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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, 2005-2006 öğretim yılında Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim elemanlarının genel 
olarak teknolojiye ilişkin tutumlarının incelenmesi amaç-
lanmıştır. Araştırma, öğretim elemanlarının teknolojiye 
yönelik tutumlarının, değişik özelliklerinden nasıl etkilen-
diğini tanımlamaya yönelik bir çalışmadır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 224 kişi alındı. Bunla-
rın 68’i Profesör , 40’ı Doçent, 44’ü Yardımcı Doçent, 
58’i Araştırma Görevlisi ve 14’ü uzmandır. Çalışmamız-
da bağımlı değişkenlere hangi tutum değişkenlerinin na-
sıl bağlandığı tespit edildi. Tutumları farklılaştıran mad-
delerin ortaya çıkması amaçlandı. Tutum maddeleri için 
likert tipinde form uygulandı.  

Bulgular: Öğretim üyelerinin teknoloji fuarlarına katılma 
isteği tutumları farklı oldu. Araştırma görevlileri diğer 
ünvanlara göre daha olumlu tutum takınmışlardır. Tekno-
loji fuarlarına katılmakta kararsız kalan öğretim üyeleri, 
alanlarında yeni öğretim teknolojisinin uygulanmasını is-
tedikleri gözlendi. Bağlı bulundukları bölüm, teknolojinin 
insanın yerini alacağı konusundaki tutumlarını belirledi. 
Öğretim üyelerinin, "teknolojinin insanın yerini alacağına 
dair" görüşe kararsız kaldıkları söylenebilir. Bu maddeye 
hiç katılmayan kişilerin cerrahi bilimlerde yoğunlaştığı 
gözlendi.  

Sonuç: Genel olarak öğretim üyeleri teknolojiye karşı 
olumlu tutum sergilemektedir.  

Anahtar kelimeler: Teknoloji, tutum, CHAID, Tıp Fakül-
tesi, Öğretim üyesi 

ABSTRACT 

Aim: In this study, the attitudes of teaching staff of Fac-
ulty of Medicine, Dicle University, in the 2005-2006 aca-
demic year about technology was intended to be exam-
ined. This research is a study on how teaching staff are 
affected with their different characteristics. 

Materials and Methods: Our study 224 persons were 
taken. Of the persons, 68 were professor, 40 were As-
soc Professor, 44 were Assistant Professors, 58 were 
research assistants and 14 were expert. In our study, 
how the attitude variables were connected to the de-
pendent (target) variables was determined. The emer-
gence of attitudes of different items has been intended to 
be studied on. Likert type form was applied for attitude 
items. 

Results: The attitudes on the wish of the teaching staff 
to join technology fairs were found to be different. Re-
search assistants were found to have positive attitudes 
compared to the higher rank teaching staff. It was seen 
that the teaching staff who were indecisive to join the 
technological fairs wanted new instructive technologies 
to be used in their areas. Their departments determined 
their attitudes. It can be said that the teaching staff are 
indecisive about the opinion that ‘technology will take 
place of human beings’. It was found that the ones who 
did not agree with this item were mostly from Surgery 
Department.  

Conclusion: In general, the academic staff have posi-
tive attitudes towards technology.  

Key words: Technology, attitudes, CHAID, Faculty of 
Medicine, academic staff. 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı 2005-2006 öğretim yılında 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Eleman-
larının teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek-
tir. Akademisyenlerin teknolojiye karşı tutumun 
incelenmesi, teknolojinin ileride nasıl yapılanacağı 
hakkında bilgi verici olacağı düşünülmüştür.  

Teknoloji uygulamaları, insanın ortaya çıkı-
şından itibaren vardır. Çünkü insanoğlu dünyayı 
daha yaşanabilir duruma getirmek için tarih bo-
yunca doğayı kontrol altına alma ve kendi istediği 
yönde yönlendirme çabasına girmiştir. İnsanlar 
teknoloji ürettiklerinin farkında olmadan doğayla 
başa çıkma, giyinme, barınma, yiyecek saklama ve 
benzeri ihtiyaçlarını karşılamışlardır1. Bugünkü an-
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lamda bilimsel çalışmalar başlamadan önce tekno-
loji büyük bir aşama kaydetmiştir. Bir kurum ola-
rak bilim, teknolojiden binlerce yıl sonra oluşmuş-
tur. 18. yy dan sonra teknoloji bilimin uygulama 
alanı olmuş, 19. ve 20. yy da bilimin, teknolojinin 
gelişmesinde etkisi büyük olmuştur2. 

Türkiye’de ise bilim ve teknoloji politikaları 
genellikle planlı dönemden sonra ortaya çıkmıştır. 
Kalkınma planlarında bilim ve teknolojiyle ilgili 
yapılması gerekenler verilmiştir. Bu planlarda bi-
lim ve teknoloji transferi, yurt dışına gönderilecek 
öğrenci sayısının artırılması, araştırma ve geliştir-
meye daha çok önem verilmesi ve teknoloji temelli 
bir toplum yaratma gibi genel başlıklar bulunmak-
tadır3.  

Bir çalışmaya göre teknoloji gelişirken insan-
ların her zaman teknolojiye bakışı olumlu olma-
mıştır. Sanayi toplumuna geçişin temel motoru, 
buharlı makinelerin keşfi olurken bilgi toplumuna 
geçişte bilgisayarlar, iletişim teknolojileri, mikro 
elektronik, robotlar, biyoteknoloji ve fiber optik 
yeni makine ve malzemelerin üretimi itici rol oy-
namaktadır4. Başka bir deyişle batının endüstriyel 
teknolojisinin ufku kaldıraç, çark, şaft, makara, 
manivela ve motorların gözle görülür elle tutulur 
dünyasından atom, molekül, elektromanyetik dal-
ga, indüksiyon, bakteri, virüs ve genlerin gözle gö-
rülmeyen, hatta kolaylıkla zihinlerde canlandırıl-
mayan dünyasına doğru kaymıştır5. 

Teknolojinin insanlara yarar sağlayacağı da 
diğer bir çalışmaya göre şöyledir; Teknoloji, tüm 
insanlığın bilgi birikiminin uygulanmasıdır. Tek-
noloji kavramı içerisinde bilme, düşünme ve yap-
manın birleştirilmesi bulunur. Teknoloji sayesinde 
insanlar fiziki dünyada meydana gelen değişmelere 
daha kolay uyum sağlarlar ve iş yapma kapasitele-
rini artırırlar. Teknolojinin etkileri sadece fiziksel 
bilgi alanında olmaz, sosyal alanda da etkileri 
olur6. 

Teknolojinin değişimi göz önüne alındığında, 
değişmeyen tek şeyin değişim olduğu ortaya çık-
maktadır. Teknoloji bilimin uygulama alanı olduk-
tan sonra bilime yön verenlerin yani akademisyen-
lerin değiştiği tarihsel açıdan açıktır. Teknoloji, bi-
lim ve akademisyenler dinamiği birbirini etkiler-
ken, insan olan akademisyenlerin bu değişime nasıl 
baktıkları önem kazanmaktadır. Teknoloji kavra-
mını, bilme, düşünme ve yapmanın oluşturduğunu 
söylemişlerdir6. Bu kavramların insan benliğini 
oluşturan bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davra-
nışlara paralel olduğu görülür.  

Bilişsel davranışlar, bilmeyle ilgili davranış-
lardır. Bir olguyu bilmek veya bilmemek bilişsel 
bir davranıştır. Psikomotor davranışlar ise beyin ve 
kas koordinasyonu gerektiren, eylem sonucunda 
isimlendirilen davranıştır. Duyuşsal davranışlar ise 
bir olguya karşı tutumu ifade ederler. Eğitim ile il-
gili başka bir araştırma incelendiğinde, akademis-
yenlerin, teknolojiye yönelik bilişsel ve psikomotor 
niteliklerinin tek başına yeterli olmadığı, duyuşsal 
niteliklerinin de çok önemli olduğu unutulmamalı-
dır. Eğitim araştırmalarında da vurgulandığı gibi, 
teknolojiye karşı olumlu tutum geliştiren öğretim 
elemanları, teknolojiyi eğitime entegre etmede 
olumsuz tutum geliştiren öğretim elemanlarından 
daha başarılı olmaktadır12,9,7,8. 

Tutum, bireyin çevresindeki herhangi bir ko-
nuya karşı sahip olduğu bir tepki ön eğilimini ifade 
eden, bireyin davranışlarına yön veren ve karar 
verme sürecinde yanlılığa neden olan bir olgudur. 
Bireyin tutumları gözle görülemez; fakat onun dav-
ranışlarına bakarak bir objeye ilişkin tutumu hak-
kında bilgi sahibi olunabilir. 

Eğer bir obje ya da olaya karşı geliştirilen tu-
tum olumlu ise, onunla ilgili kararların olumlu ol-
ma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle tutumlar, 
geleceğe yönelik bir karar niteliği taşımaktadır10,11. 
Teknolojinin gelişimi tutum açısından incelendi-
ğinde, teknolojinin sadece kullanılması ve faydala-
nılması teknolojinin gelişmesi anlamına gelmeye-
ceği, onu kullananlarında teknoloji hakkındaki tu-
tumları teknolojinin ilerideki gelişim süreci hak-
kında bilgi vereceği ortaya çıkmaktadır.  

Tutumun, literatür ışığında insanların gelecek-
teki davranışlarına yön vereceği bu kadar önemli 
olduktan sonra, teknolojinin önemli değişkeni olan 
akademisyenlerin tutumlarının ölçülmesi ileride 
teknolojinin gelişimi sürecinde bilgi verici olabilir. 
Bu tahminden yola çıkılarak teknolojiye karşı aka-
demisyenlerin tutumları, çok değişkenli istatistik-
sel analiz metodu olan CHAID (Chi-squared 
Automatic Interaction Detection) analizi ile yo-
rumlanmaya çalışılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 85 Profesör, 
46 Doçent, 71 Yardımcı Doçent, Dr. 312 Araştırma 
Görevlisi olmak üzere toplam 514 kişi evreni oluş-
turmaktadır. Örneklem için ise öğretim elemanları-
nın hepsine gidilmesi amaçlanmış fakat ankete 224 
kişi dahil olmuştur. 
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Çalışmada 2005-2006 öğretim yılında Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarına 
“Teknolojiye Karşı Tutum” ölçeği uygulanmıştır. 
Hazırlanan anket formunda öğretim elemanlarının 
özellikleri (yaş, cinsiyet, hizmet süresi, akademik 
ünvan, bağlı bulunduğu bölüm, birimdeki görevi, 
yabancı dil, yurt dışında eğitim alma durumu ve 
kişisel bilgisayara sahip olma durumu) 9 soru ve 
teknolojiye karşı tutum ölçeği yer almaktadır. Tu-
tum ölçeği likert tipinde olup, ankete katılanların 
sorulara “tamamen katılıyorum, katılıyorum, karar-
sızım, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum” şeklinde 
cevap kutularına işaret koymaları istenmiştir. Soru-
lara sırasıyla 5-4-3-2-1 puan verilmiştir. Olumsuz 
anlam taşıyan sorulara tersten (1-2-3-4-5) puanla-
ma yapılmıştır. Teknolojiye karşı tutum ölçeği Ak-
baba tarafından geliştirilmiş ve 37 maddeden 
oluşmuştur. Ölçeğin Akbaba tarafından yapılan 
güvenirlik çalışmasında, toplam ölçek için 
cronbach alpha katsayısı 0.91 olarak bulunmuş-
tur12.  Başka bir çalışmada ise benzer özellik göste-
ren örneklem için cronbach alpha katsayısı 0.89 
olarak bulunmuştur13. 

Anketten elde edilen verilerin önce frekans 
tablolarına bakıldı. Likert ölçeği varsayımı olan 
yeter örneklem sayısı testteki değişken sayısının en 
az 5 katı kadar olmasına dikkat edildi. Diğer likert 
tipi anket çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın 
güvenirlik katsayısı olan cronbach alpha 0.91 ola-
rak bulundu. Sonra anketteki verilere iki aşamalı 
kümeleme (Two Step Cluster) analizi uygulandı. 
İki aşamalı kümeleme analizi sonunda kümelere 
ayrılan anket birimlerinin küme numaraları verile-
rin sonuna 38. değişken olarak eklendi. Oluşan 38. 
değişken, CHAID analizinde etki değişkeni olarak 
kullanıldı. 

Anketin ön yüzünde bulunan değişkenlerin 
teknolojiye karşı tutumda nasıl açıklayıcı rol oyna-
dıklarını bulmak için CHAID analizi yapıldı. Tes-
tin likert tipinde cevap aranan maddeleri bağımsız 
değişkenler olarak alındı. Yaş, cinsiyet, akademik 
unvan gibi değişkenler ise bağımlı değişkenler ola-
rak alındı. Tek tek bağımlı değişkenler testteki tu-
tum maddeleriyle eşleştirilip analiz yapıldı. Çalış-
manın verileri SPSS 13.0 paket programı ile değer-
lendirildi15. 

CHAID analizi, oluşturulan eşleşmedeki de-
ğişkenler arasındaki ilişkileri belirlediği gibi, so-
nuçlarını bir ağacın dalları şeklinde anlaşılır bir şe-
kil ile ifade eden yöntemdir14. CHAID analizi, de-
ğişkenlerdeki varyasyonu gruplar arası maksimum 
gruplar içi minimum olacak şekilde farklı alt bö-
lümlere tekrarlı olarak ayırarak işlem yapar. Bu iş-
lemeler gerçekleşirken CHAID analizi bazı varsa-
yımları dikkate almadan da işlem yapabilir. Buna 
CHAID analizinin avantajları olarak bakılabilir.  

Bu avantajlar; bağımlı ve bağımsız değişken-
deki veri yapısı nominal veya ordinal olabilir, bun-
dan başka bağımsız değişkendeki veri yapısının 
aynı tip ölçekle ölçülmüş olmasına gerek yoktur. 
Bağımlı değişkeni en çok etkileyen, homojen grup-
lara ayrılmış diğer değişkenler ve grupları en iyi 
açıklayan homojen alt değişkenler şeklinde ağaç 
diyagramı oluşturur15. Bu homojen gruplar oluştu-
rulurken her bir değişkeni açıklamada en iyi açık-
layıcı belirlenir. Veriler seçilen bu açıklayıcıya gö-
re tekrar homojen gruplara ayrılır ve her grup ba-
ğımsız olarak tekrar analiz sürecine girer ve yine 
alt homojen gruplar oluşturulur16. 

Hedef değişkene göre istatistiksel olarak 
önemli bir fark olmadığında, herhangi bir düğüm-
deki(node) en iyi ayırmayı belirlemek için tahmin 
edici değişkenin uygun kategori çiftleri birleştirilir. 
Bu birleşme hiçbir önemsiz çift bulunmaya kadar 
devam eder. Bu değişkenlerden en iyi açıklayıcı 
değişken seçilir ve düğüm ayrılır15. CHAID anali-
zi, kategorik değişkenlere ilişkin veri kümesini ve 
bağımlı değişkeni en iyi açıklayabilecek şekilde 
ayrıntılı homojen alt gruplara böler. CHAID anali-
zi bu bağımlı gruplamayı yaparken Ki-kare anlam-
lılık testini kullanır. Değişkenlerin gruplara bö-
lünmesinin uygun olup olmamasına bakarken 
Bonferroni düzeltilmiş p değeri kullanılarak karara 
bağlanır17. 

BULGULAR 

Araştırmamızda, ankete katılan 224 (kişinin 
%43,5’ i) öğretim elemanları ve teknoloji tutum 
ölçeğindeki maddelerle sınırlıdır. Öğretim eleman-
larının demografik özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de 
ve Teknoloji Tutum Ölçeğine verdikleri cevaplar 
Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Öğretim elemanlarının özellikleri 

Özellikler Frekans 
Yüzde 
(%) 

Toplam 
Yüzde (%) 

24-34 58 25.9 25.9 

35-45 114 50.9 76.8 

46-56 38 17.0 93.8 
Yaş 

57-67 14 6.3 100.0 

Erkek 168 75.0 25.0 
Cinsiyet 

Kadın 56 25.0 100.0 

1-5 yıl 30 13.4 13.4 

6-10 yıl 38 17.0 30.4 

11-15 yıl 42 18.8 49.1 

16-20 yıl 60 26.8 75.9 

Hizmet Süresi 

21 yıl ve üstü 54 24.1 100.0 

Profesör Doktor 68 30.4 30.4 

Doçent Doktor 40 17.9 48.2 

Yardımcı Doçent Doktor 44 19.6 67.9 

Uzman Doktor 14 6.3 74.1 

Akademik ünvan 

Araştırma Görevlisi 58 25.9 100.0 

Temel Bilimler 92 41.1 41.1 

Dahili Bilimler 76 33.9 75.0 Bağlı Bulunduğu Bölüm 

Cerrahi Bilimler 56 25.0 100.0 

ABD Başkanı 26 11.6 11.6 

Bölüm öğretim üyesi 138 61.6 73.2 Bölümdeki Görevi 

Ar-Ge Görevlisi 60 26.8 100.0 

İngilizce 196 87.5 87.5 

Almanca 4 1.8 89.3 

Fransızca 8 3.6 92.9 
Yabancı Dil 

2 ve daha fazla dil 16 7.1 100.0 

Evet 32 14.3 14.3 
Yurt Dışı Eğitim 

Hayır 192 85.7 100.0 

Evet 206 92.0 92.0 
Kişisel Bilgisayar 

Hayır 18 8.0 100.0 

 

“Yaş” değişkeni bağımlı değişken olarak alın-
dığında; testteki 37 tutum maddeleriyle açıklamak 
istediğimizde; “Kendimi teknolojik gelişmeleri öğ-
renmek için yaşlı bulurum” maddesiyle bağlandı. 
Bu maddeye cevap verenlerden 35-45 yıl arasında 
yaş grubunun belirleyici olduğu 124 kişinin 
(%55,4) bu maddeye hiç katılmadığını göstermek-
tedir. Geri kalan 100 kişinin (%44,6) bu maddede 
diğer tutumları sergilediği görülmektedir. Bu mad-
deye hiç katılmayan 124 kişinin (%55,4) testteki 
diğer maddelerden “Teknolojiye bağımlı olmaktan 
korkarım” maddesine bağlandığını ve 52 kişinin 

(%23,2) bu maddeye hiç katılmadığını, 72 kişinin 
de (%32,1) farklı tutumlar gösterdiği görülmekte-
dir.  

 Cinsiyet değişkeni bağımlı değişken olarak 
alındığında; 

“Cinsiyet” değişkenini bağımlı değişken alıp 
testteki tutum maddeleriyle açıklamak istediğimiz-
de; “İnternette araştırma yapmaktan hoşlanırım” 
maddesinin erkekler lehine belirleyici olduğu gö-
rüldü. Çalışmada, 88 kişinin (%39,3) bu maddeye 
tamamen katılmadığını göstermektedir. Geriye ka-
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lan 136 kişinin (%60,7) farklı tutumlar sergilediği-
ni göstermektedir. 

Hizmet süresi değişkeni bağımlı değişken ola-
rak alındığında; 

“Hizmet süresi” değişkenini bağımlı değişken 
alıp testteki tutum maddeleriyle açıklamak istedi-
ğimizde; “Okul yönetiminde teknolojinin yarar ge-
tireceğine inanmam” maddesiyle açıklandı. Bu 
maddeye cevap verenlerden 16-20 yıl hizmet süresi 
bulunanların belirleyici olduğu 134 kişinin (%59,8) 
bu maddeye hiç katılmadığını göstermektedir. 21 
yıl ve üstü hizmet süresi olan kişilerin etkili olduğu 
90 kişinin (%40,2) bu maddeye farklı tutumlar ta-
kındığı görülmektedir. Maddeye hiç katılmayan 
134 kişinin (%59,8) testteki diğer maddelerden 
“İnsanlarla teknolojik gelişmeler üzerine konuş-
maktan çekinirim” maddesine bağlandığını ve 58 
kişi (%25,9) bu maddeye hiç katılmamaktadır. 11-
15 yıl hizmet süresi olanlar bu tutumda belirleyici 
gruptur. Geri kalan 76 kişinin (%33,9) farklı tutum 
takındığı görülmektedir. 16-20 yıl hizmet süresi 
olanlar bu tutumda belirleyici gruptur. 

Akademik ünvan değişkeni bağımlı değişken 
olarak alındığında; 

“Akademik ünvan” değişkenini bağımlı değiş-
ken alıp testteki tutum maddeleriyle açıklamak is-
tediğimizde; “Teknoloji fuarlarına katılmaktan 
hoşlanırım” maddesiyle açıklandı. Soruya cevap 
verenlerden araştırma görevlilerinin belirleyici ol-
duğu 66 kişinin (%29,5) bu maddeye tamamen ka-
tıldığını, profesör doktorların belirleyici olduğu 
108 kişinin (%48,2) bu maddeye sadece katıldığını 
ve yine profesör doktor grubunun belirleyici oldu-
ğu 50 kişinin de (%22,3) bu maddeye karşı karar-
sız ve diğer olumsuz tutumları takındığı görülmek-
tedir. Bu maddeye sadece katılan 108 kişinin 
(%48,2) testteki diğer tutum maddelerinden “Oku-
lumda yeni öğretim teknolojilerinin kullanıldığını 
görmek beni mutlu eder” maddesine bağlanmakta-
dır. 52 kişinin (%23,2) bu maddeye tamamen ka-
tıldığını ve geriye kalan 56 kişinin (%25) farklı tu-
tumlar sergilediği görülmektedir. “Okulumda yeni 
öğretim teknolojilerinin kullanıldığını görmek beni 
mutlu eder” maddesinde profesör doktorların belir-
leyici olduğu gözlendi.  

Bağlı bulunduğu bölüm değişkeni bağımlı de-
ğişken olarak alındığında; 

“Bağlı bulunduğu bölüm” değişkenini bağımlı 
değişken olarak alıp testteki tutum maddeleriyle 
açıklamak istediğimizde; “Teknolojinin insanın ye-

rini alacağını düşünürüm” maddesiyle açıklandı. 
Soruya cevap verenlerden cerrahi bilimler grubu-
nun belirleyici olduğu 50 kişinin (%22,3) bu mad-
deye hiç katılmadığını göstermektedir. İkinci dü-
ğümde temel bilimlerin belirleyici olduğu 96 kişi-
nin (%42,9) bu maddede katılmıyorum ve karsızım 
arası tutum takındığını görülmektedir. Üçüncü dü-
ğümde de temel bilimlerin belirleyici olduğu 78 ki-
şinin (%34,8) bu maddeye kararsız, katılıyorum ve 
tamamen katılıyorum şeklinde tutum sergilediği 
görülmektedir.  

Bölümdeki görevi değişkeni bağımlı değişken 
olarak alındığında; 

“Bölümdeki görev” değişkenini bağımlı de-
ğişken alıp testteki tutum maddeleriyle açıklamak 
istediğimizde; “Yeni teknolojileri öğrenmenin za-
man kaybı olduğunu düşünürüm” maddesiyle açık-
landı. Soruya cevap verenlerden öğretim üyelerinin 
bütün düğümlerde belirleyici olduğu, 154 kişinin 
(%68,8) bu maddeye hiç katılmadığını, geri kalan 
70 kişinin (%31,2) bu maddeye diğer tutumları 
sergilediği görülmektedir. 

 
Yabancı dil değişkeni bağımlı değişken olarak 

alındığında; 

“Yabancı dil” değişkenini bağımlı değişken 
alıp testteki tutum maddeleriyle açıklamak istedi-
ğimizde “Teknolojiye bağımlı olmaktan korkarım” 
maddesiyle açıklandı. Soruya cevap verenlerden 
tüm düğümlerde İngilizce lisana sahip grubun be-
lirleyici olduğu görüldü. 130 kişinin (%58) bu 
maddeye hiç katılmıyorum, katılmıyorum şeklinde 
tutum sergilediği görüldü. Geri kalan 94 kişinin 
(%42) bu maddeye kararsızım, katılıyorum ve ta-
mamen katılıyorum şeklinde tutum sergilediği gö-
rülmektedir. 130 kişinin (%58) testteki diğer tutum 
maddelerinden “Teknoloji ile ilgili hizmet içi eği-
tim programlarına katılmak beni rahatsız eder” 
maddesine bağlandığı ve bu 130 kişiden 78 kişinin 
(%34,8) bu maddeye hiç katılmadığını, geriye ka-
lan 52 kişinin de (%23,2) farklı tutumlar içinde ol-
duğu görülmektedir.  

Yurt dışında eğitim alma değişkeni bağımlı 
değişken olarak alındığında; 

“Yurt dışında eğitim alma” değişkeni bağımlı 
değişken alıp testteki tutum maddeleriyle açıkla-
mak istediğimizde; yurt dışında eğitim almayanla-
rın tüm düğümlerde belirleyici olduğu ve “Yeni 
teknolojileri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu 
düşünürüm” maddesine bağlandığı görülmektedir. 
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154 kişinin (%68,8) bu maddeye hiç katılmadığını, 
70 kişinin (%31,2) farklı tutumlar sergilediği gö-
rülmektedir. 154 kişinin (%68,8) testteki diğer tu-
tum maddelerinden “Teknolojiye bağımlı olmaktan 
korkarım” maddesine bağlandığı, 102 kişinin 

(%45,5) bu maddeye katılmıyorum, hiç katılmıyo-
rum şeklinde cevap verdikleri tespit edilmiştir. Ge-
riye kalan 52 kişinin (%23,2) bu maddeye kararsı-
zım, katılıyorum, tamamen katılıyorum şeklinde 
cevap verdikleri görülmektedir.  

Tablo 2. Teknoloji tutum ölçeği 

Teknoloji Tutum Maddeleri 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

1.Günlük işlerimde teknolojiden yararlanmaktan kaçınırım. 4.29 1.14 

2.İnsanları teknolojiyi kullanmaları için özendiririm. 4.16 0.94 

3.Öğrencileri erken yaşlarda teknoloji ile tanıştırmayı faydalı bulmam. 4.13 1.14 

4.Bilgisayar kullanmaktan hoşlanırım. 4.35 0.91 

5.Yeni teknolojileri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünürüm. 4.50 0.90 

6.Meslektaşlarım ile teknoloji üzerine konuşmaktan keyif duyarım. 3.89 1.03 

7.Teknolojideki gelişmelerin okuldaki rolümü azaltacağını düşünürüm. 4.16 1.19 

8.Okulumda yeni teknolojilerin uygulanmasından hoşlanırım. 4.39 0.74 

9.Teknoloji fuarlarına katılmaktan hoşlanırım. 3.93 1.00 

10.Teknoloji ile ilgili hizmet içi eğitim programlarına katılmak beni rahatsız eder. 4.30 0.93 

11.Teknoloji ile ilgili yayınları izlemekten zevk alırım. 4.04 0.86 

12.Okul yönetiminde teknolojinin yarar getireceğine inanmam. 4.39 0.90 

13.Teknoloji ile ilgili televizyon programlarını seyretmekten zevk alırım. 3.92 0.92 

14.Teknolojinin insanları yabancılaştırdığını düşünürüm. 3.45 1.30 

15.E-posta (e-mail) kullanmanın bir kolaylık olduğunu düşünürüm. 4.58 0.66 

16. İnsanlara teknoloji fuarlarına katılmalarını öneririm. 3.86 0.91 

17.Teknolojiye bağımlı olmaktan korkarım. 3.62 1.12 

18.Çalıştığım personelden teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi almaktan hoşlanırım. 3.91 0.85 

19.Teknolojinin insanlar arası etkileşimi azaltacağını düşünürüm. 3.24 1.21 

20.Teknoloji ile ilgili konuşma yapılan ortamlarda bulunmaktan hoşlanırım. 3.77 0.87 

21.Teknolojik gelişmeleri öğrenmek benim için fazladan bir yük sayılır. 4.00 0.99 

22.Öğretim teknolojisinin öğrenmeyi arttırdığını düşünürüm. 4.23 0.76 

23.İnsanları yeni teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirmekten hoşlanırım. 3.95 0.93 

24.Teknolojinin insanı yerini alacağını düşünürüm. 3.69 1.04 

25.İnternette araştırma yapmaktan hoşlanırım. 4.25 0.77 

26.Kendimi teknolojik gelişmeleri öğrenmek için yaşlı bulurum. 4.33 0.95 

27.Teknoloji konusunda oluşturulan gruplara katılmanın faydalı olacağına inanmam. 4.18 0.96 

28. Teknoloji kullanan okulları desteklemem. 4.46 0.76 

29.Okulumda yeni öğretim teknolojilerinin kullanıldığını görmek beni mutlu eder. 4.46 0.81 

30.Personelin gelişen teknolojilerden faydalanmalarını okulum için gerekli görmem. 4.41 0.87 

31.Hizmet içi eğitim programlarında teknolojiye geniş ölçüde yer verilmesini isterim. 4.25 0.71 

32.İnternette araştırma yapmayı bir kolaylık olarak görmem. 4.47 0.75 

33.Teknolojinin bilgiye ulaşmada tek yol olduğunu düşünürüm. 3.01 1.18 

34.Teknolojinin kontrolümüz altında olduğuna inanırım. 3.31 1.12 

35.İnsanlarla yeni teknolojik gelişmeler üzerine konuşmalara girmekten çekinirim. 3.84 0.97 

36.E-posta kullanmak benim için önemli değildir. 4.41 0.91 

37.Teknoloji ile ilgili kitaplar almaktan hoşlanırım. 3.64 1.06 

Genel Ortalama 3.96 1.10 
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Kişisel bilgisayara sahip olma değişkeni ba-
ğımlı değişken olarak alındığında; 

“Evinizde kişisel bilgisayarınız var mı” değiş-
keni bağımlı değişken alıp testteki tutum maddeleri 
ile açıklamak istediğimizde; “İnsanlarla yeni tek-
nolojik gelişmeler üzerine konuşmalara girmekten 
çekinirim” maddesine bağlandığı görülmektedir. 
Soruya cevap verenlerden kişisel bilgisayara sahip 
olanların değişkeni tahmin etmede belirleyici ol-
duğu 60 kişinin (%26,8) bu maddeye hiç katılma-
dığını, 164 kişinin (%73,2) bu maddeye farklı tu-
tumlar takındığı görülmektedir. 164 kişinin de 
(%73,2) testteki diğer tutum maddelerinden “Tek-
nolojinin insanın yerini alacağını düşünürüm” 
maddesine bağlandığını, 98 kişinin (%43,8) bu 
maddeye katılmıyorum, hiç katılmıyorum şeklinde 
cevap vermişlerdir. Geri kalan 66 kişinin (%29,5) 
bu maddeye kararsızım, katılıyorum ve tamamen 
katılıyorum şeklinde tutum sergilediği görülmekte-
dir. Ayrıca evinde kişisel bilgisayarı olmayan 18 
kişinin bu 164 kişi (%73,2) yani farklı tutum takı-
nanların içinde olduğu belirlenmiştir.  

TARTIŞMA 

Yaş değişkenine göre incelendiğinde, kendimi 
teknolojik gelişmeleri öğrenme konusunda hiç yaş-
lı bulmuyorum diyenler çoğunlukta olmuştur. Yaşa 
göre, öğretim üyelerinin teknolojik gelişmelere 
açık olduğu söylenebilir. Teknolojik gelişmelere 
açık olan kişilerin bağlandığı diğer bir maddeye 
göre, teknolojiye bağımlı olma korkusu konusunda 
endişeli oldukları söylenebilir. 

Benzer olarak yapılan çalışmada: öğretim 
elemanlarının genelde teknolojiye ilişkin olumlu 
tutum içinde oldukları ve teknolojiye ilişkin tutum-
larının; yaşa göre farklılaştığını belirtmiştir13. 

İnternet’te araştırma yapmaktan hoşlanırım 
değişkeninin, Cinsiyet değişkenine bağlanması ko-
nusunda farklılaştığı söylenebilir. Bu değişkene 
göre ankete katılanların %60,7 ’si farklı tutum ta-
kınmıştır. Bu bağlanımda, erkeklerin İnternet’te 
araştırma yapmakta olumlu tutum takınma oranı 
kadınlara göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Hizmet süresine göre değerlendirildikleri tak-
dirde, öğretim üyelerinin okul yönetiminde tekno-
lojinin yarar getireceğine inandıkları söylenebilir. 
Bu maddeye olumlu tutum takınanların diğer dü-
ğümlendiği nokta, yeni teknolojik gelişmeler üze-
rine konuşmaktan çekinceleri olduğudur.  

Benzer çalışmada, “Akademisyen olarak ça-
lışma yılı, teknoloji ile ilgili eğitim programına ka-
tılma durumuna göre farklılaşmadığı saptanmış-
tır”13. 

Akademik ünvan değişkenine göre, teknoloji 
fuarlarına katılmaktan hoşlanan öğretim üyelerinin 
maddeye karşı farklı tutumlar sergiledikleri görül-
dü. Araştırma görevlileri burada diğer ünvanlara 
göre daha olumlu tutum takınmışlardır. Teknoloji 
fuarlarına katılmakta kararsız ve olumlu tutum ta-
kınan öğretim üyelerinin, alanlarında yeni öğretim 
teknolojisinin uygulanmasını istedikleri söylenebi-
lir. 

Benzer çalışmada, “Akademik ünvan, akade-
misyen olarak teknoloji ile ilgili eğitim programına 
katılma durumuna göre farklılaşmadığı saptanmış-
tır”13. 

Bağlı bulundukları bölüm değişkenine göre, 
teknolojinin insanın yerini alacağı konusunda tu-
tum ayrılıklarına düştükleri söylenebilir. Öğretim 
üyeleri için bu maddeye karşı kararsız kaldıkları 
söylenebilir. Bu maddeye hiç katılmayan kişilerin 
cerrahi bilimlerde yoğunluk gösterdiği gözlendi. 

Bölümdeki görev değişkeni, öğretim üyeleri 
için yeni teknolojileri öğrenmenin zaman kaybı ol-
duğu konusuna hiç katılmayanların çoğunlukta ol-
duğu değişkendir denebilir. Benzer çalışmada, 
“Kurumda yönetsel sorumluluğa sahip olma ve 
teknoloji ile ilgili eğitim programına katılma du-
rumuna göre farklılaşmadığı saptanmıştır”13. 

Ayrıca ;”Hatay il merkezinde 42 okulda 123 
okul yöneticilerine uyguladığı çalışma sonucunda 
yöneticilerin teknolojiyi benimsemeleri, teknoloji 
ve gelişme, teknolojiyi izleme, teknoloji ve yöne-
tim, teknoloji korkusu, teknoloji ve internet, tekno-
lojiye güven, teknoloji ve karamsarlık, teknoloji 
kullanımı olmak üzere farklı boyutta incelemeler 
sonucunda yöneticilerin teknolojiye karşı olumlu 
tutumları olduğu saptanmıştır”18. 

Yabancı dil değişkenine göre bakıldığında, öğ-
retim üyelerinin teknolojiye bağımlı olma konu-
sunda tutum ayrılıkları yaşadıkları söylenebilir. İki 
ve daha fazla yabancı dil bilen kişilerin hepsi, tek-
nolojiye bağımlı olma konusunda karasız ve olum-
suz tutum takınmışlardır. Bu maddeye olumlu tu-
tum geliştiren kişilerin, teknoloji ile ilgili hizmet 
içi eğitim programlarına katılmak konusunda istek-
li oldukları söylenebilir. 
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Yurt dışında eğitim alma değişkenine göre, 
öğretim üyelerinin yeni teknolojileri öğrenmeye 
zaman ayırtmanın gerekli olduğu söylenebilir. Yurt 
dışında eğitim gören kişilerin oranı, yurt dışında 
eğitim görmemiş kişilere göre olumlu tutum gös-
termede daha yoğundur denebilir. Yeni teknolojile-
re zaman ayırtmanın önemine katılan kişilerin, 
teknolojiye bağımlı olmaktan korkarım maddesin-
de farklı tutumlar gösterdiği söylenebilir. 

Kişisel bilgisayara sahip olma durumu göz 
önüne alındığında, öğretim üyelerinin yeni tekno-
lojik gelişmeler hakkında insanlarla konuşmakta 
farklı tutum gösterdikleri ve çekindikleri söylene-
bilir. Farklı tutum gösterenlerin, teknolojinin insa-
nın yerini alacağı konusunda da farklı tutumda ol-
dukları ve çekindikleri denebilir. 

Konu ile ilgili olarak ;”Bilgisayar kullanma 
becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutum ölçeği 
geçerlik ve güvenirlik çalışması” yapılmıştır19. 

Sonuç olarak; Öğretim elemanlarının, eğitim 
etkinliklerinde güncel teknolojik araç ve gereçlerin 
kullanımı konusunda yönlendirilmeleri gerekli-
dir.Üniversitemizin yüksekokul, fakültelerinde, 
kampüsün tamamına hitap edecek bilgisayar tekno-
lojisi merkezlerinin kurulması gereksinimi var-
dır.Öğretim elemanlarına teknik desteğin sağlan-
ması ayrıca teknolojik araç ve gereçlerin temini 
sağlanmalıdır. Üniversitelerimizde teknoloji kulla-
nımına yönelik benzer çalışmalar yapılmalıdır. El-
de edilecek bulgular eşliğinde alt yapı eksiklikleri 
tamamlanmalıdır. 
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