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Özet: Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme 
deneyimine sahip öğretmen adaylarının aidiyet duyguları 
ile araştırma topluluğu modeli kullanılarak bilişsel, 
toplumsal ve öğretimsel buradalık algılarının 
incelenmesidir. İlişkisel araştırma yöntemlerine göre 
gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 
Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesindeki Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim 
gören 117 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma için veriler 
araştırmacılar tarafından hazırlanan “kişisel bilgi formu”, 
Ersanlı ve Koçyiğit (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan 
“Ait Olma Ölçeği” ve Öztürk (2012) tarafından Türkçeye 
uyarlanan “Araştırma Topluluğu Ölçeği” aracılığı ile 
toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen 
adaylarının aile, meslek ve arkadaş grubuna aidiyet 
duygularının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna göre 
harmanlanmış öğrenme etkinliklerinin öğretmen 
adaylarında sosyal açıdan yabancılaşma ve izolasyona 
neden olmadığı söylenebilir. Bulgulardan ayrıca, öğretmen 
adaylarının; araştırma topluluğu modelinde yer alan 
toplumsal, öğretimsel ve bilişsel buradalık algılarının iyi 
düzeyde olduğu ve birbirleri ile benzer özellikler gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Çevrimiçi araçları kullanma konusunda 
yeterliliği yüksek olan bireylerin bilişsel buradalıkları ve 
mesleki aidiyet düzeyleri de yüksektir. Araştırma 
bağlamında ele alınan araştırma topluluğu ve aidiyet 
duygusuna ilişkin alt boyutlar arasında anlamlı ve pozitif 
bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının 
çevrimiçi araçları kullanma konusunda yeterliklerinin ve 
becerilerinin artırılması onların bilgiyi yapılandırma 
süreçlerine, toplumsal buradalık algılarına ve mesleki 
aidiyetlerine olumlu katkı sağlayacağı belirlenmiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: Araştırma topluluğu, aidiyet, 
harmanlanmış öğrenme, öğretmen adayları 

Abstract: The purpose of this study is to examine sense 
of belonging and perception of cognitive, social and 
teaching presences of prospective teachers, who have 
blended learning experiences. The participants were 117 
prospective teachers at a state university in Ankara. In 
order to collect data, a personal information form, a 
belonging scale and a community of inquiry instrument 
were used. The belonging scale was adapted into Turkish 
by Ersanlı and Koçyiğit (2013) from a scale developed 
by Hagerty and Patusky (1995). The community of 
inquiry instrument was adapted into Turkish by Ozturk 
(2012) from a scale developed by Arbaugh, Cleveland-
Innes, Diaz, Garrison, Ice, Richardson and Swan (2008). 
According to the results, the overall sense of belonging to 
prospective teachers was found to be at a good level. It 
can be said that blended learning activities by prospective 
teachers don’t cause social alienation and isolation. 
Teacher candidates’ social, instructional and cognitive 
presence perception is at a good level and were found to 
be similar to each other. Prospective teachers who have 
high proficiency in using online tools; cognitive 
presence, and occupational belonging levels are 
determined to be high. There is a significant and positive 
relationship among sub-dimensions of the community of 
inquiry and the sense of belonging. It has also been 
determined that prospective teachers' increased 
competence and skills in using online tools will 
positively contribute to their knowledge building 
processes, perception of social presence and occupational 
belonging 
 
Keywords: Belonging, blended learning, community of 
inquiry, prospective teachers 
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Günümüz öğrenme-öğretme ortamlarında bilgi ve iletişim teknolojinin günden güne eğitsel 

bağlamda daha fazla kullanılması ile birlikte öğrenenlerin ve öğreticilerin birbirlerinden ayrı 
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ortamlarda öğrenme ve sosyal etkileşimlerini gerçekleştirmeleri söz konusu olmaktadır. Özellikle 

internet teknolojilerinin eğitsel bağlamda yaygınlaşması ile birlikte çevrimiçi öğrenme toplulukları 

olarak isimlendirilen yeni öğrenme ortamları ortaya çıkmıştır (Tu & Corry, 2002). Bu ortamlarda ne 

tür etkileşimlerin gerçekleştiği, bu etkileşimin kalitesi, katılımcıların bu ortamlara ilişkin sosyallik 

algıları araştırmacıların merak ettiği konular olmuştur. Bu bağlamda özellikle çevrimiçi öğrenme 

ortamlarında gerçekleştirilen işbirliği, etkileşim, eleştirel düşünme, toplumsal buradalık ve bilişsel 

buradalık yapılarının incelenmesi amacıyla çeşitli kuramlar, yaklaşımlar ve modeller ortaya 

konulmuştur (Benbunan-Fich, Hiltz & Harasim, 2005; Chen & Jang, 2010; Siemens, 2014). 

Araştırmacılar bu çalışmaları yaparken hem bu ortamların etkililiğini ortaya koymayı amaçlamakta 

hem de bu ortamların daha etkileşimli, işbirlikli ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceğini 

anlamaya çalışmaktadırlar. 

Çevrimiçi öğrenme ortamları ve yüzyüze öğrenme ortamları sahip oldukları avantajlar ve 

dezavantajlar açısından ele alındığında birçok boyutta birbirinden farklı oldukları söylenebilir. Bu 

ortamlarda gerçekleşen öğrenmelerin niteliği de bu farklılıklardan etkilenmektedir. Çevrimiçi 

öğrenme ile yüzyüze öğrenme ortamları arasındaki farklılıklardan en önemlisi öğrenenlerin 

öğrenme ortamından fiziksel olarak uzakta olmalarıdır (Anderson, 2008). Çevrimiçi öğrenme 

ortamlarında öğrencilerin yüzyüze öğrenme ortamından uzak olmaları, daha serbest ve yalnız 

olmaları öğrenme ortamındaki diğer bireylerle olan ilişkilerinin kolay bir şekilde kopmasına neden 

olabilmektedir (Jones, Kolloff & Kolloff, 2008). Bu nedenle çevrimiçi öğrenme ortamlarında 

bulunan bireyler arasında farklı sosyal dinamiklerin bulunduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar bu 

durumu incelemek amacıyla çevrimiçi öğrenme ortamında bulunan bireylerin aidiyet, sosyalleşme 

ve topluluk hissini inceleyen çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir (Çakmak, Çebi & Kan, 2013; 

Gökçearslan, 2013; Ilgaz & Aşkar, 2009). Ancak bireylerin sosyal davranışları üzerinde inceleme 

yapılırken yaşamın bir bütün olarak ele alınması gerektiği de unutulmamalıdır. Bunların yanında 

yüzyüze öğrenme deneyimleri ile birlikte çevrimiçi öğrenme deneyimlerinin bütünleştirildiği 

harmanlanmış öğrenme (Garrison & Kanuka, 2004) uygulamaları da günümüzde giderek yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Harmanlanmış öğrenme uygulamalarında öğrenenler sadece çevrimiçi 

ortamlarda bir arada bulunmamakta aynı zamanda yüz yüze derslerde de bir araya gelmektedirler. 

Bu nedenle öğrenenlerin hem gerçek yaşamdaki aidiyet duygularının hem de çevrimiçi öğrenme 

ortamındaki sosyal yaşantılarının birlikte incelenmesi gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda “aidiyet” 

ve “araştırma topluluğu” kavramlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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Aidiyet 

Ait olma duygusu Hagerty ve Patusky (1995) tarafından bir topluluğa değerli katılım ve uyma 

olarak tanımlanmıştır. Değerli katılımdan kasıt bireyin kendini topluluk içinde değerli ve istenilen 

bir birey olarak hissetmesidir. Ait olma duygusu yabancılaşma ve izolasyonun karşıtı olan; bir 

gruba ait olma, birbirleri için önemli olma, paylaşılmış ortak bir amaç ve birliktelik olarak da ele 

alınabilir (Hagerty & Patusky, 1995). Kişiler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin bir parçası olmak, 

insanlar ile yakın ilişkiler içinde olmak bireyin hayatında uyum sağlaması için oldukça önemlidir 

(Shifron, 2010). Bu süreçte aidiyet duygusu fiziksel ve psikolojik iyilik hali için kritik bir özellik 

veya temel gereksinimlerden biri olarak görülmektedir (Ersanlı & Koçyiğit, 2013; Hagerty & 

Patusky, 1995). İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması daha verimli, mutlu, sağlıklı ve huzurlu 

olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle bireylerin yaşamlarındaki temel gereksinimlerinden biri olan 

aidiyet duygusu yaşam kalitesini belirleyen önemli psikolojik yapılardan biri olarak 

değerlendirilebilir.  

Aidiyet duygusunun yaşanmadığı ortamlarda duygusal bozukluklar ve amaçsızlık gibi olumsuz 

durumlar ortaya çıkmaktadır (Ersanlı & Koçyiğit, 2013). Bu tür olumsuz duygular içinde bulunan 

bir bireyin hayatı ile ilgili doğru kararlar vermesinin zor olduğu düşünülmektedir. Bu durum göz 

önünde bulundurulduğunda sağlıklı bir bireyin yaşamında aidiyet duygusunu yaşıyor olması 

beklenir. Bulundukları ortamlara ilişkin hissettikleri aidiyet duygusu, kendilerini bu ortamın bir 

parçası olarak hissetme dereceleri aday öğretmenler için oldukça önemlidir. Bireylerin aidiyet 

ihtiyaçlarının ne kadar karşılandığının belirlenmesi bu yönüyle önemli görülmektedir. Öte yandan 

öğrenenlerin sadece eğitim-öğretim yaşamları bağlamında ele alınmasının ötesinde yaşamın bir 

bütün olduğu göz önünde bulundurularak aile, meslek ve arkadaş gruplarına ait olma durumlarının 

da göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Özellikle çevrimiçi ve 

harmanlanmış öğrenme ortamlarında bağlılık ve aidiyet hissini güçlendiren stratejilerin öğrenciler 

için kritik olduğu belirtilmektedir (So & Brush, 2008). Nitekim öğrenciler için aidiyet duygusu 

topluluk algısının oluşmasında bir ön koşul olarak görülmektedir (Harasim, 1993; So & Brush, 

2008).  

Araştırma Topluluğu Modeli 

Bu araştırma bağlamında ele alınan bir diğer önemli yapı ise çevrimiçi öğrenme ortamlarının 

etkililiğinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan ‘Araştırma Topluluğu Modeli’dir. 

Garrison, Anderson ve Archer (2000) tarafından geliştirilen Araştırma Topluluğu (Community of 

Inquiry) Modeli; işbirlikçi ve yapılandırmacı öğrenme bakış açısını temel almaktadır (Garrison, 

Anderson & Archer, 2003). Bu modele göre öğrenme, toplumsal buradalık, bilişsel buradalık ve 

öğretimsel buradalık olarak isimlendirilen üç temel öge ile etkileşim sonucunda ve bir topluluk 
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içinde gerçekleşir (Garrison, Anderson & Archer, 2000). Öğrenenler çevrimiçi topluluklarda 

yansıtmacı ve eleştirel bir şekilde tartışarak bireysel veya ortak anlamı oluşturmak amacıyla bir 

araya gelmektedir (Öztürk, 2012). Garrison (2007) eğitsel bağlamda çevrimiçi ortamlar ele 

alınırken katılımcılar arasındaki sosyal ve içerik ilişkili etkileşimlerin incelenmesinin yeterli 

olmayacağını belirterek buradan hareketle araştırma topluluğu modelini önermiştir. Bu modele göre 

araştırma topluluğu, çevrimiçi ortamda bulunan bir toplulukta yer alan bireylerin bilişsel anlamda 

bağımsızlaşmayı ve toplumsal anlamda dayanışmayı sağlaması durumunda oluşmaktadır.  

 
Şekil 1. Araştırma topluluğu modeli (Garrison, Anderson & Archer, 2000) 

 
Araştırma topluluğu modeli “toplumsal, bilişsel ve öğretimsel buradalık” olarak isimlendirilen üç 

boyuttan oluşmaktadır. Modele göre çevrimiçi öğrenme ortamlarında bu üç boyutun bir araya 

gelmesi ile etkili öğrenme yaşantıları gerçekleşebilmektedir (Bkz. Şekil 1). Ayrıca bu yapıda yer 

alan buradalık duygularının ders ile ilgili çıktılar (memnuniyet, başarı gibi) üzerinde olumlu bir 

etkisinin olduğu düşünülmektedir (Rubin, Fernandes & Avgerinou, 2013). Bu üç boyuttan birisi 

olan toplumsal (sosyal) buradalık, bireylerin kendilerini bir topluluğa ait hissetmesi ve içinde 

bulunduğu topluluğa ilişkin memnuniyeti olarak tanımlanmaktadır (Doğan, Duman & Seferoğlu, 

2011). Toplumsal buradalık öğrencilerin kendilerini sosyal ve duygusal açıdan bir topluluk içinde 

hissetme yeteneği olarak da tanımlanmaktadır (Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2007). 

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında bireyler birbirlerinden fiziksel anlamda uzak olduklarından bu 

ortamlarda yalnızlık hissine kapılabilirler. Araştırma topluluğu modelinin toplumsal buradalık 

boyutu öğrenenlerin öğrenme ortamlarında kendilerini bir topluluğun içinde hissetme durumuyla 

ilgilenmektedir. Modelin diğer boyutu olan bilişsel buradalık ise öğrenenlerin birlikte araştırmalar 

ve tartışmalar sonucunda bilgiyi yapılandırma süreci olarak tanımlanmaktadır (Anderson, Garrison 

& Archer, 2007). Öğrenenler çevrimiçi öğrenme ortamında iletişim kurarak diğerlerinin 

Toplumsal 
Buradalık 

Bilişsel 
Buradalık 

Topluluk 
iklimi 

İçerik  
seçimi 

Tartışmaların 
desteklenmesi 

Öğretimsel 
Buradalık 

Eğitsel 
Deneyimler 
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fikirlerinden faydalanıp ortak anlam üretirler. Bilişsel buradalık çevrimiçi öğrenme ortamlarında üst 

düzey öğrenmelerin gerçekleşmesinde önemli bir role sahiptir (Öztürk, 2012). Bu nedenle bilişsel 

buradalık eleştirel düşünme için kritik ögelerden biri olarak görülmektedir. Araştırma topluluğu 

modelinin son boyutu olan öğretimsel buradalık ise bilişsel ve toplumsal süreçlerin yönetilmesi ile 

ilgili bir kavramdır. Bu boyut anlam oluşturma sürecinin kolaylaştırılması, tasarımı ve 

yönlendirilmesi ile ilgilidir (Garrison, Anderson & Archer, 2000).  

Bilgi iletişim teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanımını sağlamak bilgisayar öğretmenlerinin 

görevleri arasındadır (Seferoğlu, 2009). Mesleki hayatta gerçekleştirilecek birçok göreve ilişkin 

temel yeterliklerin üniversite yaşamı sırasında kazandırılması beklenmektedir. Bu nedenle öğretmen 

adaylarından da bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaları 

beklenmektedir. Nitekim günümüzde yaygınlaşan çevrimiçi araçların öğrenme ortamlarında 

kullanımı ile birlikte öğrenenler ve eğitimciler çevrimiçi ortamlarda da bir araya gelmektedirler. . 

Öğrenenlerin ve öğretmenlerin bu öğrenme ortamlarına ilişkin deneyim, bilgi, beceri, öz yeterlik ve 

kullanım sıklığı durumları bu ortamlardan yararlanma miktarlarını ve diğer öğrenmelerle ilişkili 

yapıları da etkilemektedir (Lim, 2001; Topkaya, 2010; Wilfong, 2006; Yıldırım, 2007). Eğitim-

öğretim ortamında teknoloji kullanımına ilişkin alanyazın incelendiğinde öğretmen ve öğretmen 

adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) eğitsel bağlamda etkili bir şekilde 

kullanmadıklarını ortaya koyan bazı çalışmalara rastlanmaktadır (Çağıltay & Çakıroğlu, 2001; 

Seferoğlu, 2009; Usluel & Haşlaman, 2003). Alanyazındaki bu çalışmalarda BİT kullanımı çeşitli 

değişkenlere göre incelenmiş, ele alınan bu değişkenlerin çevrimiçi öğrenme, BİT kullanımı ve 

entegrasyonunda etkisinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Örneğin Top (2012) 

bilgisayar okuryazarlığı ve topluluk algısının çevrimiçi ortamlarda öğrenme algısı üzerinde etkili 

olduğunu bulmuştur. Cahai (2010) ise öğretmen adaylarının pedagojik inançlarının ve BİT kullanım 

yeterliklerinin BİT’in öğrenme ortamlarına entegrasyonunda önemli değişkenler olduğunu 

belirlemiştir. Usluel, Mumcu ve Demiraslan (2007) öğretmen yeterliklerinin BİT’in öğrenme 

öğretme sürecinde kullanılmasında önemli bir rolünün olduğunu ifade etmiştir. Bu durum göz 

önünde bulundurulduğunda öğretmen adaylarının çevrimiçi araçları kullanma sıklıkları, araçları 

kullanabilme yeterlikleri ile araştırma topluluğu algıları arasındaki ilişkinin incelenmesinin önemli 

olacağı söylenebilir. Bu araştırmada ise harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen 

adaylarının araştırma topluluğu algıları ve aidiyet duygularının düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğrenme amaçlı teknoloji kullanım sürecinde 

önemli olduğu düşünülen çevrimiçi araçları kullanmaya yönelik yeterlik düzeyleri ve bu araçları 

kullanım sıklığı gibi demografik bilgiler göz önünde bulundurulmuştur.  



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 44 Sayfa:90-114 
 
 

95 
 

Çevrimiçi ve harmanlanmış öğrenmeyle ilgili alanyazın incelendiğinde aidiyet duygusu, toplumsal 

buradalık, bilişsel buradalık, işbirliği ve araştırma topluluğu gibi yapıların bu ortamlar için önemli 

değişkenler olduğu görülmektedir (Doğan, Duman & Seferoğlu, 2011; Gökçearslan, 2013; Olpak & 

Çakmak, 2009; Öztürk, 2012; So & Brush, 2008). Öğrenenlerin bilişsel buradalık algısının 

belirlenmesi, çevrimiçi öğrenme ortamlarında üst düzey öğrenmelerin gerçekleşmesi açısından 

önem arz etmektedir (Rourke vd., 2007; Öztürk, 2012). Öğrenenlerin kendilerini bir topluluğa ait 

hissetmesi, sosyal ve duygusal açıdan bir topluluk içinde olduğu hissi, topluluk içinde iletişim 

kurarak diğerlerinin fikirlerinden faydalanıp ortak anlam üretme becerileri aidiyet duygusu ve 

araştırma topluluğu algıları ile açıklanabilir. Öğretmen adaylarının bulundukları ortama ilişkin 

aidiyet duygularının, araştırma topluluğu algılarının ve sosyal ağ, öğrenme yönetim sistemleri, 

tartışma forumları gibi Web 2.0 teknolojilerini kullanım tercihlerinin belirlenmesinin gelecekte bu 

teknolojileri öğretim amaçlı kullanım becerilerin geliştirilmesi amacıyla strateji geliştirmesine 

ilişkin önemli ipuçları sunacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada çevrimiçi harmanlanmış öğrenme uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının hem 

gerçek yaşamlarındaki aidiyet duyguları bir bütün olarak ele alınmaya çalışılmış hem de araştırma 

topluluğu modeli kullanılarak bilişsel, toplumsal ve öğretimsel buradalık algıları incelenmiştir. Bu 

amaca ulaşma sürecinde aşağıdaki araştırma problemleri yanıtlanmaya çalışılmıştır: 

Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının; 

1. Teknoloji sahiplik durumları ve çevrimiçi araç kullanım yeterlilik durumları ne düzeydedir? 

2. Aidiyet duygusu düzeyleri nasıldır? 

3. Araştırma topluluğu algıları nasıldır? 

4. Aidiyet duygusu düzeylerinin ve araştırma topluluğu algılarının, çevrimiçi yeterlilik 

algılarına göre farklılaşma durumu nasıldır?  

5. Çevrimiçi araçları kullanım sıklıkları ile araştırma topluluğu algıları arasındaki ilişki 

nasıldır?  

6. Aidiyet duyguları ile araştırma topluluğu algıları arasındaki ilişki nasıldır? 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Bu çalışma öğretmen adaylarının aidiyet duyguları ve araştırma topluluğu algılarının incelendiği 

nicel bir araştırmadır. Araştırmada öğretmen adaylarının mevcut durumlarının ortaya konulması ve 

ele alınan yapılar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla tarama, ilişkisel ve 

nedensel karşılaştırmalı araştırma yöntemlerine özgü analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara’da bulunan bir devlet 

üniversitesinde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 2, 3 ve 4. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 117 öğrenci katılmıştır. 

Çalışma grubuna ilişkin cinsiyete dayalı demografik bilgiler incelendiğinde araştırmaya katılanların 

%56.4’ü (66) kadın, %43.6’sı (51) ise erkek öğretmen adayıdır. Çalışma grubunun sınıf düzeylerine 

göre dağılımlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğunun 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören 

öğrencilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın katılımcıları harmanlanmış öğrenme 

ortamlarında araştırma topluluğu yaşantısına dayalı özel bir programa maruz bırakılmamıştır. 

Ancak öğrenim gördükleri program gereği araştırmaya katılan öğrenciler üniversitedeki öğrenim 

hayatları boyunca çeşitli dersler bağlamında Moodle, Sosyal ağ, Wiki, web sitesi, elektronik posta 

ve ağ günlüğü gibi çeşitli teknolojileri kullanmışlardır. Bu çalışma grubunun belirlenmesinin en 

önemli nedeni çalışma grubunda yer alan bireylerin öğrenim hayatlarında en azından birkaç derse 

ilişkin harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip olmalarıdır.  

Bu çalışmada özellikle çevrimiçi öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının araştırma 

topluluğu algıları ve aidiyet duyguları incelenmektedir. Bu bağlamda bu ortamlarla ilgili yeterlik 

düzeylerinin/kullanım durumlarının ortaya konması önemli görülmektedir. Bu nedenle katılımcılara 

eğitsel bağlamda kullanılan çevrimiçi araçları kullanım sıklıklarıyla ilgili bir soru yöneltilmiştir. Bu 

soru ile öğretmen adaylarının çevrimiçi araçları mevcut kullanım durumları ile gelecekte 

kullanmayı istedikleri web teknolojileri belirlenmek istenmiştir. Bu soru kapsamında toplanan 

veriler, minimum ve maksimum değerleri ile ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak 

Tablo1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1  
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Araçları Kullanma Durumlarıyla İlgili Dağılımlar 

  Mevcut Gelecekte 
 Min. Maks. X  ss X  ss 

LMS 1.00 5.00 3.85 .75 3.50 1.01 
Sosyal Ağ 1.00 5.00 4.34 .90 4.04 1.07 
Web Sitesi 1.00 5.00 3.59 .94 4.01 .876 
Wiki 1.00 5.00 2.90 1.01 3.38 1.17 
Forum 1.00 5.00 2.73 .92 3.56 1.10 
Anlık Mesaj 1.00 5.00 3.37 1.24 3.81 1.13 
E-Posta 2.00 5.00 4.44 .67 4.64 .64 
Bulut Bilişim 1.00 5.00 2.80 1.31 3.79 1.17 
Ağ Günlüğü 1.00 5.00 2.80 .93 3.52 1.10 
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Öğretmen adaylarının kişisel algılarına dayalı olarak elde edilen bulgulara göre mesleki 

hayatlarında yukarıda verilen çevrimiçi teknolojileri kullanmaya yönelik ortalama puanlar genel 

olarak incelendiğinde ortalama puanlarının 3.38 ve üstü olduğu görülmektedir. Öğretmen 

adaylarının çevrimiçi araçlarını mevcut kullanma durumları incelendiğinde şimdi ve gelecekte en 

çok kullanmayı tercih ettikleri çevrimiçi araçların elektronik posta ve sosyal ağlar olduğu 

belirlenmiştir. Bilginin sosyal olarak yapılandırıldığı forum, blog Wiki gibi web teknolojilerinin 

mevcut kullanım durumlarının düşük olduğu dikkati çekmektedir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmaya veri toplamak için üç ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu veri toplama 

araçlarının birincisi araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”dur. İkinci veri 

toplama aracı Ersanlı ve Koçyiğit (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ait Olma Ölçeği” ve 

üçüncü veri toplama aracı da Öztürk (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Araştırma Topluluğu 

Ölçeği”dir. Çalışma grubu bu veri toplama araçlarını genel olarak harmanlanmış öğrenme yaşantısı 

geçirdikleri dersleri göz önünde bulundurarak yanıtlamıştır.  

Kişisel bilgi formu. Bu çalışma kapsamında kullanılan ilk veri toplama aracı, katılımcılar 

hakkında demografik bilgiler ve çevrimiçi araçları kullanma durumları ile ilgili bilgiler edinmek 

amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formudur. Bu formda öğretmen 

adaylarının cinsiyet, sınıf, çevrimiçi araç kullanım yeterliliği ile çevrimiçi araçları kullanım 

sıklıklarının belirlemesine yönelik sorular yer almaktadır.  

Ait olma ölçeği. Bu araştırmada kullanılan ikinci veri toplama aracı “Ait Olma Ölçeği” 

başlıklı ölçektir. Hagerty ve Patusky, (1995) tarafından geliştirilen bu ölçek bireyin ait olma 

düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek Ersanlı ve Koçyiğit (2013) tarafından Türkçeye 

uyarlanarak gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üç faktörden oluşan bu 

ölçekte 22 madde bulunmaktadır. Ölçek maddeleri toplam varyansın %58.53’ünü açıklamaktadır. 

Faktörler “aile, meslek ve arkadaş grubuna aidiyet” olarak isimlendirilmiştir. Ölçme aracının 

güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alpha değeri ölçek geneli için 0.90, her bir 

faktör için hesaplandığında ise sırasıyla 0.88, 0.89 ve 0.88 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre 

ölçeğin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğuna karar verilmiştir. Ölçek 5’li likert türünde 

hazırlanmıştır. Ölçme aracını geliştiren araştırmacılar, bireylerin aidiyet düzeylerinin Tablo 2’de 

gösterilmiş olan puan aralıklarına göre yorumlanmasını önermektedirler. 
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Tablo 2 
Ait Olma Ölçeği için Önerilen Puan Aralıkları İle İlgili Dağılımlar 

Düzey Aile Arkadaş Grubu Meslek 
Düşük 6-14 7-16 9-21 
Orta 15-22 17-25 22-33 
Yüksek 23-30 26-35 34-45 
 
Araştırma topluluğu ölçeği. Bu araştırma çalışmasında kullanılan üçüncü veri toplama aracı 

“Araştırma Topluluğu Ölçeği” başlıklı ölçektir. Bu ölçek Arbaugh, Cleveland-Innes, Diaz, 

Garrison, Ice, Richardson ve Swan (2008) tarafından İngilizce dilinde geliştirilmiştir. Ölçek Öztürk 

(2012) tarafından Türkçeye uyarlanarak gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. “Bilişsel buradalık, toplumsal buradalık ve öğretimsel buradalık” şeklinde üç 

faktör ve 34 maddeden oluşan bu ölçek “Araştırma Topluluğu Modeli”ni esas almaktadır. Araştırma 

topluluğu, öğrenenlerin internet aracılığıyla bireysel veya ortak anlamın oluşturulması amacıyla 

oluşturdukları gruplardır. Bu ölçek çevrimiçi öğrenme ortamlarının etkililiğinin 

değerlendirilmesinde kullanılan geçerliği denenmiş bir araçtır. Aracın güvenirliğine ilişkin her bir 

faktör için hesaplanan Cronbach alfa katsayıları 0.79-0.91 aralığındadır. Buna göre aracın güvenilir 

bir ölçme aracı olduğuna karar verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Veri toplama süreci sonunda toplanan veriler elektronik ortama aktarılmıştır. Ölçme araçlarını 

yanıtlama sürecinde boş bırakan ya da uygun şekilde yanıtlamayan öğretmen adaylarının verileri 

analizlere dâhil edilmemiştir. Verilerin istatistiksel çözümlemesinde SPSS yazılımı kullanılmıştır. 

Veriler Pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve betimsel istatistikler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan verilerin normalliği hakkında yorum yapabilmek amacıyla 

çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Bu değerler eldeki verilerin ne ölçüde normal dağılıma 

uygun olduğu konusunda araştırmacılara fikir vermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin 

normal dağılım için ideal istatistik değer aralığı ±1 iken, ±2 ise kabul edilebilir değer aralıkları 

olarak görülmektedir (Büyüköztürk, 2012). Her iki ölçme aracı ile toplanan verilere ilişkin çarpıklık 

ve basıklık hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar Tablo 5 ve 6’da verilmiştir.  

Yapılan güvenirlik analizi sonucunda Croanbach Alfa Katsayısı Ait Olma Ölçeği geneli için 0.77, 

Araştırma Topluluğu Ölçeği için 0.97 olarak tespit edilmiştir. Tablo 3’te ölçeklerin orijinal 

güvenilirlik katsayıları ile bu araştırmada hesaplanan güvenilirlik katsayıları verilmiştir.  
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Tablo 3  
Ölçeklere İlişkin Hesaplanan ve Orijinal Güvenilirlik Katsayıları ile İlgili Dağılımlar 

Ölçekler  Croanbach Alfa 

Ait Olma Ölçeği Hesaplanan Değer 0.77 
Orijinal Değer 0.90 

Araştırma Topluluğu 
Ölçeği 

Hesaplanan Değer 0.96 
Orijinal Değer 0.97 

 
Tablo 3 incelendiğinde ölçme araçlarına ilişkin elde edilen sonuçların ait olma ölçeği için kabul 

edilebilir, araştırma topluluğu ölçeği için ise mükemmel düzeyde güvenilir kabul edilebileceğine 

karar verilmiştir (Kalaycı, 2010). Yapılan tüm analizler için birinci tip hata payı (manidarlık düzeyi) 

α=0.05 alınmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde, verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar yer 

almaktadır. Bulgular çalışmanın araştırma sorularındaki sıraya göre sunulmaktadır.  

1. Öğretmen Adaylarının Teknoloji Sahiplik ve Çevrimiçi Araç Kullanım Yeterlilik Durumu 

Bu çalışmanın ilk araştırma sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen 

adaylarının teknoloji sahiplik durumları ve çevrimiçi araç kullanım yeterlilik durumları ne 

düzeydedir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya cevap vermek üzere frekans ve yüzdeler 

hesaplamıştır.  

Çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının çevrimiçi araç kullanım yeterlikleri incelendiğinde 

(Tablo 4) büyük bir çoğunluğun kendilerini orta düzey ve üstünde yeterli hissettikleri 

görülmektedir. Çevrimiçi araç kullanım yeterliliklerine ilişkin ortalama puan X =2.68 olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 4  
Katılımcıların Çevrimiçi Araç Kullanım Yeterlikleri ile ilgili Dağılımlar 

 1 2 3 X  
Çevrimiçi araç kullanım yeterlik düzeyi %3.4 %25.6 %70.9 2.68 
 
Katılımcıların sahip oldukları bilgisayar türleri incelendiğinde %93.2’sinin dizüstü bilgisayar, 

%34’nün masaüstü bilgisayar, %26.5’nin tablet, %66.7’sinin akıllı telefona sahip oldukları 

belirlenmiştir. Katılımcıların %65.8’nin en az 2 tane internet bağlantısı kurabilecekleri teknolojik 

araca sahiptir. Buna göre öğretmen adaylarının farklı türlerde teknolojik araçlarla çevrimiçi 

ortamlara erişim olanağına sahip olduğu söylenebilir.  
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2. Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duygusu Düzeyleri 

Bu araştırmanın ikinci sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının 

aidiyet duygusu düzeyleri nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya yanıt bulmak üzere betimsel 

istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının aile, meslek ve arkadaş grubuna ait olma 

düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5  
Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duygusuyla İlgili Dağılımlar 

Boyutlar N X  SS Çarpıklık Basıklık 
Arkadaş 117 29.80 5.28 -1.46 2.56 
Aile 117 27.28 3.15 -1.16 1.01 
Meslek 117 32.02 8.06 -0.43 -0.29 
 
Aidiyet duygusuna ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde öğretmen adaylarının arkadaş grubuna 

ait olma boyutunda 29.80, aileye ait olma boyutunda 27.28, mesleğe ait olma boyutunda ise 32.02 

ortalama puana sahip oldukları bulunmuştur. Elde edilen bu ortalama puanlar Tablo 2’de verilen 

puan aralıklarına göre arkadaş grubuna ait olma ve mesleğe ait olma boyutları için yüksek, aileye 

ait olma boyutunda ise orta düzeyde aidiyet olarak yorumlanabilir. Standart sapma, çarpıklık ve 

basıklık değerleri incelendiğinde çalışma grubunun aile boyutunda benzer özellikler gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda arkadaş ve mesleğe ait olma boyutunda grup içi farklılaşmanın daha 

fazla olduğu söylenebilir.  

 

3. Öğretmen Adaylarının Araştırma Topluluğu Algıları 

Bu araştırmanın üçüncü sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının 

araştırma topluluğu algıları nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya yanıt bulmak üzere 

betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının araştırma topluluğu modelinde yer 

alan toplumsal, öğretimsel ve bilişsel buradalık algılarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 6’de 

verilmiştir. 

Tablo 6  
Öğretmen Adaylarının Araştırma Topluluğu Algılarıyla İlgili Dağılımlar 

Boyutlar N X  SS Çarpıklık Basıklık 
Öğretimsel Buradalık 117 3.12 .57 -0.51 0.96 
Toplumsal Buradalık 117 2.98 .56 -0.19 0.31 
Bilişsel Buradalık 117 3.10 .55 -0.85 1.96 
 
Öğretmen adaylarının araştırma topluluğu algılarına ilişkin ortalama puanları öğretimsel buradalık 

boyutunda 3.12; toplumsal buradalık boyutunda 2.98; bilişsel buradalık boyutunda ise 3.10 olarak 
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bulunmuştur. Bulgular ölçeğin dörtlü likert türünde olduğu göz önünde bulundurularak 

incelendiğinde ortalama puanların genel olarak yüksek olduğu söylenebilir. Bunun yanında en 

yüksek puanın ise öğretimsel buradalık boyutunda elde edildiği görülmektedir.  

 

4. Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duygusu Düzeyleri ve Araştırma Topluluğu Algılarının 
Çevrimiçi Yeterlik Algısına Göre İncelenmesi 

Bu araştırmanın dördüncü sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen adaylarının 

aidiyet duygusu düzeylerinin ve araştırma topluluğu algılarının, çevrimiçi yeterlilik algılarına göre 

farklılaşma durumu nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının araştırma topluluğu 

algıları ve aidiyet duygusu düzeylerinin çevrimiçi yeterlik algılarına göre farklılaşma durumunun 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen ANOVA analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7  
Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duygusu Düzeyleri ve Araştırma Topluluğu Algılarının Çevrimiçi 
Araçları Kullanım Yeterlik Algılarına Göre ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
Fark 

Öğretimsel 
Buradalık 

Gruplararası 0.16 2 0.08 0.24 0.79  
Grupiçi 37.92 114 0.33   - 
     Toplam 38.08 116     

Toplumsal 
Buradalık 

Gruplararası 0.13 2 0.07 0.21 0.81  
Grupiçi 36.47 114 0.32   - 
     Toplam 36.60 116     

Bilişsel 
Buradalık 

Gruplararası 2.30 2 1.15 3.97 0.02  
Grupiçi 33.02 114 .29   1a,2b,3b 

     Toplam 35.32 116     
Arkadaş 
Grubuna 
Aidiyet 

Gruplararası 88.44 2 44.22 1.60 0.21  
Grupiçi 3144.04 114 27.58   - 
     Toplam 3232.48 116     

Aileye 
Aidiyet 

Gruplararası 40.43 2 20.22 2.07 0.13  
Grupiçi 1113.26 114 9.77   - 
     Toplam 1153.69 116     

Mesleki 
Aidiyet 

Gruplararası 584.29 2 292.14 4.79 0.01  
Grupiçi 6955.68 114 61.02   1a,2b,3b 
     Toplam 7539.97 116     

* 1 (düşük), 2 (orta), 3 (yüksek) değerleri öğretmen adaylarının çevrimiçi araç kullanım yeterliliği düzeylerini 
göstermektedir.  
 
Tablo 7’de verilen ANOVA analizi sonuçları incelendiğinde çevrimiçi araçları kullanma konusunda 

kendini düşük düzeyde yeterli hissedenler ile orta ve yüksek düzeyde yeterli hisseden bireyler 

arasında bilişsel buradalık (F(2,114)=3.97, p<.05) ve mesleki aidiyet (F(2,114)=4.78, p<.05) 

boyutlarında ortalama puanlara göre anlamlı farklılık görülmektedir. Bu bağlamda araçları 



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 44 Sayfa:90-114 
 
 

102 
 

kullanma konusunda kendini orta ve yüksek düzeyde yeterli hisseden bireylerin “bilişsel buradalık” 

ile “mesleki aidiyet düzeyi”nin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

 

5. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Araçları Kullanım Sıklığı ile Araştırma Topluluğu Algısı 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Çalışmanın beşinci araştırma sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen 

adaylarının çevrimiçi araçları kullanım sıklıkları ile araştırma topluluğu algıları arasındaki ilişki 

nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya yanıt bulmak üzere Pearson korelasyon analizi 

yapılmıştır. Öğretmen adaylarının çevrimiçi araçları kullanım sıklıkları ile araştırma topluluğu 

algısı alt boyutları arasındaki ilişki Pearson korelasyonuna göre hesaplanmış ve analiz sonuçları 

Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8  
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Araçları Kullanım Sıklıkları ile Araştırma Topluluğu Algıları 
Arasındaki İlişkiyle İlgili Dağılımlar  

 Araç Kullanımı Öğretimsel 
Buradalık 

Toplumsal 
Buradalık 

Bilişsel 
Buradalık 

Araç Kullanımı 1 .16 .28* .36* 
* p<0.01   
 
Yapılan korelasyon analizi sonucunda çevrimiçi araç kullanım sıklığı ile toplumsal ve bilişsel 

buradalık arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Çevrimiçi araç kullanım 

sıklığı ile bilişsel buradalık arasında orta, toplumsal buradalık arasında düşük düzeyde bir ilişki 

bulunmaktadır. Öte yandan öğretimsel buradalık algısı ile araç kullanım sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmamaktadır.  

 

6. Öğretmen Adaylarının Aidiyet Duygusu ile Araştırma Topluluğu Algısı Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

Çalışmanın altıncı araştırma sorusu “Harmanlanmış öğrenme deneyimine sahip öğretmen 

adaylarının aidiyet duyguları ile araştırma topluluğu algıları arasındaki ilişki nasıldır?” şeklinde 

belirlenmiştir. Bu soruya yanıt bulmak üzere Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Öğretmen 

adaylarının aidiyet duygusuna ilişkin alt boyutlar ile araştırma topluluğu algısı alt boyutları 

arasındaki ilişki Pearson korelasyonuna göre hesaplanmış ve analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.  
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Tablo 9 
Öğretmen Adaylarının Araştırma Topluluğu Algıları ile Aidiyet Duyguları Arasındaki İlişkiyle İlgili 
Dağılımlar  

Boyutlar Öğretimsel Toplumsal Bilişsel Arkadaş Aile Meslek 
Öğretimsel 1 .70** .68** .46** .42** .21* 
Toplumsal .70** 1 .72** .45** .39** .26** 
Bilişsel .68** .72** 1 .36** .37** .31** 
Arkadaş .46** .45** .36** 1 .48** .45** 
Aile .42** .39** .37** .48** 1 .38** 
Meslek .21* .26** .31** .45** .38** 1 
** p<0.01  *p<0.05 

 
Yapılan korelasyon analizi sonucunda tüm yapılar arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Yapılar arasında en yüksek ilişki toplumsal buradalık ile bilişsel buradalık algısı 

arasında; en düşük ilişki ise öğretimsel buradalık ile mesleğe ait olma arasında bulunmuştur. 

Arkadaş ve aileye ait olma boyutları ile araştırma topluluğunun alt boyutları arasında orta düzeyde 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Mesleğe ait olma ile araştırma topluluğu algısının alt 

boyutları arasındaki ilişkiler her ne kadar anlamlı olsa da zayıf bir ilişki hesaplanmıştır.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının aidiyet düzeyleri ve araştırma topluluğu modeli kullanılarak 

bilişsel, toplumsal ve öğretimsel buradalık algıları belirlenmeye ve bu yapılar arasındaki ilişkiler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bazı demografik bilgilere göre öğretmen adaylarına ilişkin 

bu ölçümlerin farklılık gösterip göstermediği denenmiştir. Yapılan bu analizlerin sonucuna göre 

öğretmen adayları çevrimiçi araçları kullanma konusunda kendilerini genel olarak yeterli 

hissetmektedirler. Eğitim ortamlarının farklı paydaşları olan öğretmen (Yalçınkaya & Özkan, 

2014), öğrenci (Tataroğlu, 2009) ve öğretmen adayları (Efe, 2015) ile yapılan çalışmalar bilgisayar, 

akıllı tahta, Web 2.0 vb. yeniliklerin eğitsel bağlamda kullanma konusunda yeterlik algısının genel 

olarak yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının neredeyse tamamının 

taşınabilir ve internet bağlantısına sahip bir bilgisayara sahip oldukları belirlenmiştir. Buna göre 

öğretmen adaylarının teknoloji sahipliği konusunda iyi düzeyde oldukları söylenebilir. Horizon 

2014 raporunda gelecek birkaç yıl içinde bireylerin öğrenme ortamlarına kendi kişisel dizüstü, 

tablet, akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarını getirecekleri ifade edilmiştir (Horizon Report, 2014). 

Gerçekleştirilen bu araştırma Horizon raporunda belirtilen kestirimleri doğrular nitelikte bulgulara 

sahiptir. Böyle bir sonuca ulaşılmasında son zamanlarda insanların kişisel cihazlarının 



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 44 Sayfa:90-114 
 
 

104 
 

taşınabilirliğinin (mobilitesinin) artmasının da etkisinin olduğu düşünülmektedir. Kişisel cihazların 

kullanımı ile üretkenlikte gözlenen artış arasında gün geçtikçe daha güçlü bir bağlantı oluşmaktadır 

(Afreeen, 2014; Gaff, 2015). Kişisel akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların iş ortamına 

taşınması/kaynaştırılması (entegrasyonu) iş ortamının doğasının ve öğrenme etkinliklerinin 

değişimine yol açmaktadır. Bireylere, iş ve okul yaşamları süresince kendi kişisel cihazlarını 

kullanma fırsatlarının verilmesi, bu teknolojilerin kurumsal düzeyde edinilme gerekliliğini belli 

ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bireylerin kişisel cihazlarına daha çok aşina olmaları 

nedeniyle de o cihazları kullanımları daha kolay olabilmektedir. Bu durumun hem ekonomik hem 

de teknoloji kaynaştırılması (entegrasyonu) açısından önemli avantajlar sunacağı düşünülmektedir.  

Öğretmen adayları eğitim öğretim hayatları boyunca çeşitli çevrimiçi araçları aldıkları dersler 

bağlamında kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi 

araçları mevcut kullanım durumları ile gelecekte kullanıp kullanmayacakları sorgulanmıştır. 

Öğretmen adayları birçok aracı her ne kadar şimdi zorunlu olarak kullansa da gelecekte iş 

hayatlarında da bu teknolojileri kullanmaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. Örneğin bilgi 

iletişim teknolojilerinden en çok elektronik posta ve sosyal ağları gelecekte öğretim hayatlarında 

kullanmayı düşünmektedirler. Conole ve Alevizou  (2010) kuramsal bakış açısının değişmesi ve 

teknolojik gelişmeler ile birlikte sosyal araçlar ve etkileşimli Web 2.0 ortamlarını kullanmaya doğru 

bir değişimin gerçekleştiğini ifade etmiştir. Bu araştırma da öğretmen adaylarının bu yöndeki 

niyetini ortaya koymaktadır. Farklı yaş grupları ile yapılan araştırmalar da katılımcıların mesleki ve 

eğitim hayatlarında sosyal ağları ve paylaşım ortamlarını kullanmaya yönelik bir eğilim içinde 

olduklarını göstermektedir (Başer Gülsoy, Doğusoy Taylan & Yakın, 2014; Conole & Alevizou, 

2010). Buna göre bireylerin çevrimiçi ortamlarda bir topluluk ve sosyal çevre içinde olmayı tercih 

ettikleri söylenebilir.  

Aidiyet duygusuna ilişkin ortalama puanlar ele alındığında; öğretmen adaylarının arkadaş grubuna 

ait olma boyutunda yüksek, aileye ait olma boyutunda yüksek, mesleğe ait olma boyutunda ise orta 

düzeyde aidiyet duygusuna sahip oldukları belirlenmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının 

psikolojik ihtiyaçlarından biri olan aidiyet duygusu açısından ihtiyaçlarının karşılandığı 

söylenebilir. Bu durum öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlarda arkadaşları ile bir araya gelmiş 

olmalarının onlarda sosyal açıdan izolasyona ve yabancılaşmaya neden olmadığı şeklinde de 

yorumlanabilir.  

Öğretmen adayları araştırma topluluğu modelinde yer alan toplumsal, öğretimsel ve bilişsel 

buradalık algısı açısından benzer özellikler göstermektedir. Öte yandan öğretmen adaylarının bu 

yapılara ilişkin ortalama puanları genel olarak yüksektir. Özellikle öğretimsel buradalıkta gözlenen 
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yüksek ortalama puan, öğretmen adaylarının yaşamış oldukları harmanlanmış öğrenme 

deneyimlerinin çevrimiçi öğrenme süreçlerini yönetmelerinde, tasarlamalarında ve sürecin 

kolaylaştırılmasında onlara yol gösterici olduğu şeklinde yorumlanabilir. Araştırma topluluğu algısı 

ancak öğrenenler bilişsel açıdan bağımsız ve toplumsal açıdan dayanışma içinde oldukları zaman 

gerçekleşebilir (Garrison, Anderson & Archer, 2000). Buna göre bu araştırmanın katılımcıları olan 

harmanlanmış öğrenme deneyimini yaşayan öğretmen adaylarının, bilişsel anlamda 

bağımsızlaşmayı ve toplumsal anlamda dayanışmayı sağladıkları söylenebilir. Garrison ve Arbaugh 

(2007) öğrenenlerin rahatlıkla iletişim kurabilecekleri iklimin üretken bir araştırma topluluğu için 

gerekli olduğunu ifade etmiştir. Buna göre araştırma topluluğu algısında gözlenen olumlu havanın 

sürdürülebilirliği, öğrenenler arasındaki iletişim kanallarının artırılması ve birbirleri ile olan 

etkileşimlerin desteklenmesi ile sağlanabilir. 

Çevrimiçi araçları kullanma konusundaki yeterlilik algısına göre aidiyet ve araştırma topluluğu 

yapıları ele alındığında mesleki aidiyet ve bilişsel buradalık boyutlarında anlamlı bir farklılığın 

olduğu gözlenmiştir. Çevrimiçi araçları kullanma konusunda yeterliği yüksek olan bireylerin 

bilişsel buradalıkları ve mesleki aidiyet düzeyleri de yüksektir. Mesleki aidiyetin çevrimiçi araç 

kullanma yeterliğine bağlı olarak artmasında araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim görmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Öğretmen adayları bu araçları kullanmayı mesleklerinin bir parçası olarak görmektedirler. Öte 

yandan öğrenenlerin birlikte araştırma ve tartışmaları sonucunda bilgiyi yapılandırma süreci olarak 

ele alınan bilişsel buradalık algısı (Garrison, Anderson & Archer, 2000) için de çevrimiçi araçları 

kullanma konusundaki yeterlilik düzeyinin belirleyici bir role sahip olduğu görülmektedir. Buna 

göre öğretmen adaylarının çevrimiçi araçları kullanma konusunda yeterliklerinin ve becerilerinin 

artırılması onların hem bilgiyi yapılandırma süreçlerine hem de mesleki aidiyetlerine olumlu katkı 

sağlayacağı söylenebilir. Aynı zamanda çevrimiçi araçları kullanma sıklığı ile bilişsel buradalık 

algısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde, toplumsal buradalık ile pozitif yönlü düşük düzeyde bir 

ilişki bulunmaktadır. Çevrimiçi araçları kullanma konusunda yetkinliğin iletişim yollarını artırdığı 

ve kolaylaştırdığı düşünüldüğünde bilişsel ve toplumsal buradalığa anlamlı bir katkısının 

olabileceği anlaşılmaktadır. Ancak araştırma sonucunda çevrimiçi araçları kullanım sıklığı ile 

öğretimsel buradalık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretimsel buradalık öğretim 

sürecinin yönetimi, seçimi ve organizasyonu ile ilgili bir araştırma topluluğu ögesidir.  Buna göre 

öğretmen adayları çevrimiçi öğrenme ortamlarını her ne kadar daha fazla kullansa da bu ortamlarda 

gerçekleşecek öğretimin tasarlanması ve yönetilmesinde rollerinin olmadığı ve öğretimsel sürecin 

çevrimiçi araçları kullanmadan bağımsız olarak eğitmen kontrolünde gerçekleştiği şeklinde 

yorumlanabilir.  
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Araştırma bağlamında ele alınan araştırma topluluğu ve aidiyet duygusuna ilişkin alt boyutlar 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiler içinde en yüksek ilişki toplumsal 

buradalık ile bilişsel buradalık algısı arasındadır. Bilişsel, toplumsal ve öğretimsel buradalık 

kavramları her ne kadar birbirinden ayrı kavramlar olsa da birbirleri ile yüksek bir ilişki 

içindedirler. Garrison (2007) araştırma topluluğu algısının her bir boyutunun birbiriyle ilişkili 

yapılar olduğunu ifade etmektedir. Araştırma bulguları bu durumu doğrular niteliktedir. Ayrıca 

araştırma topluluğu algısı ile aidiyet duygusunun alt boyutlarının birbiriyle ilişkili oldukları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenme yaşamındaki deneyimleri ile aidiyet duyguları doğrudan 

ilişkilidir (Osterman, 2010). Bu araştırma sonucunda da aile ve arkadaşlara ait olma ile araştırma 

topluluğunun alt boyutları arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonucu 

alanyazındaki diğer çalışmalarda desteklemektedir. Öğrencilerin aile geçmişi ve aile ilişkileri 

duygusal iyilik halini etkilemektedir. Bu durum öğrencinin sınıf ortamındaki psikolojik 

ihtiyaçlarının karşılanması ve motivasyonlarını doğrudan etkilemektedir (Osterman, 2010). Aileden 

alınan destek doğrudan olmazsa bile dolaylı olarak öğrenenlerin akademik benlik kavramları ve 

eğitim yaşamındaki davranışları üzerinde etkilidir (Sanders, 1998). Harrison’a (2017) göre aileye 

aidiyet duygusu ergenlik dönemine kadar yalnızlık duygusu ve sosyal ilişkiler üzerinde önemli bir 

etkiye sahipken ergenlik sonrasında bu etki giderek azalmaktadır. Nitekim bu araştırma sonucunda 

da aileye aidiyet duygusu ergenlik sonrası dönemde yer alan öğretmen adayları için çevrimiçi 

öğrenme deneyimleri ile orta düzeyde ilişkili bir yapı olarak belirlenmiştir. Akran ilişkileri de 

öğrencilerin okula yönelik tutumlarını (Osterman, 2010), okula yönelik memnuniyet düzeylerini 

(Verkuyten & Thijs, 2002) ve öğrenme ortamına aidiyet duygularını (Hamm & Faircloth, 2005) 

etkilemektedir. Ancak araştırma sonucunda öğretmen adayları için araştırma topluluğu algısı ile 

mesleki aidiyetin her ne kadar birbirinden bağımsız olmadığı bulunmuş olsa da araştırma topluluğu 

yapılarının mesleklerine ait olma durumuyla zayıf bir ilişki içinde olduğu dikkati çekmektedir. 

Çevrimiçi ortamlarda bir arada bulunmayı, birlikte anlam üretmeyi ve çevrimiçi öğrenmeler 

gerçekleştirmeyi öğretmenlik mesleğinin bir parçası olmayla düşük düzeyde ilişkilendirdikleri 

şeklinde yorumlanabilir. So ve Brush (2008) sosyal buradalık ve topluluk hissinin oluşabilmesi için 

aidiyet duygusuna sahip olmanın bir ön koşul olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda içinde bulunulan 

topluluğa ait olma duygusunun özellikle uzaktan öğrenme gerçekleştiren bireyler için yüz yüze 

öğrenme ortamlarında öğrenenlere göre daha kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada katılımcı öğretmen adaylarının aidiyet duyguları ile araştırma topluluğu algılarına 

bakılmıştır. Araştırma topluluğu modeli ile harmanlanmış öğrenme deneyimlerine ilişkin algıları 

incelenirken yaşamın bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak aidiyet duyguları da 

incelenmiştir. Bu yapıların düşük düzeyde de olsa birbirleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. 
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Bundan sonra yapılacak olan eğitim-öğretim yaşamına ilişkin algı ve duygu araştırmalarında 

katılımcıların tutarlılık, okula aidiyet, sorumluluk, genel ve akademik öz yeterlik gibi duyguları da 

incelenebilir. Bu araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurularak; 

• Öğretmen adaylarının sahip oldukları teknolojileri okul yaşamında eğitsel bağlamda 

kullanmalarının teşvik edilmesi, 

• Daha derinlemesine sonuçlara ulaşabilmek amacıyla benzer çalışmaların nitel araştırma 

yöntemleri ile gerçekleştirilmesi, 

• Öğretmen adaylarının mesleki aidiyet duygusu ve bilişsel buradalık algısının gelişimini 

sağlamak için çevrimiçi araçları kullanım bilgi ve becerilerinin artırılması 

önerilmektedir. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Nowadays, online learning environments are becoming increasingly common in higher education. 

Many higher education institutions are using these learning environments for the delivery of 

educational programs “anytime, anywhere”. The kind of interactions that take place in this 

environment, the quality of this interactions, sense of belonging and participants’ perception of 

sociability have been some of the issues researchers questioning on this medium. In blended 

learning, learners experience both online and face-to-face lessons. For this reason, it can be said that 

learners' feelings of belonging in real life as well as their social experiences in online learning 

environment should be examined together. Taking this situation into consideration, the "belonging" 

and "research community" were discussed in this research.  

The community of inquiry framework is used to assess the effectiveness and efficiency of online 

learning environments. Therefore, the Community of Inquiry framework attracts substantial 

attention of researchers and system developers. Learners converge in online research communities 

in a reflective and critical way to create individual or common meanings (Öztürk, 2012). This 

model is comprised of the perception of social, cognitive and teaching presences. Social presence is 

defined as the satisfaction of the individual and the sense of belonging to one community (Doğan, 

Duman & Seferoğlu, 2011). It is also defined as students’ ability to feel themselves in a social and 

emotional community. The other dimension of the Community of Inquiry model, cognitive 

presence, is defined as the process of constructing knowledge as a result of the researches and 

discussions of learners together. Learners can produce common sense ideas by interacting with 

each-others. This can occur through the advantages of communication in online learning 

environments. At the same time, cognitive presence dimension is seen as one of the critical 

elements for critical thinking. Lastly, teaching presences is a concept related to the management of 

cognitive and social processes. This dimension concerns the facilitation, design and orientation of 

the common meaning creating process (Garrison, Anderson & Archer, 2000). 

The sense of belonging, on the other hand, is defined as individuals’ feeling as being an integral 

part of the system or environment (Hagerty & Patusky, 1995). The sense of belonging is seen as a 

basic human need. Many theories are closely interested in the sense of belonging for human 

development. The sense of belonging of prospective teachers have about the environment they live 

in is very important as well. Decisions made by prospective teachers who are in the preparation 

phase of their professional life will affect their future in a significant way. The belonging is an 

important structure that influences individual decisions in this process.  
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Purpose 

The purpose of this study is to examine the sense of belonging and the perception of cognitive, 

social and teaching presences of prospective teachers, who have blended learning experiences.  

Method 

In this research correlational research method was employed. The participants consisted of 117 

prospective teachers, who were in the Department of Computer Education and Instructional 

Technology at a state university in Ankara. Teacher candidates who participated in this research 

have used various technologies such as Moodle, Social Network, Wiki, website, e-mail and web log 

in the context of various lessons during their education life at the university. The study group has 

blended learning experiences with at least a few lessons in their teaching-learning processes. 

Data Collection Tools 

In order to collect data for the study three data collection instruments were used. The first data 

collection tool is a personal information form, the second one is the belonging scale and the third 

one is the community of inquiry instrument. The personal information form was prepared by the 

researchers to obtain demographic information about the participants and information about the 

participants' use of the online tools. The second tool which is the “belonging scale” was adapted by 

Ersanlı and Koçyiğit (2013) into Turkish from a scale originally developed by Hagerty and Patusky 

(1995). This scale, consisting of three factors, has 22 items. These three factors are called "family, 

friends group and occupation". The Cronbach alpha internal consistency coefficient is 0.90 for the 

overall scale, 0.88, 0.88 and 0.89 for each factor, respectively.  

The third data collection tool is the “community of inquiry instrument” which was adapted by 

Ozturk (2012) into Turkish from a scale originally developed by Arbaugh, Cleveland-Innes, Diaz, 

Garrison, Ice, Richardson and Swan (2008). The “community of inquiry” instrument was composed 

of 34 items. There are 3 factors in this scale which are called “social, cognitive and teaching 

presences”. Cronbach alpha coefficient of internal consistency values, which ranged between 0.79-

0.91, were calculated depending on the item analysis for the reliability. Thus, these scales are found 

to be reliable and they can be used to maintain assessment for research problems of this study.  

Data Analysis 

SPSS software was used for statistical analysis. Data were analyzed using Pearson's correlation 

analysis, one-way analysis of variance (ANOVA) and descriptive statistics. In order to comment on 

the normality of the collected data, the values of skewness and kurtosis are examined. 
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Results 

Prospective teachers have the opportunity to access online environments with technological devices 

of different types. Examining the use of online tools by prospective teachers, it has been determined 

that online tools and social networks are the most popular online tools to use now and in the future. 

When the average scores of sense of belonging were examined, it was found that the teacher 

candidates had an average score of 29.80 in the dimension of belonging to the group of friends, 

27.28 in the dimension of belonging to the family, and 32.02 in the dimension of belonging to the 

occupation. According to this finding teacher candidates’ belonging to friends group and occupation 

dimensions is at a high level; and belonging to the family dimension is average level. When the 

average scores of prospective teachers’ perceptions of the “community of inquiry” were examined, 

it was found that average score of teaching presence is 3.12, social presence is 2.98, and cognitive 

presence is 3.10. It can be said that the average scores are generally high when considering that the 

scale used is a four-point likert type scale. It has been determined that prospective teachers differ in 

their level of sense of belonging and their perceptions of the community of inquiry according to 

their competence perceptions on the use of online tools. This differentiation is observed in the 

dimensions of occupational belonging and cognitive presence. The relationship between the 

frequency of use of online tools and the perceptions of the community of inquiry subscales were 

calculated according to Pearson correlation. There is a positively moderate relationship between the 

frequency of using online tools and the cognitive presence perception, and a low positive 

relationship with social presence. There is also a positive and significant relationship among all 

research variables such as social presence, teaching presence, and cognitive presence; belonging to 

family, belonging to friends group and belonging to occupation. 

Discussion and Conclusions 

E-learning platforms have been widely used in higher education and this widely use of online 

learning environments has resulted in paying more attention to perceptions and feelings of users. In 

this research, prospective teachers’ sense of belonging and community of inquiry perception have 

been identified. According to the results, the overall sense of belonging to prospective teachers was 

found to be at a good level. It can be said that blended learning activities by prospective teachers do 

not cause social alienation and isolation. Teacher candidates’ social, teaching and cognitive 

presence perception is at a good level and were found to be similar to each other. The community of 

inquiry can be perceived but only when learners are cognitively independent and socially solidified 

(Garrison, Anderson & Archer, 2000). Accordingly, it can be said that prospective teachers have a 

cognitive sense of independence and a social sense of solidarity. The positive atmosphere in the 

perception of the community of inquiry can be sustained by increasing communication channels 
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between individuals and by promoting interactions with each other. Prospective teachers who have 

high proficiency in using online tools, cognitive presence, and occupational belonging levels are 

determined to be high. The level of proficiency in using online tools has a decisive role for 

cognitive presence. It is understood that competence in using online tools can make a meaningful 

contribution to cognitive and social presence because it is thought that competence in using online 

tools enhances and facilitates ways of communicating. Lastly, it is determined that there is a 

significant positive relationship among structures which addressed in this research. Each dimension 

of the community of inquiry model is interrelated. There is also a low-level relationship between 

perception of the community of inquiry and sense of belonging. So and Brush (2008) stated that a 

sense of belonging is a precondition for the formation of social presence and community feeling.  

 
 


