrimiçi eğitimde kalitenin çerçevesi 5 temel alan ile

çizilmiştir (Bkz. Şekil19). Belirlenen 5 temel alan ve her bir temel alanın hedefi

aşağıda verilmiştir:

1. Etkili Öğrenme: Çevrimiçi öğrenmede kalite, en azından yüz yüze eğitim

programlarında gerçekleşen öğrenmedeki kadar etkili olması koşulu ile ispat

edilmektedir.

2. Uygun Maliyet: Kurumsal iş uygulamaları, etkili, yüksek kaliteli eğitim

programlarının üretilmesini ve daha fazla eğitim gereksinimin

karşılanmasını desteklemektedir.

3. Erişim: Aldığı dersi başarmak, derecesini, programını tamamlamak isteyen

tüm öğrenciler herhangi bir disiplindeki öğrenme kaynağına çevrimiçi olarak

erişebilmektedir.
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4. Öğretim Elemanı Memnuniyeti: Bu madde 3 ana etkinliği içermektedir.

a. Çevrimiçi öğretim için öğretim elemanı katılımının sürmesi ve katılımın

daha da artması

b. Çevrimiçi öğretim için güçlü bir öğretim elemanı farkındalığı olması,

bunun yanında çevrimiçi öğretim sürecinden memnuniyet duyulması

c. Çevrimiçi uygulamalar ve ders amaçları kapsamında öğretim

elemanlarının çevrimiçi ve yüz yüze sunuş yöntemlerini bütünleştirmesi

5. Öğrenci Memnuniyeti: Dersini tamamlamış bir öğrencinin memnuniyeti

aşağıdaki 3 yolla ölçülebilir.

a. Öğrencinin öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile etkileşim düzeyi

b. Öğrencinin öğrendikleri ile ders tanımında yazan öğrenme çıktılarının

karşılaştırılması

c. Teknolojinin ve öğrenciye verilen desteğin yeterliliği ve uygunluğu

Görüldüğü gibi öğrenci doyumu çevrimiçi öğrenme programlarında kalite

göstergelerinden biridir. Araştırmalar öğrenci doyumunun bir sistemin uygulama

başarısının en önemli faktörlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır (Delon ve

Mclean, 1992). Öğrencilerin beklenti düzeylerinin belirlenerek, bu beklentilerin

karşılanması yoluna gidilmesi de öğrencilerin doyum düzeylerini arttıracaktır.

Fredericksen'e (2000) göre, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında yüksek doyum

düzeyindeki öğrenciler, düşük doyum düzeyindekilere kıyasla daha yüksek öğrenme

düzeylerine erişmektedirler.

Moore(2005), çevrimiçi öğrenme programlarının kalite göstergelerini

öğrenmenin etkililiği, öğrenci doyumu, öğretim elemanı doyumu, erişim ve maliyet

etkililiği olarak ele almaktadır.
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Şekil 19. Çevrimiçi Öğrenme Programlarında Kalite Göstergeleri

(Mayadas, Bourne ve Moore, 2002)

Bartley-Bryan'a (2010)  göre de öğrenci doyumu, öğrencinin performansı,

öğrenci desteğinin etkililiği ve öğrenme çıktıları, uzaktan eğitim programlarında

kalitenin temel göstergelerindendir.

Sun ve diğerleri (2008), yapılan birçok araştırmada, bir e-öğrenme ortamında

öğrenci doyumunu etkileyen 6 boyutun -öğrenci, öğretim elemanı, ders, teknoloji,

sistem tasarımı ve çevresel boyutlar- olarak ortaya konulduğunu belirtmektedirler.

Bununla birlikte, Allen, Bourhis, Burrel ve Marby (2002), doyum ile ilgili olan

faktörlerin kişisel değişkenlerden de etkilendiğini vurgulamışlardır.

Öğrenci performansı, bir eğitim programının başarısında önemli bir gösterge

olmakla birlikte, öğrencinin programdaki başarısının sürekliliği, doyumu ile yakından

ilişkilidir (Rivera ve McAlister, 2002). Yapılan araştırmalar, uyarlanabilir öğrenme

ortamlarının öğrencilerin performanslarını arttırdığını destekler niteliktedir. Bu
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Öğretim
Elemanı
Doyumu

Öğrenci
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Uygun
Maliyet

Erişim
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ortamlarda kullanılan teknolojiler öğrencilerin doyumunu arttıran unsurlardır. Bu

unsurların göz önünde tutulması, öğrencinin öğrenme isteğini arttırır ve bu durum

öğretimin etkililiğini olumlu yönde etkiler (Costagliola ve diğerleri, 2005).

Öğrenci Doyumunun Ölçülmesi

Aldemir ve Gülcan'a göre (2004), doyumu doğrudan doğruya ölçmeye yönelik

yöntemlerin en kolayı, bireylere verilen hizmetten ne derece memnun olduklarını

sormaktır. Doyumun objesini dikkatli bir şekilde tanımlamak, daha geçerli sonuçlar

elde edilmesini sağlayacaktır. Doyum kavramının karmaşıklığından yola çıkarak Pate

(1993), öğrenci doyumu ile ilgili üç bakış açısı önermiştir: Psikolojik iyi oluş türü, iş

türü doyum ve tüketici türü doyum. Bu bakış açıları zaman boyutuyla da

düzenlenebilir. Psikolojik iyi oluş haliyle ilgili doyum, kişisel özellikler ve geçmiş

deneyimlerle ilgili faktörleri temsil etmektedir. İş türü doyum, gelecekle ilgili

beklentileri ve umutları, tüketici türü doyum da öğrencilerin günlük yaşamları ile ilgili

faktörleri temsil etmektedir (Wiers, Stensaker ve Grogaard, 2002).

Öğrenci doyumunu ölçmeye yönelik araştırma ve ölçme araçlarında, doyumun

bileşenleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Geliştirilen ölçekler incelendiğinde

temel alınan faktörler ile çeşitli maddelerin faktörlere dağılımının farklılık gösterdiği

görülmektedir. Söz konusu ölçme araçlarından bazıları şu şekilde özetlenebilir

(Kukul, 2011):

İnternet Temelli Uzaktan Eğitimde Öğrenci Doyumu Ölçeği: 38 maddeden

oluşan, 5 faktör altında toplanan, Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte yer alan faktörler

öğrenci-öğrenci etkileşimi, öğrenci-öğretmen etkileşimi, ders yapısı, kurumsal destek

ve esnekliktir (Parlak, 2004).

The Web-Based Learning Environment Inventory (WEBLEI). Esneklik, katılım,

nitelik ve bilgi yapısı ve tasarım olmak üzere dört alt boyuttan ve dörtlü Likert tipi 52

maddeden oluşmaktadır.

Distance and Open Learning Environment Scale (DOLES). Etkileşim, kurum

desteği, görev yönlendirme, öğretmen desteği, görüşme, esneklik, teknik destek ve
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ergonomi olmak üzere sekiz alt boyuttan ve beşli Likert tipi 81 maddeden

oluşmaktadır (Jegede, Fraser ve Curtin, 1995).

Topluluk Hissi Ölçeği, karma (blended) uzaktan eğitim programlarındaki

öğrencilerin doyumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Öğrenci doyumunu 6

faktör altında toplanan 34 Likert tipi madde ölçmektedir. Ölçekte yer alan faktörler

öğrenci-öğrenci etkileşimi, öğrenci-öğretmen etkileşimi, çevrimiçi ortam, teknik

destek, basılı materyaller ve yüz yüze ortamdır (Ilgaz, 2008).

Course Interaction, Structure And Support (CISS). Ölçek etkileşim, kurs

yapısı, öğretmen desteği ve kurumsal destek olmak üzere dört alt boyuttan ve 23

maddeden oluşmaktadır. Ölçek Likert tipi dörtlü derecelendirme ölçeğidir (Johnson,

Aragon, Shaik ve Rivas, 2000).

Instructor and Course Evaluation System (ICES). Ders yönetimi, öğretim ile

ilgili öğrenci sonuçları, öğretmen özellikleri ve stili, öğrenme ortamı,

öğretimsel/öğrenme stili için öğrenci tercihleri, öğretim ortamları ve ek ölçekler olmak

üzere toplam yedi ölçek ve bu ölçeklerin alt boyutlarını içermekte ve 850 maddeden

oluşmaktadır. Likert tipi çoklu derecelendirme ölçeğidir.

Öğrenci Doyumu İle  İlgili Araştırmalar

Palmer ve Holt (2009), öğrenci doyumu ile yapılan öğretimin kalitesi arasında

pozitif bir ilişkinin olduğunu söylemektedir. Bu amaçla Deakin Üniversitesi’nde

yaptıkları araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda kurabildikleri

etkileşimin ve kendilerinden neler beklendiğinin anlaşılır olmasının, öğrenci doyumu

üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadırlar.

Pek çok araştırmacıya göre de, çevrimiçi eğitimin genel verimliliği ve başarısı

öğrencinin öğreniminde hayati etkenlerden biri olan etkileşime dayanmaktadır

(Fresen, 2007; Moore, 1993; Northrup, 2001). Bu yüzden, Volery ve diğerleri (2000)

öğrencinin etkileşimlerini geliştirmek için, öğretmenin katılım notu vermesini önerir.

Dahası öğretmenler öğrencilerin farklı doğalarını anlayabilmeli; onları çevrimiçi
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tartışmalara sokmalı ve öğrenciler arası etkileşimi teşvik etmelidirler (Durling, Cross,

ve Johnson, 1996).

Çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde öğretmen her bir öğrencisi ile baş başa

daha fazla zaman geçirme ve etkileşime geçme imkanı bulmaktadır. Böylece

genellikle öğrenciler önceden belirlenmiş ve geliştirilmiş bir e-öğrenme dersini takip

ederler (Morgan, 2000). Böylece öğretmenler e-posta ve çevrimiçi forum tartışmaları

ile öğrencileriyle teması korurlar (Poon ve diğerleri, 2004).

Levy (2003) ise, öğrenci doyumunun, uzaktan eğitimin verimliliği ile ilişkisini

bulmak için 200’ün üzerinde öğrenci üzerinde bir araştırma çalışması yürütmüştür.

Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin uzaktan eğitimdeki doyumlarının, uzaktan

eğitimin verimini ölçmenin temel yönlerinden biri olduğunu belirtmiştir.

Çevrimiçi öğrenmede, öğretmenlerin profesyonel gelişimi için önemli bazı

etkenler ve koşullar vardır ve öğretmenlerin öğretme kalitesini artırmak için bu

faktörleri göz önünde bulundurmaları esastır (Louden, 2000). Jensen (1993) yaptığı

araştırmada öğrenci ve öğretmenlerden veri toplamış ve sonuçta uzaktan öğretimde

ders vermenin farklı beceriler gerektirdiğini ve farklı sorumluluklar getirdiğini ortaya

koymuştur.

Ayrıca Swan (2001), öğrencilerin doyumunu ve algıladıkları öğrenmeyi

belirgin şekilde etkileyen üç faktör olduğunu belirtmiştir: Öğretmenlerle etkileşim,

katılımcılarla aktif tartışma ve ders tasarımının açıklığı. Benzer şekilde Shea, Pickett

ve Pelz (2003), eğitici tasarım ve e-öğrenim derslerinin organizasyonu, öğretmenin

öğrencilerle doğrudan etkileşimi ve öğretmenin ders işleme şeklinin öğrencilerin e-

öğrenme derslerindeki doyum düzeyiyle oldukça ilişkili olduğunu öne sürmektedirler.

Levin ve diğerleri'ne (1990) göre öğrenciler uzaktan öğretimde tartışmanın, sınıf

içindekine göre daha eşitlikçi ve demokratik olduğu algısına sahiptir. Diğer yandan

Swan ve diğerleri (2000) öğrencilerin bir dersten diğerine değişmeyen tutarlı ders

yapısını tercih ettiğini öne sürmüştür. Yang ve Cornelius (2004) derslerinin tasarımı

zayıf olduğunda ve öğretmenler tartışmalara katılmadığında ya da sorulara kısa süre

içinde cevap vermediğinde öğrencilerin hayal kırıklığına uğradığını bulmuştur (Zeng
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ve Perris, 2004). Bu hayal kırıklıklarının öğrenciler için kötü öğrenme sonuçlarına

dönüşmüş olması olasıdır.

Inman ve diğerleri (1999) yaptığı araştırmalar sonucunda, öğrencilerin uzaktan

eğitim ortamından beklentilerinin; erişilebilirlik ve etkileşim olduğunu vurgulamıştır.

Uzaktan eğitimde etkileşim, kaliteli öğrenme deneyimini tanımlayan bir özellik olarak

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca eğitim literatüründe araştırmacıların öğrencilerin

öğretmenleriyle ilişkilerinin önemine inancı o kadar yaygındır ki, etkileşim,

öğrenmenin oluşması ve öğrencinin doyumu için kaçınılmaz sayılmaktadır (Anderson

ve Garrison, 1995; Picciano, 2002).

Irani’ ye (1998) göre, iletişim düzeyi öğrencilerin öğrenme, doyum ve uzaktan

derslere devamını ciddi şekilde etkilediğine göre ders tasarımı da en zengin iletişim

potansiyelini taşımalıdır. Northrup (2002) etkileşimi, ders içeriği ile etkileşim, tartışma

ve grup çabası, kişiler arası beceriler ve destek ihtiyacı olarak tanımlar. Dahası,

Northrup öğrencilerin, arkadaşlar ve öğretmenlerle sürekli etkileşim, vaka

çalışmaları, okumaların üzerinden tartışmalar aracılığıyla işbirliği gibi yenilikçi ders

aktarımını tercih etmeye yatkın olduklarını ekler.

Holmberg'in (1989) etkileşim ve iletişim kuramı da, çeşitli araçlarla sağlanan

etkileşimdeki soru ve cevapların, tartışmaların ve birlikte çalışmanın öğretim

etkililiğini sağlama derecesindeki açıklayıcı niteliğe sahip olduğunu belirtir.

Holmberg, uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim boyutunda ortaya çıkardığı kuramı

için çeşitli sayıltılar öne sürmüştür. Bunlardan bir tanesi; öğretimin merkezinde

öğrenen ile öğretici arasında etkileşim vardır ve bu etkileşim öğrenenlerin farklı

görüşler, yaklaşımlar ve çözümlerle derslere katılımlarına, öğretmenden daha etkili

yararlanmalarına olanak verir.
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BİLİŞSEL YÜK

Bilişsel Yük Kavramı

Bilişsel yük, bilişsel sistemi etkileyen belirli bir görevi düzenlerken ortaya çıkan

yükü gösteren bir yapıdır. Bilişsel yük, görev temelli boyut (Zihinsel Yük-Mental load)

ve öğrenen temelli boyut (Zihinsel Çaba-Mental Effort) olarak kavramsallaştırılabilir.

Bu iki boyut da performansı etkilemektedir. Zihinsel yük, görevin (öğrenme çevreleri)

gerektirdiklerini etkileyen yüke işaret etmektedir. Bu gereklilikler görevin içsel bilişsel

yönleri ile ilgili olabilir (öge etkileşimi). Zihinsel çaba ise bilişsel kapasite değerine

işaret etmektedir (Sweller ve diğerleri, 1998).

Çok boyutlu bir yapı olarak ele alınan bilişsel yük yapısı, belli bir konuyu

öğrenme eyleminin öğrencinin bilişsel sistemi üzerinde oluşturduğu baskı olarak

tanımlanmaktadır (Sweller, Van Merrienboer ve Paas, 1998). Bilişsel yük yapısı ile

ilgili olan faktörler nedensel ve değerlendirme faktörleri olmak üzere iki temel başlık

altında açıklanmaktadır (Bkz. Şekil 20).

Şekil 20. Bilişsel Yük Değişkenleri (Paas ve Van Merrienboer, 1994)
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Nedensel Faktörler: Nedensel faktörler, öğrenenin yapmış olduğu iş, öğrenen

özellikleri ile yapılan iş ve öğrenen özelliklerinin etkileşimini içermektedir (Paas ve

Van Merrienboer, 1994b). Öğrenme işi (task) olarak adlandırılan boyutta, yapılması

gereken işin zorluk ya da kolaylık düzeyi, işin tamamlanması gereken süre ya da

içeriğin miktarı gibi bilişsel yük düzeyine etki eden unsurlar bulunmaktadır. (Paas,

Camp ve Rikers, 2001).

Bilişsel yük ile ilişkilendirilen diğer boyut öğrenen özellikleri olup, yaşanan

deneyimlerle hemen değişmesi mümkün olmayan unsurları içermektedir. Bireyin

bilişsel kapasitesi, bilişsel stili ve önceki öğrenmeleri, kişisel özelliklerine örnek

verilebilir (Paas ve Van Merrienboer, 1994b). Sözü edilen iş ve öğrenci özelliklerinin

etkileşimi sonucunda öğrenci üzerinde aşırı bir biçimde hem yetersiz hem de

gereğinden fazla yük oluşumunun öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği

vurgulanmaktadır (Paas, Renkl ve Sweller, 2004). Belli bir öğretim durumunda

nedensel faktörlere dayalı olarak öğrencinin bilişsel sisteminde ne kadar bilişsel yük

oluştuğunun ölçülebilmesi için değerlendirme faktörlerine başvurulmaktadır (Kablan,

2008).

Değerlendirme Faktörleri: Öğrenenin, öğrenme esnasında grafik yorumlama,

kavram öğrenme, problem çözme,  gibi farklı işlerle uğraşırken, bilişsel sisteminde

oluşan baskı, zihinsel yük olarak tanımlanmaktadır (Sweller, Van Merrienboer ve

Paas, 1998).

Zihinsel yüke maruz kalan öğrenenin, bilişsel kapasitesini kullanarak belirli bir

işi yapmak için sarf ettiği emek ise zihinsel çaba olarak tanımlanmaktadır (Paas,

1992). Öğrencinin harcayabileceği zihinsel çaba miktarı kendi bilişsel kapasitesiyle

sınırlıdır. Bilişsel yükün iş merkezli boyutunu zihinsel yük, öğrenci merkezli boyutunu

ise zihinsel çaba oluşturmaktadır. Diğer taraftan öğrenci, zihinsel yüke maruz

kaldığında bilişsel kapasitesinin bir kısmını ya da tamamını zihinsel çaba olarak

harcamakta ve bunun sonucunda ulaştığı öğrenme düzeyi ise onun performans

miktarını göstermektedir (Paas ve Van Merrienboer, 1994b).
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Bilişsel Yük Kuramı

Öğrenme sürecinde kısa süreli (çalışan) belleğin rolü üzerinde odaklanan

bilişsel yük kuramı, bir öğretim sürecinde, öğrencinin kısa süreli bellek kapasitesini

zorlamanın ve bunun sonucunda bilişsel açıdan öğrenci üzerinde aşırı yüke neden

olmanın öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediğini savunmaktadır (Cooper, 1998;

Sweller, Van Merrienboer ve Paas, 1998). Kısa süreli bellek, yeni gelen bilgilerle,

uzun süreli bellekteki eski bilgileri karşılaştırır ve eşleştirir. Aynı anda 5-7-9 birimi

tutabilir, dolayısı ile kapasitesi sınırlıdır (Miller, 1956). Bilgi miktarındaki artış, kısa

süreli belleğin kapasitesini aşmasına, dolayısı ile aşırı yüklenmesine sebep

olmaktadır.

Mayer ve diğerleri ( Mayer, 2005b; Mayer ve Moreno, 2002) tarafından

geliştirilen Çokluortam Öğrenme Kuramı (Cognitive Theory of Multimedia Learning-

CTML) , insanın kısa süreli belleğinin bir defada sınırlı miktarda veriyi işleyebilecegi

varsayımından hareket etmektedir. Söz konusu bilgi işleme süreci Şekil 21’de

verilmiştir.

Şekil 21. Bilgi İşleme Süreci (Cooper,1998)
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Bilişsel yük kuramına yönelik  çalışmalar, insanın bilişsel mimarisi ile ilgili

birtakım varsayımlar ortaya koymuştur. Bilişsel yük kuramına göre, öğrenme

sürecinde, zaman ve saklayabildigi veriler bakımından sınırlı kapasiteye sahip olan

kısa süreli bellek rol oynamaktadır. Uzun süreli bellek sınırsız kapasiteye sahiptir.

Kısa süreli bellekteki kapasite aşımı, öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bilişsel

süreçlerin düzenlenmesi, kısa süreli bellekteki yükü azaltmaktadır.

Öğrenenlerin zihinsel kaynaklarının boşa harcanmasını en aza  indirmede ve

en yüksek düzeyde öğrenmeyi sağlamada, tasarlanan ortamların rolü büyüktür.

Bilişsel yük kuramına göre tasarlanan öğrenme ortamları, insanın bilişsel öğrenme

süreçlerini harekete geçirir ve zihinsel kaynakların etkili kullanılmasını sağlar.

Bununla ilgili olarak, alanyazında ögretim materyali tasarımında dikkate alınması

gereken üç farklı yükten söz edilmektedir. Bunlar, asıl bilişsel yük (intrinsic cognitive

load), etkili bilişsel yük (germane cognitive load) ve konu dışı bilişsel yüktür

(extraneous cognitive load)  (Sweller ve diğerleri, 1998). Asıl, etkili ve konu dışı

bilişsel yük, öğretim sırasında öğreneni etkileyen kısa süreli bellek kapasitesini

etkilemektedir. Dolayısı ile, bu üç bilişsel yükün toplamı, kısa süreli bellek

kapasitesini aşmamalıdır.

Asıl bilişsel yük (intrinsic cognitive load), öğretim tasarımcısının kontrolü

dışında olan, öğretim materyalinin zorluğu, konunun karmaşıklığı gibi özelliklerden

kaynaklanan bilişsel yüktür. Sweller'e (1994) göre, öğrenme öğeleri arasındaki

etkileşim değeri, asıl bilişsel yükü etkileyen önemli bir etkendir. Öğrenene sunulan

bilginin  içerik karmaşıklığının yol açtığı zihinsel zorlama, asıl bilişsel yüke sebep

olmaktadır.

Etkili bilişsel yük (germane conitive load), şema oluşumuna yardımcı olan,

öğrenme sürecini destekleyen, ögretim tasarımcıları tarafından kontrol edilebilen

bilişsel yüktür. Öğrenene sunulan içeriğin türü ve öğrenme etkinlikleri etkili bilişsel

yükün düzeyini belirlemede rol oynar.

Konu dışı bilişsel yük (extraneous cognitive load), materyalin içeriğinde

gereksiz bir işleme neden olabilecek, öğrenilecek konu ile ilgisi olmayan, kısa süreli
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bellekte yüklenmeye neden olan yüktür. İyi tasarlanmış bir materyalde konu dışı

bilişsel yük, en aza indirilmiştir (Mayer, 2001). Konu dışı yükün giderilmesi, öğretim

tasarımında ya da materyalde yapılacak değişiklikler ile sağlanabilmektedir. Bunun

temel nedeni konu dışı bilişsel yükün öğretim materyalinin sunuş biçimi ve

tasarlanması ile ilgili olmasıdır.

Konu dışı ve etkili bilişsel  yük, asıl bilişsel yükten farklı olarak  öğretim

tasarımcılarının kontrolündedir. Önemli olan asıl yük, konu dışı yük ve etkili yükün

toplamının kısa süreli belleğinin kapasitesini aşmamasıdır. Başka bir deyişle aşırı

bilişsel yüklenmenin olmaması nedeniyle beklenen öğrenmenin gerçekleşmesidir. Bu

nedenle araştırmacıların çoklu ortamları tasarlarken resim, grafik ve animasyonları

nasıl kullanmaları gerektiğini bilişsel yük kuramını göz önünde bulundurarak

incelemeleri, öğrenme süreçlerinin etkili ve verimli olabilmesi için önem taşımaktadır

(Paas, Tuovinen, ve diğerleri, 2003).

Hiper Ortamlarda  Bilişsel Yüklenme

Paas, Renkl ve Sweller (2004), bilişsel yükün gereğinden fazla olduğu

durumlarda performansın düşeceğini ve  aşırı bilişsel yüklenme olduğunda öğrenme

sürecinin  sona ereceğini belirtmişlerdir.

Hiper ortamlara dayalı öğrenmede, bilişsel yük kuramı göz önünde tutularak,

öğretim tasarımının etkilerine yönelik  birçok ilke saptanmıştır. Bilişsel yük kuramına

göre bu ilkeler üç kategoride sınıflanabilir (Brünken, Plass ve Leutner, 2003):

1. Konu dışı yükü azaltarak zihinsel yapıların oluşmasını sağlayan ilkeler

(çoklu ortam etkisi, bölünmüş dikkat etkisi, bitişiklik etkisi).

2. Öğrencilerin mevcut kapasiteleri ile ilişkili ilkeler (bireysel farklılıkların etkisi

ve uzmanlık etkisi).

3. Bilginin işlenmesi için mevcut kapasiteyi en iyi şekilde kullanmayı sağlayan

ilkeler (biçem etkisi, gereksizlik etkisi, tutarlılık etkisi).

Yapılan araştırmalar ve bulguları, aşırı bilişsel yüklenmeyi azaltmak için konu

dışı yükü azaltmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığını göstermektedir. Dolayısıyla
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yapılacak olan tasarımlarda yukarıda belirtilen ilkelere uyularak öğretim

tasarımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilişsel yüklenmeyi azaltmak ya da dengelemek için önemli içeriklerin

renklendirilerek öğrencilerin dikkatleri çekilebilir. Gerekli yerlerde metni destekleyici

görseller kullanılabilir. Özellikle anlaşılması zor konularda resim ve canlandırmaların

kullanılması anlaşılmalarını kolaylaştıracağından bellek etkili biçimde kullanılmış

olacaktır.  Konular büyük parçalar halinde değil daha küçük bilgi parçacıkları halinde

sunulabilir. Bağlantı sayısı, hiper ortamı kullanacak hedef grubun özelliklerine göre

ayarlanmalıdır. Örneğin önbilgisi az olan ya da alan-bağımlı bilişsel stile sahip

öğrenenler için bağlantı sayısını en az düzeyde tutmak aşırı bilişsel yüklenmeye

dengeleyecektir. Konuyla ilgili önbilgisi olmayan öğrenenler için doğrusal ve

hiyerarşik yapının sunulması aşırı bilişsel yüklenmeyi engelleyebilecektir (Güngör,

2010).

Bilişsel Yükün Ölçülmesi

Bilişsel yük kavramı performans, zihinsel yük ve zihinsel çaba arasındaki

karmaşık ilişkiler zincirine ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bilişsel yükün

nasıl bulunacağı sorusu, bu konuda araştırma yapan araştırmacılar için  yanıtlanması

zor bir sorudur.

Bilişsel yük ölçümünün, yapılan işe dayalı zihinsel yükü ve öğrenene dayalı

zihinsel çaba boyutlarını ve her ikisinin etkisiyle ortaya çıkan performans oluşumunu

içerdiği söylenebilir. Ancak  deneysel çalışmalarda bilişsel yük düzeyinin

belirlenmesinde zihinsel çaba ve performans değişkenlerine odaklanılmakta, diğer

taraftan zihinsel yük ölçümü kullanılmamaktadır (Kablan ve Erden, 2008).  Çünkü

öğrenen üzerinde oluşan zihinsel yükün iş ve öğrenen özellikleri arasındaki

etkileşimden kaynaklandığı, yöntem açısından analitik yaklaşımlarla ölçülebileceği

vurgulanmaktadır (Paas ve Van Merrienboer, 1994b). Dolayısı ile bilişsel yük

ölçümünün değişik kaynaklarda analitik ve deneysel olmak üzere iki yönteme dayalı

olarak yapılabileceği vurgulanmaktadır ( Xie ve Salvendy, 2000 ).
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Analitik yönteme dayalı tekniklerde, zihinsel yük, uzman görüşlerinin alınması

ya da matematiksel modellemeler ve iş analizi gibi veri toplama teknikleri

kullanılmaktadır.

Deneysel yönteme dayanan bilişsel yük ölçümü ile ilgili tekniklerde ise öznel

(Subjective), fizyolojik (Physiological) ve görev-performansa (Task-Performance

Based Measurement) dayalı teknikler kullanılmaktadır.

Öznel teknikler: Bireyin kendi bilişsel süreçlerini dikkate alarak, bir öğrenme

etkinliğini yürütürken ne kadar çaba harcadığını bildirmesiyle yapılmaktadır. Bunun

için genellikle bu konuda geliştirilmiş ölçekler kullanılmaktadır. Bu araştırmada da

bilişsel yükün ölçümü için, Paas ve Van Merriënboer (1993) tarafından geliştirilmiş

olan 9’lu derecelendirme ölçeği (Subjective Rating Scale) kullanılmıştır.

Fizyolojik teknikler: Bu sınıflama altında yer alan teknikler “bilişsel

fonksiyonlar, fizyolojik ölçümlerle tespit edilebilir” sayıltısına dayanmaktadır. Fizyolojik

tekniklere dayalı olarak zihinsel çaba miktarını belirleyebilmek için deneğin kalp atış

oranı, beyin ve göz hareketleri ölçülmektedir (Sweller, Van Merrienboer ve Paas,

1998). Paas ve Van Merrienboer (1994b) zihinsel çaba miktarını spektral analiz

tekniğiyle belirlemiş ve bilişsel yük ölçümünde kullanılabileceğini vurgulamıştır. Ancak

kullanışlılığının düşük olması nedeniyle sözü edilen ölçme araçlarına sonraki

araştırmalarda yer verilmediği söylenebilir.

Görev-performans temelli teknikler: Bilişsel yük ölçümünde performans,

deneğin doğru ya da yanlış sayısı, öğrenmede harcadığı süre ya da sınavda

harcadığı süre olarak ifade edilmektedir. Öğrencinin performansı öğretim ya da

öğretim sonrası sınav aşamasında ölçülebilmektedir. Öğrencinin doğru cevap sayısı

“başarı testi”, öğrenme hızı ise deneklerin öğretimde kaldıkları zaman miktarına

dayalı olarak belirlenmektedir.

Öğretim verimliliği yaklaşımı, öğretim durumlarının birbirine oranla verimlilik

düzeylerini karşılaştırmaya yarayan bir ölçme yöntemidir. Öğretim durumlarının

verimlilik düzeyinin değerlendirilmesinde, test puanı gibi “öğrenme düzeyi”, ve

öğrencinin “zihinsel çaba” düzeyi  olmak üzere iki değişkene odaklanılmaktadır. Bu
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yaklaşımda sözü edilen değişkenler kullanılarak öğretim durumlarının birbirine oranla

“daha verimli” ya da “daha verimsiz” olduğu sonucuna varılmaktadır (Tuovinen ve

Paas, 2004). Öğretim durumlarının verimlilik düzeyleri değerlendirilirken deneğin

performansı, öğretim esnasında harcadığı zihinsel çaba düzeyinden yüksek ya da

zihinsel çaba düzeyine eşit olabilir, diğer taraftan, denek daha fazla zihinsel çaba

harcamasına rağmen daha düşük performans sergileyebilir varsayımlarından hareket

edilmektedir.

Bu önermelerden yola çıkarak, öğretim durumu sonucunda performansın çaba

düzeyinden yüksek ya da iki değişkenin birbirine eşit olması  “yüksek öğretim

verimliliğinin” bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan, öğretim durumu

sonucunda deneğin yüksek zihinsel çabaya rağmen düşük performans sergilemesi

ise “düşük öğretim verimliliğinin” bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Verimlilik

düzeyinin z-koordinat denklemi üzerinde gösterimi Şekil 22’de sunulmuştur.

Şekil 22. Bilişsel Yük Kuramına Göre Öğretim Verimliliği

Eğer deneğin öğrenme düzeyi zihinsel çaba algı düzeyinden büyükse,

hesaplanan değer z-koordinat üzerinde sol üste; küçükse sağ alta yer almaktadır.

Elde edilen verimlilik değeri sol üste doğru çıktıkça öğretim durumunun yüksek
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verimlilik; sağ alta doğru indikçe de düşük verimlilik gösterdiği kabul edilmektedir.

Gruplar arasında verimlilik düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık

belirlenirse belli bir öğretim durumunun diğer öğretim durumuna oranla bilişsel yük

açısından daha verimli olduğu düşünülmektedir (Tuovinen ve Paas, 2004).

Özetle, bilişsel yük kuramının alana yönelik en önemli katkısı öğretimin

tasarlanmasına yönelik yeni bakış açıları kazandırmasıdır. Kurama dayalı yapılan

araştırmalarda, öğretimi tasarlarken öğrencinin bilişsel yük düzeyinin kontrol altına

alınmasının öğretim verimliliğini olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır (Paas ve

diğerleri, 2003).

Bilişsel Yük İle İlgili Araştırmalar

Bilişsel yük kuramını test etmek amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. Bu

araştırmalar aşırı bilişsel yüklenmeye neden olan bazı etkileri test etmeye

çalışmaktadır.

Kablan (2005) tarafından yapılan ve bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminde

yazılı metin ve animasyonlara uygulanan mekansal konumlandırma yaklaşımlarının

(ekranda ayırma, ekranda bütünleştirme) bilişsel yük açısından karşılaştırıldığı

çalışmasında deneysel yöntem kullanmıştır. Araştırma sonucunda yazılı metin ve

animasyonların mekansal olarak bütünleştirme yaklaşımının öğrencinin sarf etmesi

gereken zihinsel çabayı azalttığı ve öğrenmeye yarar sağladığı belirlenmiştir.

Brünken, Plass ve Leutner (2004), yaptıkları çalışmada , sözel ve görsel

öğrenme materyallerinin işitsel görsel sunumunun, aynı materyallerin yalnız görsel

sunumuna göre daha yüksek fonolojik bilişsel kapasite isteminde bulunup

bulunmadığını ayrıca görsel-işitsel bilgi sunumuna ilgi çekici bir arka plan müziği

eklendiğinde bu durumun fonolojik bilişsel yükü arttırıp arttırmadığını incelemişlerdir.

Birinci deneysel araştırmada örneklem olarak 10 bayan üniversite öğrencisi alınmıştır.

Araştırmanın bağımlı değişkeni ikincil görevdeki performanstır. Bağımsız değişken,

birincil görevin sözlü anlatımının değerleridir ve üç düzeyi bulunmaktadır: Bunlar
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sırasıyla sözlü anlatımın olmadığı, yalnızca arka plan müziğinin olduğu, sözlü anlatım

ve arka plan müziğinin birlikte olduğu durumlardır. Araştırmada birincil görev olarak,

sözel ve görsel şekilde hazırlanmış ve insanın kan dolaşım sisteminin anlatıldığı 22

ekrandan oluşan çoklu ortam sunumu bulunmaktadır. İkincil görev olarak da bir

program yardımıyla öğrenene 5-10 sn aralıklarla tek tonda bir ses verilmiş ve

öğrencinin bu sesi duyduğunda klavyenin aralık çubuğuna basması istenmiştir.

Program yardımıyla verilen ses tonu ve öğrencinin tepkisi arasındaki gecikme süresi

kaydedilmiştir. Birincil görev başında ve sonunda yapılan test sonuçlarına

bakıldığında, öğrencilerin toplam son-test puanlarının ön-test puanlarına göre anlamlı

bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Aynı şekilde son-test puanları görsel ve görsel-

işitsel olarak iki ayrı şekilde değerlendirildiğinde, sonuçların Mayer’in (2001) kanal

ilkesini doğrular şekilde olduğu ve öğrencilerin görsel-işitsel puanlarının yalnız görsel

puanlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. İkincil görev

performanslarına bakıldığında, ikincil görev performansının arka plan müziği ve sözlü

anlatımın eş-zamanlı yapıldığında düştüğü, yalnızca arka plan müziği kullanıldığında

anlamlı fark yaratacak şekilde düşmediği görülmüştür. Elde edilen bu sonuçla,

Mayer’in (2001) kanal ilkesi yine doğrulanmıştır. Yapılan ikinci deneysel araştırma,

birinci deneysel araştırmanın sonuçlarını doğrulamak için yapılmıştır. Aynı deney

deseni, ikincil görev kullanılmış, yalnızca farklı öğrenme materyali işe koşulmuştur.

Örneklem olarak yine 10 bayan üniversite öğrenci alınmıştır. Araştırmada birincil

görev olarak, sözel ve görsel şekilde hazırlanmış ve İtalya’nın tarihi şehri

Floransa’nın anlatıldığı 14 ekrandan oluşan çoklu ortam sunumu bulunmaktadır.

İkincil görev ise birinci deneyde olduğu gibi sunu içerisinde verilen ses tonu ve buna

öğrencinin verdiği tepkidir. Elde edilen sonuçlar yine görsel-işitsel puanların yalnız

görsel puanlara göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı şeklindedir. İkincil görev

performansına bakıldığında, bu sonuçların birinci deneydeki sonuçları doğruladığı

görülmüştür.

Mayer, Heiser ve Lonn (2001) tarafından yapılan araştırmada, hazırlanan

çoklu ortamda kullanılan materyallerin anlama ve transfer üzerindeki etkileri

incelenmiştir. Bu araştırma kapsamında 4 deney yapılmıştır. Bu deneyler

kapsamında öğrencilere şimşek çakmasının oluşumu ile ilgili öyküler dinletilmiş ve

animasyonlar gösterilmiştir. Yapılan üç deneyde de gereksiz açıklamalar ve uyarıcı
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olan konu ile ilgisiz videoların kullanıldığı durumlarda bilişsel yüklenme olduğu için

hatırlama ve transfer puanlarının düştüğü görülmüştür.

Jamet (2000) yaptığı bir araştırmada, uzamsal yakınlık etkisini incelemek

amacıyla göz ve kulağın işlevlerinin anlatıldığı iki farklı elektronik materyal

geliştirmiştir. Elektronik materyallerden birinde her iki organın işlevi, görsel ve metnin

uzamsal olarak ayrı yerlerde (görsel yukarıda metin onun altında) anlatılmış, diğer

materyalde ise metin ve görsel kaynaştırılmış olarak verilmiştir. Organların işlevleri

konusunda uygulanan kalıcılık ve kavrama testi sonucunda görselin ve metnin

kaynaştırıldığı grup diğer gruptan anlamlı biçimde daha başarılı olmuştur (Erhel ve

Jamet, 2006).

Mayer ve Moreno (1998) farklı içerikler  kullanarak yaptıkları iki deneysel

çalışmada, çoklu ortam öğrenmelerinde dikkatin dağılması etkisini araştırmışlardır.

Birinci deneysel çalışma, 78 kolej öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerden 40 tanesi eş-zamanlı olarak sunulan canlandırma ve sözlü anlatım

grubuna, 38’i ise  canlandırma ve düz metin grubuna yansız olarak atanmışlardır.

Deney için iki canlandırma kullanılmıştır. Birincisi, eş-zamanlı canlandırma ve sözlü

anlatım içerirken, diğeri eş-zamanlı canlandırma ve düz metin içermektedir.

Canlandırmalar içerik olarak aynıdır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için

öğrenme çıktılarına bakılmıştır. Bunun için hatırlama testi, eşleştirme testi ve transfer

testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, canlandırma ve

sözlü anlatım grubunun hatırlama, eşleştirme ve transfer testi puanlarının,

canlandırma ve düz metin grubunun puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı

görülmüştür. Farklı içerik kullanılarak yapılan ikinci deneysel çalışma, yine aynı

şekilde seçilen 68 kolej öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden 34

tanesi eş-zamanlı olarak sunulan canlandırma ve sözlü anlatım grubuna, diğer 34

öğrenci ise eş-zamanlı olarak sunulan canlandırma ve düz metin grubuna yansız

olarak atanmışlardır. Deney için ilk  çalışmadaki gibi iki canlandırma kullanılmıştır.

Canlandırmalar içerik olarak aynıdır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için

öğrenme çıktılarına bakılmıştır. Bunun için hatırlama testi, eşleştirme testi ve transfer

testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, canlandırma ve

sözlü anlatım grubunun hatırlama, eşleştirme ve transfer testi puanlarının,
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canlandırma ve düz metin grubunun puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı

görülmüştür.

Mayer ve Sims (1994), düşük ve yüksek uzamsal yeteneklere sahip iki farklı

öğrenci grubu üzerinde iki deneysel çalışma yapmışlardır. Birinci deneysel çalışmada

bir gruba içerik aynı anda hem bisiklet lastiği pompası çalışma prensibinin

animasyonu, hem de seslendirmesi şeklinde, diğer gruba da içerik önce animasyon

sonra seslendirme şeklinde sunulmuştur. İkinci deneysel çalışmada ise bisiklet lastiği

pompası çalışma prensibi yerine insanın solunum sisteminin çalışma prensibi

gruplara aynı şekilde gösterilmiştir. Deneyler sonucunda aynı anda hem animasyon

hem de seslendirme yapılan grup , bu işlemin sırayla ve arka arkaya yapıldığı gruba

göre problem çözme transfer testinde daha başarılı olmuştur. Bu durumda birliktelik

etkisi , yüksek uzamsal yeteneklere sahip öğrencilerde düşük olanlara göre daha

fazla etkili olmaktadır. İkili kodlama kuramı; yüksek uzamsal yeteneklere sahip

öğrencilere, içeriğin görsel ve sözel biçimleri arasında sembolik bağlantılar

kurabilmelerini kolaylaştırmak için bilişsel kaynaklar sunmaktadır. Düşük uzamsal

yeteneklere sahip öğrenciler ise, görsel olarak sunulan içeriğin ve görüntüsünün

zihinde yeniden canlandırılması ve gerekli sistemler arası bağlantıların kurulabilmesi

için bilişsel kaynaklara daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar.

Mayer ve Anderson’un (1992), bisiklet pompasının çalışmasını konu ettikleri

deneysel çalışmalarında, içeriğin sunulma şekli ve sırası şu şekildedir:

Canlandırma ve sözlü anlatım birlikte, önce sözlü anlatım, ardından

canlandırma, yalnızca sözlü anlatım, yalnızca canlandırma. Yedi deney ve bir kontrol

grubu ile yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; resim-sözcük birlikte grubu, önce

sözcük sonra resim grubuna göre problem çözme transfer testinde daha iyi bir

performans göstermiştir. Önce sözcük-sonra resim grubu, resim-sözcük birlikte

grubuyla sözel hatırlama testinde aynı performansı göstermişlerdir. Resim-sözcük

birlikte grubu, yalnızca sözcük, yalnızca resim kontrol grubuna göre problem çözme

transfer testinde daha iyi performans göstermiştir.
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BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölüm, toplanan verilerin istatistiksel çözümlemelerine ve bu çözümlerden

elde edilen bulguların yorumlarına ayrılmıştır. Her bir bağımlı değişkenle ilgili bulgular

ve yorumlar ayrı başlıklar altında, alt amaçlara göre sunulmuştur.

Akademik Başarıya İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Öğrencilerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması, uyarlama olmayan  web

temelli öğrenme ortamında öğrenen öğrenciler için deneysel işlem öncesi 36.20 iken

deneysel işlem sonrası 71.80, içerik uyarlaması bulunan web temelli öğrenme

ortamında, deneysel işlem öncesi 36.30 iken deneysel işlem sonrası 71.62, gezinme

uyarlaması bulunan web temelli öğrenme ortamında, deneysel işlem öncesi 39.68

iken deneysel işlem sonrası  84.74 dür. Tüm grupların ön ve sontest aritmetik

ortalamalarında, son test lehine belirli artışlar olduğu gözlenmektedir. Standart

sapma değeri grup içerisindeki bireylerin başarı puanları açısından grupların homojen

ya da heterojen olma durumlarını betimlemektedir. Gruplara göre öğrencilerin başarı

puanları ile ilgili betimsel istatistikler Çizelge 10’da verilmektedir.

Çizelge 10 incelendiğinde, standart sapma değerinin ortamlara göre

küçülmesi, başarı puanları açısından grupların homojenleşme eğiliminde olduklarını

göstermektedir. Gezinme uyarlaması bulunan ortamın, akademik başarı üzerine

diğer iki ortama göre daha etkili olduğu görülmektedir.
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Çizelge 10. Başarı Puanları-Betimsel İstatistikler

Ölçme Uyarlama
Düzeyi

Önbilgi
Düzeyi

_
x ss n

Öntest

İçerik
İleri 55,90 6,766 20

Giriş 16,70 6,105 20

Toplam 36,30 20,844 40

Gezinme
İleri 55,95 5,073 20

Giriş 23,40 9,034 20

Toplam 39,68 17,999 40

Uyarlama
Yok

İleri 57,25 6,223 20

Giriş 15,15 6,769 20

Toplam 36,20 22,263 40

Sontest

İçerik
İleri 79,25 5,340 20

Giriş 64,00 8,522 20
Toplam 71,62 10,436 40

Gezinme
İleri 89,15 4,913 20

Giriş 80,33 7,630 20
Toplam 84,74 7,749 40

Uyarlama
Yok

İleri 85,50 6,270 20

Giriş 58,10 9,228 20
Toplam 71,80 15,910 40

Her üç ortamda çalışan öğrencilerin öntest ve sontest sonuçlarına göre

akademik başarı eğrisine bakıldığında, Şekil 23' ün de,  öğrencilerin akademik başarı

puanları aritmetik ortalamalarının sontest sonucuna göre arttığını destekler nitelikte

olduğu görülmektedir.
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Şekil 23. Üç Ortamda Çalışan Öğrencilerin Öntest-Sontest Sonuçlarına Göre

Akademik Başarı Ortalamalarına İlişkin Eğim Grafiği

Grupların sontest ve öntest puanları aritmetik ortalamaları arasında gözlenen

farkların anlamlı olup olmadığını ve test puanlarındaki değişimin ön test puanından

etkilenip etkilenmediğini belirlemek için uygulanan, tek faktör üzerinde tekrarlı

ölçümler için ANOVA testi (Repeated Measuress ANOVA) sonuçları Çizelge 11’de

verilmiştir.

Çizelge 11. Grupların Başarı Puanları- ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı sd

Kareler
Ortalaması F p η2

Ölçüm 89693.778 1 89693.778 2707.157 .000 .960
Ölçme * Uyarlama 1230.623 2 615.312 18.571 .000 .246

Ölçme * Bilgi Düzeyi 6486.134 1 6486.134 195.766 .000 .632

Ölçme * Uyarlama  *
Bilgi Düzeyi

278.684 2 139.342 4.206 .017 .069

Hata 3777.058 114 33.132

Ölçüm

B
aş

ar
ı
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Çizelge 11’ deki bulgular ışığında, öğrencilerin bulundukları ortam ve öğrenci

ön bilgi düzeyi ayırımı olmadan deneysel işlem öncesi öntest ve deneysel işlem

sonrası sontest puanları aritmetik ortalamaları arasındaki farkın belirgin bir şekilde

anlamlı olduğu tespit edilmiştir [F(1-144)= 2707.157, p.<.05]. Ayrıca η2 değeri 1’e yakın

(0.960) çıkmıştır. Bu durum ölçme işleminin öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğunu

ve bu etkinin yaygın olduğunu göstermektedir.

Uyarlamaların bulunduğu ve bulunmadığı ortamlara göre bakıldığında  her üç

ortamda (içerik uyarlaması bulunan, gezinme uyarlaması bulunan ve uyarlama

olmayan ortam) çalışan öğrencilerin önbilgi düzeyine bakılmaksızın deneysel işlem

öncesi öntest ve deneysel işlem sonrası sontest puanları aritmetik ortalamaları

arasındaki farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir [F(2-114)=18.571, p.<.05].  η2 değeri

(0.246)  de ortamların öğrenci başarısında etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir.

Önbilgi düzeyine göre bakıldığında, öntest ve sontest puanları aritmetik

ortalamaları arasındaki farkın da anlamlı olduğu tespit edilmiştir [F(1-144)=195.766,

p.<.05]. η2 değeri (0.632) de önbilgi düzeyinin ölçümde etkiye sahip olduğuna işaret

etmektedir.

Şekil 24. Öntest ve Sontest Sonuçlarına Göre Giriş ve İleri Düzeydeki

Öğrencilerin Akademik Başarı Grafiği

Ölçüm

B
aş

ar
ı
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Şekil 24, deneysel işlem öncesi ve deneysel işlem sonrasında , giriş ve ileri

seviyedeki öğrencilerin akademik başarılarının eğitim öncesine göre arttığını

destekler niteliktedir.

Ölçüm, önbilgi düzeyi ve ortamların birlikte bir etkisinin olup olmadığına

bakıldığında, öntest ve sontest puanları aritmetik ortalamaları arasındaki farkın

anlamlı olduğu tespit edilmiştir [F(2-114)= 4.206, p <.05]. η2 değeri (0.069) de bu

bulguyu doğrular niteliktedir. Ancak bu değer önbilgi düzeyinin ve ortamların birlikte

başarıya etkisinin, ayrı ayrı etkilerinden daha düşük olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin ölçülen akademik başarı puanlarının, öğrenme ortamlarına göre

farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ,uyarlamaların bulunduğu ve bulunmadığı

ortamların arasındaki  farkın [F(2-114)=28.194, p <.05],  öğrencilerin önbilgi düzeyleri

arasındaki farkın [F(1-114)= 711.504, p.<0.05] , uyarlamalar ve önbilgi düzeyi ile birlikte

gruplar arası farkın [F(2-114)= 15.479, p <0.05] anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır (Bkz.

Çizelge 12).

Çizelge 12. Gruplar Arası Fark- ANOVA Testi

Araştırmada gruplar arası farklılığın nereden kaynaklandığını bulabilmek için

“Post Hoc” testi kullanılmıştır.

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı sd

Kareler
Ortalaması F p η2

Gruplar arası 772216.334 1 772216.334 12062.422 .000 .991
Uyarlama 3609.918 2 1804.959 28.194 .000 .331
Bilgi Düzeyi 45549.334 1 45549.334 711.504 .000 .862
Uyarlama *  Bilgi
Düzeyi

1981.934 2 990.967 15.479 .000 .214

Hata 7298.092 114 64.018



87

Çizelge 13. Ortamların Farklılığı- Post Hoc Testi

(I) Uyarlama (J) Uyarlama Farklar
Ortalaması

(I-J)
Std.

Hata p
İç

er
ik

dimension3

Gezinme -8.25* 1.265 .000
U.Yok -.04 1.265 1.000

G
ez

in
m

e

dimension3

İçerik 8.25* 1.265 .000
U.Yok 8.21* 1.265 .000

U
.y

ok

dimension3

İçerik .04 1.265 1.000
Gezinme -8.21* 1.265 .000

Çizelge 13’teki bulgular ışığında, uyarlanabilir gezinme bulunan ortamın,

uyarlanabilir içerik bulunan ortamdan ve uyarlama bulunmayan ortamdan farklı

olduğu tespit edilmiştir. Uyarlanabilir gezinme bulunan ortamın diğer ortamlarla
farklar ortalaması diğer ortamlara göre daha yüksektir.

Çizelge 14. Ortamlarla Öğrencilerin Önbilgi Düzeylerinin Karşılaştırılma

Sonuçları

Uyarlama
n

Önbilgi düzeyi
Giriş İleri

dimension1

İçerik 40 53.96
U. Yok 40 54.00
Gezinme 40 62.21

p değeri 1.000 1.000

Öğrencilerin önbilgi düzeylerinin, öğrenme ortamlarına göre farklılaşıp

farklılaşmadığını belirlemek amacı ile uygulanan Scheffe testi sonuçlarına göre, her
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üç ortamda çalışan öğrencilerin önbilgi düzeylerine göre farklılaşmadığı

gözlenmektedir (Bkz. Çizelge 14).

Öğrenci Doyumuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Gruplara göre öğrencilerin doyum düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler

Çizelge 15' de verilmektedir.

Çizelge 15. Doyum Düzeyleri-Betimsel İstatistikler

Grup n _
x ss

U.Yok 40 3.47 0.67

İçerik 40 3.66 0.67

Gezinme 40 3.94 0.55

Uyarlama olmayan ortam, içerik uyarlaması olan ortam ve gezinme uyarlaması

olan ortamın her birinde, giriş seviyesinde 20, ileri seviyede 20, toplam 40’ar öğrenci

bulunmaktadır.

Çizelge 15’ deki bulgulara göre Gezinme uyarlaması bulunan ortamda yer alan

öğrencilerin doyum düzeyleri ( X =3.94), uyarlama olmayan ve içerik uyarlaması

bulunan ortamlarda öğrenim gören öğrencilerden daha yüksektir. İstatistiksel olarak

da, öğrencilerin doyum düzeylerinin, öğrenme ortamlarına göre farklılaşıp

farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiş ve sonuçları Çizelge 16’da

gösterilmiştir.

Çizelge 16. Doyum Düzeyleri-Tek Yönlü Varyans Analizi

Kareler
Toplamı sd

Kareler
Ortalaması F p

Gruplar
arası 4.527 2 2.264

5.619 0.005Gruplar içi 47.133 117 0.403

Toplam 51.661 119
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Çizelge 16’ daki bulgular ışığında, üç ayrı ortam yapısında çalışan öğrencilerin

doyum düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p <0.01). Farklılığın hangi

ortamdan kaynaklandığını bulabilmek için Post Hoc testi kullanılmıştır.

Çizelge 17. Ortamların Farklılığı- Post Hoc Testi

(I) Ortam (J) Ortam

Farklar
Ortalaması

(I-J) p
U

ya
rla

m
a

yo
k

İçerik -2.5 .169

Gezinme -6.24* .000

İç
er

ik

Uyarlama
yok

2.5 .169

Gezinme -3.71* .000

G
ez

in
m

e Uyarlama
yok

6.24* .000

İçerik 3.71* .000

Çizelge 17’deki bulgulara göre, uyarlanabilir gezinme bulunan ortamdaki

öğrencilerin doyum düzeyleri ile uyarlanabilir içerik bulunan ve uyarlama olmayan

ortamdaki öğrencilerin doyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur

(p<0.05). Ancak, uyarlama olmayan ortamdaki öğrencilerin doyum düzeyleri ile

uyarlanabilir içerik bulunan ortamdaki öğrencilerin doyum düzeyleri arasında anlamlı

bir fark bulunmamıştır(p>0.05).
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Bilişsel Yüklenmeye İlişkin Bulgular ve Yorumlar

Bu araştırmada öğrenciler beş hafta boyunca bilişsel yük ölçeğini her görevi

tamamladıktan sonra doldurmuşlardır. Beş haftanın sonunda her öğrencinin o

haftaya ait uygulamayı tamamlamada göstermiş oldukları çaba ile ilgili  toplam beş

tane  bilişsel yüklenme puanı ortaya çıkmıştır (Bkz. Ek 12,13,14).

Herbir öğrencinin bulundukları ortama göre belirlenen beş haftaya ait bilişsel

yüklenme puanlarının ortalamaları alınmıştır. Çizelge 18’ de gezinme uyarlaması

bulunan ortamda çalışan öğrencilerin beş haftaya ait bilişsel yüklenme puanları ve bu

puanların aritmetik ortalamaları görülmektedir.

Çizelge 18. Gezinme Uyarlaması Bulunan Ortamda Çalışan Öğrencilerin

Bilişsel Yüklenme Puanları

Düzey H1 H2 H3 H4 H5 Ortalama
1 Başlangıç 5 5 4 5 4 4,6
2 Başlangıç 5 5 3 6 5 4,8
3 Başlangıç 5 4 3 5 4 4,2
4 Başlangıç 5 3 5 6 4 4,6
5 Başlangıç 5 3 5 6 4 4,6
6 Başlangıç 5 5 4 7 8 5,8
7 Başlangıç 5 5 4 4 4 4,4
8 Başlangıç 5 5 3 5 6 4,8
9 Başlangıç 5 5 4 6 7 5,4

10 Başlangıç 6 5 5 5 5 5,2
11 Başlangıç 6 5 5 7 7 6
12 Başlangıç 6 5 5 5 6 5,4
13 Başlangıç 6 5 4 6 5 5,2
14 Başlangıç 4 5 6 8 7 6
15 Başlangıç 7 8 8 8 7 7,6
16 Başlangıç 6 7 7 8 8 7,2
17 Başlangıç 5 7 7 9 8 7,2
18 Başlangıç 6 7 6 7 6 6,4
19 Başlangıç 8 7 6 8 7 7,2
20 Başlangıç 7 8 6 7 7 7
21 İleri 2 2 1 2 2 1,8
22 İleri 1 1 2 4 1 1,8
23 İleri 1 1 2 3 1 1,6
24 İleri 1 2 3 3 1 2
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Düzey H1 H2 H3 H4 H5 Ortalama

25 İleri 1 2 2 4 2 2,2
26 İleri 1 2 5 4 7 3,8
27 İleri 3 2 4 4 3 3,2
28 İleri 1 3 2 2 1 1,8
29 İleri 3 3 2 3 4 3
30 İleri 5 4 4 3 5 4,2
31 İleri 3 2 4 3 2 2,8
32 İleri 1 1 2 1 4 1,8
33 İleri 2 4 3 2 4 3
34 İleri 3 4 3 2 3 3
35 İleri 2 4 3 3 4 3,2
36 İleri 4 2 1 5 5 3,4
37 İleri 4 4 3 4 3 3,6
38 İleri 4 2 2 3 4 3
39 İleri 4 3 3 4 5 3,8
40 İleri 4 3 2 4 5 3,6

Grupların bilişsel yük puanları aritmetik ortalamaları arasında gözlenen

farkların anlamlı olup olmadığını ve ortamların ölçümlere etkilerini belirlemek için

uygulanan, tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için ANOVA testi (Repeated
Measuress ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA testinde Mauchly küresellik testi

(Mauchly's Test of Sphericity) kullanılarak varyansların homojenliği incelendiğinde

bilişsel yük ölçümlerin eşit varyanslı olmadığı  ve küresellik varsayımının
sağlanmadığı görülmüştür. Küresellik varsayımı bozulduğunda 1. tip hata yapma

olasılığının arttığı bilinmektedir. Bu bozulmalardan kaynaklanan sorunları ortadan

kaldırmak amacıyla kullanılan Greenhouse-Geisser sonuçları  Çizelge 19 ve 20’ de
verilmiştir.

Çizelge 19. Gruplar içi Fark- ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı sd

Kareler
Ortalaması F p

Bilişsel Yüklenme 65.950 3 20,575 14.657 .000
Bilişsel Yüklenme *
Uyarlama

19.140 6 2.986 2.127 .045

Hata(ölçüm) 512.960 365 1.404
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Çizelge 20. Gruplar Arası Fark- ANOVA Testi

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı sd

Kareler
Ortalaması F p

Gruplar arası 13113.375 1 13113.375 2766.893 .000
Uyarlama 216.760 2 108.380 22.868 .000
Hata 540.290 114 4.739

Çizelge 19 ve 20’ deki bulgular ışığında, beş haftalık süreç boyunca ,

öğrencilerin her hafta sonunda verilen görevi tamamlarken gösterdikleri yüklenme

durumlarının ölçümleri arasındaki farkın belirgin bir şekilde anlamlı olduğu tespit
edilmiştir [F(1-114)=2766.89, p<.05]. Aynı zamanda farklı ortamlarda olan öğrencilerin

bilişsel yüklenmeleri arasındaki farkın da anlamlı olduğu görülmektedir.

Araştırmada gruplar arası farklılığın nereden kaynaklandığını bulabilmek için

“Post Hoc” testi kullanılmıştır (Bkz. Çizelge 21).

Çizelge 21. Ortamların Farklılığı- Post Hoc Testi

(I)
Uyarlama

(J)
Uyarlama

Farklar
Ortalama

sı (I-J)
Std.

Hata p

Scheffe

G
ez

in
m

e İçerik .01 .218 .999
Uyarlama

Yok
-1.27* .218 .000

İç
er

ik

Gezinme .00 .218 .999
Uyarlama

Yok
-1.28* .218 .000

U
.Y

ok

Gezinme 1.27* .218 .000

İçerik 1.28* .218 .000
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Çizelge 21’deki bulgular ışığında, gezinme ve içerik uyarlaması bulunan

ortamların, uyarlama bulunmayan ortamdan farklı olduğu tespit edilmiştir. Uyarlama

bulunmayan ortamın diğer ortamlarla farklar ortalaması diğer ortamlara göre daha
yüksektir ve  .05 düzeyinde anlamlıdır. Bu durumda uyarlama bulunmayan ortamda

çalışan öğrencilerin bilişsel yüklenmelerinin daha fazla olduğu söylenebilir.
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BÖLÜM V

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu bölümde araştırma ile ulaşılan sonuçlar özetlenip tartışılmış, elde edilen

bulgulara dayalı olarak, hem genel uygulamaya hem de ileride yapılabilecek

çalışmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Sonuçlar

Bu araştırma, öğrenme ortamının uyarlanabilirliği ile uyarlanabilirliğin

düzeylerinin öğrencilerin akademik başarıları, doyumları ve bilişsel yüklenmelerine

etkisini belirlemek üzere planlanıp, gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda gezinme

uyarlamaları bulunan ortamda çalışan öğrencilerin diğer ortamlarda çalışan

öğrencilerden daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Bu ortamda çalışan öğrencilerin

doyum düzeyleri de diğer ortamlarda çalışan öğrencilerden daha yüksektir. Bu

bulgular, araştırmanın ortaya çıkış sebebi olan uyarlanabilirliğin sözkonusu

değişkenler üzerindeki etkisinin, uyarlama yaklaşımına göre farklılaşabileceği

yönündeki denenceyi doğrulamaktadır.

Hiçbir uyarlama olmayan ortamda çalışan öğrencilerin bilişsel yüklenme

düzeyleri, uyarlama bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerden yüksektir. Ulaşılan bu

sonuç, alanyazında bu konuya yönelik yapılmış az sayıdaki araştırmanın sonuçları ile

benzerlik göstermektedir. Zhu’nun (1999) bağlantı ve içerik yoğunluğunun başarı

üzerindeki etkisini incelediği araştırmasında dört farklı hiper ortam geliştirilmişir.

Araştırma sonunda en yüksek performansı bağlantı sayısı az olan gruptaki öğrenciler

göstermiştir. İstatistiksel olarak da anlamlı olan bu sonuç, bağlantı sayısının az
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olduğu durumlarda, öğrencilerin bilişsel açıdan yüklenme yaşamadıkları ya da çok az

yaşadıkları, böylece kısa süreli belleğin daha etkili kullanıldığı belirtilmiştir. Bağlantı

sayısının fazla olduğu gruplardaki öğrenciler bağlantı yoğunluğu nedeniyle aşırı

bilişsel yüklenmiş ve bunun sonucu olarak da materyalin genelini görememişlerdir.

Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan ayrıntılı sonuçlar şu şekilde

özetlenebilir:

1. Öğrencilerin bulundukları ortam ve öğrenci ön bilgi düzeyi ayırımı olmadan

öntest ve sontest puanları aritmetik ortalamaları arasındaki farkın belirgin bir

şekilde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda her üç ortamda çalışan

öğrencilerin öntest ve sontest sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarı

puanlarının uygulama sonrasında arttığı söylenebilir.

2. Öğrencilerin ölçülen akademik başarı puanlarının, öğrenme ortamlarına göre

farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında uyarlamaların bulunduğu ve

bulunmadığı ortamların arasındaki  farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Somyürek (2008) tarafından yapılan benzer bir çalışmada uyarlanabilir eğitsel

web ortamlarının öğrencilerin akademik başarıları ve gezinmeleri üzerine etkisi

olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, iki farklı içerik ve bir gezinme

uyarlaması yer alan bir uyarlanabilir eğitsel ortam geliştirilmiştir. Gezinme

uyarlaması içerik haritasında yer alan konu başlıklarının uygunluk durumunu

göstermek amacıyla bağlantıları açıklama yöntemi kullanılmış, içerik

uyarlamaları ise ek açıklama yöntemi ve farklı açıklama biçimleri yönteminden

faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda uyarlamaların yer

aldığı ve yer almadığı eğitsel web ortamında çalışan öğrencilerin akademik

başarı puanları arasında, bu araştırmanın aksine, anlamlı bir fark bulunmadığı

tespit edilmiştir. Bu da farklı uyarlama tekniklerin ve yöntemlerin kullanıldığı

uyarlanabilir ortamların, öğrencilerin başarılarını farklı etkileyebileceğini

göstermektedir.

3. Gezinme uyarlamasının bulunduğu ortamda çalışan öğrencilerin akademik

başarılarının, içerik uyarlaması bulunan ortamdan ve uyarlama bulunmayan

ortamdan farklı olduğu tespit edilmiştir. Gezinme uyarlaması bulunan ortamın
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diğer ortamlarla farklar ortalaması diğer ortamlara göre daha yüksektir. Bu

ortamda çalışan öğrenciler, sistemde daha az vakit geçirmişler ve daha

başarılı olmuşlardır. İçerik uyarlaması olan ortam ve uyarlama olmayan

ortamda çalışan öğrencilerin akademik başarıları birbirlerinden çok farklı

değildir. Alanyazında da gezinme uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan

öğrencilerin, bulundukları ortamda daha az zaman harcadıkları ve daha

başarılı olduklarını destekleyen çalışmalar yer almaktadır  (Juvina ve Herder,

2005; Brusilovsky ve Eklund, 1998).

Brusilovsky ve Eklund (1998), 25 lisans öğrencisi üzerinde InterBook sistemi

kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, gezinme uyarlamaları içeren

sistemin “bağlantı açıklamaları içeren” ve “bağlantı açıklamaları içermeyen” iki

farklı versiyonuna öğrencileri yerleştirmişlerdir. Dört hafta süren uygulama

sonunda öğrencilerin akademik başarıları belirlenmiş ve uyarlanabilir ortamda

çalışan öğrencilerden, bağlantı açıklamalarını takip etme durumlarını

puanlamaları istenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin bağlantı

açıklamalarını izleme oranı ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki

bulunmuştur . Gezinme uyarlaması bulunan ortamdaki öğrencilerin sistemde

daha az vakit harcadıkları ve daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

Kaplan, Fenwick ve Chen (1998), tarafından, uyarlamaların etkilerini

karşılaştırmak üzere yapılan çalışmada, bağlantı sıralaması tekniği

kullanılmıştır. İki bağlantı sıralama tekniğinin çeşitli versiyonlarını kullanarak

yaptıkları çalışmalarda, hedefe yönelik bağlantı sıralaması yapıldığında arama

yapmak için harcanan zamanın ve araştırılan başlık sayısının azaldığını,

bunun yanı sıra cevapların doğruluğunun arttığını belirtmişlerdir. Daha sonra

sadece ilgiye yönelik bağlantıların sıralandığı versiyon, sadece hedefe yönelik

bağlantıların sıralandığı versiyon ve her iki uyarlamanında yer aldığı versiyonu

kullanarak bir çalışma yapmışlardır. Her iki uyarlamanın yer aldığı versiyonda

çalışan öğrencilerin diğer iki gruptan daha başarılı olduğu görülmüştür.

Araştırmacılar bu durumu her ki uyarlama yönteminin de etkili olduğu ve bilgi

arama görevlerinde öğrenci performansını artırdığı şeklinde yorumlamışlardır.
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Bu araştırmada da bağlantı gizleme ve bağlantı üretme olmak üzere iki farklı

gezinme uyarlaması kullanılmıştır. Gezinme uyarlaması bulunan ortamda

çalışan öğrencilerin akademik başarılarının, diğer ortamlarda çalışan

öğrencilerden daha fazla olması alanyazını destekler niteliktedir.  Aynı şekilde,

gezinme uyarlaması bulunan ortamda çalışan öğrencilerin sistem kayıtları da

öğrencilerin diğer araştırmalarda olduğu gibi sistemde daha az vakit

geçirdiklerini göstermektedir.

4. Üç ayrı ortam yapısında çalışan öğrencilerin doyum düzeyleri arasındaki fark

anlamlı bulunmuştur. Gezinme uyarlaması bulunan ortamda yer alan

öğrencilerin doyum düzeyleri, uyarlama olmayan ve içerik uyarlaması bulunan

ortamlarda öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Ancak,

uyarlama olmayan ortamdaki öğrencilerin doyum düzeyleri ile içerik

uyarlaması bulunan ortamdaki öğrencilerin doyum düzeyleri arasında anlamlı

bir fark bulunamamıştır. Gezinme uyarlaması bulunan ortamda çalışan

öğrencilerin doyum düzeylerinin diğer ortamlara göre farklılaşması,

uyarlamanın düzeylerinin de (içerik ve gezinme) kendi içerisinde farklı etkiler

yaratabileceğini göstermektedir.

Alanyazında da gezinme uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin

doyum düzeyinin yüksek oluşu ile ilgili benzer çalışmalar mevcuttur. Juvina ve

Herder (2005), bağlantı açıklama tekniğini kullandıkları çalışmalarında,

uygulama esnasında öğrencilere bazı görevler vermişler ve süreç sonunda

sistemin kullanılabilirliğini değerlendirmeye yönelik öğrencilerin kaybolma

algılarını ve bunun sonucunda doyumlarını ölçmek amacıyla anket

uygulamışlardır. Öğrencilerin gezinme verileri incelendiğinde, gezinme desteği

sağlanan gruptaki öğrencilerin görevi tamamlama sürelerinin diğer gruba göre

anlamlı derecede daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bağlantı açıklama

tekniğinin kullanıldığı gruptaki öğrencilerin doyum düzeyi , diğer gruptakilere

göre daha yüksek bulunmuştur. Bu gruptaki öğrenciler sistemi daha kullanışlı

bulmuş ve daha az kaybolmuşlardır.

5. Beş haftalık süreç boyunca, öğrencilerin her hafta sonunda verilen görevi

tamamlarken gösterdikleri yüklenme durumlarının ölçümleri arasındaki farkın
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belirgin bir şekilde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler son haftalarda ilk

haftalara göre verilen görevi tamamlarken daha az çaba harcamışlardır. Bu da

eğitimin öğrencilerin bilişsel yüklenmeleri üzerinde etkili olduğunu

göstermektedir.

6. Farklı ortamlarda çalışan öğrencilerin bilişsel yüklenmeleri arasındaki farkın da

anlamlı olduğu görülmektedir. Özellikle gezinme uyarlaması bulunan ortamda

çalışan öğrencilerin bilişsel yüklenmeleri diğer ortamlara göre daha azdır.
Dufresne ve Turcotte (1997), yaptıkları çalışmada, uyarlamaların bilişsel yükü

en aza indirdiği ve özellikle gezinme uyarlamalarındaki esnekliğin kullanılırlığı

arttırdığını belirtmişlerdir. Bu çalışma, araştırmada elde edilen sonuç ile
paralellik göstermektedir.

7. Gezinme ve içerik uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan öğrencilerin bilişsel
yüklenme durumlarının, uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerden

farklı olduğu tespit edilmiştir. Uyarlama bulunmayan ortamın diğer ortamlarla

farklar ortalaması diğer ortamlara göre daha yüksektir ve  .05 düzeyinde
anlamlıdır. Buna göre uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilerin

bilişsel yüklenmeleri daha fazladır. Bu durum uyarlanabilirliğin bilişsel

yüklenmeyi azalttığı şeklinde yorumlanabilir.

Alanyazında, gezinme uyarlamalarının, bilişsel yükü azalttığına ilişkin

çalışmalar mevcuttur. Hubscher  ve Puntambekar (2001), özellikle gezinme
uyarlaması sayesinde öğrencilerin aradıkları konu için fazla çaba

göstermediklerini, bağlantılar arasında kaybolmadıklarını ve bu sayede de

bilişsel olarak, uyarlama bulunmayan ortamda çalışan öğrencilere göre daha
az yüklendiklerini belirtmişlerdir.

Aynı şekilde alanyazında içerik uyarlamasının bilişsel yüklenmeyi azalttığına
dair çalışmalar mevcuttur. Bernard ve Mammar (2010), içerik uyarlaması

kullanarak geliştirdikleri modelde, her öğrenciye sadece ihtiyacı olan içeriği

sunarak bilişsel yükü azaltmayı hedeflemişlerdir. Yaptıkları çalışmada, içerik
uyarlamasının bilişsel kapasiteyi arttırdığını ve bilişsel yükü azalttığını

savunmuşlardır. Araştırmanın bu konudaki sonuçları da mevcut alanyazınla

tutarlıdır.
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8. Uyarlama bulunan ortamlarda çalışan öğrenciler uyarlama bulunmayan

ortamda çalışan öğrencilerden bilişsel olarak daha az yüklenmişlerdir. Ancak
içerik uyarlaması ve gezinme uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan

öğrencilerin bilişsek yük  puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Bu

sonuca ulaşılmasında kullanılan uyarlama tekniklerinin etkisinin olduğu
düşünülebilir. Farklı içerik ve farklı gezinme uyarlama teknikleri kullanıldığında,

içerik uyarlaması bulunan ve gezinme uyarlaması bulunan ortamlarda çalışan

öğrencilerin bilişsel yüklenme durumları da farklı olabilir.

Öneriler

1. Araştırma sonucunda alanyazından farklı sonuçlara ulaşılabiliniyor olması,

araştırmada kullanılan içerik ve gezinme uyarlamalarının dışında, farklı

uyarlama tekniklerinin öğrenme süreçleri üzerindeki etkisini karşılaştıran

çalışmalar yapılabileceğini göstermektedir.

2. Yapılan bu çalışma ile uyarlanabilir öğrenme konusunda Türkiye’de şu ana

kadar yapılan çalışmalardan daha ayrıntılı bulgulara ulaşılmıştır. Bundan

sonraki çalışmalarda uyarlama teknikleri çeşitlendirilebilir. Sadece gezinme

uyarlamalarının ya da sadece içerik uyarlamalarının ya da her ikisinin  birlikte

kullanıldığında, bu uyarlamaların farklı değişkenler üzerindeki etkilerini

karşılaştıran çalışmalar yapılabilir.

3. Farklı bireysel özelliklere sahip öğrencilerin, uyarlanabilir öğrenme

ortamlarındaki başarı, doyum ve bilişsel yüklenme düzeyleri ölçülerek , hangi

ortamların hangi öğrenci grubu üzerinde ne gibi etkileri olacağını araştıran

çalışmalar yapılabilir.
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4. Ortamların etkililiğinin ortaya konulmasında, başarı, doyum ve bilişsel

yüklenme dışında kaybolma, motivasyon gibi farklı değişkenlerin de dahil

edildiği yeni formüller geliştirilebilir.

5. Farklı uyarlanabilir öğrenme modelleri, stratejileri, yöntemleri ve tekniklerinin

kullanıldığı araştırmalar yapılabilir.

6. Bu araştırma sonucunda, uyarlanabilir olan ve olmayan ortamlar ile ilgili

yapılan genel araştırmaların uyarlanabilirliğin etkinliği hakkında yeterince yol

gösterici olmayabileceği görülmüştür. Ortamlar uyarlanabilir olsalar bile farklı

teknikler ve yöntemler farklı etkileri gösterebilmektedir. Bundan sonra daha

ayrıntılı araştırmalar yapılabilir.

7. Araştırmada geliştirilen ortamlar için Moodle öğrenme platformu kullanılmıştır.

Özellikle uyarlamaların geliştirildiği ortamlarda Moodle platformunun izin

verdiği ölçüde kodlamalar yapılmıştır. Uyarlamalar geliştirilirken farklı

öğrenme ortamları kullanılabilir ya da yeni uyarlanabilir ortamlar geliştirilebilir.
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EKLER

1. Öğrencinin Dersi  İzlemesine Ait Özet Rapor Görüntüsü Örneği

2. Öğrencinin Dersi  İzlemesine Ait Detaylı Rapor Görüntüsü Örneği

3. Öğrencinin Derse Ait İstatistikleri İle İlgili Ekran Görüntüsü Örneği

4. Uyarlama Bulunmayan Ortam İçin Geliştirilen Doyum Ölçeği

5. İçerik Uyarlaması Bulunan Ortam İçin Geliştirilen Doyum Ölçeği

6. Gezinme Uyarlaması Bulunan Ortam İçin Geliştirilen Doyum Ölçeği

7. Doyum Ölçeği Öğrenci Giriş Ekranı

8. Her Haftanın Sonunda Verilen Uygulamaya Ait Bilişsel Yük Ölçeği Ekran

Görüntüsü

9. İçerik Uyarlaması Bulunan Ortamda Çalışan Öğrencilerin Bilişsel

Yüklenme Durumlarını Gösteren Ekran Görüntüleri

10. Belirtke Tablosu

11. Konu Listesi

12. Öntest/Sontest Çoktan Seçmeli Sınav

13. Uygulama Sınavı

14. Uyarlanabilir İçerik Olan, Uyarlanabilir Gezinme Olan Ve Hiç Uyarlama

Olmayan Ortamlar İçin Hazırlanan Kontrol Listesi

15. Gezinme Uyarlaması Olan Ortamda Çalışan Öğrencilerin Haftalara Göre

Bilişsel Yük Durumları
16. İçerik Uyarlaması Olan Ortamda Çalışan Öğrencilerin Haftalara Göre

Bilişsel Yük Durumları

17. Uyarlama Olmayan Ortamda Çalışan Öğrencilerin Haftalara Göre Bilişsel
Yük Durumları
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EK-1. ÖĞRENCİNİN DERSİ İZLEMESİNE AİT ÖZET RAPOR GÖRÜNTÜSÜ
ÖRNEĞİ
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EK-2. ÖĞRENCİNİN DERSİ İZLEMESİNE AİT DETAYLI RAPOR GÖRÜNTÜSÜ
ÖRNEĞİ
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EK-3. ÖĞRENCİNİN DERSE AİT İSTATİSTİKLERİ İLE İLGİLİ EKRAN
GÖRÜNTÜSÜ ÖRNEĞİ
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EK-4. UYARLAMA BULUNMAYAN ORTAM İÇİN GELİŞTİRİLEN DOYUM ÖLÇEĞİ

Bu araç, Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarının öğrenci doyumuna etkisini

belirlemeyi de amaçlayan bir araştırma için gerekli verilerden bir kısmını toplamak

üzere hazırlanmıştır. Araçta öğrencilerin, uyarlanabilir öğrenme ortamlarında “Excel”

öğrenmeye ilişkin doyumunu ölçmeye dönük bir dizi madde yer almaktadır. Araçtaki

sorulara verdiğiniz cevaplar, yalnızca ve kesinlikle araştırma amacı ile kullanılacak,

hiçbir kişi ve kuruma açıklanmayacaktır.

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

Bu bölümdeki sorular sizinle ilgili genel bilgileri toplamaya yöneliktir. Her

soruda, sizin durumunuzu en iyi belirten seçeneği işaretleyiniz.

01 Bağlı olduğunuz Fakülteyi İşaretleyiniz

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Mühendislik

Fen ve Edebiyat

Mimarlık

Güzel Sanatlar

İşletme

Hukuk

Diğer ..............................

02 Cinsiyetiniz *

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Kadın

Erkek

03 Yaşınız

Lütfen yanıtınızı buraya yazın:.................
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04 İnternet temelli öğrenme etkinliklerine nereden erişiyorsunuz? (Birden çok
seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Evdeki bilgisayardan

Okuldaki bilgisayardan

İnternet kafeden

İş yerinden Diğer :..............................

BÖLÜM2 DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, Excel konusunu öğrenirken kullandığınız materyali/sistemi, çeşitli

boyutları ile değerlendirmenize yarayacak bir dizi ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden

her birine, hangi düzeyde katıldığınızı, katılma düzeylerini ifade eden kod

numaralarından birini işaretleyerek belirtiniz. (1= Hiç ,2= Az , 3= Kısmen ,4=

Çoğunlukla, 5= Tamamen katılıyorum).

Lütfen her bir öge için uygun yanıtları seçin:

1 2 3 4 5

1. Ders içeriği gereksinimlerimle örtüştü.
2. Program bireysel öğrenmeme katkı sağladı.
3. Ders içeriğinin farklı sunum şekilleri öğrenmemi

kolaylaştırdı.
4. Konular dersin teorik kısmını bana öğretti.
5. Konuların dağılımı ve öncelik sırası öğrenmeme katkı

sağladı.
6. Konuların haftalara göre dağılımı uygun idi.
7. Ders konuları anlayabileceğim seviyede idi.
8. Ders programının ön gerekliliklerini belirten ifadeler

yeterince açık idi.
9. Bu ders beklentilerimi karşıladı.
10.Programda derslerin içerdiği konular mantıklı bir sıra

takip ediyor idi.
11.Programda diğer öğrencilerle iletişim kurma imkanına

sahip idim.
12.Programda öğretmenlerle iletişim kurma imkanına

sahip idim.
13.Programda sorularıma zamanında geri dönüş sağlandı.
14.Programda öğretmenler bana faydalı geribildirimler

sağladı.
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1 2 3 4 5

15.Programdaki testler ve ödevler öğrenmemi kontrol edip
kendimi geliştirmeme yardımcı oldu.

16.Programın içeriği öğrenmeyi kolaylaştıracak bir şekilde
düzenlenmiş idi.

17.Arayüz tasarımı estetik açıdan güzel idi.
18.Anlatım açık ve seviyeme uygun olarak düzenlenmiş
idi.
19.Derste kaldığım yerden devam edebiliyor olmam

çalışmamı olumlu etkiledi.
20.Programdaki çevrimiçi tartışmalar beni olumlu etkiledi.
21.Duyuralara zamanında erişebiliyor olmam öğrenmeme

katkı sağladı.
22.Ders anlatımındaki görseller öğrenmeme katkı sağladı.
23.Her dersin konu özetinin olması faydalı idi.
24.Ekranın sol tarafında ilgili konuların listesinin

bulunması bana kolaylık sağladı.
25.Derslerin seviyesinin beni çalışmaya zorlayacak

şekilde uyarlanması öğrenmeme katkı sağladı.
26.Dersi istediğim zaman uygulamalı olarak izleme

olanağım var idi.
27.Dersin bağlantı hızı yeterli idi.
28.Dersin teknik kalitesi yeterli idi.
29.Her an siteye bağlanabilme esnekliği öğrenmeme katkı

sağladı.
30.Okulda bize sunulan bilgisayar olanakları yeterli idi.
31.Evdeki olanaklardan yararlanabiliyor olmanın

uygulama sürecine katkısı olumlu oldu.
32.Site içi yardımları yönlendirici oldu.
33.Sayfa içerisinde verilen bağlantılar kaybolmamı

engelledi
34.Konu listesindeki bağlantılar çalışmamda rahatlık

sağladı.
35.Programın kullanımı kolay idi.
36.Sisteme erişim ile ilgili yeterli rehberlik sağlandı.
37.Eğitim esnasında gerekli destek sağlandı.
38.Ders şimdi veya ileriki hayatımda işime yarayacak

bilgiler içeriyor idi.
39.Derste uzun süre unutmayacağım bilgiler öğrendim.
40.Uygulama, seviyeme uygun olarak yeni şeyler öğretme

ve becerilerimi geliştirme potansiyeline sahipti.
41.Derste yer alan konular ile uygulamalar tutarlı idi.
42.Dersin işlenişinde farklı eğitim-öğretim yöntemlerinin

kullanılması öğrenmeme katkı sağladı.
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EK-5. İÇERİK UYARLAMASI BULUNAN ORTAM İÇİN GELİŞTİRİLEN DOYUM
ÖLÇEĞİ

Bu araç, Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarının öğrenci doyumuna etkisini

belirlemeyi de amaçlayan bir araştırma için gerekli verilerden bir kısmını toplamak

üzere hazırlanmıştır. Araçta öğrencilerin, uyarlanabilir öğrenme ortamlarında “Excel”

öğrenmeye ilişkin doyumunu ölçmeye dönük bir dizi madde yer almaktadır. Araçtaki

sorulara verdiğiniz cevaplar, yalnızca ve kesinlikle araştırma amacı ile kullanılacak,

hiçbir kişi ve kuruma açıklanmayacaktır.

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

Bu bölümdeki sorular sizinle ilgili genel bilgileri toplamaya yöneliktir. Her

soruda, sizin durumunuzu en iyi belirten seçeneği işaretleyiniz.

01 Bağlı olduğunuz Fakülteyi İşaretleyiniz

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Mühendislik

Fen ve Edebiyat

Mimarlık

Güzel Sanatlar

İşletme

Hukuk

Diğer ..............................

02 Cinsiyetiniz *

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Kadın

Erkek



129

03 Yaşınız

Lütfen yanıtınızı buraya yazın:.................

04 İnternet temelli öğrenme etkinliklerine nereden erişiyorsunuz? (Birden çok
seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Evdeki bilgisayardan

Okuldaki bilgisayardan

İnternet kafeden

İş yerinden Diğer :..............................

BÖLÜM2 DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, Excel konusunu öğrenirken kullandığınız materyali/sistemi, çeşitli

boyutları ile değerlendirmenize yarayacak bir dizi ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden

her birine, hangi düzeyde katıldığınızı, katılma düzeylerini ifade eden kod

numaralarından birini işaretleyerek belirtiniz. (1= Hiç ,2= Az , 3= Kısmen ,4=

Çoğunlukla, 5= Tamamen katılıyorum).

Lütfen her bir öge için uygun yanıtları seçin:

1 2 3 4 5

1.Ders içeriği gereksinimlerimle örtüştü.
2.Program bireysel öğrenmeme katkı sağladı.
3.Ders içeriğinin farklı sunum şekilleri öğrenmemi

kolaylaştırdı.
4.Konular dersin teorik kısmını bana öğretti.
5.Konuların dağılımı ve öncelik sırası öğrenmeme katkı

sağladı.
6.Konuların haftalara göre dağılımı uygun idi.
7.Ders konuları anlayabileceğim seviyede idi.
8.Ders programının ön gerekliliklerini belirten ifadeler

yeterince açık idi.
9.Bu ders beklentilerimi karşıladı.
10.Programda derslerin içerdiği konular mantıklı bir sıra

takip ediyor idi.
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11.Programda diğer öğrencilerle iletişim kurma imkanına
sahip idim.

12.Programda öğretmenlerle iletişim kurma imkanına
sahip idim.

13.Programda sorularıma zamanında geri dönüş sağlandı.
14.Programda öğretmenler bana faydalı geribildirimler

sağladı.
15.Programdaki testler ve ödevler öğrenmemi kontrol edip

kendimi geliştirmeme yardımcı oldu.
16.Programın içeriği öğrenmeyi kolaylaştıracak bir şekilde

düzenlenmiş idi.
17.Arayüz tasarımı estetik açıdan güzel idi.
18.Anlatım açık ve seviyeme uygun olarak düzenlenmiş

idi.
19.Derste kaldığım yerden devam edebiliyor olmam

çalışmamı olumlu etkiledi.
20.Programdaki çevrimiçi tartışmalar beni olumlu etkiledi.
21.Duyuralara zamanında erişebiliyor olmam öğrenmeme

katkı sağladı.
222.Ders anlatımındaki görseller öğrenmeme katkı sağladı.
223.Her dersin konu özetinin olması faydalı idi.
224.Ekranın sol tarafında ilgili konuların listesinin bulunması

bana kolaylık sağladı.
225.Derslerin seviyesinin beni çalışmaya zorlayacak şekilde

uyarlanması öğrenmeme katkı sağladı.
226.Dersi istediğim zaman uygulamalı olarak izleme

olanağım var idi.
227.Dersin bağlantı hızı yeterli idi.
228.Dersin teknik kalitesi yeterli idi.
229.Her an siteye bağlanabilme esnekliği öğrenmeme katkı

sağladı.
330.Okulda bize sunulan bilgisayar olanakları yeterli idi.
331.Evdeki olanaklardan yararlanabiliyor olmanın uygulama

sürecine katkısı olumlu oldu.
332.Site içi yardımları yönlendirici oldu.
333.Sayfa içerisinde verilen bağlantılar kaybolmamı

engelledi
334.Konu listesindeki bağlantılar çalışmamda rahatlık

sağladı.
335.Programın kullanımı kolay idi.
336.Sisteme erişim ile ilgili yeterli rehberlik sağlandı.
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1 2 3 4 5

337.Eğitim esnasında gerekli destek sağlandı.
38.Ders şimdi veya ileriki hayatımda işime yarayacak

bilgiler içeriyor idi.
39.Derste uzun süre unutmayacağım bilgiler öğrendim.
40.Uygulama, seviyeme uygun olarak yeni şeyler öğretme

ve becerilerimi geliştirme potansiyeline sahipti.
41.Derste yer alan konular ile uygulamalar tutarlı idi.
42.Dersin işlenişinde farklı eğitim-öğretim yöntemlerinin

kullanılması öğrenmeme katkı sağladı.
43.Sayfalarda ek açıklama gereken kelimelere istediğim

zamanda ulaşabiliyor olmam çalışmamı olumlu
etkiledi.

44.Sayfalarda ek açıklama gereken bölümlere istediğim
zamanda ulaşabiliyor olmam çalışmamı olumlu
etkiledi.

45.Ek açıklama gerektiren bölümlerin açılır kapanır
şeklinde olması bana zaman kazandırdı.

46.Ek açıklamalara ulaşmada zorluk yaşamadım.
47.Ek açıklamalarda verilen bilgiler yeterli idi.
48.Konular içerisinde ilerlerken daha fazla ek açıklamaya

ihtiyaç duydum.
49.Ek açıklama gerektiren bölümlerin açılır kapanır

şeklinde olması, konular içerisinde ilerlerken
kaybolmamı engelledi.
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EK-6. GEZİNME UYARLAMASI BULUNAN ORTAM İÇİN GELİŞTİRİLEN DOYUM
ÖLÇEĞİ

Bu araç, Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarının öğrenci doyumuna etkisini

belirlemeyi de amaçlayan bir araştırma için gerekli verilerden bir kısmını toplamak

üzere hazırlanmıştır. Araçta öğrencilerin, uyarlanabilir öğrenme ortamlarında “Excel”

öğrenmeye ilişkin doyumunu ölçmeye dönük bir dizi madde yer almaktadır. Araçtaki

sorulara verdiğiniz cevaplar, yalnızca ve kesinlikle araştırma amacı ile kullanılacak,

hiçbir kişi ve kuruma açıklanmayacaktır.

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

Bu bölümdeki sorular sizinle ilgili genel bilgileri toplamaya yöneliktir. Her

soruda, sizin durumunuzu en iyi belirten seçeneği işaretleyiniz.

01 Bağlı olduğunuz Fakülteyi İşaretleyiniz

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Mühendislik

Fen ve Edebiyat

Mimarlık

Güzel Sanatlar

İşletme

Hukuk

Diğer ..............................

02 Cinsiyetiniz *

Lütfen aşağıdakilerden yalnız birini seçin:

Kadın

Erkek



133

03 Yaşınız

Lütfen yanıtınızı buraya yazın:.................

04 İnternet temelli öğrenme etkinliklerine nereden erişiyorsunuz? (Birden çok
seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Lütfen uygun olanların tümünü seçin:

Evdeki bilgisayardan

Okuldaki bilgisayardan

İnternet kafeden

İş yerinden Diğer :..............................

BÖLÜM2 DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, Excel konusunu öğrenirken kullandığınız materyali/sistemi, çeşitli

boyutları ile değerlendirmenize yarayacak bir dizi ifade yer almaktadır. Bu ifadelerden

her birine, hangi düzeyde katıldığınızı, katılma düzeylerini ifade eden kod

numaralarından birini işaretleyerek belirtiniz. (1=Hiç ,2=Az , 3=Kısmen ,4=

Çoğunlukla, 5= Tamamen katılıyorum).

Lütfen her bir öge için uygun yanıtları seçin:
1 2 3 4 5

1.Ders içeriği gereksinimlerimle örtüştü.
2.Program bireysel öğrenmeme katkı sağladı.
3.Ders içeriğinin farklı sunum şekilleri öğrenmemi

kolaylaştırdı.
4.Konular dersin teorik kısmını bana öğretti.
5.Konuların dağılımı ve öncelik sırası öğrenmeme katkı

sağladı.
6.Konuların haftalara göre dağılımı uygun idi.
7.Ders konuları anlayabileceğim seviyede idi.
8.Ders programının ön gerekliliklerini belirten ifadeler

yeterince açık idi.

9.Bu ders beklentilerimi karşıladı.
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10.Programda derslerin içerdiği konular mantıklı bir sıra
takip ediyor idi.

11.Programda diğer öğrencilerle iletişim kurma imkanına
sahip idim.

12.Programda öğretmenlerle iletişim kurma imkanına
sahip idim.

13.Programda sorularıma zamanında geri dönüş sağlandı.
14.Programda öğretmenler bana faydalı geribildirimler

sağladı.
15.Programdaki testler ve ödevler öğrenmemi kontrol edip

kendimi geliştirmeme yardımcı oldu.
16.Programın içeriği öğrenmeyi kolaylaştıracak bir şekilde

düzenlenmiş idi.
17.Arayüz tasarımı estetik açıdan güzel idi.
18.Anlatım açık ve seviyeme uygun olarak düzenlenmiş

idi.
19.Derste kaldığım yerden devam edebiliyor olmam

çalışmamı olumlu etkiledi.
20.Programdaki çevrimiçi tartışmalar beni olumlu etkiledi.
21.Duyuralara zamanında erişebiliyor olmam öğrenmeme

katkı sağladı.
22.Ders anlatımındaki görseller öğrenmeme katkı sağladı.
23.Her dersin konu özetinin olması faydalı idi.
24.Ekranın sol tarafında ilgili konuların listesinin bulunması

bana kolaylık sağladı.
25.Derslerin seviyesinin beni çalışmaya zorlayacak şekilde

uyarlanması öğrenmeme katkı sağladı.
26.Dersi istediğim zaman uygulamalı olarak izleme

olanağım var idi.
27.Dersin bağlantı hızı yeterli idi.
28.Dersin teknik kalitesi yeterli idi.
29.Her an siteye bağlanabilme esnekliği öğrenmeme katkı

sağladı.
30.Okulda bize sunulan bilgisayar olanakları yeterli idi.
31.Evdeki olanaklardan yararlanabiliyor olmanın uygulama

sürecine katkısı olumlu oldu.
32.Site içi yardımları yönlendirici oldu.
33.Sayfa içerisinde verilen bağlantılar kaybolmamı

engelledi
34.Konu listesindeki bağlantılar çalışmamda rahatlık

sağladı.
35.Programın kullanımı kolay idi.
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36.Sisteme erişim ile ilgili yeterli rehberlik sağlandı.
37.Eğitim esnasında gerekli destek sağlandı.
38.Ders şimdi veya ileriki hayatımda işime yarayacak

bilgiler içeriyor idi.
39.Derste uzun süre unutmayacağım bilgiler öğrendim.
40.Uygulama, seviyeme uygun olarak yeni şeyler öğretme

ve becerilerimi geliştirme potansiyeline sahipti.
41.Derste yer alan konular ile uygulamalar tutarlı idi.
42.Dersin işlenişinde farklı eğitim-öğretim yöntemlerinin

kullanılması öğrenmeme katkı sağladı.
43.Derslerin seviyesinin benim gelişimime göre

uyarlanması öğrenmeme katkı sağladı.
44.Ne öğreneceğimi seçebiliyor olmam öğrenmeme katkı

sağladı.
45.Konular içerisinde ilerlerken karşıma çıkan sorular bilgi

düzeyimi test edebilecek nitelikte idi.
46.Yeterli düzeyde bildiğim bir konu için giriş seviyesinde

bilginin önüme gelmemesi zaman kaybımı engelledi.
47.Sayfalar arasında gezinirken karşıma bilgi ölçen

soruların çıkması, aynı zamanda kendi bilgi düzeyimi
görme şansı veriyor idi.

48.İleri düzeyde bir konuyu işlerken hatırlayamadığım,
giriş seviyesindeki bilgilere erişme olanağım vardı.

49.Bilgi düzeyi olarak eksik kaldığım konuya
yönlendirilmem başarımı olumlu yönde etkiledi.
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EK-7 DOYUM ÖLÇEĞİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
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EK-8.HER HAFTANIN SONUNDA VERİLEN UYGULAMAYA AİT BİLİŞSEL YÜK
ÖLÇEĞİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ
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EK-9. İÇERİK UYARLAMASI BULUNAN ORTAMDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN
BİLİŞSEL YÜKLENME DURUMLARINI GÖSTEREN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
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EK- 10. BELİRTKE TABLOSU

DAVRANIŞ
ALANLARI

BİLİŞSEL DEVİNSEL

KONULAR Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Uyarılma Beceri
Haline
Getirme

Duruma
Uydurma

Değerlen-
dirme

Dosya Açma,
Kapama,
Kaydetme 2 1 1

Çalışma
Sayfası
Oluşturma 2 1 1

Formatlama
ve Hücrelerle
Çalışma 2 1 3 3 1 1 5 2

Çalışma
Sayfası
Temelleri 1 1 1

Formül
Uygulama

1 2 1 1 2

Operatörler 1 2

Referans
Adresler

1 2 2 1

Biçim
Boyacısı 1 1

Grafikler
1 1

Fonksiyonlar
1 3

Fonksiyon
Örnekleri

1 1
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EK- 11. KONU LİSTESİ

 Dosya Açma, Kapama, Kaydetme

 Çalışma Sayfası Oluşturma

 Formatlama ve Hücrelerle Çalışma

 Çalışma Sayfası Temelleri

 Formül Uygulama

 Operatörler

 Referans Adresler

 Biçim Boyacısı

 Grafikler

 Fonksiyonlar

 Fonksiyon Örnekleri
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EK- 12. ÖNTEST/ SONTEST ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV

Çoktan Seçmeli Sorular:

(Herbiri 1 puan)

1.Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)İmleç B) Tablo        C) Kitap        D) Hücre

2. A1’den A4’e kadar olan değerlerin toplamını A5 hücresine yerleştirmek için
aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

A)A4 üzerinde iken “=A1+A2+A3+A4”
B)A5 üzerinde iken  “=TOPLA(A1:A4)”
C) A5 üzerinde iken  “=TOPLA(A1-A4)”
E) A4 üzerinde iken “ TOPLA(A1:A4)”

3.B8 ve C9 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden
hangisidir?

A) =B8+C9/2   B) =B8/C9/2  C)= (B8+C9)/2  D) B8*C9/2

4. Hücre sabitleme işlemi sırasında kullanılan karekter aşağıdakilerden hangisidir?

A) &        B) /          C) $         D)%

5.Grafik verilerini girdikten sonra grafik çizdirmek için hangi işlemi yapılır?

A) Grafik sihirbazından faydalanılır         B) Yazdır seçeneği seçilir
C) Kaydet seçeneği seçilir                       D) Ön izleme seçeneğinden faydalanılır

6.Biçim/Satır komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Satır yüksekliği ayarlanabilir    B) Satır gizlenebilir
C) Gizlenen satır gösterilebilir      D) Hepsi

7. Düzenli bir sayı ya da tarih serisini hızla yaratmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) Doldur/Sağ   B) Doldur/Sol   C) Doldur/Aşağı   D) Doldur/Yukarı

8. Seçili bir alanın yazıtipi ve paragraf formatlamalarını olduğu gibi başka bir satıra
aktarmak için  aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Biçim boyacısı   B) Kes     C) Kopyala        D) Sırala
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9. Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A) Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
B)  Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkarmak
C) Belgeyi saklamak
D) Sadece çift numaralı satırları yazdırmak

10.Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek
hangisidir ?
A) Ekle/Sayfa Yapısı/Kenar Boşlukları      B) Dosya/Sayfa Yapısı/Kenar Boşlukları
C) Veri/Sayfa Yapısı/ Kenar Boşlukları
D) Görünüm/Sayfa Yapısı/Kenar Boşlukları

11.Excel’de ekranın genellikle üst kısmında bulunan ve ikonların bulunduğu çubuğun
adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Formül çubuğu
B)Çalışma sayfası çubuğu
C)Araç çubuğu
D)Hücre adresi çubuğu

12. Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?

A) - B) / C) = D) %

13. İmlecin bulunduğu yere yeni bir satır eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekle/Satır B) Ekle/Sütun
C) Ekle/Çalışma sayfası D) Ekle/Ad

14. A9 ve A4 hücrelerindeki değerleri toplamını A5’e bölen formül aşağıdakilerden
hangisidir?
A) =A9*A4/A5 B) =A9+A4\A5 C) =(A9+A4)/A5 D)A9*A4/A5

15. Standart araç çubuğunda yer alan otomatik toplam araç simgesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) + B) / C) Σ D) %

16. Excel’de bir hücre içinin renklendirilmesi, yazı tipi ve font ayarı gibi işlemlere ne
ad verilir?

A)Hücre genişlik ayarı B)Hücre gölgelendirme
C)Hücre biçimlendirme D)Hücre yükseklik ayarı
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17. $B$3 hücre adresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Satır sabit, sütun değişken B)Satır ve sütun değişken
C)Satır ve sütun sabit D)Sütun sabit, satır değişken

18. EĞER fonsiyonu kullanarak Durum hücresinde, alınan notun 55 ten küçük ve
eşit olduğu durumda öğrencinin kaldığını, aksi durumda geçtiğini belirten bir
formül  aşağıdakilerden hangisidir?
a) =EĞER(B2>=55;"KALDI";"GEÇTİ")
b) =EĞER(B2<=55;"KALDI";"GEÇTİ")
c) =EĞER(B2<55;"KALDI";"GEÇTİ")
d) =EĞER(B2<=55,"KALDI","GEÇTİ")

19.Aşağıdaki şekilde B sutunundaki verileri seçmek için  hangi ifade kullanılır?

A) B1-B6
B) B1,B2,B3,B4,B5,B6
C) B1:B6
D) B1,B6

20. C$6 hücre adresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 6. satır sabit, sütun değeri değişken
B) Satır ve sütun değişken
C) C Satırı ve sütunu değişken
D) 6. satır değişken, sütun değeri sabit

21. Aşağıdakilerden hangisi bir grafiğin bölümlerindendir?

A) Veriler
B) B) Etiketler
C) C) Grafik başlığı
 D) Hepsi
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22. Biçim/Hücreler/Hizalama seçeneğinin yaptığı görev aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri yazıcıya aktarır
B)Seçilmiş alandaki verileri siler
C)Seçilmiş alandaki verilerin nasıl görüntüleneceğini belirtir
D)Seçilmiş alandaki verilerin kopyalanmasını sağlar

23. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyondur?

A)Topla
B)Yuvarla
C) Eğer
D)Sayı

24.Üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak
kaydedilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaydet   B) Kopyala   C) Farklı Kaydet  D) Biçimlendir

25.Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan simge
aşağıdakilerden hangisidir?

A)                         B)                          C)                            D)

26. “Bloklama”nın anlamı nedir?
A) Hücre seçme B) Hücre Kopyalama
C) Hücre yazdırma D) Hücre silme

27. Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma operatörü değildir?

A) > B) = C) <= D) ?

28. Girilen verileri hizalamak için aşağıdakilerden hangi komut dizisi kullanılır?

A) Biçim/Satır/Gizle
B) Ekle/Hizala/Satır
C) Biçim/Hücre/Hizala
D) Ekle/Satır/Hücre
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29. Yandaki şekildeki gibi  2.satırdaki verileri dikey görüntülemek
için hangi menü kullanılır?

A) Ekle B)Veri C)Biçim D)Dosya

30. Biçim boyacısının işlevi nasıl sonlandırılır?

A) Kopyala tuşu ile B) Yapıştır tuşu ile C) Esc tuşu ile D) Hiçbiri
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EK-13. UYGULAMA SINAVI
Yönerge

Sizlere verilen ekteki uygulama kağıdında gördüğünüz tüm düzenlemeleri ve

hesaplamaları Excel belgenizde uygulamanız gerekmektedir. Yapmanız gereken

düzenlemelere ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başarılar.

Sorular (70 puan)
1. 9 satırlık ve 10 sütunluk bir tablo oluşturunuz (2 puan)

2. İlk satırdaki hücreleri birleştiriniz ve "Gelir Hesaplaması" başlığı atınız.
(1 puan)

3. "Gelir Hesaplaması" başlığını Arial yazı tipinde ve 12 punto yazı boyutunda siyah
renkle ve koyu olarak (1 puan) yazarak yazıyı ortalayınız.(1 puan)

4. İlk satırın arka planını sarı renkte renklendiriniz (1 puan)
5.Tablonun ikinci satırını istenilen verilere göre doldurunuz (1 puan)
6. İkinci satırda otomatik sığdır (text wrap) özelliğini kullanınız.(2 puan)
7. A2 hücresinden A9 hücresine kadar olan alanları verilen verilere göre doldurunuz.

(1 puan)
8. Yazıları Arial yazı tipinde formatlayınız (1 puan)
9. Yazıları 10 piksel yazı boyutunda siyah olarak yazınız.(1 puan)

10. B2 hücresinden B9 hücresine kadar olan alanı verilen verilere göre doldurunuz
(1 puan)

11. B3 hücresindeki sayıyı finansal formatta  formatlayınız(2 puan)

12. B3 hücresindeki sayıyı ondalık kesir sıfır olacak şekilde formatlayınız (2 puan)
13. B3 hücresine $ stilini uygulayınız (2 puan)

14. B9 hücresine kadar olan alanı biçim boyacısı kullanarak formatlayınız (3 puan)
15. C3 ten D9 a kadar olan alana istenilen verileri giriniz (1 puan)

16. B3 hücresinde kullandığınız formatı biçim boyacısı kullanarak C3 ten D9 a kadar
olan alana uygulayınız (3 puan)

17. E3 hücresine aşağıdaki formülü uygulayınız
E3=SUM(B3:D3)          (3 puan)

18. E4 ten E9 a kadar olan alanı otomatik formül çoğaltma özelliğini kullanarak
doldurunuz  (3 puan)
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19. F3 hücresine aşağıdaki formülü uygulayınız
F3=IF(E3>3000;"Yes";"No")                   (3 puan)

20. F4 ten F9 a kadar olan alanı otomatik formül çoğaltma özelliğini kullanarak
doldurunuz     (3 puan)

21. G3 hücresine aşağıdaki formülü uygulayınız
G3=IF(F3="Yes";E3-B19;E3)             (3 puan)

22. G4 ten G9 a kadar olan alanı otomatik formül çoğaltma özelliğini kullanarak
doldurunuz.      (3 puan)

23. H3 ten H9 a kadar olan alanı verilen verilere göre doldurunuz
(1 puan)

24. H3 ten H9 a kadar olan alana % stilini uygulayınız (1puan)

25. I3 hücresine aşağıdaki formülü uygulayınız.
I3=H3*G3         (3 puan)

26. I4 ten I9 a kadar olan alanı  otomatik formül çoğaltma özelliğini kullanarak
doldurunuz          (3 puan)

27.J3 hücresine aşağıdaki formülü uygulayınız
J3=G3-I3     (3 puan)

28. J4 ten J9 a kadar olan alanı otomatik formül çoğaltma özelliğini kullanarak
doldurunuz (3 puan)

29. İstatistiksel fonksiyonları kullanarak aşağıda istenilenleri hesaplayınız:

Ortalama Net Gelir        (2 puan)
Maximum Net Gelir       (2 puan)
Minimum Net Gelir        (2 puan)
Net Gelirlerin Toplamı   (2 puan)

30.Tabloda verilen verileri kullanarak çalışanlara ait net gelir grafiğini  3 boyutlu
ayrışmış pasta seçeneğini kullanarak çizdiriniz. (4 puan)



148

A B C D E F G H I J

1 Gelir Hesaplaması

2 Çalışan Maaş Kira Diğer
Toplam

Gelir Vergi

Kesinti
sonrası

gelir
Vergi
Oranı

Vergi
Miktarı NetGelir

3 Serdar $2.500 $3.500 $3.890 10%
4 Yakup $3.250 $5.500 $1.650 10%
5 Ahmet $2.850 0%
6 Deniz $2.200 $500 0%
7 Meltem $500 $22.000 15%
8 Seyhan $2.750 $1.000 0%
9 İzzet $4.580 $4.560 10%

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
Kesinti
tutarı $3.000

20
21
22
23
24
25
26
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EK-14. UYARLANABİLİR  İÇERİK OLAN, UYARLANABİLİR GEZİNME OLAN VE
HİÇ UYARLAMA OLMAYAN ORTAMLAR İÇİN HAZIRLANAN KONTROL LİSTESİ

Uyarlanabilir içerik olan, uyarlanabilir gezinme olan ve hiç uyarlama olmayan

üç farklı ortama göre hazırlanmış kontrol listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sizden, aşağıdaki kontrol listesinde bulunan maddelere göre, A bölümünü her üç

ortam için ayrı ayrı, B bölümünü uyarlanabilir içerik olan ortam için , C bölümünü

uyarlanabilir gezinme olan ortam için değerlendirmeniz beklenmektedir.

Maddelerde belirtilen özelliğin size sunulan ortamda bulunduğunu

düşünüyorsanız “√”, düşünmüyorsanız “X” şeklinde işaretleyiniz ve öngördüğünüz

düzeltmeleri “Açıklama “ sütununda belirtiniz. Vakit ayırdığınız ve katkıda

bulunduğunuz için  teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

MELTEM  ERYILMAZ
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A Bu bölümde,
aşağıdaki özelliklerin
yanda belirtilen üç
ortamda da bulunup
bulunmadığını teyid
ediniz

Uyarlanabilir
İçerik Olan
Ortam

Uyarlanabilir
Gezinme
Olan Ortam

Uyarlanabilir
Olmayan
Ortam

Açıklama

1 Konu Listesi
gösterilmektedir

2 Forum ortamı vardır
3 Haftalık plan

bulunmaktadır
4 Katılımcı Listesi

görülmektedir
5 Öğrencilerin siteye giriş

çıkışları için şifreleri
bulunmaktadır

6 Öğrencilerin sisteme
giriş saatleri
görülmektedir

7 Sohbet ortamı
bulunmaktadır

8 Öğrencilere bireysel
mesaj gönderebilme
özelliği bulunmaktadır

9 Takvim özelliği
bulunmaktadır

10 Derse giriş
yapıldığında kullanıcı
isminin sayfada
görüntülenme özelliği
bulunmaktadır

11 Haberler
görüntülenmektedir

12 Ana konu başlığı ile
ilgili sayfaya
gidildiğinde konuya ait
alt başlıklar
görülebilmektedir

13 Alt başlıkların üzerine
tıklandığında sayfa
içerisinde ilgili yerlere
ulaşabilmektedir

14 Ders içerikleri, yazılı
anlatım, resim ve video
ile desteklenmiştir

15 Ayrıntı düzeyi farklı
olsa da, müfredattaki
bütün konular
öğrencilere
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verilmektedir
B Bu bölümde,

aşağıdaki özelliklerin
sadece uyarlanabilir
içerik olan ortamda
bulunup
bulunmadığını teyid
ediniz

16 Ders içeriklerinde ilave
açıklama gerektiren
kelimeler ya da
bölümler ihtiyaç
duyulduğunda üzerine
tıklanarak açılan esnek
metinler şeklinde
tasarlanmıştır

17 Her konu başlığına ait
en az bir adet esnek
metin uygulaması
bulunmaktadır

18 Esnek metinlerin
üzerine gelindiğinde
imleç bağlantı
olduğunu belli edecek
şekilde
farklılaşmaktadır

19 Bütün öğrenciler esnek
metinleri açma şansına
sahiptir

C Bu bölümde,
aşağıdaki özelliklerin
sadece uyarlanabilir
gezinme olan
ortamda bulunup
bulunmadığını teyid
ediniz

20 Her haftaya ait en az
bir konu yeterli bilgi
düzeyinde olan
öğrencilere
gösterilmemektedir

21 Konular üzerinde
ilerlerken kritik
noktalarda sorular
sorularak bilgi düzeyi
test edilmektedir

22 Sorunun cevabının
bilinmediğini gösteren
davranış durumunda o
konuya ait tamamlayıcı
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bilgi verilmektedir.
23 Yeterli bilgi düzeyine

sahip öğrencilere
sunulan bilgiler temel
düzeyde bilgi sunulan
öğrencilere göre daha
az ayrıntılıdır

24 Temel düzeyde bilgi
sunulan öğrenciler
istedikleri zaman o
haftaya ait sorulara
cevap verme şansına
sahiptir

25 Temel düzeyde bilgi
sunulan öğrenciler
sorulara doğru cevap
verme durumunda
sistem tarafından
yeterli bilgi düzeyinde
algılanarak o konuyu
daha az ayrıntılı olarak
izleyebilmektedirler

 Her üç ortam da 1-14 maddelerinde belirtilen özelliklere büyük oranda sahiptir.

 Uyarlanabilir içerik ortamı, 15-18 maddelerinde belirtilen özelliklere büyük
oranda sahiptir.

 Uyarlanabilir gezinme ortamı, 19-24 maddelerinde belirtilen özelliklere büyük
oranda sahiptir.
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EK-15. GEZİNME UYARLAMASI OLAN ORTAMDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN
HAFTALARA GÖRE BİLİŞSEL YÜK DURUMLARI

Düzey H1 H2 H3 H4 H5 Ortalama
1 Başlangıç 5 5 4 5 4 4,6
2 Başlangıç 5 5 3 6 5 4,8
3 Başlangıç 5 4 3 5 4 4,2
4 Başlangıç 5 3 5 6 4 4,6
5 Başlangıç 5 3 5 6 4 4,6
6 Başlangıç 5 5 4 7 8 5,8
7 Başlangıç 5 5 4 4 4 4,4
8 Başlangıç 5 5 3 5 6 4,8
9 Başlangıç 5 5 4 6 7 5,4

10 Başlangıç 6 5 5 5 5 5,2
11 Başlangıç 6 5 5 7 7 6
12 Başlangıç 6 5 5 5 6 5,4
13 Başlangıç 6 5 4 6 5 5,2
14 Başlangıç 4 5 6 8 7 6
15 Başlangıç 7 8 8 8 7 7,6
16 Başlangıç 6 7 7 8 8 7,2
17 Başlangıç 5 7 7 9 8 7,2
18 Başlangıç 6 7 6 7 6 6,4
19 Başlangıç 8 7 6 8 7 7,2
20 Başlangıç 7 8 6 7 7 7
21 İleri 2 2 1 2 2 1,8
22 İleri 1 1 2 4 1 1,8
23 İleri 1 1 2 3 1 1,6
24 İleri 1 2 3 3 1 2
25 İleri 1 2 2 4 2 2,2
26 İleri 1 2 5 4 7 3,8
27 İleri 3 2 4 4 3 3,2
28 İleri 1 3 2 2 1 1,8
29 İleri 3 3 2 3 4 3
30 İleri 5 4 4 3 5 4,2
31 İleri 3 2 4 3 2 2,8
32 İleri 1 1 2 1 4 1,8
33 İleri 2 4 3 2 4 3
34 İleri 3 4 3 2 3 3
35 İleri 2 4 3 3 4 3,2
36 İleri 4 2 1 5 5 3,4
37 İleri 4 4 3 4 3 3,6
38 İleri 4 2 2 3 4 3
39 İleri 4 3 3 4 5 3,8
40 İleri 4 3 2 4 5 3,6
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EK-16. İÇERİK UYARLAMASI OLAN ORTAMDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN
HAFTALARA GÖRE BİLİŞSEL YÜK DURUMLARI

Düzey H1 H2 H3 H4 H5 Ortalama
41 ileri 1 4 3 1 2 2,2
42 ileri 1 1 3 1 2 1,6
43 ileri 1 3 3 2 3 2,4
44 ileri 1 1 3 4 3 2,4
45 ileri 5 5 3 4 3 4
46 ileri 5 5 5 4 2 4,2
47 ileri 5 3 5 2 3 3,6
48 ileri 5 3 4 2 3 3,4
49 ileri 5 6 4 4 3 4,4
50 ileri 4 3 4 4 3 3,6
51 ileri 5 6 1 3 3 3,6
52 ileri 2 3 1 3 2 2,2
53 ileri 2 2 2 3 2 2,2
54 ileri 2 2 3 3 2 2,4
55 ileri 3 3 2 2 3 2,6
56 ileri 3 2 1 2 3 2,2
57 ileri 3 4 3 2 3 3
58 ileri 6 5 2 2 3 3,6
59 ileri 3 4 3 3 4 3,4
60 ileri 3 5 4 3 4 3,8
61 Başlangıç 2 3 3 4 4 3,2
62 Başlangıç 6 5 7 5 5 5,6
63 Başlangıç 6 5 7 5 5 5,6
64 Başlangıç 6 5 7 6 5 5,8
65 Başlangıç 3 4 5 5 4 4,2
66 Başlangıç 7 6 7 5 4 5,8
67 Başlangıç 7 8 6 5 6 6,4
68 Başlangıç 8 8 7 7 6 7,2
69 Başlangıç 8 7 4 6 5 6
70 Başlangıç 4 3 4 7 5 4,6
71 Başlangıç 4 6 6 8 5 5,8
72 Başlangıç 4 3 2 7 5 4,2
73 Başlangıç 4 5 5 8 7 5,8
74 Başlangıç 6 5 5 7 6 5,8
75 Başlangıç 5 4 6 8 7 6
76 Başlangıç 5 4 4 9 7 5,8
77 Başlangıç 5 4 5 8 7 5,8
78 Başlangıç 5 4 5 7 5 5,2
79 Başlangıç 5 4 4 7 6 5,2
80 Başlangıç 5 4 3 6 7 5
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EK-17. UYARLAMA OLMAYAN ORTAMDA ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN
HAFTALARA GÖRE BİLİŞSEL YÜK DURUMLARI

Düzey H1 H2 H3 H4 H5 Ortalama
81 İleri 5 4 5 3 3 4
82 İleri 2 3 3 3 2 2,6
83 İleri 2 2 3 4 3 2,8
84 İleri 2 2 4 4 3 3
85 İleri 2 5 6 5 5 4,6
86 İleri 7 6 5 5 4 5,4
87 İleri 1 1 2 4 4 2,4
88 İleri 1 1 1 2 2 1,4
89 İleri 3 4 3 5 4 3,8
90 İleri 5 3 2 6 5 4,2
91 İleri 5 2 2 6 5 4
92 İleri 5 3 2 6 6 4,4
93 İleri 5 6 4 7 6 5,6
94 İleri 5 4 3 5 5 4,4
95 İleri 4 5 3 5 5 4,4
96 İleri 4 3 2 5 4 3,6
97 İleri 4 5 3 6 6 4,8
98 İleri 6 7 4 5 5 5,4
99 İleri 4 2 1 3 4 2,8

100 İleri 5 4 3 3 3 3,6
101 Başlangıç 5 4 5 4 7 5
102 Başlangıç 5 3 5 7 8 5,6
103 Başlangıç 5 4 5 7 7 5,6
104 Başlangıç 5 5 5 7 7 5,8
105 Başlangıç 6 8 7 7 7 7
106 Başlangıç 6 7 8 8 7 7,2
107 Başlangıç 5 6 8 9 8 7,2
108 Başlangıç 4 3 8 9 8 6,4
109 Başlangıç 4 5 8 7 8 6,4
110 Başlangıç 4 5 9 8 8 6,8
111 Başlangıç 8 8 9 8 9 8,4
112 Başlangıç 8 9 8 8 8 8,2
113 Başlangıç 8 9 9 8 8 8,4
114 Başlangıç 8 8 7 8 8 7,8
115 Başlangıç 7 8 7 7 8 7,4
116 Başlangıç 7 7 7 9 8 7,6
117 Başlangıç 7 8 9 8 9 8,2
118 Başlangıç 7 9 9 8 9 8,4
119 Başlangıç 7 9 9 9 9 8,6
120 Başlangıç 7 7 8 9 8 7,8
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