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ÖNSÖZ 

 

Toplumlar, sürekli olarak kendini geliştiren ve yenileyen bireyler tarafından 

ayakta kalabilir. Bu özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ise ancak hızlı ve kaliteli 

eğitim ihtiyacının sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Eğitim bir süreçtir ve nasıl ki 

ekonomiler gelişen teknolojiye dayalı olarak sürekli olarak yenilenmek ve güçlü olmak 

zorundaysa, bilgi temelli ekonomileri ayakta tutacak insanları yetiştiren eğitim sistemleri 

de kendilerini yenilemek ve geliştirmek durumundadırlar.  

 

Dünya üzerinde en önemli yarış alanlarından birisinin eğitim olduğu söylenebilir. 

Eğitim alanında bu yarışta öne geçmeyi sağlayacak unsurlardan birisi olarak da teknoloji 

gösterilebilir. Đnsanı merkeze alarak daha nitelikli ve etkili eğitim vermek isteyen 

kurumlara liderlik etmek okul yöneticilerinin görevleri arasında gösterilebilir. Bu 

bağlamda araştırmamızda, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine 

yönelik olarak öğretmenlerin görüşleri incelenmeye çalışılmıştır.  

 

Önsözün son sözü çalışmanın gerçekleşmesine katkıda bulunanlara ayrılmıştır.  
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ÖZET 
 

 

 

SĐNCAR, Mehmet. Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine Đlişkin Bir 

Đnceleme (Gaziantep Đli Örneği), Doktora Tezi, Malatya, 2009. 

 

Bu çalışmanın amacı, sınıf ve dal (branş) öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim 

okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemek ve bu rollere ilişkin bir inceleme 

yapmaktır. 

 

Karma yöntemli olan bu araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma teknikleri 

kullanılmıştır. Nicel yöntem açısından araştırmacı tarafından geliştirilen “Đlköğretim Okulu 

Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği”, nitel yöntem açısından ise yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2008–2009 eğitim-

öğretim yılında Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil merkez ilçelerinde görev yapan 6023 

sınıf ve dal öğretmeninden oluşmaktadır. Nicel yöntem açısından örneklem belirleme 

yöntemi olarak olasılığa dayalı örneklem çeşitlerinden biri olan tabakalı örnekleme 

kullanılmıştır. Örnekleme alınan 14 ilköğretim okulundaki 386 öğretmenin cevapladığı 

ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmanın nitel veri toplama boyutunda amaçlı 

örnekleme olarak maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmelere toplam 18 öğretmen katılmıştır. Katılımcıların, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşlerinin; dal, cinsiyet, kıdem ve öğrenci 

mevcudu bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

amacıyla varyansların homojen olduğu durumlarda parametrik analiz teknikleri, varyansların 

homojen olmadığı durumlarda ise parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel 

verilerin çözümlenmesi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir.  
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

 

Sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerine göre ilköğretim okulu yöneticilerinin, 

teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon ve iletişim ve işbirliği rollerini 

kısmen, destek rolünü yeterince sergiledikleri belirlenmiştir. Nicel araştırma teknikleriyle 

elde edilen bulguların, nitel araştırma tekniklerinden elde edilen bulgular tarafından da 

desteklendiği görülmüştür. 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal 

öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Cinsiyet değişkeni açından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında ilköğretim okulu 

yöneticilerinin vizyon rolüne ilişkin; dal öğretmenlerinin görüşleri arasında ise iletişim ve 

işbirliği rolüne ilişkin istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

 

Kıdem değişkeni açısından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin tamamına ilişkin anlamlı farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Kıdem değişkeni açısından dal öğretmenlerinin görüşleri arasında ise 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

 

Öğrenci mevcudu değişkeni açısından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Öğrenci mevcudu değişkeni açısından dal öğretmenlerinin görüşleri arasında 

ise ilköğretim okulu yöneticilerinin insan merkezlilik ve vizyon rollerine ilişkin anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yönetimi, eğitimde teknoloji liderliği, teknoloji liderliği rolleri 
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ABSTRACT 
 

 

 

SĐNCAR, Mehmet. An Analysis of Turkish Elementary School 

Administrators’ Technology Leadership Roles, Doctoral Dissertation, Malatya, 2009. 

 

This study aims to reveal the elementary school administrators’ technology 

leadership roles, according to elementary classroom and subject teachers’ perception, 

and to evaluate these roles. 

 

In this mixed method research both qualitative and quantitative methods were 

used. As quantitative method “Elementary School Principals’ Technology 

Leadership Role Scale” which was developed by the researcher and as qualitative 

method semi-structured interview technique was used. The population of the research 

was 6023 classroom and subject teachers working in Şahinbey and Şehitkamil central 

districts of Gaziantep in 2008-2009 education year in Turkey. As quantitative 

method, cluster sampling method was used. The surveys from 386 teachers of 14 

state schools were assessed. Maximum variety sampling was used to define the 

sample for qualitative method in this research. Eighteen teachers took part in semi-

structured interview. In order to determine whether elementary school principals’ 

technology leadership role differentiate, in respect of the independent variables such 

as subjects, gender, experience years in teaching, and number of students; parametric 

analyze technique was used if the variance were homogeneous and nonparametric 

analyze technique was used if the variance were non-homogeneous. Pearson 

correlation was used in order to determine the relationship between the elementary 

school principals’ technology leadership roles. Qualitative data was analyzed with 

the content analyze. 

 

 



 vii 

 

According to the findings obtained from research results; 

 

According to the opinion of classroom and subject teachers, the technology 

leadership roles of the elementary school administrators such as human-centered, 

vision, communication and cooperation were performed partially support role was 

determined to be performed enough. It was assured that findings obtained from 

quantitative research techniques were also supported by findings obtained interviews 

which was one the techniques of qualitative part.  

 

No significant differences between the views of subject teachers and 

classroom teachers were found about elementary school administrators’ technology 

leadership roles,  

 

The results revealed that there were statistically significant differences in 

terms of gender variable among the views of the classroom teachers, related to the 

role of the vision of the elementary school administrators; among the views of the 

branch teacher, on the role of communication and cooperation. 

 

In terms of seniority variable, there were significant differences among the 

views of classroom teachers about the role of administrator’s technology leadership 

roles in elementary schools. On the other hand, no significant differences were found 

among the subject teachers of elementary schools  

 

In terms of student number of schools, no significant differences were found 

between the views of teachers about elementary school administrators’ role of 

technology leadership. However, there were significant differences among subject 

teachers’ views about elementary school administrators’ technology leadership roles 

considering roles in vision and human-centered components. 

 

Key Words: Educational administration, technology leadership in education,  

 technology leadership roles 
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BÖLÜM I 
 

 

 

GĐRĐŞ 
 

 

 Bu bölümde problem durumu açıklanmış; sonra ana ve alt problemler, 

araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. 

 

1.1. Problem Durumu 

 

Üçüncü bin yıla girerken bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, 

okulun klasik yapısını ve işlevlerini önemli oranda etkilediği görülmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda e-teknoloji uygulamalarının giderek artan bir yoğunlukta 

kullanılmaya başlanması, eğitimde bilgi teknolojilerine dayalı olarak aynı anda, 

yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin eğitimle ilgili tüm verilere 

ulaşmalarına olanak tanımaktadır. Okulun çatısı altında genellikle veli toplantılarının 

dışında bir araya gelemeyen bu paydaşlar, sanal ortamda aynı yerde istedikleri gün 

ve saatte buluşabilmektedirler. Bu durum, teknolojinin sadece okulların gelişmesine 

katkı sağlaması olarak değil, aynı zamanda sosyolojik bir bakış açısıyla toplumların 

değişimi ve gelişimine de katkı sağlamasına yardımcı olarak bir süreç olarak 

düşünülebilir.  

 

 Doğal kaynakların giderek azaldığı ve nüfusun hızla arttığı dünyamızda, 

ülkelerin geleceklerini kurtarmak ve ayakta kalabilmek için nitelikli insan gücüne ve 

buna dayalı olarak güçlü ekonomilere sahip olma yolunda büyük çaba harcamaları ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan küreselleşme, dünyamızda yeni bir toplumun 

oluşmasına yol açmıştır. Castells (2000: 5) bu yeni toplum kavramını “Ağ Toplumu” 

olarak adlandırmaktadır.  
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“Ağ, birbirleriyle bağlantılı düğümler dizisidir. Düğüm bir büklümün kendi 

kendini kestiği noktadır. Düğümün ne olduğu, hangi somut ağlardan bahsedildiğine 

bağlıdır. Küresel finansal akışlar ağında menkul kıymetler piyasalarıdır. Avrupa 

Birliği’ni yöneten siyasi ağda, ülkelerin bakanlar konseyleri ve Avrupa Komisyonu 

üyeleridir. Enformasyon Çağı’nda kültürel ifadenin, kamuoyunun kökenlerinde yer 

alan yeni medyanın küresel ağında ise bu düğümler, televizyon sistemleri, eğlence 

stüdyoları, bilgisayar grafiği ortamları, haber ekipleri, sinyaller üreten, gönderen, 

alan seyyar aygıtlardır”(Castells: 2005, 622).  

 

Görüldüğü üzere ağ kavramı faaliyet gösterilen alana göre farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Ancak tüm bu tanımların ortak özelliği hepsinin belli bir mantık 

süzgecinden geçirildikten sonra oluşturulmuş olmasıdır.  

 

Ağ toplumunda, ağ mantığının sosyal ilişki mantığını desteklediği yerde, 

ağlar kurumsallaştırılmış ve modernleştirilmiştir. Bu modernleşme sürecinde, 

kurumsallaştırma çalışmalarının ağlara yakalanan bu insanların “dönüşümlü 

değişimlerinin” yapılandırılmasında ana unsur olarak ortaya çıkmasıyla ağ ihtiyacı 

desteklenecektir (Kelly ve Kenway: 2001, 30).  

 

 Ağ toplumunda en önemli pay “enformasyon teknolojileri”nde yaşanan çok 

hızlı değişimlerindir. Bu değişimler, son çeyrek yüzyılda dijital bir kültür oluşturmuş 

ve bu kültür farklı dilleri konuşan farklı ulusların, yeni bir toplum olarak ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

 

“Metin, görüntüler ve seslerin seçilmiş bir zaman diliminde,  erişimin mali 

bakımdan sorun olmadığı küresel bir ağda, çok farklı noktalardan etkileşimli olarak 

açık bir biçimde bütünleşme potansiyeli, iletişimin karakterini tümüyle 

değiştirmiştir” (Castells: 2005, 440).  Değişen iletişim karakteri içerisinde de bilginin 

biçimi ve türleri değişmiş ve değişmeye devam etmektedir.  
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 Enformasyon teknolojilerinin gelişiminin temelinde bilgi yatmaktadır. “Bilgi, 

mantıklı bir yargı ya da deneysel bir sonuç sunan, başkalarına sistemli bir biçimde 

bir iletişim aracıyla aktarılan olgular ya da düşüncelere ilişkin örgütlü ifadeler dizisi 

olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda enformasyonun bilgiden farklı olduğu belirtilmiş 

ve enformasyon, bilginin iletilmesi olarak ifade edilmiştir (Castells: 2005, 20). 

 

Stoer ve Magalhães (2004: 13)’a göre enformasyon, bir bilgi ve iletişim ağı 

olarak yeniden yapılandırılmış ve üretim sürecinin merkezinde yer almıştır. Eğitim 

sürecinde bilginin yeri ve işlevi açısından bu yeniden yapılandırma, ekonomik ve 

kültürel küreselleşmenin sebep olduğu inişler ve çıkışlar arasındaki gerilimi 

oluşturmaktadır.  

  

Castells (2005: 87–89), yenilik, üretim ve yeni teknolojilerin kullanım 

merkezleri arasında ne denli yakın bir ilişki varsa, toplumların dönüşümünün de o 

denli hızlı olduğunu, toplumsal koşulların daha ileri yenilikler üzerindeki olumlu 

etkisinin de o denli büyük olduğunu vurgulamaktadır. Ağ toplumunun maddi 

temellerini ise aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 

 

� Enformasyonun temel alınması,   

� Yeni teknolojilerin etkilerinin yayımı,  

� Ağ kurma mantığı,  

� Esneklik,  

� Belli teknolojilerin son derece bütünleşmiş bir sisteme dönüşümünün 

yayılması. 

 

Yeni bir teknoloji doğduğunda, egemen teknolojinin mevcut görevlerini ve 

daha da fazlasını yapmak üzere bir görev üstlenir. Bazı önemli ilerlemeler ortaya 

çıkarken, yeni teknolojinin başarılı bir şekilde değişimi ve yerini sağlamlaştırması 

için, en az eskisi kadar performans göstermesi gerekir. Bu daha hızlı, daha ucuz, 

daha kullanışlı bir biçimde gerçekleşmelidir ya da değişime karşı gösterilecek normal 
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seviyedeki direncin üstesinden gelmek için dayanıklı ve yeterli sayıda bazı 

avantajlara sahip olmalıdır (Mainstone ve Schroeder: 1999, 630–631). Bu 

avantajların katkı sağlayacağı örgütlerden birisi de okullardır. Bu avantajların 

okullarda etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak kişilerin başında da okul 

yöneticileri gelmektedir. 

 

Kendilerine çağın gereklerine uygun yeni araçlar ve fırsatlar verilen 

yöneticiler, okullarını nasıl daha iyi yönetecekleri ve performanslarını nasıl 

geliştirebilecekleri konularında farklı sorularla yüz yüze gelmektedirler. Yöneticiler 

iyi bir teknoloji bilgisiyle desteklenmiş ileri görüşlülükle ve öğrencilerin 

öğrenmelerine ve sınıfa yenilik getirmesi anlayışına ilişkin pedagojiyi anlayarak 

güçlü olmalıdırlar (Scott: 2005, 39). Bilgi ve iletişim teknolojilerini uygun şekilde 

kullanmak için eğitim yöneticileri, karar verme süreçlerine ilişkin uygulamalarını, 

pedagojiyle bu teknolojilerin nasıl kesiştiğini ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

neleri yapıp neleri yapamayacağını anlamalıdırlar (Langran: 2006, 6). Bu bağlamda 

Dönmez ve Sincar (2008:17) okul yöneticileri için şu görüşleri belirtmişlerdir: 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, okul yöneticileri için sürekli yenilenen ve 
genişleyen bir okul çevresi yaratırken, okul yöneticilerinin eğitim-
öğretimin amaçlarına uygun bir teknoloji entegrasyonunu 
gerçekleştirebilmeleri için sadece bilgisayar okuryazarı olmaları 
yetmeyecektir, bilginin üretimi, aktarımı ve yaygınlaştırılması 
konularında da çok iyi bir eğitimden geçmiş olmaları gerekecektir. 
Ancak böyle bir eğitimden geçmiş okul yöneticileri, öğretmenlerin ve 
öğrencilerin gelişiminde hangi bilişim teknolojilerinin ne ölçüde 
kullanılması gerektiğine karar verebilir, öğrencilerin öğrenmesi, 
öğrendiklerinin değerlendirilmesi ve dönüt verilmesi konularında bilişim 
teknolojilerine dayalı bir şeffaflık yaratabilecek vizyona sahip olabilir. 
Böyle bir vizyonla okulun geleceğini planlamaya çalışan okul yöneticisi, 
okulu yönetirken, bilgi teknolojileri konusundaki birikimini olmazsa 
olmaz bir yeterlik alanı olarak görmeli, fakat okulun sosyal boyutunu da 
göz ardı etmemelidir. 

 

Toplumlar gelişmeye ihtiyaç duydukça, okullar da bu gelişimin ve 

beraberinde getireceği değişimin dinamiklerinden birisi olarak kalmaya devam 

edecektir. Okulların toplumun değişimine etki ettiği kadar bu değişimlerden 

etkilendikleri de aşikârdır. Günümüzde sürekli yenilenen okul ve okul çevresini 
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etkileyen önemli unsurların başında bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği 

söylenebilir. Okulların eğitimin niteliğini artıracak her türlü teknolojiden 

faydalanması önemli olarak görülebilir. Ancak daha da önemlisi, bu tür teknolojilerin 

kullanımında insanı merkeze almak, okulda bulunan tüm insanların ihtiyaçlarını 

gözeterek planlama yapmak ve karar vermek gerektiğidir.  

 

Bu bağlamda, insanı merkeze alarak okuldaki her türlü eğitimsel ve yönetsel 

etkinliklerde teknolojiden en üst düzeyde faydalanmaya çalışmanın öncelikle okul 

yöneticilerinin görevi olduğu söylenebilir. Ağ toplumunun yöneticileri için 

enformasyon teknolojileri, çok önemli olmalarına karşın bir araçtır. Önemli olan, 

yöneticinin bu teknolojileri kullanarak liderlik ettiği eğitim kurumunu en üst düzeyde 

etkin hale getirip getiremeyeceğidir. Bu nedenle okullar, okul yöneticileri, 

öğretmenler ve öğrenciler ağ toplumunun üyeleri olarak rollerini yeniden tanımlamak 

durumundadırlar. Konuya okul yöneticileri açısından bakıldığında, çok yakın bir 

gelecekte “Teknoloji Liderliği” okul yöneticilerinin en işlevsel rollerinden biri 

olacaktır (Dönmez ve Sincar, 2008:17). Bu yüzden bu çalışma, okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerini ve bu rolleri oluşturan temel davranışları belirlemeye 

yönelik bir araştırma olarak görülmektedir.. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

 

Đlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin sergiledikleri teknoloji 

liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri nelerdir? 

 

1.3. Alt Problemler 

 

1. Đlköğretim okulu yöneticilerinin sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve dal öğretmenlerinin 

görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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2. Đlköğretim okulu yöneticilerinin sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyet, kıdem ve görev 

yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları değişkenleri açısından 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 

3. Đlköğretim okulu yöneticilerinin sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin dal öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyet, kıdem ve görev 

yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları değişkenleri açısından 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

 

Bu araştırma ile ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerinin okul yönetimine olan etkisinin öneminin 

vurgulanacağı düşünülmektedir.  

 

Değişen dünya şartları bilginin hızlı ve anlamlı bir şekilde kazanılmasını, bu 

anlamlı bilgilerin uygulanabilir olmasını ve sonuçta da bu bilgilerle yeni bilgiler 

üretilerek bilimin toplumsal gelişmenin motoru yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

anlamda bu araştırma, bir yandan öğretmenlere ait bazı demografik özellikler ile okul 

yöneticilerinin sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin algıları arasındaki 

farklılaşma durumlarına bakılması ve diğer yandan Türkiye’de bu alanda yapılan 

çalışmalara katkıda bulunması açısından önemli görülmektedir. 

 

Teknolojinin geleceğe geçmişten daha fazla damga vuracağı söylenebilir. Bu 

anlamda okulları geleceğe hazırlamak için doğru adımlar atmak gerekmektedir. 

Doğru adımlar, kitlelere doğru sorular sormakla atılabilir. Alınan cevaplar farklı 

bakış açılarını ortaya koyabilir. Bu bakış açıları cevap aranılan probleme farklı 

çözüm şekillerinin üretilmesini sağlayabilir. Okulda yer alan tüm bireylerin 

ihtiyaçları dikkate alınarak eğitimde ve okulun yönetiminde doğru teknolojilerin 

kullanımına yönelik adımlar için, okul yöneticilerine farklı bir bakış açısı 

kazandıracağı beklentisi bu araştırma açısından önemli görülmektedir.  
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1.5. Sayıltılar 

 

1. Đlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin sergiledikleri teknoloji 

liderliği rolleri öğretmenlerin görüşlerine göre belirlenebilir. 

 

2. Veri toplama aracıyla elde edilen veriler, örnekleme dahil edilen sınıf ve dal 

öğretmenlerinin görüşlerini tam olarak yansıtmaktadır. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

 

1. Araştırma, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil merkez ilçelerinde bulunan 

devlet ilköğretim okulları ile sınırlıdır.  

 

2. Araştırma kapsamına Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkamil merkez 

ilçelerinde görev yapan sınıf ve dal öğretmenleri dahil edilmiştir.  

 

3. Araştırma, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil merkez ilçelerinde bulunan 

ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve dal öğretmenlerinden veri 

toplama aracı ile elde edilen verilerle sınırlıdır.  

 

4. Yarı yapılandırılmış görüşme, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil merkez 

ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 18 öğretmenle 

yapılmıştır.  

 

5. Bu çalışmada araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerin 

gerçek adları kullanılmamıştır. 
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1.7. Tanımlar 

 

Đlköğretim Okulu: Araştırma kapsamına giren, Gaziantep ili Şahinbey ve 

Şehitkâmil merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarıdır. 

 

Đlköğretim Okulu Öğretmeni: Araştırma kapsamına giren, Gaziantep ili Şahinbey 

ve Şehitkâmil merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerdir. 

 

Sınıf Öğretmeni: Araştırma kapsamına giren, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil 

merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleridir. 

 

Dal Öğretmeni: Araştırma kapsamına giren, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil 

merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 6.-8. sınıfları okutan 

ilköğretim ikinci kademe öğretmenleridir.  

 

Ağ Toplumu: Küreselleşme süreciyle birlikte alt yapısını bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin oluşturduğu ve bu alt yapıya dayalı olarak bireylerin bir hiyerarşik 

yapılanmaya ihtiyaç duymadan bir araya gelmeleri sonucunda oluşan toplumdur. 

 

Teknoloji Liderliği: Okulun tamamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin faydalı ve 

etkili kullanımına ilişkin eylemler bütünüdür. 
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BÖLÜM II 
 
 
 

ALANYAZIN TARAMASI VE ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 
 
 

2.1. LĐDERLĐK 

 

2.1.1. Lider ve Liderlik Kavramı 

 

Lider, yönetici ve idareci terimleri literatürde ve örgütlerle ilgili tartışmalarda 

birbirlerinin yerine kullanılırlarsa da aralarında farklar bulunmaktadır. Yönetici ve 

idareci uygulamada eş anlamlıdır fakat birincisi günümüzde daha çok kullanılan 

olanıdır ve ikincisine göre önemli derecede daha fazla karar verme yetkisine sahiptir.  

Đdareci ise tekdüze işleri yapan örgüt işgöreninden daha yetkili kişidir. Lider kavramı 

iki alanda yoğunlaşır:  liderin örgütün gideceği yönle ilgili stratejik vizyonu ve 

liderin çalışanları stratejik görüş etrafında bir araya toplamadaki zorlayıcı olmayan 

becerisi (Sergiovanni, 1982). Diğer yönden Hanson (1991) yönetici kavramını, bir 

örgütün çalışmasını sağlayan işe alma, değerlendirme, kaynakları dağıtma ve 

kuralları uygulatma gibi işler üzerinde yoğunlaşan birey olarak tanımlamıştır. 

Literatürde liderliğin pek çok tanımı vardır ve bütünüyle tatmin edici tek bir tanım 

bulunmamaktadır. Fakat her tanım liderlik konusunda farklı konum ve derecede 

vurgulamaya dikkat çeker. Sosyo-politik gruptaki tanımlar da, farklı derecede 

vurgulamalarla, liderlik formülüne insan, süreçler ve sistem parçalarını dâhil etme 

eğilimindedir. Bu temel öğelerin her biri liderliği tanımlayan önemli değişkenlere 

sahiptir. Örneğin, davranış özelliklerinin kendine özgü niteliklerinin var oluşu insan 

üzerinde yoğunlaşır. Uyuma zorlama veya ikna etme sanatı süreçler üzerinde 

odaklanır. Formal ve informal yapının, ayırıcı problem durumlarının veya dıştaki 

örgütsel çevrenin varlığı sistemler parçasını vurgular (Meriwether ve Duyar, 1997:4). 
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Liderlik konusunda önemli görülen tanımlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir 

(Çelik, 2003:1): 

• Liderlik, grup etkinliklerini grup hedeflerine ulaşma doğrultusunda 

 etkileme sürecidir (Bass, 1985). 

• Liderlik, görüşleri, eylemleri ve eğilimleri, etkileme, yönlendirme ve 

 yönetmedir (Benis ve Nanus, 1985). 

• Liderlik, lider ile her bir izleyici arasında oluşan çift yönlü bir 

 etkileşimdir (Graen, 1976). 

• Liderlik, güçlü bir etkidir (Argyris, 1976). 

• Liderlik, etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür (Etzioni, 1964). 

• Liderlik, izleyicilerin düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda 

 gücü kullanmadır (Zaleznik, 1977).  

 

Drucker (1996), kişilikleri, liderlik biçimleri, yetenekleri, ilgileri ne olursa 

olsun etkili liderlerde aşağıdaki ortak davranışları gözlemlediğini belirtmiştir: 

 

1. Liderler, “Ben istiyorum?” sorusu yerine, “ne yapılması gerekiyor?” 

sorusu ile işe başlarlar. 

2. Daha sonra da; “farklılık yaratmak için ne yapmalıyım ya da 

yapabilirim?” sorusunu sorarlar. Bu yapılması gereken ve liderin 

güçlü ve yetenekli olduğu alanla ilgili olması gereken şeydir.  

3. Liderler, zihinlerinde sürekli olarak; “bu örgütün misyonu ve amaçları 

nelerdir? Bu örgütte çalışanların performanslarını ve sonuçların 

değerlendirilmesini şekillendiren temel etmenler nelerdir?” sorularını 

taşırlar. 

4. Liderler insanlar arasındaki farklılıklara aşırı düzeyde anlayışlı 

kişilerdir. Onlar hiçbir zaman kendilerinin fotokopilerini aramazlar. 

Onlar çok ender olarak; “ben bu insanı seviyor muyum veya sevmiyor 

muyum?” sorusunu sorarlar. Fakat iş performansa, standartlara ve 

değerlere gelince anlayış göstermezler. 
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5. Yanındakilerin güçlü ve yetenekli olması onları korkutmaz. Onlar 

kendilerinden daha iyi insanları örgütlerine çekebilen insanlardır. 

6. Onlar sabahleyin aynada gördükleri yüzün olmak istedikleri, saygı 

duyulacak ve inanılacak bir yüz olduğuna inanırlar. Bu nedenle asla 

yapılması gereken yerine popüler olanı tercih etme hastalığına 

düşmezler. 

7. Onlar başkalarına ne yapmaları gerektiği konusunda nutuk çeken 

insanlar değil, yapılması gerekeni bizzat yapan insanlardır (Özden, 

1999: 123). 

 

Liderlik, çeşitli sosyal bilimlerin ortak inceleme konularından biri olmasına 

karşılık, liderliğin ne ifade ettiği konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir algı 

dayanağı oluşmamıştır. Liderlik, farklı bakış açılarından yaklaşıldığında, farklı 

biçimlerde analiz edilebilen ve tanımlanabilen bir kavramdır. Nasıl ki bir nesneye 

değişik açılardan bakıldığında onun farklı özellikleri görülürse, liderlik kavramına da 

çeşitli yönlerden yaklaşıldığında onun farklı biçimlerde analiz edilip tanımlanması 

doğal karşılanabilir. Buna göre liderlik, yönetim biliminin bir konusu ve iş yaşamıyla 

ilgili bir kavram olduğu kadar aynı zamanda psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, 

felsefi, tarihsel açılardan ele alınıp analiz edilebilen bir kavram olmaktadır (Şişman, 

2004: 1).  

 

2.1.2. Liderlik Teorileri 

 

Liderlikle ilgili literatürde bir takım teori ve modeller geliştirilmiştir. Ayrıca, 

geçmişte farklı kuramsal temellere dayalı olarak liderlikle ilgili çeşitli araştırmalar 

yapılmış ve yapılmaktadır. Bu araştırmalarda liderlerin bireysel özellikleri, liderlik 

stilleri, durumsal faktörler, yönetsel davranışlar gibi konular üzerinde durulmuştur. 

Bu teoriler, yaygın bir şekilde (a) özellikler kuramı, (b) davranışsal kuram ve (c) 

durumsal kuram olmak üzere üç başlıkta toplanmaktadır. Bu başlıklar aşağıda kısaca 

açıklanmıştır (Şişman, 2004: 5–6). 
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Özellikler kuramı başlığı altında toplanabilen bazı yaklaşımlarda, özellikle 

başarılı olmuş bazı devlet adamları ve askerler incelenerek bunların belli başlı 

liderlik özelikleri araştırılmıştır. Bunun sonucunda lider konumunda olan insanlarla 

ilgili olarak ortak bazı özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kuramın hareket 

noktası, “lider olunmaz, ancak lider olarak doğulur” şeklinde özetlenebilir. Kuramda 

liderle ilgili olarak bakılan başlıca özellikler, fiziksel özelikler, (boy, ağırlık, yaş, 

sağlık durumu, çehre vb.) ve kişisel özellikler (zekâ, eğitim durumu, konuşma 

yeteneği, sosyal ilişkiler, iletişim gücü, güven verme, girişim, risk alma, cesaret, 

kendine güven vb.) olarak gruplandırılabilir. Sonuçta, araştırılan liderlerle ilgili ortak 

özellikler belirlenememiştir.  

 

Davranışsal kuram başlığı altında toplanan liderlik yaklaşımlarında ise 

liderlerle ilgili ortak bir takım genel özelliklerin söz konusu olamayacağı 

noktasından hareketle lider özelliklerinden çok lider davranışları inceleme konusu 

yapılmıştır. Başarılı olmuş liderlerin gösterdikleri davranışlar incelenerek lider 

davranışları profili belirlenmeye çalışılmıştır. Davranışsal kuram içinde yer alan 

başlıca araştırmalar ise, Ohio Devlet Üniversitesi Araştırmaları, Michigan 

Üniversitesi Araştırmaları, Yönetim Gözeneği Kuramı (Robert Blake ve Jane 

Mouton) gibi çalışmalardır.  

 

Durumsal kuram olarak ifade edilen yaklaşımların çıkış noktası ise “her 

ortamda geçerli bir liderlik özelliği ve davranışı söz konusu değildir” anlayışına 

dayanmaktadır. Kurama göre, farklı ortam ve farklı gruplarda farklı liderlik 

davranışları söz konusudur. Bu başlık altında toplanan bazı yaklaşımlar ise, Yol-

Amaç Kuramı  (Robert House ve Martin Evans), Fiedler’in Durumsal Liderlik 

Kuramı, Vroom ve Yetton’un Normatif Kuramı, Paul Hersey ve Kenneth 

Blanchard’ın Durumsal Liderlik Kuramı, Reddin’in Üç Boyutlu Liderlik Kuramı gibi 

yaklaşımlardır. Liderlikle ilgili, lider özelliklerine dayalı, eylem merkezli, olumsal, 

durumsal, bağlamsal, stratejik liderlik gibi adlar altında da bazı kuramlar 

geliştirilmiştir.  
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2.1.3. Ağ Toplumunda Eğitim Yöneticisi 

 

Son çeyrek yüzyılda, enformasyon teknolojilerini merkeze alan teknoloji 

devrimi toplumun ve bu bağlamda okulun maddi temellerini şekillendirmeye 

başlamıştır (Turan, 2006). Enformasyon teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, her 

alanda faaliyet gösteren örgütlerin yönetiminde de yeni model arayışlarına 

gidilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Geleceğin yöneticileri, teknolojiyi çok iyi 

derecede kullanabilmenin yanında, yöneticisi oldukları kurumda kullanılan 

teknolojinin amaçlara uygun ve en üst düzeyde fayda sağlayacak şekilde kullanımı 

için teknolojinin kullanımını yönetebilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip olmak 

zorunda olacaklardır. Bryson (1989), sürekli gelişen bir çevre içerisinde varlıklarını 

sürdüren günümüz örgütlerinin lider ve yöneticilerinin, örgütlerin sürekliliğini 

sağlamak ve amaçlarına en etkili şekilde ulaşmak amacıyla örgütlerinin değişen ve 

gelişen çevreye bugün ve gelecekte nasıl uyum göstermeleri gerektiğini belirlemek 

durumunda olduklarını belirtmiştir (Gizir, 2005).  

  

Bilginin elde edilmesi gayretleri çağlar boyunca yürütülen en önemli 

etkinliklerden birisidir. Bunun için ülkeler çok büyük yatırımlar yapmıştır ve 

yapmaya da devam etmektedir. Okullar bilginin üretimi ve ulaşılması faaliyetlerinin 

tam merkezinde yer almak için gayret göstermelidirler. Đşte okulları bu merkeze 

yerleştirecek en önemli kişiler eğitim yöneticileridir. 

 

 Turan (2006), geleceğin sanal toplum ve okulunu oluşturabilmek için eğitim 

politikacılarının ve okul liderlerinin aşağıda belirtilen becerilere sahip olması 

gerektiğini belirtmiştir:  

 

� Vizyon sahibi olma, 

� Teknolojiye ilişkin yanlış algıları değiştirme,  

� Diğerlerine teknoloji konusunda inançlı ve kararlı eylemler içinde olmaları 

için esin kaynağı olma, 

� Diğerlerini salt izleyici olmaktan kurtaran ve problemleri çoklu bakış 

açısından çözme konusunda teşvik eden anlayışı geliştirme. 
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 Teknolojiden yalıtılmış bir toplum olmamak gereklidir. Eğitim yöneticileri, 

öğretmenler, öğrenciler ve nihayetinde okullar,  bir prizma gibi farklı renklerde ışık 

yayan teknolojinin ışığında, kendilerini yeniden tanımlamalı ve ağ toplumunun 

yükselişiyle birlikte kendilerine de bu yükselişte bir yer edinmelidirler. Ağ 

toplumunun eğitim yöneticisi, öğretmenler ve öğrenciler için teknolojinin 

standartlarını belirleyebilmeli, bu standartları sağlamada ekonomik davranabilmeli 

ve bu bağlamda yersiz ve pahalı teknolojiden kaçınma becerisine sahip olmalıdır. Bu 

durum ise bir eğitim yöneticisinin, enformasyon teknolojilerinin gelişimine ilişkin 

derinlemesine bir eğitim almasını zorunlu kılmaktadır. Burada sözü edilen eğitimin 

amacı, temel düzeyde bilişim teknolojilerine hakim eğitim yöneticilerine sahip olmak 

değildir. Burada bahsedilen, teknolojinin gelişim hızını takip edebilen, hangi 

teknolojinin hangi eğitim türü için uygun olduğunu bilen, eğitim teknolojilerinin 

yenilenmesi sırasında doğru tercihler yapabilen, içinde bulunduğu kurumu bir 

teknoloji çöplüğü haline getirmeden enformasyon teknolojilerinden azami düzeyde 

fayda sağlanması için liderlik yapabilecek yöneticilere sahip olmaktır. 

 

Turan (2006), enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin ve bu bağlamda 

tasarlanan ağ toplumunun, başta eğitim sistemleri ve eğitime ilişkin bütün 

varsayımları alt üst ettiğini; öğrenme-öğretme yöntemleri başta olmak üzere eğitim 

ve okul yönetimi süreçlerini derinden etkilediğini, eğitim yöneticilerinin 

enformasyon teknolojilerinin buluş ve yaratıcı amaçlı eğitimle birleştirilmesinde 

temel rolü oynayacaklarını ve sanal bir gelecek ve okul için bilgi ağlarına dayalı 

zengin öğrenme ortamlarının oluşturulmasının zorunluluğunu vurgulamaktadır.  

 

 Okulun iç ve dış çevresinden gelen baskılar, okulu dönüştürmekte olup bu 

durum, okulun yapı ve yönetimi ile öğrenme ve öğretmede alternatif yaklaşımların 

kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Đşte bu noktada okullar, değişimin yakalanması 

ve geleceğe doğru birlikte hareket edilebilmesi için değişimin merkezinde yer 

almalıdırlar. Bu değişimin temelinde de örgütlenmiş bilginin doğru kullanımı ve 

öncesinde örgütlenmiş bilgiye doğru zamanda ve hızlı bir şekilde ulaşmak 

yatmaktadır. 
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 Teknolojinin okullarda etkin kullanımı, başka bir ifadeyle, “elektronik 

okul”un oluşturulması için çevresel baskılar, eğitim yöneticilerine yeni görevler 

yüklemiştir. Teknolojilerin alımı, bilgisayar laboratuarlarının oluşturulması, 

öğretmenlerin bu konuda eğitiminin sağlanması, bilgisayar eğitimi görmüş 

öğretmenlerin sisteme kazandırılması ve teknolojinin etkin bir biçimde okul 

yönetiminde kullanılması, bu yeni görevlerden bazılarıdır (Turan, 2002). Bu 

bağlamda ağ toplumunun eğitim yöneticisi, çevresel koşulları dikkatle inceleyen, 

öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ortak bir anlayış oluşturabilen ve en önemlisi 

enformasyon çağıyla uyumlu bir birliktelik sergileyen vizyonla donanmış olmalıdır. 

Bu vizyonun temelinde de “ağ örebilme” becerisi ön plana çıkmaktadır.  

 

 Dünyada ekonomik dengelerin küreselleşme lehinde değişmesi, bilgiden bilgi 

üreten ve bu bilgilerden faydalı sonuçlar üretebilen, rekabet edebilen, değişime açık 

ve en önemlisi yaşam boyu öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirmiş bireylerin 

yetişmesini zorunlu kılmıştır. Đçine doğru sürüklendiğimiz çağ, bu yeterliliklere sahip 

bireyleri yetiştirecek ülkelerin sınırlarını, ekonomilerini, yasalarını birleştirdikleri 

gibi eğitim sistemlerini de bazı ortak paydalarda birleştireceklerini göstermektedir. 

Enformasyon teknolojilerini merkez alan teknoloji devrimi ile birlikte, bilgiye 

erişimin inanılmaz boyutlarda hızlanması ve iletişim olanaklarının çeşitliliği, bu 

durumdan birinci derecede etkilenen okulların yönetiminde özgürlüğün ve 

özgünlüğün zorunlu olduğu bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu süreçte ise en 

önemli rollerden birisini okul yöneticileri oynayacaklardır. Bu rolün adı teknoloji 

liderliği olarak tanımlanabilir. 

 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okulun dışında, okuldan bağımsız olarak 

gelişmesi, sadece eğitim-öğretimi değil, aynı zamanda bireyler arasındaki ilişkileri,  

sosyal faaliyetleri, öğrenci-veli-öğretmen-yönetici iletişimini de etkilemektedir. 

Bugün artık, okulların çevresinin ve sınırlarının belirlendiği süreçte, bilgi ve iletişim 

teknolojileri oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan 

“yeni okul çevresi” okulda bulunan öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin 

sürekli olarak “öğrenen” olmalarını zorunlu kılmaktadır.  
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 Sürekli olarak yenilenen ve değişim hızı takip edilemeyen bu yeni okul 

çevresinin okulu her yönden etkilediği düşünülecek olursa, okulu tüm öğeleri ile 

çalışır ve verimli kılmak zorunda olan okul yöneticileri de, okulu içten ve dıştan 

etkileyen bilişim teknolojilerinin entegrasyonuna ve bu teknolojinin hangi amaçla 

nasıl kullanılacağına ilişkin kararlar almak durumundadırlar.  

 

2.1.4. Teknoloji Entegrasyonu 

 

Yeni bin yılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki 

gelişmeler, okul yöneticilerini farklı özelliklere sahip olmaya zorlamaktadır. Okul 

yöneticilerinin ortaya koyacakları yenilikçi çözümler bu sürecin sağlıklı bir şekilde 

geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çözümlerin başında ise belirli bir plan dâhilinde 

ihtiyaç analizi yapılarak özellikleri belirlenen eğitim teknolojilerinin okula 

kazandırılması gelmektedir.  

 

Kozloski’ye göre (2006:1) teknoloji entegrasyonu, ideal öğrenme çevresi 

içerisinde anahtar bir bileşen olarak, öğrencilerin öğrenmeleri ve performanslarının 

değerlendirilmesine ilişkin en iyi uygulamadır. Ancak teknolojiyi okula entegre 

ederken belirli bir program dahilinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

Holland ve Moore-Steward (2000), yöneticilerin karar verme sürecinde kendilerine 

rehberlik etmesi için yeterli derecede teknoloji bilgisine sahip olmaları ve 

planlamanın gücünü anlayarak okulun hedeflerini desteklemek için bir teknoloji 

planına ihtiyaç duymaları gerektiğini belirtmiştir (Scott, 2005:39). 

 

  Bilgisayar teknolojisinin entegrasyonunda liderlik bir anahtardır (Weber, 

2006:1) ve okul yöneticileri, öğretmenlerini etkili bir biçimde desteklemek ve 

öğrencilerin öğrenmelerini güçlendirmek amacıyla, teknolojinin etkili bir şekilde ne 

zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgili olmayı sık sık bir ihtiyaç olarak 

hissetmelidirler (Yu ve Durrington, 2006).   
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 Dewett ve Jones (2001), bir örgüte bilgi teknolojileri entegre edildiği zaman o 

örgütte örgütsel sonuçların da bilgi teknolojilerine dayalı olarak değiştiğini ifade 

etmişlerdir.  

 

Şekil 1 Örgütlerde Bilgi Teknolojilerinin Rolü (Dewett ve Jones, 2001) 
  

Örgütlerde bilgi teknolojileri, bilgi yetkinlikleri ve bilgi sinerjileri başlıkları 

altında rol oynamaktadır. Bilgi yetkinlikleri, bilgi teknolojilerinin veri toplama ve 

analiz etmedeki ilerlemeler sayesinde, her bir bireyin şu anki görevini daha üst 

seviyede yapmalarını, ilave görevler almalarını ve kurumdaki rollerini 

genişletmelerini sağladığı zaman ortaya çıkan maliyet ve zaman kazançlarıdır. Diğer 

yandan bilgi sinerjileri, bilgi teknolojilerinin iki ya da daha fazla kişinin ya da alt 

grupların kaynaklarını bir havuzda toplamalarına ve işbirliği yapmalarına izin 

verdiğinde sonuçlanan performans kazançları ve kişiler arası ya da gruplar arası 

etkilerdir (Dewet ve Jones, 2001). Küreselleşme süreci içerisinde bu etkiler örgütlere, 

dolayısıyla bu örgütlere sahip olan devletlere siyasal, kültürel ve ekonomik kazançlar 

sağlayacaktır. Devletler, kendilerine bu kazançları sağlayacak nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek için eğitim kurumlarına yatırımlar yapacak ve eğitim sistemleri içerisinde 

derin bir dönüşüm sağlama yoluna gideceklerdir. 

 

Dünyada ekonomik ve toplumsal gelişmede büyük bir rol üstlenen bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanında Türkiye’de de hızlı bir gelişme sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla bilgi teknolojileri alanında Türkiye’nin ulusal hedef ve 

politikası, “bilgi çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel 

düşünen ve ulusal davranan insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet 

Öğrenme/Adaptasyon 

Örgütsel Özellikler 
 
� Yapı 
� Büyüklük 
� Öğrenme 
� Kültür 
� Örgütler arası ilişkiler 

Bilgi Teknolojileri 
 
� Bilgi Yetkinlikleri 
� Bilgi Sinerjileri 

Örgütsel Sonuçlar 
 
� Đş Olanağı Sunma 
� Bilgi Tabanlı Kodlama 
� Örgütsel Etkililik 
� Örgütsel Yenilik 
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gücünü sürekli artırmak için eğitim sisteminin her kademesini teknoloji ile 

desteklemek” olarak tanımlanmıştır (M.E.B. Bütçe Raporu, 2008: 14).  

 

 Belirlenen bu hedef doğrultusunda 2002–2008 yılları arasında 8 derslikli ve 

üzeri tüm okullara bilgi ve iletişim teknolojileri sınıfı kurulmuştur. Bu çerçevede 

illere 621.406 bilgisayar gönderilmiştir. Alt yapısı uygun olan 31.922 okula ADSL 

(hızlı Internet) bağlantısı yapılmıştır. ADSL bağlantısı yapılarak öğrencilerin %96’sı 

bilişim teknolojisi sınıflarından ve ADSL’den yararlanır hale gelmiştir. Bu 

yatırımların yanında Milli Eğitim Bakanlığı, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek 

insan gücünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla eğitim yöneticilerinin, 

öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitim sistemiyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

ilişkisi olanların bilgiye ulaşmaları ve bunları hayatın çeşitli alanlarında 

kullanabilmeleri amacıyla çeşitli projeler uygulamaya koymuştur. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

 

e-Okul Projesi: Bu proje ile her okul, öğrenci ile ilgili işlemlerin tamamını internet 

üzerinden yapabilecektir.  

 

e-Yatırım Projesi: Bu proje ile önemli ölçüde personel, zaman ve kaynak tasarrufu 

sağlanırken, eğitime ayrılan kaynakların objektif kriterlere göre önceliği olan 

yerleşim birimlerine eşit olarak yönlendirilerek kaynakların daha etkin ve verimli 

kullanılması sağlanmıştır. 

 

e-Personel Projesi:  Bu proje ile öğretmenlerin her türlü atama, yer değiştirme ve 

özlük hakları ile öğrencilerin her türlü sınav başvuruları elektronik ortamda alınarak 

büyük oranda kaynak tasarrufu ve hizmetlerin yerine getirilmesinde objektiflik 

sağlanmıştır. 
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Intel Gelecek Đçin Eğitim Projesi: Bilişim teknolojilerinin sınıf içi eğitim öğretim 

ortamına entegre edilmesi amacıyla, bilgi teknolojisi sınıfı ve bilgisayar laboratuarı 

bulunan okul öğretmenlerine yönelik olarak 2004 yılında başlatılan proje 

kapsamında, 2006 yılının sonuna kadar 69.508 öğretmen eğitime alınmıştır. 2007 

yılında ise 21.086 kişi daha eğitimden geçmiş ve toplam sayı 90.594 öğretmene 

ulaşmıştır.   

 

Intel Öğretmen Programı Temel Kursu-Karma Eğitim Modeli: 2004 yılında 

başlatılan proje yüz yüze ve uzaktan eğitimi kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlenmiş olup projenin yüz yüze eğitim kısmı başlatılmıştır. 2008 yılı itibari ile 

uygulamaya konulan eğitimler, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi kapsayacak 

şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2008 yılında eğitime katılan personel sayısı 

17.093 kişidir. 2004 yılından bu yana sürdürülen projede 107.687 öğretmen 

eğitimlere katılmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim yapan 

resmi ortaöğretim okullarındaki tüm öğretmenler ve idareciler ile il ve ilçe milli 

eğitim müdürlüklerinde görev yapan kurum idarecilere yönelik, hem yüz yüze, hem 

de çevrimiçi (uzaktan eğitim yolu ile) hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir. 

 

Microsoft Eğitimde Đşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programı: Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Microsoft Türkiye firması arasında 05 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan 

protokolle yürürlüğe giren, Microsoft Eğitimde Đşbirliği Programı adlı uzaktan 

öğretmen eğitimi tüm öğretmenlerin, Bilgi teknolojisinin temel kavramları, 

Microsoft Windows XP işletim sistemi, Office yazılımları,  iletişim konularında 

bilişim teknolojisi araçlarını kullanma becerilerini kazanmaları ve bu konulardaki 

bilgilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. 15 Ekim 2008 tarihi itibarıyla Türkiye 

genelinde alınan sertifika sayısı 575.952, sisteme giren kullanıcı sayısı 161.375, 

eğitimlerin tamamını (15 modül) tamamlayan öğretmen sayısı ise 22.229’dur. 
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2.1.5. Teknoloji Standartları 

 

 Okullar etkili bir şekilde teknolojiyi bünyelerine entegre edemezlerse, 

başarısızlığa ilişkin sorumluluk yöneticilerde ve onların programlarında aranır 

(Weber, 2006:2). Okullarında yönetim sürecine bilgi teknolojilerini entegre etmek 

isteyen okul yöneticilerinin bunu yaparken bilinçli hareket etmeleri ve bazı önemli 

özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu anlamda Uluslararası Eğitim 

Teknolojileri Derneği, okul yöneticileri için şu standartları benimsemiştir (Yu ve 

Durrington, 2006) : 

 

1. Liderlik ve Vizyon: Eğitim liderleri, teknolojinin kapsamlı entegrasyonu için 

bir vizyon paylaşımından esinlenerek, bu vizyonu gerçekleştirmeye olanak 

sağlayacak bir çevre ve kültür geliştirirler.  

 

2. Öğrenme ve Öğretim: Eğitim liderleri, öğrenme ve öğretimi en üst düzeye 

ulaştırmak için müfredat tasarımı,  öğretim stratejileri ve öğrenme 

çevreleriyle bütünleşen uygun teknolojileri temin ederler.  

 

3. Verimlilik ve Profesyonellik: Eğitim liderleri mesleki uygulamalarını 

zenginleştirmek ve kendilerinin ve diğer çalışanların verimliliklerini artırmak 

için teknolojiyi kullanırlar.  

 

4. Destek, Yönetim ve Uygulamalar: Eğitim liderleri yönetim ve öğrenim için 

verimlilik sistemlerini destekleyecek teknolojinin entegrasyonunu sağlarlar.  

 

5. Sözlü ve Yazılı Değerlendirme: Eğitim liderleri etkili sözlü ve yazılı 

değerlendirme için çok yönlü sistemleri planlar ve yürütürler.  

 

6. Sosyal, Yasal ve Etik Konular: Eğitim liderleri teknoloji ile ilgili sosyal, yasal 

ve etik konuları anlarlar (telif hakları gibi) ve yine bu konularla ilgili karar 

verme sorumluluğunu alırlar.  
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Aslında kendini sürekli, programsız ve kontrolsüz bir şekilde yenileyen “okul 

çevresi”, okul yöneticilerini bu standartlara sahip olmaya zorlayacaktır. Günümüzde 

ve tahmin edilebilir bir şekilde gelecekte de eğitim okulun dışına taşmış ve 

taşacaktır. Bu durum okulun tüm yapı taşlarını olumlu ve olumsuz yönlerden 

etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamımızın bir parçası haline 

gelmiş olması, bu sürece yön vermekte ve ivme kazandırmaktadır. 

  

2.1.6. Teknoloji Liderliği 

 

 Teknolojik gelişimlerin ortaya çıkardığı iletişim kaynakları, bilgi aktarımına 

farklı bir hız ve boyut kazandırmıştır. Özellikle iletişim alanında yoğunlaşan 

teknolojik yenilikler, bilgi ve iletişim teknolojilerini yaşamımızın bir parçası haline 

getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın bir parçası olması, bu 

teknolojilerin kullanımına ilişkin tecrübelerin çoğunun okulun dışında ediniliyor 

olması, günümüzde olduğu gibi gelecekte de okulların kültür ve iklimine de etki 

edecektir. Değişen ve gelişen bilişim teknolojilerinin okulun iklimini ve kültürünü ne 

şekilde değiştireceği her türlü tahmine açıktır, ancak en güçlü tahmin okulların 

gelecekte günümüzün çok ötesinde farklı bir atmosfere sahip olacağına yönelik 

olarak yapılabilir. Gelecek, okul yöneticilerinin bilişim teknolojileri ile birlikte gelen 

yeni bir kültürün farkında olmalarını ve her türlü etkinliklerinde bu durumu göz 

önüne alarak hareket etmelerini arzulayacaktır.  

 

Çağımızda liderler tek başına mucizeler yaratan insanlar olmaktan çıkıp, 

takımla ortak liderlik davranışları sergileyen bireylere dönüşmektedirler. Lider 

kümenin bir üyesi olarak, öteki üyeler üzerinde olumlu etkide bulunan, küme 

üyelerinin kendine yaptığı etkiden daha fazlasını onlara yapabilen küme üyesidir 

(Başaran, 1992). Hiyerarşik sistemleri ve yapıları yöneten bir bireyle açıklanmaya 

çalışılan geleneksel liderlik kavramı, birlikte çalışan bireylerin ortaklaşa 

etkinlikleriyle tanımlanmaya başlanmış, liderlik olgusu bu bireyler tarafından 

paylaşılan davranışlar bütününe dönüşmüştür (Fullan, 2003; Gronn, 2002 ve 2008; 

Harris, 2005 ve 2008; Harris ve Muijs, 2005; Leithwood, Mascall ve Tiiu Strauss, 
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2009; Mangin, 2006; Rayner ve Gunter, 2005; Spillane, 2006; Spillane, Diamond, 

Sherer ve Coldren, 2005). Bu bağlamda teknoloji liderliği bir paylaşılan davranışlar 

bütünü olarak görülebilir. 

 

Yu ve Durrington (2006)’a göre bugünün teknolojik yenilikleri eğitim için 

değerli eğitsel araçlar sağlamıştır. Okul yöneticileri okullarında bu yeniliklerin etkili 

bir biçimde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin temel bir rol oynamalıdırlar. Bu 

rolün adını Anderson ve Dexter (2005), teknoloji liderliği olarak önermektedirler. 

Anderson ve Dexter, bilgi ve iletişim teknolojilerini okulda kullanarak okulun 

etkililiğinin artırılması için teknoloji liderliği modelini önermişlerdir.  

 

Şekil 2 Teknoloji Liderliği Modeli (Anderson ve Dexter, 2005) 
 

Teknoloji liderliği, okulda liderliği belirleyen bir değişkendir. Örgütsel 

kararları, politikaları ya da okulun tamamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

faydalı ve etkili kullanımına ilişkin eylemleri temsil eder (Anderson ve Dexter, 

2005). Önerilen bu modelde, teknoloji liderliği başlığı altında yer alan öğeler okulun 

yönetimine entegre edildiğinde teknolojiye dayalı bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu sonuçlar öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar kullanımının yanı sıra her türlü 

iletişim için okul içi ağ kullanımı, web sitelerinden yararlanarak farklı amaçlara 

ulaşmaları, öğretim etkinlikleri ve müfredat için teknolojinin belirli seviyede 

entegrasyonu ve öğrencilerin deneme yazımı, rapor oluşturma, fen ve sosyal bilimler 

Teknoloji Liderliği 

 
� Teknoloji Kurulu 

� Okul Teknoloji Bütçesi 

� Bölgesel Destek 

� e-posta kullanımı 

� Teknoloji Üzerine Yönetim Günleri 

� Personel Geliştirme Politikası 

� Hibeler 

� Entelektüel Nitelikli Politikalar 

Altyapı 
 
� Ağ kullanımı 

� Teknolojinin 

entegrasyonu 

� Öğrencilerin 

kullanacağı araçlar 

Teknoloji Sonuçları 
 
� E-posta ve web için 

ağ kullanımı  

� Teknolojinin 

entegrasyonu 

� Öğrencilerin 

kullanacağı araçlar 
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için simülasyon kullanma gibi akademik etkinliklerde öğrencilerin kullanabileceği 

bilgisayar tabanlı araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Weber (2006: 2), teknolojinin 

okula entegrasyonunun eğitimsel bir yenilik ya da bir değişim olarak 

görülebileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Persaud (2006: 26) okul yöneticileri, 

öğrenci ve öğretmenlerin teknolojinin etkin kullanıcıları olmaları için teknoloji 

liderleri olmaya başlamaları gerektiğini vurgulamıştır. Bu durum geniş anlamda 

kültürel, teknolojik, ekonomik ve politik güçlerin liderlik kavramında dönüşümlü bir 

değişim yarattığı bir çağda liderlik algısının da değişmesine neden olmaktadır 

(Mulford, Sillins ve Leithwood, 2004). Hatta liderliğin değişimle daha etkin bir 

kavrama dönüştüğü görüşü ağırlık kazanmaktadır (Cheng, 2002; Dimmock, 1996; 

Dimmock ve Walker, 2000; DiPaola; 2003; Hargreaves, 2008; Riley ve MacBetah, 

2003; Murphy ve Forsyth; 1999; Sleeers, Geijsel ve Van den Berg, 2002; Stoll, 

Bolam ve Collarbone; 2002). 

  

Mainstone ve Schroeder de (1999), enformasyon teknolojilerinin eğitimde 

kullanımı konusunda şu görüşleri belirtmişlerdir: 

 

Şimdi enformasyon teknolojileri tek bir kuşakta bilgisayarlar, haberleşme sistemleri 
ve hemen hemen günlük olarak duyurulan ilgili teknolojilerdeki hızlı ilerlemelerle 
etkili değişimler yaratmaktadır. Bu teknolojiler belirli seviyede ilerlemeler 
kazanmıştır ve biz bu teknolojileri eğitime olası fırsatlar ve meydan okumalar 
sağladıkları için kullanabiliriz. 

  

Okullar bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak örgütsel performanslarını 

artırma yönünde çaba göstermelidirler. Bu da ancak okul yöneticilerinin liderliği ile 

mümkün olabilir. Yöneticiler, okula içeriden ve dışarıdan gelen her türlü bilgi ile 

bilişim teknolojilerinin en üst düzeyde kullanımı ve daha nitelikli eğitim-öğretim 

hizmetleri sunabilmek için çalışmalıdırlar. Benedetto’ya göre (2006:31), yöneticiler, 

sınıflarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında öğretmenler için etkili 

modelleri bilen, bu modellerin uygulanmasına rehberlik eden, öğretim ve 

değerlendirmede en iyi uygulamaları nasıl destekleyeceklerini bilen kişilerdir.  
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Bilimoria (2005), öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için enformasyon 

teknolojilerini kullanma konusunda istekli olan yöneticilerin öncelikle şu soruları 

yanıtlamaları gerektiğini ifade etmektedir:  

 

� Bilgisayar destekli öğrenmenin diğer öğrenme türlerinden farkı/iyi yönleri 

nedir?  

� Öğrenmede teknoloji tabanlı (çoklu ortam, telekomünikasyon, nesne 

yönlendirmeli simülasyon, ağ bağlantılı haberleşme, sanal gerçeklik 

teknolojisi) özel yöntemlerin etkisi nedir?  

� Ölçülebilir bilgi nasıl yaratılabilir?  

� Bilgi kolayca geri getirildiğinde, öznel olarak araştırılabildiğinde ve çok 

yönlü yoruma açıldığında öğrenme neyi zorunlu kılar?  

� Öğrenme gerçekleştiğinde nasıl ölçülmelidir/puanlanmalıdır?  

� Bir sanal öğrenme topluluğu en iyi şekilde nasıl oluşturabilir?  

� Bilgisayar ağları işbirliğine dayalı bilgi yaratma ve paylaşmada yüz yüze 

eğitim türlerinden daha mı etkilidir?  

 

Toplum, teknolojinin bir sonucu olarak değişmektedir ve dünya gittikçe 

teknolojiye daha bağımlı hale gelmektedir. Açık sistemler olarak okullar toplumun 

aynasıdırlar (Persaud, 2006: 23). Đnsanlar her geçen gün hem özel hayatlarını hem de 

iş yaşamlarını teknolojiden en üst düzeyde faydalanır hale getirmektedirler. Ancak 

bilişim teknolojilerinin özel yaşam alanlarına girmesi, özel yaşam alanlarını tehdit 

eden bilişim suçlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle okullarda bilişim 

teknolojileri ile birlikte kontrollü ve kontrolsüz şeffaflaşmanın gerçekleşmesi, 

kısmen özel yaşam alanı olan okulların da bu suçların rahatlıkla işlenebileceği 

mekânlar haline gelmesine neden olmaktadır. Gelecekte okul yöneticileri, bir yaşam 

alanı olan okulları, bu tür suçlara müsamaha gösterilmeyen, ama bunu yaparken de 

okul içi demokrasiden taviz vermeyen bir yönetim tarzı benimsemelidirler (Dönmez 

ve Sincar, 2008). 
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 Okul yöneticilerinin, okula dışarıdan gelen ve okul içerisinde üretilen her 

türlü bilgiyi algılamak, anlamlandırmak, gerektiğinde organize etmek ve ilgili 

bireylere ulaştırmak için bilgi ve iletişim teknolojileriyle barışık olmaları ve hatta 

bilgi ve iletişim teknolojilerini günlük yaşamlarının vazgeçilmezleri arasına 

sokmaları gerekmektedir.  

 

 Yeni bir teknoloji doğduğunda, egemen teknolojinin mevcut görevlerini ve 

daha da fazlasını yapmak üzere bir görev üstlenir. Bazı önemli ilerlemeler ortaya 

çıkarken, yeni teknolojinin başarılı bir şekilde değişimi ve yerini sağlamlaştırması 

için, en az eskisi kadar performans göstermesi gerekir. Bu daha hızlı, daha ucuz, 

daha kullanışlı bir biçimde gerçekleşmelidir ya da değişime karşı gösterilecek normal 

seviyedeki direncin üstesinden gelmek için dayanıklı ve yeterli sayıda bazı 

avantajlara sahip olmalıdır (Mainstone ve Schroeder, 1999).  

 

 Yeni teknolojinin, yerini aldığı eski teknolojinin tamamlayamadığı görevleri 

yerine getirebilmek için nasıl bazı avantajlara sahip olması gerekiyorsa, okul 

yöneticileri de gelecekte okula etki edecek her teknolojik değişimde görevlerini 

yapabilmeleri için bazı avantajlara sahip olmak zorunda kalacaklardır. Bu avantajlara 

ise ancak teknolojinin gelişimine paralel olarak, belirli zaman dilimlerinde, bilişim 

teknolojilerine yönelik eğitim almakla sahip olabilirler.  

 

 Shelly (2000)’e göre internet, teknolojinin sunduğu çok sayıda seçeneği 

çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Kendilerine modern teknolojinin sunduğu 

yeni araçlar ve fırsatlar verilen yöneticiler, aynı zamanda bilginin akışı konularında, 

okullarını nasıl organize edecekleri ve bir sonraki performanslarını daha ileriye nasıl 

taşıyabilecekleri konusunda da sorularla yüz yüze gelmektedirler (Weber, 2006:43).  

 

 Günümüzde bilginin kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bilginin 

okulda yer alan bütün birimler tarafından etkin bir biçimde paylaşılması ve isleyişe 

doğrudan katkı sağlamasına yönelik bir sisteme gereksinim duyulmaktadır. 
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Yönetimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, okul tarafından 

üretilen veya okulun dışından elde edilen her türlü bilginin toplanması, kaydedilmesi, 

ilgililerine iletilmesi ve depolanmasını, en etkin, ekonomik ve hızlı bir biçimde 

yerine getirme sorumluluğunu doğuracaktır. Đçten ve dıştan gelen bilgileri belli bir 

sistem içinde etkin olarak yönetebilen okullar, hedeflerine daha kolay 

ulaşabileceklerdir.  

 

 Devletler gelecekte eğitim ve öğretim alanında temel rol olarak, bilgi ve 

iletişim teknolojilerine dayalı bir eğitim sistemi için yeni stratejiler üretecek ve 

üretilen stratejilerin çerçevesinde oluşturulan eğitim politikalarının hayata geçmesini 

sağlamak isteyeceklerdir. Bu eğitim politikalarının hayata geçirilmesinde okul 

yöneticileri aktif olarak rol alacaklardır.  

 

 Geleceğin gereksinimlerine uygun beklentilerin çoğalması, özellikle eğitim 

yönetimi alanında çok boyutlu düşünebilmeyi, yeni anlamlandırmalar yapabilmeyi 

zorunlu kılacaktır. Özellikle bilişim teknolojilerinin yönetsel etkinliklere gelecekte 

katkıda bulunması bir beklenti olarak görülebilir. Okul yöneticilerinin bilişim 

teknolojilerinin yönetsel etkinliklerde kullanımının yanı sıra, eğitim-öğretim 

etkinlikleri ve öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin konularda da araştırıcı, sorgulayıcı, 

çözüm üreten ve çözümü paylaşan bireyler olmak için çaba harcamaları gerekecektir.  

 

 Hughes ve Zachariah’a göre (2001), yöneticiler iyi bir teknoloji bilgisiyle 

desteklenmiş ileri görüşlülükle ve öğrencilerin öğrenmelerine ve sınıfa yenilik 

getirmesi anlayışına ilişkin pedagojiyi anlayarak güçlü olmalıdırlar (Scott, 2005: 39). 

Teknolojiyi uygun şekilde kullanmak için eğitim yöneticileri, karar verme 

süreçlerine ilişkin teknoloji uygulamalarını, pedagojiyle teknolojinin nasıl kesiştiğini 

ve teknolojinin neleri yapıp neleri yapamayacağını anlamalıdırlar (Langran, 2006: 6). 
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 Düşünen, kurgulayan, sürekli yeniyi ve farklıyı arama çabasında olan 

geleceğin okul yöneticisi, duyarlılığı ve sezgisiyle olayları önceden kavrayan, 

yorumlayan, öneriler getirebilen ve toplumu uyarabilen bir insan olmalıdır. Bu 

bağlamda okul yöneticileri gelecekte okullarda bilişim teknolojilerinin kullanımı ve 

okula etkisine ilişkin şu yargılara ulaşmış olmalıdırlar (Dönmez ve Sincar, 2008):  

 

� Bilişim teknolojileri okulda gerçekleşecek faaliyetlerin ayrılmaz bir 

parçası olacaktır.  

� Okul içerisindeki yapılanma bilişim teknolojilerine bakışı 

yansıtacaktır.  

� Esnek, sürekli geliştirilmeye açık ve bilişim teknolojilerine dayalı bir 

yönetim altyapısı gerekecektir.  

� Bilişim teknolojilerinin okullarda yer alan etkinliklerde nasıl 

kullanılacağına ilişkin kullanıcıların yönlendirmesi gerekecektir.  

� Bilişim teknolojilerinin sürekli ve kontrolsüz bir şekilde değişimiyle 

okuldaki yaşam esnek hale getirilecektir.  

� Okulda yönetim, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çevre arasındaki 

her türlü eşgüdüm etkinliği bilgi ve iletişim teknolojileri doğru 

kullanıldığında, daha rahat hale gelecektir.  

  

Okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının gerçekçi analizlere 

dayalı olarak yapılması, teknolojideki hızlı değişimlere uyum için her yeni 

teknolojiyi kullanmanın her koşulda fayda sağlayacağı varsayımıyla hareket 

edilmemesi okul yöneticilerinin günümüzde ve gelecekte dikkat etmeleri gereken en 

önemli noktalardan biridir. Buradan hareketle gelecekte okul yöneticileri bilişim 

teknolojilerine dayalı olarak şu hedefleri belirleyebilirler:  

 

� Okulda, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, karar alma 

süreçlerine öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımını sağlayacak 

mekanizmalar geliştirmek,  
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� Okul yaşamında yer alan tüm bireylere yönelik hizmetlerin 

sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde 

yararlanılarak yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda 

bulunmak,  

� Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak 

amacıyla, okulda gerekli eşgüdümü sağlamak,  

� Bilişim teknolojilerine yönelik sürekli ihtiyaç analizi çalışmaları 

yapmak,  

� Okulda yer alan ve sanal ortamda gerçekleştirilmesi mümkün olan 

hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile okul yönetiminin şeffaf 

hale getirilmesine katkıda bulunmak ve bilişim teknolojilerinin 

kullanımını yaygınlaştırmak.  

 

Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunda anahtar öğeler arasında; 

� Öğrenci katılımı, 

� Paylaşıma açık bir vizyon, 

� Erişimde eşitlik, 

� Mesleki gelişimi sağlama, 

� Tüm dünyayla bağlantılı bir ağ oluşturma sayılmakta, bu öğelerin 

teknoloji liderlerince uygulanması gerektiği ve her bir boyutta okul 

müdürlerinin anahtar bir role sahip olduğu belirtilmektedir (Flanagan 

ve Jacobsen, 2003: 129; Altun, 2008: 156). 

 

Eğitim teknolojilerinin okula entegrasyonunda okul yöneticilerinin sahip 

olmaları gereken roller şunlardır (Flanagan ve Jacobsen, 2003:132-139; Altun, 2008: 

156-161). 

� Öğretim lideri  

� Öğrenci lideri  

� Kapasite oluşturma lideri  

� Toplum lideri  

� Kaynak yönetimi lideri  
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2.1.6.1. Okul Yöneticisinin Öğretim Lideri Rolü 

 

Bir okulda öğretim lideri olarak okul müdürü, öğretmenlerin sürekli olarak 

daha üst düzey çıktılara odaklanmalarını sağlamalıdır. Okul müdürleri, teknolojiyle 

ilgili konularda yeteneklerini geliştirmeleri için öğretmenlere yol göstericilik/akıl 

hocalığı yapabilmelidirler. Okul personeli kendi aralarında mesleki gelişim ya da 

bilgi alış verişi için elektronik iletişim araçlarını kullanabilmelidirler. Okul 

müdürlerinin öğretim lideri olarak rolleri, görevleri ve bunların çıktıları Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: Öğretim Liderliği ile Đlgili Hedefler, Okul Yöneticilerinin Görevleri ve 
Çıktılar  

Hedefler Görevler Çıktılar 

Öğretmenlerin öğrendiklerini 
yansıtmaları ve yaptıklarını 
geliştirmeleri için sürekli olarak 
cesaretlendirilmesi 

Kişisel olarak bilgi ve iletişim 
teknolojileri becerilerini geliştirmek. 
 
Sunularda ve günlük olarak kullanılan 
elektronik haberleşmede model olmak. 

Öğrenciyi etkin kılan otantik 
öğrenmedeki artış 

Öğretmenler, öğrenciler, destek 
personeli ve aileler için anlamlı 
öğrenme fırsatları sağlanması 

Risk almayı cesaretlendirmek ve 
yenilikleri ödüllendirmek. 
 
Öğretmenlerin mesleki gelişim planları 
yoluyla işbirliğini ve eylem araştırma 
projelerini cesaretlendirmek. 

Öğrencinin sorun çözme, etkili iletişim 
kurma, araştırma planlama ve yönetme 
becerilerinde gelişme 

Öğrencilerin sorun çözme yeteneklerini 
geliştirmek için teknolojiyi 
kullanmalarının sağlanması 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanarak veya kullanmayarak öğretim 
ve öğrenmeye odaklanan mesleki 
gelişim etkinlikleri düzenlemek 
 
Profesyonel gelişim için öğretmenlere 
zaman yaratmak 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile 
zenginleştirilmiş okullara geziler 
düzenlemek 
 
Öğrenme fırsatlarını artıracak 
yazılımlar satın almak 
 
Öğrenciler için bireysel planlar 
geliştirirken teknoloji kullanımını 
tartışmak. 
 
Öğretmenlerin uzun dönemli 
planlarında bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile neler yapacaklarını 
belirtmelerini istemek. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
müfredat programlarına 
entegrasyonundaki artış 
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2.1.6.2. Okul Yöneticisinin Öğrenci Lideri Rolü 

 

Okul yöneticilerinin tüm öğrencilerin teknolojiye eşit olarak erişmelerini 

sağlama görevleri vardır. Okul yöneticileri, öğrencilerin teknoloji kullanımını 

etkileyecek cinsiyet, toplumsal sınıf ve diğer bireysel farklılıklarından kaynaklanan 

engellere karşı duyarlı olmalıdırlar. Özel gereksinimleri olan öğrenciler için 

öğretmenler bireysel planlar hazırlamalı, hazırlanan bu planlar öğretilecek içerik ve 

kullanılacak öğretim yöntemiyle uyumlu hale getirilmelidir. Okul yöneticileri, bu 

planları öğretmenlerle birlikte gözden geçirirken, bilişim teknolojilerinden 

yararlanmaları konusunda öğretmenleri yönlendirmeli ve cesaretlendirmelidirler. 

Öğrenci liderliği ile ilgili hedefler, okul yöneticilerinin görevleri ve bunların çıktıları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Öğrenci Liderliği ile Đlgili Hedefler, Okul Yöneticilerinin Görevleri ve 
 Çıktılar 

Hedefler Görevler Çıktılar 

Bütün öğrencilerin teknolojik 
kaynaklara ve öğrenme fırsatlarına 
erişimlerinin sağlanması 

Öğrenmeyi zenginleştirme 
etkinliklerinin seçilen gruplara değil, 
tüm öğrencilere verilmesini sağlamak. 
 
Öğretme, öğrenme ve bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle ilgili olarak eşitlik 
konularını tartışmaya açmak. 

Öğrencilerin bilgi ve iletişim 
teknolojilerini başarıyla kullandıklarını 
gösteren çıktılarda artış 

Demokratik ilkeleri uygulayarak 
teknolojiyi kullanmanın sağlanması 

Okuldan önce, öğle tatilinde ve okul 
sonrası bilgisayarları erişime açmak. 
 
Evde bilgisayarı olmayan veliler için 
okulda eğitim düzenlemek. 
 
Öğrencilerin büyük çoğunluğuna çekici 
gelecek önyargılardan arındırılmış 
yazılımlar satın almak. 
 
Öğretmenlerin basmakalıp yargıları 
devam ettirecek dile karşı 
farkındalıklarını artırmak. 
 
Öğrenme gereksinimi olan öğrencilere 
plan hazırlanırken teknoloji kullanımını 
düşünmek. 
 
Öğrenciler gereksinim duyduğunda 
okulda teknolojiden yararlanmaları için 
olanaklar yaratmak. 

Hem kızların hem de erkeklerin 
teknoloji koluna ve liderlik 
programlarına katılmaları 
 
Okuldan önce, öğle tatilinde ve okuldan 
sonra bilgisayar kullanımında artış 
 
Özel gereksinimleri olan öğrencilerin 
teknoloji ve bilgisayar kullanmada 
liderlik rollerinin olması 
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımını içeren programların olması 
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2.1.6.3. Okul Yöneticilerinin Kapasite Oluşturma Liderliği Rolü 

 

Okul yöneticisinin bilişim teknolojileriyle ilgili okulda kapasite 

oluşturmadaki rolü “olumlu değişim ajanı (positive change agent)” olma rolüdür. 

Okul yöneticisi, okulda teknoloji kullanımını nitel ve nicel olarak iyileştirmek için 

öngörülü olmalı ve görüş geliştirmelidir. Bir okulda yalnızca okul yöneticisi değil, 

diğer personel arasından çıkan informal teknoloji liderleri de önemli roller yerine 

getirebilmektedirler. Okul yöneticileri bu informal teknoloji liderlerine yol 

göstericilik yapmalıdırlar. Okulda bilişim teknolojilerinin kullanım kapasitesini 

artırmada okul personelinin yanı sıra velilerden ve öğrencilerden de teknoloji 

liderleri çıkabilir. Eğer bu başarılabilir ise, bilişim teknolojilerinin eğitime istenen 

biçimde entegrasyonu için gerekli değişim sürecinde bütün okul paydaşları değişimi 

sahiplenir ve değişimle ilgili sorumluluk alırlar. Bu durumla ilgili okul 

yöneticilerinin hedefleri, görevleri ve bunların çıktıları Tablo 3’de verilmektedir. 

 

Tablo 3: Kapasite Oluşturma Liderliği Rolü ile Đlgili Hedefler, Okul 
Yöneticilerinin Görevleri  ve Çıktılar 

Hedefler Görevler Çıktılar 

Öğrenmede bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılması için ortak 
görüş geliştirme 

Bütün paydaşları görüş oluşturma ve 
hedef koymaya katmak. 
 
Personel arasında yol göstericiliği ve 
koçluğu cesaretlendirmek. 

Öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin 
ve destek personelinin karar verme 
sürecine katılması için fırsatlarda artış 

Okulun bütün üyelerinin liderlik 
kapasitesini geliştirme 

Eğitici personeli karar almada ve bilgi 
iletişim teknolojilerini kullanarak 
eğitim yapmada desteklemek.  
 
Veliler, iş dünyası, öğrenci ve 
personelden kurulmuş teknoloji 
komitesi kurmak. 

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin liderlik 
sorumluluklarında artışın olduğunu 
gösteren kanıtlar 

Risk almayı, yaratıcılığı ve işbirliğini 
cesaretlendiren iklim yaratma 

Öğretmen ve öğrencilerin sınıf içinde, 
sınıflar arasında ve okul çevresiyle 
işbirliğini cesaretlendirmek. 
 
Öğretmen ve öğrencilerin 
öğrenmelerini ve risk almalarını 
desteklemek. 
 
Gerek bireysel gerekse grupla elde 
edilen başarıları okul üyeleriyle 
paylaşmak. 
 
Oluşan informal liderleri desteklemek 
ve cesaretlendirmek. 
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2.1.6.4. Okul Yöneticilerinin Toplum Lideri Olmalarına Yönelik Rolleri 

 

Okul yöneticilerinin toplum lideri olmalarına yönelik olarak üç hedef 

bulunmaktadır. Bunlar:  

� Teknolojiyle ilgili hedeflerin gerçekleşmesi/başarılması için velileri 

ve iş dünyasından kişileri de kapsayan toplumu bu işe katma 

� Okulun karşılaştığı güçlükler ve başarılarını okulun etrafındaki 

topluluklarla paylaşma 

� Öğrencilerin öğrenmelerini okul duvarlarının dışına taşıma olarak 

sınıflandırılabilir. 

Okul yöneticilerinin toplum lideri olma rolleri ile ilgili hedefleri, görevleri ve 

bunların çıktıları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4: Toplum Lideri Rolü ile Đlgili Hedefler, Okul Yöneticilerinin  Görevleri 
ve Çıktılar  

Hedefler Görevler Çıktılar  
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
eğitime entegrasyonu için toplumun 
desteğini kazanma 
 
Karar verme sürecine ailelerin 
katılımını sağlama 

Teknoloji entegrasyonuna destek 
sağlama amacıyla iş dünyasından 
ortaklıklar sağlamaya çalışmak. 
 
Okulda toplum için bilgi ve eğitim 
etkinlikleri yapmak. 

Bütün paydaşların okulda yeteri kadar 
etkileşimde bulunmuş olması 

Okul ve toplum arasındaki iletişimi 
geliştirmek için teknolojiyi kullanma 

Evde bilgisayarı olmayan veliler için 
okulda teknoloji ile ilgili eğitimler 
vermek. 
 
Okul geliştirme çalışmalarına ve 
teknoloji komitelerine aileleri katmak. 

Veliler okuldaki teknoloji girişimlerini 
anlar ve desteklerler 

Öğrenci öğrenmelerini okulun dışına ve 
topluma taşıma 

Okuldaki öğrenci çalışmalarını 
açıklamak, okulun amaçlarını 
belirtmek, etkinliklerin tarihlerini ve 
açıklamaları ifade etmek, dönüt sorular 
için web sitesi oluşturmak. 
 
Öğrenciler için birbirleriyle e-posta 
yoluyla iletişim kurabilecekleri, 
elektronik ortamda projelerini 
yapabilecekleri ve yaptıklarını 
paylaşabilecekleri fırsatlar oluşturmak. 
 
Öğrencilerin bilgisayara erişimlerini en 
üst düzeye çıkarmak için esnek ve 
yaratıcı desenleri teşvik etmek. 

Okul web sitesini ziyaret sayısının 
artması 
 
Öğrencilerin elektronik ortamda 
projelere katılımlarının artması 
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2.1.6.5. Okul Yöneticilerinin Kaynak Yönetmedeki Liderlik Rolleri 

 

Okul yöneticilerinin kaynak yönetimiyle ilgili sorumlulukları teknolojinin 

okul etkinliklerine entegrasyonu için gerekli kaynakların yönetimi ile ilgilidir. 

Okulun teknoloji planının hedeflerin doğrudan desteklenmesi ve bu destek içinde 

harcamada önceliğin belirlenmesidir. Okul yöneticisinin kaynak yönetimi 

sorumlulukları arasında kablolama, bilgisayar laboratuarları veya sınıfların yerlerinin 

belirlenmesi, donanım ve yazılım alınması için ilkelerin ve kuralların belirlenmesine 

yönelik kararlar alma sayılabilir. Okul yöneticilerinin kaynak yönetmedeki liderlik 

rolleri ile ilgili hedefleri, görevleri ve bunlarla ilgili çıktıları Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5: Kaynak Yönetmedeki Liderliği ile Đlgili Hedefler, Okul 
 Yöneticilerinin Görevleri ve Çıktılar 

Hedefler Görevler Çıktılar 

Bilgi ve iletişim teknolojisi çıktılarının 
desteklenmesi için öğretmen ve 
öğrencilere gerekli teknoloji 
kaynaklarını sağlama 

Teçhizat satın alma, var olanı çalışır 
tutma ve teçhizatı değiştirmek için 
teknoloji planları geliştirmek. 
 
Her sınıfın internete erişimini sağlamak 
için ağ oluşturmak. 
 
Öğrencilerin web tabanlı bilgi 
yükleme/indirmelerinde güçlük çıkaran 
güvenlik yazılımlarını ve filtreleme 
programlarını en aza indirmek. 
 

Öğretmen ve öğrencilerin gereksinim 
duydukları teknolojik kaynaklara 
ulaşabilmeleri 
 
Öğrencilerin internet üzerinden dosya 
saklama, indirme ve bunları 
paylaşmalarındaki artış 

Araştırma ve işbirliğini destekleyecek 
bilgisayar ağlarını geliştirme 

Öğrencilerin bilgisayardaki 
etkinliklerini gözetlemek ve güvenilir 
internet kullanımını cesaretlendirmek. 
 
Tüm teknolojik donanımları düzenli 
olarak hizmete sunmak. 
 

Donanımlar düzenli olarak çalışır. 

Öğretmen ve öğrencilerin gereksinim 
duyduklarında teçhizatın onlar için 
hazır olması 

Öğrencilerin elektronik ortamda 
işbirliği yapabilmeleri için dosya 
kaydetme ve dosya paylaşmada 
önceliklerini sağlamak. 
 
Her öğretmene ağa bağlı bir bilgisayar 
sağlamak. 
 
Satın alma ve tamir için anlaşma 
yapmak. 
 
Yüksek nitelikli teçhizat için bağış 
aramak. 

Öğretmenlerin kayıtlar, ders planları ve 
iletişim için bilişim teknolojilerini 
kullanmaları 
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2.2. ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 

 

Çalışmanın bu kısmına kadar olan bölümlerde araştırmanın amacı ve 

teknoloji liderliğine ilişkin alan yazında var olan bilgi birikimi aktarılmaya 

çalışılmıştır. Öte yandan, teknoloji liderliğine ilişkin gerek kuramsal gerekse 

uygulamaya dönük araştırmaların ne tür bulgulara ulaştığı da bu çalışma için 

önemlidir. Bu doğrultuda yapılan taramada ilk olarak yurt içinde teknoloji liderliğine 

ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra ise, yurt dışında yapılan çalışmalarda 

elde edilen bulgulara bakılmıştır. 

 

2.2.1. Yurtiçinde Yapılmış Çalışmalar 

 

Ulaşılabilen kaynaklar arasında, “Teknoloji Liderliği” kavramı konusunda az 

sayıda çalışma bulunmaktadır (Can, 2003; Ergişi, 2005; Helvacı, 2008).  

 

Can (2003), “Bolu Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik 

Yeterlikleri” adlı çalışmasında aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşmıştır: 

 

1. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır.   

 

2. Genel liselerdeki okul yöneticileri ile meslekî ve teknik eğitim veren okul 

yöneticilerinin kendilerini teknolojik liderlikte öğretmenlerden daha yeterli 

gördükleri anlaşılmaktadır. 
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Can (2003) tarafından yukarıda sonuçları verilen araştırmaya ilişkin öneriler 

şunlardır: 

 

1. Genel liselerde görevli öğretmenlerle, meslekî ve teknik liselerde görev 

yapan öğretmenlerin, eğitim ortamlarında teknolojiden yararlanma düzeyleri 

araştırılabilir. 

 

2. Orta öğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin, teknolojik 

liderlik konusunda bilgilendirilmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları 

düzenlenmelidir. 

 

Ergişi (2005), “Bilgi Teknolojilerinin Okulda Etkin Kullanımı ile Đlgili Okul 

Yöneticilerinin Teknolojik Yeterliklerinin Belirlenmesi” adlı çalışmasında şu 

bulguları elde etmiştir:  

 

1. Okul yöneticileri, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini tanıma ve kullanma 

boyutu ile okullarında bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlama boyutunda kendilerini yeterli olarak görmektedirler. 

 

2. Okul yöneticilerinin, temel bilgisayar kullanım becerileri konusundaki 

yeterliklerinin daha fazla; sunu hazırlama, elektronik tablo yazılımları, 

elektronik posta kullanımı konularında daha az yeterli oldukları görülmüştür. 

 

3. Okul yöneticilerinin okulun yönetim süreçleri ile ilgili işlerde bilgisayardan 

daha çok yararlandıkları, eğitim öğretim ortamlarında, kütüphane ve rehberlik 

servisi gibi birimlerde ise bilgisayar kullanımına daha az destek verdikleri 

görülmüştür. 

 

4. Ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticiler ile ilköğretim okullarında 

görev yapan yöneticilerin teknolojik yeterlikleri arasında ortaöğretim okul 

yöneticileri lehinde anlamlı farklar bulunmuştur.  
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5. Bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini tanıma ve kullanma boyutundaki 

yeterliklerde okul müdürleri ile müdür yardımcıları arasında anlamlı farklar 

bulunmuş, müdür yardımcılarının yeterliklerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

6. Bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerini tanıma ve kullanma boyutundaki 

yeterliklerde sınıf öğretmeni olan yöneticiler ile genel bilgi ve meslek dersleri 

öğretmeni olan yöneticiler arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Anlamlı fark 

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni olan yöneticiler lehindedir. 

 

7. Okul yöneticilerinin teknolojik yeterlikleri öğrenim durumu açısından 

değerlendirildiğinde, ön lisans ve lisans mezunu yöneticiler arasında anlamlı 

farklar bulunmuştur. Bu farklar lisans mezunları lehindedir. 

 

8. Okul yöneticilerinin teknolojik yeterlikleri yöneticilik kıdemlerine göre 

değerlendirildiğinde ise, eski ve yeni yöneticiler arasında da anlamlı farklar 

bulunmuştur. Bu farkların yeni yöneticiler lehinde olduğu görülmüştür. 

 

Helvacı (2008), “Okul Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumlarının 

Đncelenmesi” adlı çalışmasında, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknolojiye karşı, 

“teknoloji benimseme”; “teknolojik gelişmelerden haberdar olma”; “teknolojiyi 

izleme”; “internetten yararlanma”; “teknolojiye karşı karamsar olmama” 

boyutlarında olumlu tutumlar içinde olduklarını belirlemiştir.  

 

Aynı çalışmada ilköğretim okulu yöneticilerinin “teknolojiyi yönetim 

sürecinde kullanma” ve “teknolojiyi kullanma” boyutlarında oldukça olumlu bir 

tutum; “teknolojiye güven duyma” ve “teknoloji korkusu”na karşı da kararsız 

tutumlar içinde oldukları tespit edilmiştir.  
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Helvacı (2008: 132), tarafından yukarıda sonuçları verilen araştırmaya ilişkin 

geliştirilen öneriler ise şunlardır: 

 

1. Bu araştırma bulgularında,  ilköğretim okulu yöneticilerinin “teknolojiye 

güven duyma” ve “teknoloji korkusu”na karşı kararsız bir tutum içinde 

oldukları tespit edilmiştir.  Bu nedenle ilköğretim okulu yöneticilerinin 

“teknolojiye güven duyma”  ve  “teknoloji korkusuna”  karşı olumlu tutumlar 

sergilemelerini sağlayacak gerekli etkinliklere yer verilmelidir. Örneğin,  

hizmet içi eğitim kursları,  seminerler,  konferanslar gibi eğitim programları 

düzenlenmeli, teknolojiye karşı korku duymama ve teknolojiye güvenme 

yönünde olumlu tutum kazandıracak eğitim programları hazırlanmalıdır.  

 

2. Đlköğretim okulu yöneticilerinin   “teknolojiye güven duyma” ve “teknoloji 

korkusu”na karşı kararsız bir tutum içinde olma nedenlerini etkili biçimde 

ortaya koyabilmek için de nitel araştırma tekniklerine dayalı araştırmalar 

yapılmalıdır.  

 

3.  Ortaöğretim,  Okul Öncesi Eğitim,  Özel Eğitim Okulu yöneticilerinin de 

teknolojiye karşı tutumları değerlendirilmeli,  ilköğretim okulu yöneticileri ile 

olan benzer ya da farklı yönleri ortaya konulmalıdır.  

 

4. Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları ayrıca öğretmen, 

öğrenci ve velilerin görüşlerine göre de değerlendirilmeli,  benzer ve farklı 

yönler karşılaştırılmalıdır.  

 

5. Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının cinsiyet, 

kıdem, mezun olunan okul tipi gibi değişkenlere göre değişiklik gösterip 

göstermediği de değerlendirilmelidir.  

 

6. Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumları ile davranışları 

arasındaki ilişkilerini de ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır. 
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2.2.2. Yurt Dışında Yapılmış Çalışmalar 

 

Diğer ülkelerde teknoloji liderliği konusunda çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Ulaşılabilen bazı çalışmalar, çoğunlukla okul yöneticilerinin 

teknoloji liderliği yeterliklerini inceleyen araştırmalardır (Inkster, 1998; Matthews, 

2002; Calhoun, 2004; Mirra, 2004; Scott, 2005; Yoho, 2006; Kozloski, 2006).  

 

Inkster (1998), “Đlköğretim Okulu Müdürlerinde Teknoloji Liderliği: 

Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması” adlı araştırmasında aşağıda belirtilen sonuçlara 

ulaşmıştır: 

 

1. Okul müdürleri, okul teknoloji programının merkezinde yer almaktadırlar.  

2. Etkili bir okul müdürü, okul teknoloji programıyla şahsen ve doğrudan 

ilgilidir. 

3. Şartlar gerektirdiğinde bir okul müdürü, teknolojiyle ilgili olarak bir lider, 

yönetici, politikacı, model, öğretmen, yardımcı ve cesaretlendirici gibi bir 

takım roller üstlenir. 

4. Bir okul müdürü, teknolojiyi hiç kullanmayan ya da çok az kullanan 

öğretmenleri teknolojiye daha fazla ilgi göstermeleri için motive etmede bir 

katalizör olarak görev yapabilir. 

5. Etkili bir okul müdürü, teknolojiyle ilgili karar alınması gerektiğinde okulda 

paylaşımcı bir karar alma süreci oluşturur ve işletir. 

6. Etkili bir okul müdürü yeterli teknoloji becerisine sahiptir ve teknoloji 

konusunda yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiştir. 

7. Bir okul müdürü tüm öğretmenlerinden yeterli teknoloji becerisine sahip 

olmalarını beklediğinde, teknolojiye ilişkin yeterliklere sahip olmak bir 

gönüllülükten çok bir buyruk halini almaya başlar. 
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Matthews (2002) ise, Ortaöğretim Kurumlarında Teknoloji Liderliği: Nitel 

Bir Durum Çalışması adlı araştırmasında, Inkster’in 1998 yılında yapmış olduğu 

çalışmasını destekler veriler elde etmiş ve şu sonuçlara ulaşmıştır: 

 

Teknoloji liderleri olarak okul yöneticileri; 

1. Teknolojiyle yakından ilgilenirler. 

2. Teknoloji kullanımında model olurlar. 

3. Teknolojiyle ilgili bilgi sahibi olan insanlara danışırlar. 

4. Okulda teknolojiyle ilgili kararlar almak için bir teknoloji komitesi 

oluştururlar. 

5. Teknolojiyi hiç kullanmayan ya da az kullanan öğretmenleri motive etmek 

için bir katalizör gibi çalışırlar. 

6. Öğretmenlerinin gelişimi için müfredatla bütünleşmiş sürekli bir program 

uygularlar.  

7. Okula yeni öğretmenlerin alımında onların teknolojiye ilişkin beceri ve 

tutumlarını dikkate alırlar. 

 

Calhoun (2004), “Devlet Okullarında Yöneticilerin Teknoloji 

Entegrasyonunda Kullandıkları Liderlik Özellikleri” adlı çalışmasında, yöneticilerin 

okullarına teknoloji entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve bunu 

yaparken de bir vizyon geliştirdiklerini, risk aldıklarını, diğer öğretmenleri 

cesaretlendirdikleri ve onlara ilham kaynağı olduklarını belirlemiştir.  

 

Mirra (2004), “Bir Teknoloji Lideri Olarak Okul Yöneticisinin Rolü” adlı 

çalışmasının sonunda, etkili bir teknoloji lideri özelliği taşıyacak okul yöneticisinin; 

1. Teknoloji konusunda gerekli bir bilgi dağarcığına sahip olması, 

2. Okul toplumunun büyümesi ve gelişmesi için teknoloji kullanımı yoluyla 

fayda sağlayacak etkinlikler gerçekleştirmesi ve  

3. Okul içinde teknoloji yönelimli ve büyümeye dönük bir duruş sergilemesi 

gerektiğini belirtmiştir.  
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Scott (2005), “Eğitimcilerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji 

Liderliği Yeterlikleri” adlı çalışmasında şu sonuçlara ulaşmıştır:  

 

� Katılımcılar vizyon paylaşımının, belirlenen vizyon paylaşımını 

gerçekleştirecek bir okul topluluğu oluşturmanın ve teknolojiyle 

zenginleştirilmiş bir okul gelişim planına sahip olmanın teknoloji liderliği 

için önkoşul nitelikler olduklarına inandıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

bağlamda katılımcılar okul yöneticilerinin, öğretmen ve öğrencilerin 

profesyonel gelişimi için etkili bir teknoloji entegrasyonu 

gerçekleştirmenin gerekliliği üzerinde benzer görüşler belirtmişlerdir. 

� Hem öğretmenler hem de yöneticiler, yüksek kaliteli teknoloji 

hizmetlerinin savunucuları olarak okul müdürlerinin, bu teknolojileri 

zamanında elde etmelerinin önemi üzerinde görüş belirtmişlerdir.  

� Katılımcılar, teknoloji liderliği yeterliklerinin, genel anlamda liderlik 

yeterlikleri için gerekli olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir.  

� Araştırmaya katılan öğretmenler, teknolojinin tüm öğretmenler için elde 

edilebilir ve kullanılabilir olması gerektiğini, ancak eğitim-öğretim 

faaliyetleri içerisinde çok da büyük bir önceliğinin olmadığı yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

Yoho (2006), “Matematik ve Okumada Okul Performansı, Teknoloji 

Liderliği, Teknoloji Entegrasyonu: Ortaöğretim Kurumlarında Đlişkisel Bir Çalışma” 

adlı doktora tezinde şu sonuçlara ulaşmıştır: 

 

� Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği’nin belirlemiş olduğu teknoloji 

liderliği standartları öğretmenlerin çoklu ortam (multimedia) teknoloji 

becerileri ile pozitif ilişki göstermektedir. 

� Teknoloji liderliği ile öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına 

ilişkin pedagojileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
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Kozloski (2006), “Teknoloji Entegrasyonu Đçin Okul Yöneticilerinin 

Liderliği: Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine Đlişkin Bir Çalışma” adlı 

doktora tezinde şu sonuçları elde etmiştir: 

 

� Eğimde teknoloji entegrasyonu, okul yöneticileri tarafından teknoloji 

kaynaklarına sınırlı erişim sağlanarak kolaylaştırılabilir.  

� Okul yöneticilerinin teknoloji entegrasyonuna yönelik liderliğinin diğer 

öğretim stratejilerinden farklı şekilde desteklenmesi gerekir. 

� Teknoloji entegrasyonunun eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin 

pedagoji ve paradigma değişimlerini kapsayan daha geniş bir bağlamda 

ele alınması gerekir.  

� Akademik personelin gelişimi işin teknoloji liderliği ve entegrasyonu 

temel düzeyde Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği’nin belirlediği 

“okul yöneticilerinin teknoloji standartları”na bağlıdır. 

� Okul yöneticileri, (teknoloji entegrasyonu söz konusu olduğunda) okul 

çalışmalarının odağında öğretim ve öğrenmenin bulunduğu konusunda 

ısrarcı olmalıdırlar.  
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BÖLÜM III 
 
 
 

YÖNTEM 

 
 

Bu bölümde, araştırmanın deseni, araştırmanın evren ve örneklemi, veri 

toplama araç ve teknikleri, veri toplama aracının geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları, verilerin nasıl toplandığı, çözümlendiği ve yorumlandığı açıklanmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Deseni  

 

Bu araştırma, evrenden seçilen bir örnekleme bağlı kalarak, “sınıf ve dal 

öğretmenlerinin algılarına göre ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerini belirlemeyi ve bu rollere ilişkin bir inceleme yapmayı” amaçlamaktadır. Bu 

araştırma, bulgular arasındaki ilişkileri görebilmeyi amaçladığından betimsel bir 

araştırmadır. Bu araştırmada analiz tekniği olarak karma yöntem kullanılmıştır. 

Çalışmada önce nicel daha sonra ise nitel veriler toplamıştır.  

 

3.1.1. Araştırmanın Nicel Boyutu 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin, sınıf ve dal öğretmenlerinin algılarına dayalı 

olarak “Teknoloji Liderliği Rolleri”ne ilişkin görüşlerinin incelenmesini amaçlayan 

bu araştırma düzeyine göre uygulama, yöntemine göre de betimsel bir araştırma 

olarak nitelendirilebilir.  

 

Bu araştırmada verilerin toplanması için bir ölçme aracı geliştirilmiş ve 

geliştirilen ölçme aracı, Gaziantep ili merkez ilçeleri (Şahinbey ve Şehitkâmil) 

evreninde uygulanmıştır. Örneklem belirleme yöntemi olarak olasılığa dayalı 

örneklem çeşitlerinden biri olan tabakalı örnekleme kullanılmıştır. Tabakalı 
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örnekleme, evrendeki alt grupların örneklemde temsil edilmelerinin garanti altına 

alındığı (bütün elemanlarıyla birlikte) bir örnekleme çeşididir  

 

Araştırma konusu olan, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rolleri” sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri dikkate alınarak var olduğu şekliyle 

ortaya konulmuştur. Öncelikle konu ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış 

eserlerin kaynak taraması yapılarak, Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmalar 

incelenmiştir.  Daha sonra  “ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rolleri” genel çerçevesi ile belirlenmiştir. Sonraki aşamalarda, araştırma neticesinde 

elde edilen bulgular yorumlanmış ve bu bulgulara dayalı olarak önerilerde 

bulunulmuştur.  

 

Araştırma, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil merkez ilçeleri sınırları 

içerisinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerle yürütülmüştür. 

Araştırma konusu olan, Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda, 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal 

öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır.  

 

3.1.2. Araştırmanın Nitel Boyutu 

 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması tarama 

modeli” kullanılmıştır. Durum çalışmaları nicel veya nitel yaklaşımla yapılabilir. Her 

iki yaklaşımda da amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır. Durum 

çalışması nitel araştırmada çok yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Nitel durum 

çalışmasının en belirgin özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine 

araştırılmasıdır. Yani bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve 

ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır.  

 

Bu araştırmanın nitel verileri görüşme yöntemiyle elde edilmiştir Görüşme 

nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama araçlarından biridir.  
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3.2. Evren ve Örneklem  

 

Bu alt bölümde araştırmanın evreni tanıtılmış ve örneklem belirlenmesine 

ilişkin araştırma süreçleri ele alınmıştır. 

 

3.2.1. Nicel Verilerin Toplanması Sürecinde Katılımcıların Belirlenmesi 

 

Araştırma evrenini, 2008–2009 öğretim yılında Gaziantep ili merkez ilçeleri 

(Şahinbey ve Şehitkamil) sınırları içerisindeki ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır.  

 

Araştırma evreninde 178 ilköğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 6023 

öğretmen görev yapmaktadır. Bu nedenle araştırmamızın evrenini, 178 ilköğretim 

okulunda çalışan 6023 sınıf ve dal öğretmeni oluşturmaktadır.  

 

Tablo 6: Evrende Yer Alan Öğretmen Sayıları 

Cinsiyete Göre  
Öğretmen Sayıları 

Çalıştıkları Alana Göre 
Öğretmen Sayıları Đlçeler Okul Sayıları 

Kadın Erkek Toplam Sınıf Dal Toplam 

Şahinbey 99 1611 1843 3454 2079 1375 3454 

Şehitkamil 79 1188 1381 2569 1559 1010 2569 

Toplam 178  6023  6023 

  

Evrende çalışma yerine örneklem alma yoluna gidilmiş ve bu konuda temel 

kural olan “yansızlık ilkesi”ne uyulmuştur. Bu bağlamda, Şahinbey ve Şehitkâmil 

merkez ilçelerin sınırları içerisinde bulunan 178 ilköğretim okulu arasından, 14 

ilköğretim okulu ve bu okulların her birinde görev yapan sınıf ve dal öğretmenlerinin 

tamamı örnekleme alınmıştır.  
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Örneklem büyüklüğünü belirlemede, büyüklüğü belli olan evren için 

hazırlanmış aşağıdaki örneklem büyüklüğü saptama formülü kullanılmıştır. 

 

 

 

 
Tablo 7: Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesinde Kullanılan Değerler 

n Örnekleme alınacak birey sayısı 

N Evrendeki birey sayısı 6023 

p Đncelenecek olan olayın görülüş sıklığı 0,5 

q Đncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p) 0,5 

t Güven düzeyinin değeri 1,96 

d Katlanılabilir hata oranı 0,05 
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Bu aşamadan sonra örneklem sayısını iki ilçedeki okullara dağıtmak için 

tabaka ağırlığı saptanmıştır. 

 

06,0
6023

362
===

N

n
Nh  

 

Bu formüle dayalı olarak tabaka ağırlığı 0,06 bulunmuştur. Böylece çalışma 

evrenin %6’sı alınarak örneklem büyüklüğü olan 362 kişi dengeli bir şekilde 

tabakalara dağıtılmıştır. Örneklem alınan okullara gidildiğinde belirlenen sayıdan 

fazla öğretmen gönüllü olduğundan ölçek toplam 386 öğretmene uygulanmıştır. 
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Tablo 8: Katılımcıların Özelliklerine Göre Dağılımları 

Özellikler N % 

Kadın 186 48,2 

Erkek 200 51,8 
C
in
si
ye
t 

Toplam 386 100 

Sınıf Öğretmeni 211 54,7 

Dal Öğretmeni 175 45,3 

Ç
al
ış
m
a 

A
la
n
ı 

Toplam 386 100 

1–5 yıl arası 95 24,6 

6–10 yıl arası 109 28,2 

11–15 yıl arası 102 26,4 

16–20 yıl arası 36 9,3 

21 yıl ve üstü 44 11,4 

K
ıd
em

 

Toplam 386 100 

1000’den az 86 22,3 

1000–2000 arası 121 31,3 

2000’den fazla 179 46,4 Ö
ğr
en
ci
 

M
ev
cu
d
u
 

Toplam 386 100 

 

Tablo 8’de katılımcıların özelliklerine göre dağılımları verilmiştir. 

Araştırmaya 186 kadın ve 200 erkek öğretmen katılmıştır. Katılımcıların 211’i sınıf 

öğretmeni ve 175’i de dal öğretmenidir. Ayrıca 95 katılımcı 1–5 yıl kıdem diliminde, 

109 katılımcı 6–10 yıl kıdem diliminde, 102 katılımcı 11–15 yıl kıdem diliminde, 36 

katılımcı 16–20 yıl kıdem diliminde ve 44 katılımcı da 21 yıl ve üstü kıdem 

diliminde yer almaktadırlar. Görev yaptıkları okullardaki öğrenci sayılarına göre ise 

86 katılımcı öğrenci sayısı 1000’den az olan ilköğretim okullarında, 121 katılımcı 

öğrenci sayısı 1000–2000 arası olan ilköğretim okullarında ve 176 katılımcı da 

öğrenci sayısı 2000 ve daha fazla olan ilköğretim okullarında görev yapmaktadır. 
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3.2.2. Nitel Verilerin Toplanması Sürecinde Katılımcıların Belirlenmesi 

 

Bu çalışmanın nitel veri toplama sürecinde amaçlı örnekleme olarak 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme 

yöntemleri nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış ve sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bu yöntem durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. 

 

Bu çalışmada, nitel veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde 

edilmiştir. Görüşme en az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim 

sürecidir. Görüşme, araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili kişilerden 

veri toplama şeklinde ifade edilebilir. Görüşme belirli bir araştırma konusu veya bir 

soru hakkında derinlemesine bilgi sağlar.  

 

Bu amaçla, araştırmanın nicel verilerinin toplandığı örneklemde bulunan 

ilköğretim okullarında görev yapan ve araştırmanın nitel verilerinin toplanması 

sürecindeki görüşmelere katılabileceğini belirten öğretmenlerle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 9’da araştırmanın nitel veri toplama sürecine ilişkin 

örneklem bilgileri verilmiştir. 

 

Tablo 9: Nitel Veri Toplama Sürecine Đlişkin Örneklem Bilgileri  
 

Katılımcıların Özellikleri N 

Kadın 6 

Erkek 12 Cinsiyet 

Toplam 18 

Sınıf Öğretmeni 10 

Dal Öğretmeni 8 Çalışma Alanı 

Toplam 18 
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Tablo 9’da nitel verilerin toplanması sürecine katılan öğretmenlerin 

özellikleri görülmektedir.  Görüşmelerde 6 kadın ve 12 erkek öğretmen yer almıştır. 

Ayrıca 10 katılımcı sınıf öğretmeni ve 8 katılımcı da dal öğretmeni olarak dağılım 

göstermektedir. 

 

3.3. Verilerin Toplanması  

 

Nicel verilerin toplanması sürecinde tarama tekniği kullanılmıştır. Bu 

bağlamda veri toplama aracı olarak da, literatür taraması ve ilgili araştırmalardan 

yararlanılarak oluşturulan; geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak geliştirilen 

ölçme aracı kullanılmıştır. Öncelikle “Teknoloji Liderliği”nin kuramsal arka planı ve 

bu konuya ilişkin yurtiçi ve yurt dışı literatür taranarak genel bir değerlendirme elde 

edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın kuramsal boyutunu oluşturmak amacıyla 

ilgili araştırma ve makaleler derlenmiştir. Daha sonra ise araştırmaya ilişkin olarak 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sayfasında taranabilen tezlere ulaşılmış ve ilgili 

görülenler bu çalışmada değerlendirilmiştir. Araştırmaya ilişkin verilerin toplandığı 

ölçme aracı, “Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği” 

olarak adlandırılmıştır.  

 

Nitel araştırma tekniklerine göre veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

ile elde edilmiştir. Araştırma ile ilgili yasal izin alındıktan sonra öğretmenlerle bir ön 

görüşme yapılmıştır. Öğretmenler görüşmelerin kendi okullarında yapılmasını talep 

etmişlerdir. Gönüllülük ilkesine dayalı olarak 18 öğretmen görüşme davetini kabul 

etmişlerdir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler için örneklem seçilen okullardaki 

çalışmalar 2009 yılının Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.  
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3.4. Veri Toplama Araçları  

 

3.4.1. Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği  

 

Nicel araştırma tekniklerine göre, teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen 

algılarını belirlemek amacıyla “Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği 

Rolleri Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde aşağıdaki aşamalar 

izlenmiştir.  

 

1.  2008 yılının Haziran ayı içerisinde teknoloji liderliği rolleri ölçeğine ilişkin 

bir denemelik madde havuzu oluşturmaya yardımcı olması amacıyla, 70 sınıf ve dal 

öğretmeni teknoloji liderliği konusunda bilgilendirilmiştir. Daha sonra 

öğretmenlerden ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 

görüşlerini yazmaları istenmiştir. Yazılı olarak elde edilen görüşler araştırmacılar 

tarafından dikkatle incelenerek teknoloji liderliği rollerine ilişkin ifadeler 

belirlenmiştir. Bununla birlikte, teknoloji liderliğine ilişkin alan yazın taranarak 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin ifadeler ölçekte yer alacak şekilde düzenlenmiştir. 

Maddeler halinde düzenlenen ifadelere ilişkin algıları belirlemek amacıyla her 

ifadenin karşısına “5=Tamamen katılıyorum”, “4=Katılıyorum”, “3=Kısmen 

katılıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “1=Hiç Katılmıyorum” seçenekleri 

yerleştirilmiştir.  

 

2. Bu aşamadan sonra oluşturulan ifadeler Gaziantep Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Đnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nde görev yapan ve alanında uzman altı öğretim üyesine 

gönderilmiş ve onların görüşleri doğrultusunda 49 maddelik bir denemelik ölçek 

hazırlanmıştır.  
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3. Ölçeğin denemelik formu Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Batman illerinde 

görev yapan 205 sınıf ve 149 dal öğretmenine uygulanmıştır. Toplam 354 öğretmene 

uygulanan denemelik anketten elde edilen verilere dayalı olarak ölçeğe uygun madde 

seçimi için madde tüm ölçek korelâsyonu yapılmış ve bu işlemin sonucunda 8 madde 

ölçekten çıkarılmıştır. “Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri 

Ölçeği”ne ilişkin madde tüm ölçek korelasyonu analizi sonuçları Tablo 10’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 10 :Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği 
Denemelik Formu Madde Tüm Ölçek Korelasyonu Analizi Sonuçları  

Madde  r* Madde r* Madde r* Madde r* Madde  r* 

1 ,255 11 ,722 21 ,739 31 ,438 41 ,691 

2 ,707 12 ,708 22 ,785 32 ,563 42 ,765 

3 ,708 13 ,756 23 ,744 33 ,622 43 ,738 

4 ,726 14 ,710 24 ,732 34 ,586 44 ,599 

5 ,677 15 ,747 25 ,781 35 ,785 45 ,753 

6 ,668 16 ,707 26 ,712 36 ,659 46 ,755 

7 ,747 17 ,696 27 ,743 37 ,736 47 ,748 

8 ,688 18 ,727 28 ,751 38 ,787 48 ,431 

9 ,769 19 ,571 29 ,767 39 ,781 49 ,439 

10 ,756 20 ,681 30 ,721 40 ,678   
   *Madde tüm ölçek korelasyonu değeri 
**Koyu renkli maddeler, madde tüm ölçek korelasyonu sonucunda denemelik formdan çıkarılan 
 maddelerdir. 

 

Tablo 10 incelendiğinde, 49 maddenin 41 tanesinin korelasyon değerlerinin 

,622 ile ,787 arasında değiştiği görülmektedir. Bir maddenin korelasyon değeri ,40 ve 

üzerinde ise, bu maddenin cevaplayan grubun algılarını ortaya çıkarabileceği 

mümkün görülebilir. Korelasyon değeri ,65-,85  arasında ise belirlenen hedeflere 

yönelik olarak grubun algılarını beklenilen şekilde ortaya çıkaracağı söylenebilir. Bu 

korelasyon aralıklarının üzerinde elde edilen korelasyon değerleri ise grubun 

algılarını çok yüksek bir doğrulukla ve çok düşük bir hata aralığı ile belirler (Cohen, 

Manion and Morrison 2005:202). Bu noktada böyle bir ölçeğin geliştirilmesi 

sürecinde yüksek korelasyon değerine sahip maddeler kullanmak amacıyla 0,60 
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korelasyon katsayısı en düşük korelasyon değeri olarak belirlenmiş ve toplam 41 

maddenin uygun korelasyon değerine sahip olduğu görülmüştür.  

 

Ölçme aracında yer alan 41 maddenin, aynı yapıyı ölçüp ölçmediğini, veri 

toplama aracının tek faktörlü ya da çok faktörlü olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla, en yaygın teknik olan Temel Bileşenler Analizi (TBA) tekniği 

kullanılmıştır. Temel bileşenler analizi, bir değişken azaltma ve anlamlı kavramsal 

yapılara ulaşmayı amaçlayan, uygulamada en sık kullanılan, göreli olarak da 

yorumlaması kolay olan, faktör analizi uygulamaları içinde yer alan çok değişkenli 

bir istatistiksel yöntemdir. Ölçekte TBA tekniği kullanılarak dik döndürme yaklaşımı 

olan varimax uygulanmıştır. Elde edilen Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) uygunluk 

değerinin “,976” çıkması ve bu değerin Coakes (2005:158) tarafından önerilen en 

düşük ,60 değerinden yüksek olması ve Bartlett testi (Bartlette’s Test of Sphericity: 

p<,000) sonucunun anlamlı olması verilerin faktör çözümlemesine uygun olduğunu 

göstermiştir.  

 

Gerçekleştirilen temel bileşenler analizi sonucunda ölçekte yer alan 31 

maddenin 4 faktörde yüksek yük değeri aldığı (,40 ve üzeri), 10 maddenin ise ya 

düşük yük değeri aldığı ya da binişik maddeler oldukları gözlenmiştir. Bu 10 

maddenin çıkarılmasıyla tekrarlanan döndürülmüş temel bileşenler analizi sonucunda 

ölçekte yer alan 31 maddenin KMO değeri ,972 ve Bartlett testi sonucunun anlamlı 

(p<,000) olduğu görülmüştür. Ancak 2 maddenin daha düşük faktör yüküne sahip 

olduğu görülmüş ve bu iki maddenin ölçekten çıkarılmasıyla döndürülmüş temel 

bileşenler analizi yeniden yapılmıştır. Son defa tekrarlanan bu analizin sonucunda 

KMO değeri ,972 olarak hesaplanmış ve Bartlett testi değerinin anlamlı (p<,000) 

olduğu gözlenmiştir. 11 maddenin yer aldığı birinci faktörde faktör yükü 

değerlerinin;  ,745 ile ,581 arasında, yedi (7) maddenin yer aldığı ikinci faktörde, 

faktör yükü değerlerinin ,753 ile ,531 arasında, 6 maddenin yer aldığı üçüncü 

faktörde faktör yükü değerlerinin ,716 ile ,532 arasında ve 5 maddenin yer aldığı 

dördüncü faktörde ise faktör yükü değerlerinin ,611 ile ,743 arasında değiştiği 

görülmüş ve bu dört faktörün toplam varyansın %68’ini açıkladığı belirlenmiştir. 

 



 52 

4. Bu aşamada ölçeğin güvenirlik katsayısını hesaplamak için iç tutarlılık 

katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutları için iç tutarlılık 

katsayıları sırasıyla, 1.boyut: ,94; 2.boyut: ,92; 3.boyut: ,91 ve 4.boyut: ,91 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamının güvenirliğine ilişkin olarak hesaplanan iç 

tutarlılık katsayısı;  ,97’dir. Ölçeğin faktör analizi sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.  

 

Tablo 11: Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği 
Faktör Analizi Sonuçları 

 

Madde 
No 

Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

40 .745    
41 .734    
45 .687    
43 .668    
39 .663    
47 ,662    
46 ,639    
38 ,638    
42 .616    
37 ,601    
29 ,581    
2  ,753   
3  ,737   
4  ,736   
7  ,645   
6  ,624   
5  ,620   

10  ,531   
23   ,716  
18   ,713  
17   ,701  
22   ,637  
21   ,539  
26   ,532  
14    ,743 
11    ,692 
13    ,650 
15    ,616 
12    ,611 

Açıklanan Varyans 22,23% 17,13% 15,69% 13,66% 
Açıklanan Toplam Varyans: 68,73% 

 

 

 



 53 

Đfadelere ilişkin yanıtlar 1’den 5’e doğru sayısal değerler verilerek 

puanlanmıştır. Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının hesaplanmasında “5–1=4” 

“4/5=,80” katsayısı esas alınmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının açıklanan varyans 

oranları ve iç tutarlılık katsayıları tablo 12’de verilmiştir.  

 

Tablo 12: Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri Ölçeği 
Açıklanan Varyans Oranları ve Đç Tutarlılık Katsayıları 

 

Alt Boyutlar 
Açıklanan 

Varyans Oranları 

Đç Tutarlılık 
Katsayıları 

(Cronbach Alpha) 

Đnsan Merkezlilik 22,23 ,94 

Vizyon 17,13 ,92 

Đletişim ve Đşbirliği 15,69 ,91 

Destek 13,66 ,91 

 

Ölçme aracında bulunan boyutlar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 

çalışmaların incelenmesi ve alanında uzman öğretim üyelerinden görüş alınması 

sonucunda, insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek olarak 

isimlendirilmiştir: 

 

3.4.1.1.Đnsan Merkezlilik Boyutu 

 

Đnsan duygu, düşünce ve inanç dünyasıyla bir bütün olarak iyi anlaşıldığı ve 

kendi doğasıyla çatışmayan ortamlarda gelişebilir. Okul yönetimini birinci elden 

etkileyecek olan okul yöneticileri ile okulun diğer üyeleri arasındaki etkileşim 

dikkate alınmadığında ya da dikkate alınmaya değer bulunmadığında insan 

kaynağının yok olmasına giden bir zaman sürecin tetiklenmesine yol açılabilir. Eğer 

ülkemizde eğitim yönetimine ilişkin problemlerin çözümünde hızlı ilerlemeler 

kaydedemiyorsak, bunda insan merkezli bir yaklaşımın yönetim anlayışımıza 

yerleşmemiş olmasının büyük payı olduğu söylenebilir.  
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Đnsan merkezlilik ifadesinde belirtilmek istenen, okulda bireylerin (yönetici, 

öğretmen, öğrenci gibi), birer insan olarak ihtiyaçlarının dikkate alınması, buna 

paralel olarak da konu ne olursa olsun alınacak ve uygulanacak kararlarda insanı 

merkeze alan uygun bir yönetim tarzının sergilenmesidir.  Bu bağlamda, insan 

merkezlilik olarak adlandırılan boyutta şu ifadeler yer almaktadır: 

 

Okul yöneticileri; 

� Okulda teknolojinin kullanımına ilişkin etik durumları okulun tüm 

üyeleriyle birlikte belirlerler. 

� Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken öğrencilerin ve öğretmenlerin 

ihtiyaçlarını belirlerler. 

� Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili eğitim almalarını 

özendirirler. 

� Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin eğitim teknolojilerini 

kullanımını değerlendirirler. 

� Öğretmenlerin kendi aralarında iletişim kurmaları için internet hizmetlerini 

kullanmalarını desteklerler. 

� Okulun tüm üyeleriyle okul içi iletişimi sağlamada internet hizmetlerinden 

faydalanırlar. 

� Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin okul başarılarına etkilerini 

değerlendirirler. 

� Okulun tüm üyelerinin okuldaki eğitim teknolojilerinden eşit düzeyde 

faydalanmalarını sağlarlar. 

� Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili sorunları, okuldaki tüm bireylerin 

katılımını sağlayarak çözerler. 

� Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğrencilerin görüşlerine 

başvururlar. 

� Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğretmenlerin 

görüşlerine başvururlar. 
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3.4.1.2.Vizyon Boyutu 

 

Smith ve Pilele (1997) vizyonu, kelime anlamıyla görüş, görme kuvveti, 

geleceği kestirebilme gücü ve hayal gücü olarak tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre 

vizyon bir örgütün; gelecekte alacağı ideal durum olarak da tanımlanabilir (Özdemir, 

2000: 37). Özden (1999: 44)’e göre vizyon, alışılmıştan sapma gösterenler arasında 

başarı getiren fikirlerdir. Aytaç (2000: 50) ise vizyonu “gelecekte ulaşmayı 

istediğimiz bir durumun, varmak istediğimiz noktanın resmidir” şeklinde 

tanımlamıştır. 

 

Okul yöneticileri, teknolojinin yönetimde ve eğitimde etkili kullanımı için bir 

vizyon paylaşımından esinlenerek, bu vizyonu gerçekleştirmeye olanak sağlayacak 

bir çevre ve kültür geliştirmelidirler. Bu boyutta yer alan maddeler şunlardır: 

 

Okul yöneticileri; 

� Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin bir vizyona 

sahiptirler. 

� Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin sahip oldukları 

vizyonu eğitici personelle paylaşırlar. 

� Uzun vadeli teknolojik gelişim planlarına sahiptirler. 

� Okulda eğitim teknolojisi planlarının uygulanmasına yönelik görüşleri 

desteklerler. 

� Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda gelişmeleri izleyip sürekli 

yenilenmeyi savunurlar. 

� Okulun eğitim teknolojisi ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparlar. 

� Eğitim-öğretim etkinliklerini kolaylaştıracak uygun eğitim teknolojilerini 

belirlerler. 

 

 



 56 

3.4.1.3.Đletişim ve Đşbirliği Boyutu 

 

Okul yöneticileri kendilerine yeni bir iletişim stratejisi belirleyerek okuldaki 

iletişimin daha etkin olmasını sağlamak için çaba harcamalıdırlar.  Okul yöneticileri, 

okulun tüm üyelerinin birbirleriyle daha kolay haberleşmelerinin üzerinde çalışmalı 

ve sadece birkaç tık ile birbirlerine ulaşabilmeleri için bir strateji geliştirmelidirler.  

Bu strateji ise “bütüncül iletişimi” bir kültür haline getirmelidir. Bu bağlamda, bu 

stratejiyi gerçekleştirmek için okulun tüm üyelerinin birlikte çalışmasının yani 

işbirliği yapmasının gerektiği söylenebilir. Bu boyutta şu maddeler bulunmaktadır: 

 

Okul yöneticileri; 

� Velilerle iletişim ve işbirliğinde internet teknolojilerinden faydalanırlar. 

� Okulun sosyal çevresiyle iletişim ve işbirliğinde internet teknolojilerinden 

faydalanırlar. 

� Teknolojiyi okulun gelişmesi ve yenileşmesini sağlamak için kullanırlar. 

� Okulun tüm üyeleriyle teknolojik gelişmelerin öğrenme-öğretme süreçlerine 

nasıl uyarlanacağına ilişkin fikirler üretirler. 

� Eğitim teknolojilerine yönelik planların öğrenme-öğretme süreçlerine 

uygulanabilmesi için, okulun tüm üyelerini temsil edecek bir teknoloji 

kurulu oluştururlar. 

� Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak için eğitim teknolojilerinden 

yararlanırlar. 

 

3.4.1.4.Destek Boyutu 

 

Okul yöneticileri, okulda yer alan bireylere teknolojinin nasıl etkin 

kullanılacağına ilişkin model olmalı ve öğrenme ve öğretimi en üst düzeye 

ulaştırmak için öğretim stratejileri ve öğrenme çevreleriyle bütünleşen uygun 

teknolojileri temin etmelidirler. Bu bağlamda yönetim ve öğrenim için verimlilik 

sistemlerini destekleyecek teknolojilerinin okula kazandırılmasını sağlamaya 

çalışmalıdırlar. Bu boyutta şu maddeler bulunmaktadır: 

 



 57 

Okul yöneticileri; 

� Öğrenme-öğretme ortamlarının eğitim teknolojilerinde meydana gelen 

gelişmelere göre düzenlenmesini desteklerler. 

� Öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek teknolojik ortamlar düzenlerler. 

� Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı 

sağlayacak eğitim teknolojilerinin kullanımını desteklerler. 

� Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için öğretmenlerin 

teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar. 

� Eğitim teknolojilerinin kullanımında okuldaki eğitici ve yardımcı personele 

örnek olacak davranışlar sergilerler. 

 

Araştırmada kullanılan ölçek (Ek–2), gerekli izinler alındıktan sonra 2008 

yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Gaziantep ili merkez ilçelerinde (Şahinbey 

ve Şehitkâmil) görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Ölçek iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümünde örneklemi oluşturan öğretmenlerin bazı 

demografik özelliklerinin (kıdem, cinsiyet vb.) belirlenmesine yönelik sorular yer 

almaktadır.  

 

Đkinci bölümde ise deneklerin “Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji 

Liderliği Rolleri” ne yönelik algılarını belirlemeyi amaçlayan 29 soru bulunmaktadır. 

Araştırma için gerekli veriler, Gaziantep Đl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 

Gaziantep Valiliği’nden alınan ve araştırma uygulamalarının yapılabileceğine ilişkin 

“Valilik Oluru” aracılığıyla toplanmıştır (Ek–1).  

 

Örneklem seçilen ilköğretim okullarına araştırmacı tarafından tek tek 

gidilerek, önce öğretmenlerle birebir ön görüşmeler yapılmış ve gönüllü olan 

öğretmenler tarafından ölçeğin sağlıklı bir şekilde doldurulabilmesi için uygulamalar 

esnasında öğretmenlerin sorularına da cevap verilmiştir. Verilerin toplanmasında en 

üst düzeyde titizlik gösterilmeye gayret edilmiştir. Bu durumdan dolayı nicel 

verilerin toplanması süreci 3 ay gibi bir sürecin sonunda tamamlanabilmiştir.  
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3.4.2. Nitel Verilerin Toplanması 

 

Kirk ve Miller’a (Akt. Yıldrım ve Şimşek, 2005) göre nitel araştırmada 

geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız 

gözlemesi anlamına gelmektedir. Birçok araştırmacı nitel araştırmalarda geçerlik 

çalışması yapmanın gerekli olmadığını savunsa da (Golafshani, 2003), bu doğrultuda 

veri çeşitlemesi, katılımcı teyidi, meslektaş teyidi gibi aracılar kullanılmaktadır. 

Creswell ve Miller (Akt. Golafshani, 2003) nitel araştırmada geçerliğin 

araştırmacının çalışmaya özgü geçerlik algısıyla ilişkili olduğunu ileri 

sürmektedirler. Eisner (Akt. Golafshani, 2003) nitel araştırmada güvenirliği, 

araştırmacının araştırdığı olguyu anlaşılabilir hale getirebilmesi ve o olguyu 

anlayabilmemizi sağlamasıyla ilişkilendirmektedir. Yani nitel araştırmada güvenirlik, 

anlaşılabilirliği yaratabilmektir. Silverman (2006:285) nitel araştırma tekniklerinden 

olan görüşmelerde, güvenirliğin; 

 

• Görüşme sorularının önceden test edilmesiyle, 

• Görüşmeyi gerçekleştiren kişinin eğitimiyle, 

• Görüşme sırasında cevap seçeneklerinin yaratılmasıyla, 

• Açık uçlu sorulara verilen yanıtların kodlanması sırasında sağlanabileceğini 

belirtmektedir. 

 

Bu araştırmada, nitel araştırma tekniklerine göre, araştırmanın ana 

problemine cevap aramak amacıyla çözümlemeler yapılmıştır. Araştırmada nicel veri 

toplamada kullanılan ölçek maddelerinden yararlanılarak elde edilen ve dört soru ve 

sondalardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır (EK-4). 

Araştırmanın geçerlik-güvenirlik çalışmaları kapsamında görüşme formları uzman 

görüşüne sunulmuştur. Ayrıca, 2 öğretmen ile pilot uygulamalar gerçekleştirilmiş ve 

gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra asıl görüşmeler yapılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmede, katılımcılara aşağıdaki sorular ve bu ana soruların 

anlaşılmasını kolaylaştıracak ya da daha fazla ayrıntı elde edilebilecek sonda sorular 

yöneltilmiştir: 
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Tablo 13: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunda Yer Alan Sorular 

1. Okulunuzda yöneticilerin, teknolojiyle ilgili karar ve uygulamalarında 

insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak sergiledikleri davranışlar nelerdir? 

Sondalar 

� Okul başarısının değerlendirilmesi açısından, 

� Eğitim teknolojilerinin kullanımında karşılaşılan sorunların çözümü 

açısından, 

� Eğitim teknolojilerinin demokratik bir şekilde kullanımını sağlama 

açısından, 

Đn
sa
n
 M
er
k
ez
li
li
k
  

� Okulun üyelerinin kararlara katılımının sağlanması açısından.  

V
iz
yo
n
  

2. Okulunuzdaki yöneticiler, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda 

geleceğe yönelik ne tür planlar yapmaktadırlar? 

3. Okulunuzdaki yöneticiler eğitim teknolojilerinin etkin kullanımıyla ilgili 

okulun tüm üyeleriyle işbirliğinde ne tür davranışlar sergilerler? 

Sondalar 

� Đletişim ve işbirliği açısından, 

� Okulun gelişmesi ve yenileşmesini sağlama açısından, 

� Velilerin bilinçlendirilmesi açısından, 

� Görev paylaşımı yapma açısından, 

Đl
et
iş
im
 v
e 
Đş
b
ir
li
ği
  

� Öğrenci, veli ve öğretmen etkileşimine katkı sağlama açısından. 

4. Okulunuzda yöneticiler teknolojinin etkin kullanımıyla ilgili öğretmen ve 

öğrencilere destek verirken ne tür davranışlar sergilerler? 

Sondalar 

� Öğrenme-öğretme ortamlarını eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına 

yönelik olarak düzenleme açısından, 

� Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden yararlanmasını sağlama açısından, 

� Okul dışı öğrenme ortamlarını kullandırma açısından, 

� Öğrencilerin düşünme becerilerine katkı sağlama açısından, 

D
es
te
k
  

� Motivasyon sağlama açısından. 
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3.5. Verilerin Çözümlenmesi  

 

3.5.1. Nicel Verilerin Çözümlenmesi 

 

Nicel araştırma tekniklerine göre uygulanan ölçekler bilgisayarda SPSS 

programı kullanılarak kodlanmış ve analiz edilmiştir. Değerlendirmelerde anlamlılık 

düzeyi 0,05 olarak benimsenmiştir (Landau ve Everitt, 2004; Page, Braver ve 

MacKinnon, 2003; Coakes, 2005).  

 

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla, aritmetik ortalama, 

standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testleri 

yapılmıştır. Yapılan analizler öncesinde dağılımın homojen olup olmadığını test eden 

Levene’nin Varyansların Homojenliği Testi sonuçları incelenmiştir.  

 

3.5.2. Nitel Verilerin Çözümlenmesi 

 

Nitel araştırma tekniklerine göre, yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan 16 

öğretmen ses kayıt cihazının kullanılmasında bir sakınca olmadığını belirtmiş, 2 

öğretmen ise ses kayıt cihazının kullanılmasını istememişlerdir. Yarı yapılandırılmış 

görüşmelerin büyük bir çoğunluğu ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş olup sözel 

olmayan ifadelerin alınması için de not alma yoluna gidilmiştir. Daha sonra kayıtlara 

ilişkin çözümleme yapılarak bunların ayrıntılı bir şekilde yazılı doküman haline 

getirilmesi sağlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak 

çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Đçerik analizinde amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu analizde veriler daha derin 

bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark edilemeyen kavram ve temalar 

bu analiz sonucu keşfedilebilir. Đçerik analizi dört aşamada yapılmıştır. Bu aşamalar 

şunlardır: Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodlama ve temaların 

düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 

2005). 
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Uygulamada, cevap aranılan ana probleme ilişkin nicel yaklaşımlarla, nitel 

olanlar arasında önemli bir fark yoktur. Kirk ve Miller’e (Akt. Kaya, 2008) göre nitel 

araştırmalardaki aşamalar şunlardır: 

 

3.5.2.1. Planlama  

 

Planlama aşamasında amaca ulaşmak için göz önünde bulundurulan noktalar 

ve alınan kararlar şöyle sıralanabilir:  

• Araştırma yöntemi olarak "durum çalışması" yönteminin kullanılması, 

bu yöntem kapsamında olmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme 

yapılması ve araştırmanın nicel araştırma yöntemleriyle yapılan 

bölümüyle ilgili olarak karşılaştırma yapmak için kullanılması,  

• Cevap aranılan ana problem, ilköğretim okulu yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi 

olduğu için, yarı yapılandırılmış görüşmelere katılan öğretmenlerin 

görev yaptıkları okul, çalışma alanı ve cinsiyet gibi özellikler 

açısından homojen olması için özel bir çaba harcanmaması,  

• Katılımcıların Gaziantep ili merkez ilçeleri olan Şahinbey ve 

Şehitkâmil’de faaliyet gösteren ilköğretim okullarında çalışanlarla 

sınırlı tutulması,  

• Katılımcıların sınıf ve dal öğretmenlerinden oluşması,  

• Araştırmanın pilot uygulamalarının; 1 sınıf öğretmeni ve 1 dal 

öğretmeni ile gerçekleştirilmesi ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan 

sonra asıl görüşmelerin yapılması,  

• Görüşmelerde işitsel kayıt sisteminin ve sözel olmayan ifadelerin 

kaydı için de not alma yönteminin kullanılması,  

• Araştırmada yer alan katılımcıların kişiselliğinin korunmasına 

titizlikle özen gösterilmesi ve görüşme kayıtlarının araştırmacı dışında 

hiç kimseye dinlettirilmemesi,  

• Görüşmelerin yapılacağı yer seçilirken, katılımcıların kendilerini rahat 

hissedebilecekleri bir ortamın bulunması,  
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• Görüşme yapmak için okullara gidilmeden önce; yaptıkları işin doğası 

gereği oldukça yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan 

öğretmenlerin zaman açısından bu uygulamalara olabildiği ölçüde 

daha rahat katılabilmeleri bakımından randevu alınarak okullara 

gidilmesi,  

• Ayrıca görüşme yapmak için; görüşme kapsamında sorulacak soruları 

kapsayan formların ilgili okullara iletilmesi ve dolayısıyla görüşmeye 

katılacak olan öğretmenlerin bu konularla ilgili uygulamalarını gözden 

geçirerek hazırlıklı bir şekilde görüşmelere katılımlarının sağlanması 

ile ilgili kararlar alınmıştır.  

 

3.5.2.2. Uygulama  

 

Araştırma planlandığı gibi “yarı yapılandırılmış görüşme” yöntemleriyle 

sürdürülmüştür. Bu yöntemin seçilme nedeni, araştırmanın konusunun doğrudan 

doğruya “nitelikler” ile ilişkili olmasıdır. Nitelik alanında yapılan bir inceleme için 

en uygun yöntemin “nitel araştırma teknikleri” kullanılması gerektiği görüşünden 

yola çıkılarak, eğitimcilerin ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerine ilişkin görüşlerinden yararlanılarak veri toplama yoluna gidilmiştir.  

 

Araştırmada yer alan katılımcıların saptanması amacıyla, katılımcılara 

araştırmanın amacının “Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine” 

ilişkin bilgi ve görüş almak, onların deneyimlerinden yararlanmak olduğu belirtilmiş 

ve bu araştırmaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmuş ve planlanan sayıya 

ulaşıncaya kadar iletişim sürecine devam edilmiştir.  
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Araştırmanın ilk görüşmeleri, araştırmanın planlanması aşamasında 

tasarlanamayan veya gözden kaçan herhangi bir sorunun olup olmadığının sınanması 

ve önceden alınacak önlemlerle araştırmanın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi 

amacıyla iki öğretmenle gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan pilot çalışmayla sınanmak istenen ilk konu araştırmacının 

görüşmeleri yönetmekteki becerisidir. Görüşme yapacak olan araştırmacının, 

“teknoloji liderliği rolleri” konusunda görüşmeleri yapmada sorunlarla karşılaşıp 

karşılaşmadığı izlenmeye çalışılmıştır. Pilot görüşmelerden kısa bir süre sonra, 

görüşmelere katılan öğretmenlerle iletişim kurulmuş, görüşmelerin yapılması 

sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı konusunda kendilerinden 

geri bildirim istenmiştir. Ayrıca pilot görüşmeler de denenen bir diğer önemli konu 

ise, bu tür araştırmalarda kullanılan kayıt sisteminin verimidir.  

 

Araştırmada ikili kayıt sistemi kullanılmıştır. Kayıt cihazlarından birisi dijital 

bir diğeri ise manyetik olarak seçilmiştir. Araştırmacı, görüşmenin ses kayıt 

cihazlarına kaydedileceği, bu kayıtların daha sonra deşifre edileceği, deşifre 

metinlerin analizi ile araştırmanın verilerinin elde edileceğini, gerek ilk görüşmede, 

gerekse asıl görüşmenin başında açıklamıştır. Tüm görüşmelerde, araştırmacı, 

görüşmelerin sözel olmayan yönlerine ilişkin olarak notlar almış ve bu notlar, 

özellikle analiz ve yorumlama aşamalarında göz önünde bulundurulmuştur.  

 

Her bir görüşmenin başında katılımcıların, demografik özellikleri not 

edilmiştir. Daha sonra görüşmelere başlanmıştır. Her bir görüşmenin 15–30 dakika 

sürdürülmesi planlanmıştır.  
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3.5.2.3. Analiz  

 

Görüşmelerin yapılması aşamalarında elde edilen veriler sırasıyla şu işlem 

basamaklarında analiz edilmişlerdir:  

 

• Öncelikle her bir görüşmede kaydedilen sesler metin haline 

getirilmiştir. Yapılan bu işlemde elektronik olarak kaydedilen sesler 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve tekrar tekrar dinlenerek 

konuşmalardan herhangi bir şey yitirmeksizin olabildiğince aslına 

uygun metinler elde edilmiştir.  

• Bu ses kayıtları araştırmanın tamamlanması, tüm analiz işlemi 

bitirilerek raporun yazılması aşamasına kadar saklanmış ve analiz 

aşamasındaki tüm işlem basamaklarında gereksinim duyuldukça 

tekrar tekrar dinlenmiştir.  

• Analizin ikinci aşamasında metinler üzerinde düzeltmeler yapılmıştır. 

Bunun nedeni konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıkların 

olmasındandır. Konuşmacıların kendi görüşlerini dile getirmek 

amacıyla söyledikleri araştırmacı tarafından, anlamlarını yitirmeden 

Türkçe dilbilgisi kuralları kapsamında yazı diline çevrilmiştir. 
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BÖLÜM IV 
 
 

BULGULAR VE YORUM 
 

Bu bölümde, araştırmanın problemi ve alt problemlerinin sıralanışına uygun 

olarak verilerin çözümlenmesiyle ulaşılan nicel ve nitel bulgular ve bunlara ilişkin 

yorumlar üzerinde durulmaktadır.  

 

4.1. Ana Probleme Göre Bulgular 

 

Araştırmanın problemi “Đlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri 

nelerdir?” biçiminde ifade edilmiştir. 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal 

öğretmenlerinin görüşlerine göre elde edilen bulgular Tablo 14’de verilmiştir.  

 
Tablo 14: Katılımcıların Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği 
 Rollerine Đlişkin Görüşleri 
 

Boyutlar Madde Sayısı X  Standart Sapma 

1. Đnsan Merkezlilik 11 3,39 0,79 

2. Vizyon 7 3,35 0,82 

3. Đletişim ve Đşbirliği 6 3,29 0,83 

4. Destek 5 3,49 0,86 

TOPLAM 29 3,38 0,74 
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Katılımcıların ölçeğe verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları 

incelendiğinde, tüm boyutlar ve ölçeğin toplamından alınan puanlar açısından, 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği puan ortalamalarının 3,38 (kısmen 

katılıyorum) olduğu görülmektedir. Bu ortalama değerine göre sınıf ve dal 

öğretmenleri, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini “kısmen” 

sergilediklerini düşünmektedirler.  

 

4.1.1. Đnsan Merkezlilik Boyutuna Đlişkin Bulgular 

 

Đnsan merkezlilik alt boyutunda katılımcıların ilköğretim okulu yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerine ilişkin ölçekte yer alan maddelere verdikleri cevapların 

aritmetik ortalamaları 3,39 (kısmen katılıyorum) olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 15: Đnsan Merkezlilik Boyutuna Đlişkin Bulgular 

Maddeler X  

Okulda teknolojinin kullanımına ilişkin etik durumları okulun tüm üyeleriyle birlikte belirlerler. 3,64 

Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlerler. 3,70 

Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili eğitim almalarını özendirirler. 3,51 

Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanımını değerlendirirler. 3,34 

Öğretmenlerin kendi aralarında iletişim kurmaları için internet hizmetlerini kullanmalarını 
desteklerler. 3,48 

Okulun tüm üyeleriyle okul içi iletişimi sağlamada internet hizmetlerinden faydalanırlar. 3,29 

Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin okul başarılarına etkilerini değerlendirirler. 3,41 

Okulun tüm üyelerinin okuldaki eğitim teknolojilerinden eşit düzeyde faydalanmalarını sağlarlar. 3,46 

Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili sorunları, okuldaki tüm bireylerin katılımını sağlayarak 
çözerler. 3,21 

Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğrencilerin görüşlerine başvururlar. 2,87 

Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğretmenlerin görüşlerine başvururlar. 3,38 
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Bu boyutta yer alan “Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken öğrencilerin 

ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlerler” biçiminde ifade edilen madde en yüksek 

( 70,3=X -katılıyorum) ortalamaya sahiptir. En düşük ortalama ( 87,2=X -kısmen 

katılıyorum) ise “Eğitim teknolojilerinin okulda etkin kullanımı için, öğrencilerin 

görüşlerine başvururlar” olarak ifade edilen maddeye aittir. Bu bağlamda, 

araştırmaya katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin 

-kısmen de olsa- okulda yer alan bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, yani insanı 

merkeze alarak kararlar aldıkları ve aldıkları kararları yine katılımcılık esasına göre 

uyguladıkları söylenebilir. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise insan merkezlilik boyutuna ilişkin 

katılımcılara “okulunuzda yöneticilerin, teknolojiyle ilgili karar ve uygulamalarında 

insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak sergiledikleri davranışlar nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiştir.  

 

Tablo 16: Đnsan Merkezlilik Boyutu Açısından Katılımcıların Görüşleri 

Katılımcılar 
Đnsan Merkezlilik Boyutu 

f % 

Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken öğrencilerin ve 
öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlerler.  

15 %83 

Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin okul başarılarına etkilerini 
değerlendirirler.  

10 %55 

O
ku

l B
aş

ar
ıs

ı 

Okulun tüm üyelerinin okuldaki eğitim teknolojilerinden eşit 
düzeyde faydalanmalarını sağlarlar.  

12 %66 

Okul içi iletişimi sağlamada internet hizmetlerinden faydalanırlar.  

(Daha çok e-okul kullanımı) 
8 %44 

Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili sorunları, okuldaki tüm 
bireylerin katılımını sağlayarak çözerler.  

8 %44 

Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğrencilerin 
görüşlerine başvururlar. 

0 %0 

T
ek

no
lo

ji
ni

n 
E

tk
in

 
K

ul
la

nı
m

ı 

Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı için, öğretmenlerin 
görüşlerine başvururlar. 

10 %55 
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Görüşmelerden elde edilen nitel verilere göre katılımcıların görüşleri 

teknolojinin etkin kullanımı ve okul başarısı temaları altında incelenmiştir. 

Katılımcılarının çoğunluğunun, ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin 

insan merkezlilik rolünü kabul edilebilir bir düzeyde sergilediği düşüncesine sahip 

oldukları söylenebilir. Örneğin;“Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken 

öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlerler” (f:15) şeklinde görüş beyan 

eden katılımcılar, nicel boyutta da bu durum için okul yöneticilerinin uygulamalarına 

“katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. “Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin 

okul başarılarına etkilerini değerlendirirler” (f:10) şeklinde görüş beyan eden 

katılımcılar ise nicel boyutta da bu durum için okul yöneticilerinin uygulamalarına 

“katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre, nicel olarak elde edilen 

veriler, nitel olarak elde edilen veriler tarafından da desteklenmektedir.  

 

Bir katılımcı insan merkezlilik boyutuna ilişkin düşüncesini şu ifadelerle dile 
getirmektedir:  

Bu durum daha çok idarenin tasarrufundadır. Şu ana kadar daha çok 
danışma, sorma olmadı. Bir de bu konunun ilgi gerektirdiği 
kanaatindeyim. Genelde yöneticiler eğitimde teknoloji kullanımına 
yatkın öğretmenlerin görüşlerine başvurma ihtiyacı hissetmektedirler. 
Bundan dolayı belirli kişilere sorulur, danışılır. Onun dışında geniş 
anlamda öğretmen ve öğrencilere görüşlerinin sorulduğunu 
görmedim… Okulda eğitimle ilgili etkinliklerin takip edilmesinde e-
okul veri tabanı kullanılıyor. Bence öğretmenlerden böyle bir iletişim 
ihtiyacı talebi gelmediği için, bu konu üzerinde pek fazla durmuyorlar. 
Yoksa okulun bir web sayfası var, ancak başta öğretmen arkadaşlar çok 
fazla kullanmadıkları için o da eskisi gibi yenilenmeden duruyor… 
Öğrencilerin ise bizlerden çok daha fazla bilgi iletişim teknoloji 
kullandıklarına şahit oluyorum. Bazen egomuzu yenip onlara 
danıştığımız anlar da olmuyor değil. Ancak nedense -bilmiyorum belki 
de Türkiye’deki genel yönetim yapısından kaynaklı da olabilir- 
yöneticilerimiz öğrencilere ihtiyaçların neler olduğunu pek fazla 
danışma, sorma ihtiyacı hissetmiyorlar… 

 

Bir başka katılımcı ise bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamaktadır:  

Benim gözlemlerime göre öğretmenlerle bu konuda bir iletişim yok. 
“Nasıl bir teknolojiye ihtiyacınız var?” gibi sorulara şahit olmadım. 
Bazı öğretmenler kendi imkânlarıyla bu işi yapmaya çalışıyorlar. 
Đdarede böyle bir uygulama yapılırken öğretmenle işbirliği çok fazla 
yok. Biz pek bu işlere karıştırılmıyoruz. Şimdi yöneticiler teknoloji 
konusunda “Biz bir bilgisayar aldık, görevimizi yerine getirdik” 
diyorlar. “Ne amaçla kullanılacak? Öğrenciler ne istiyorlar? Kişisel 
gelişimin sağlanması için mi alındı bunlar?” Bu konularda herhangi bir 
görüş belirtmiyorlar, hatta sormuyorlar. 
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4.1.2. Vizyon Boyutuna Đlişkin Bulgular 

  

Vizyon alt boyutunda katılımcıların ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji 

liderliği rollerine ilişkin ölçekte yer alan maddelere verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamaları 3,35 (kısmen katılıyorum) olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 17: Vizyon Boyutuna Đlişkin Bulgular 

Maddeler X  

Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin bir vizyona sahiptirler. 3,32 

Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin sahip oldukları vizyonu eğitici personelle 
paylaşırlar. 3,27 

Uzun vadeli teknolojik gelişim planlarına sahiptirler. 3,13 

Okulda eğitim teknolojisi planlarının uygulanmasına yönelik görüşleri desteklerler. 3,52 

Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda gelişmeleri izleyip sürekli yenilenmeyi savunurlar. 3,50 

Okulun eğitim teknolojisi ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparlar. 3,37 

Eğitim-öğretim etkinliklerini kolaylaştıracak uygun eğitim teknolojilerini belirler. 3,37 

 
 

Bu boyutta yer alan “Okulda eğitim teknolojisi planlarının uygulanmasına 

yönelik görüşleri desteklerler” biçiminde ifade edilen madde en yüksek ( 52,3=X -

katılıyorum) ortalamaya sahiptir. En düşük ortalama ( 13,3=X -kısmen katılıyorum) 

ise “Uzun vadeli teknoloji gelişim planlarına sahiptirler” olarak ifade edilen 

maddeye aittir. Bu bağlamda araştırmaya katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin 

görüşlerine göre, okul yöneticilerinin –kısmen de olsa- okulun daha etkin bir şekilde 

çalışabilmesi için geleceğe yönelik araştırmalar ve planlar yaptıkları ve bunları 

okulun diğer üyeleriyle karşılıklı paylaştıkları söylenebilir. 
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Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise vizyon boyutuna ilişkin katılımcılara 

“Okulunuzdaki yöneticiler, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda 

geleceğe yönelik ne tür planlar yapmaktadırlar?” sorusu yöneltilmiştir.  

 

Tablo 18: Vizyon Boyutu Açısından Katılımcıların Görüşleri 

Katılımcılar Vizyon Boyutu 

f % 

Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin bir 
vizyona sahiptirler. 

8 %44 

V
iz

yo
n 

P
ay

la
şı

m
ı 

Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla sahip oldukları vizyonu 
öğretmenlerle paylaşırlar. 

9 %50 

Teknolojinin okula kazandırılmasına yönelik uzun vadeli gelişim 
planları vardır.  

8 %44 

Okulda eğitim teknolojilerine yönelik planların uygulanmasını 
savunan görüşleri desteklerler. 

11 %61 

Y
en

il
ik

çi
li

k 

Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda gelişmeleri izleyip 
sürekli yenilenmeyi savunurlar. 

8 %44 

 

Görüşmelerde elde edilen nitel verilere göre katılımcılarının görüşleri vizyon 

paylaşımı ve yenilikçilik temaları altında incelenmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun, 

ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin vizyon rolünü kabul edilebilir bir 

düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Örneğin; “Okulda 

eğitim teknolojilerine yönelik planların uygulanması destekler” (f:11) şeklinde görüş 

beyan eden katılımcılar, nicel boyutta da bu durum için okul yöneticilerinin 

uygulamalarına “katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Benzer şekilde, “Eğitim 

teknolojilerinin kullanımıyla sahip oldukları vizyonu öğretmenlerle paylaşırlar” (f:9) 

şeklinde görüş beyan eden katılımcılar, nicel boyutta da bu durum için okul 

yöneticilerinin uygulamalarına “kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. 

Buna göre, nicel olarak elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen veriler tarafından 

da desteklenmektedir. 
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Vizyon boyutuna ilişkin olarak bir katılımcı düşüncelerini şu ifadelerle dile 

 getirmektedir:  

 
Evet, okul idaresinin okuldaki bilgisayar sayısını artırmak, daha fazla 
eğitim teknolojisini okula kazandırmak, bunları kullanarak başarıyı 
yakalamak ve eğitimin kalitesini artırmak gibi hedeflerini olduğunu 
biliyorum. Bu hedeflerini sık sık bizlerin yanında dile getiriyorlar. 
Ancak öğretmenler de yöneticilerde çok iyi biliyorlar ki bu durum 
okulun imkânları dâhilinde hayata geçirilebilir.  

 

Bir başka katılımcı ise görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 
Gelecekle ilgili ellerinde olan bir şey olmadığı için bir planlama 
yapamazlar. Çünkü belirli bütçeleri yok. Nasıl bir planlama 
yapacaklar? Bakanlık gönderirse kullanırsınız teknolojiyi, imkânınız 
olursa geleceğe yönelik planlar yaparsınız. Ancak olmayan kaynaklarla 
hangi planlamayı yapacaklar. Kaynak da yaratamıyorlar. Eğitim 
teknolojileri oldukça yüksek mali külfeti olan bir konudur. Bu 
imkânlara sahip olamadıkları için isteseler de yapamazlar. Bu durum 
aslında bizim okulla ilgili bir durumda değil. Bugüne kadar çalıştığım 
okullarda da aynı duruma şahit oldum. 
 

 Başka bir katılımcı ise vizyon boyutuna ilişkin şu görüşleri belirtmiştir: 

 
Okul yöneticilerimizin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bir 
vizyona sahip olmadıklarını düşünüyorum. Ancak kendi aramızda 
gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde eğer okulun ekonomik imkânları yeterli 
olsa daha fazla eğitim teknolojisinin sınıflara kazandırılması konusunda 
bazı fikirlere sahip olduklarını gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ancak 
bu tür durumları sürekli olarak mali boyutlara indirgeyip konunun 
üzerini örtmeye çalışmalarını yadırgadığımı da söyleyebilirim…Bu 
konudaki bir başka gözlemlediğim durum ise, okul yöneticilerinin idari 
görevlerini yerine getirirken kullandıkları cihazların yeniliklerini 
yakından takip etmeleri. Daha ekonomik bir yazıcı, daha hızlı bir 
bilgisayar satışa sunulduğunda ya da bir başka okulun idarecilerinin 
kullandıkları daha modern cihazları gördüklerinde kendileri de bu tür 
cihazlara sahip olmak için çok üstün bir gayret gösteriyorlar.  
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4.1.3. Đletişim ve Đşbirliği Boyutuna Đlişkin Bulgular 

 

Đletişim ve işbirliği alt boyutunda katılımcıların ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin ölçekte yer alan maddelere 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,29 (kısmen katılıyorum) olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 19: Đletişim ve Đşbirliğin Boyutuna Đlişkin Bulgular 

Maddeler X  

Velilerle iletişim ve işbirliğinde internet teknolojilerinden faydalanırlar. 3,25 

Okulun sosyal çevresiyle iletişim ve işbirliğinde internet teknolojilerinden faydalanırlar. 3,17 

Teknolojiyi okulun gelişmesi ve yenileşmesini sağlamak için kullanırlar. 3,56 

Okulun tüm üyeleriyle teknolojik gelişmelerin öğrenme-öğretme süreçlerine nasıl uyarlanacağına 
ilişkin fikirler üretirler. 

3,26 

Eğitim teknolojilerine yönelik planların öğrenme-öğretme süreçlerine uygulanabilmesi için, okulun 
tüm üyelerini temsil edecek bir teknoloji kurulu oluştururlar. 

3,01 

Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak için eğitim teknolojilerinden yararlanırlar. 3,51 

 

Đletişim ve işbirliği alt boyutunda katılımcıların ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin ölçekte yer alan maddelere 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,29 (kısmen katılıyorum) olarak 

gerçekleşmiştir. Bu boyutta yer alan “Okulda eğitim teknolojisi planlarının 

uygulanmasına yönelik görüşleri desteklerler” biçiminde ifade edilen madde en 

yüksek ( 56,3=X -katılıyorum) ortalamaya sahiptir. En düşük ortalama ( 01,3=X -

kısmen katılıyorum) ise “Eğitim teknolojilerine yönelik planların öğrenme-öğretme 

süreçlerine uygulanabilmesi için, okulun tüm üyelerini temsil edecek bir teknoloji 

kurulu oluştururlar.” olarak ifade edilen maddeye aittir. Bu bağlamda araştırmaya 

katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin –kısmen de 

olsa- okulun daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için geleceğe yönelik araştırma ve 
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planlar yaptıkları, görüşlerini karşılıklı okulun diğer üyeleriyle paylaştıkları 

söylenebilir. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin 

katılımcılara “Okulunuzdaki yöneticiler eğitim teknolojilerinin etkin kullanımıyla 

ilgili okulun tüm üyeleriyle işbirliğinde ne tür davranışlar sergilerler?” sorusu 

yöneltilmiştir.  

 

Tablo 20: Đletişim ve Đşbirliği Boyutu Açısından Katılımcıların Görüşleri 
 

Katılımcılar 
Đletişim ve Đşbirliği Boyutu 

f % 

Velilerle iletişim ve işbirliğinde internetten faydalanırlar. 10 %55 

Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak için eğitim 
teknolojilerinden yararlanırlar. 

11 %61 

Đl
et

iş
im

 

Okuldaki eğitimin kalitesini artırmak ve okulu geliştirmek 
için teknolojiyi kullanırlar. 

14 %77 

Eğitim teknolojilerinin eğitim-öğretim etkinliklerinde nasıl 
kullanılacağına ilişkin öğretmenlerle birlikte fikirler üretirler. 

8 %44 

Đş
bi

rl
iğ

i 

Eğitim teknolojileriyle ilgili karar ve uygulamalar için okulda 
teknolojiyle ilgili bir danışma kurulu oluştururlar. 

8 %44 

 
 

Görüşmelerde elde edilen nitel verilere göre katılımcıların görüşleri iletişim 

ve işbirliği temaları altında incelenmiştir. Katılımcılarının çoğunluğunun, ilköğretim 

okullarında görev yapan yöneticilerin iletişim ve işbirliği rolünü kabul edilebilir bir 

düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Örneğin; “Okuldaki 

eğitimin kalitesini artırmak ve okulu geliştirmek için teknolojiyi kullanırlar” (f:14) 

şeklinde görüş beyan eden katılımcılar, nicel boyutta da bu durum için okul 

yöneticilerinin uygulamalarına “katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Benzer 

şekilde, “Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak için eğitim teknolojilerinden 

yararlanırlar” (f:11) şeklinde görüş beyan eden katılımcılar, nicel boyutta da bu 
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durum için okul yöneticilerinin uygulamalarına “katılıyorum” şeklinde cevap 

vermişlerdir. Buna göre, nicel olarak elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen 

veriler tarafından da desteklenmektedir. 

 

Đletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin olarak bir katılımcı düşüncelerini şu 

 ifadelerle dile getirmektedir:  

 
Okulun web sayfası çok işler değil benim gördüğüm kadarıyla. O 
konuda bir uyarı da yok idare tarafından. Doğal olarak telefon dışında 
bir iletişim cihazı da kullanmıyoruz. Öğrenciler bizden daha çok 
iletişim halindeler internette. Bu konuda bir sorun çıktığında okuldaki 
bilgisayarların kullanımını hemen kısıtlama yoluna gidiyorlar. Mesela 
öğrenciler arasında internet kullanımından dolayı bazen sorunlar ortaya 
çıkıyor. Hemen ortak bilgisayarları kullanıma kapatalım deniliyor. 
Buna neden olarak da bu tür ortak kullanıma açık bilgisayarları kontrol 
etmenin çok zor olduğunu gösteriyorlar. Yani bilgisayarları 
kullandırtmazsak, sorun da olmaz mantığı. Yapılan tek işbirliği bu. Çok 
fazla bir iletişim yok kendi aramızda… Ancak şunun da belirtebilirim; 
özellikle velilerle olan görüşmelerinde e-okul veritabanı üzerinden 
öğrencilerin okula devam durumunu ve notlarını takip etmeleri 
konusunda ciddi bir işbirliği gözlemledim. Yöneticilerle yaptıkları 
görüşmelerden sonra velilerin bu konuda daha duyarlı olduklarını 
izlenimini edindiğimi söyleyebilirim.  

 

 

Bir başka katılımcı ise iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin görüşlerini şu 

 ifadelerle dile getirmiştir: 

 

Özellikle e-posta kullanıldığını görmedim. Her şey telefonla 
hallediliyor. Okulun web sayfası yok. Geçen gün söyledim; okulda iki 
bilgisayar öğretmeni var, bir web sayfası yapsınlar, biz destekleyelim. 
Her öğretmen bir ürün koysa sayfaya, bir yazı yazsa gönderse, tanıtım 
amaçlı... Şunu da gündeme getirdim bir dergi çıkartalım ve teknolojiyi 
ön plana çıkaralım, ama olmadı. Ancak idarecilerden ziyade bu iş 
öğretmenlerle alakalı gibi geliyor bana. Eğer bir okulda bilgi 
teknolojilerin okulda kullanımı konusunda öğretmenler çok istekli 
olsalar, okul yönetimi de bunu görüp çevreyle, özellikle de velilerle 
iletişime geçip işbirliği yoluna gidebilir. Bu açıdan ben biraz da 
öğretmenleri sorumlu tutuyorum bu konuda. 
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4.1.4. Destek Boyutuna Đlişkin Bulgular 

 
Destek alt boyutunda katılımcıların ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji 

liderliği rollerine ilişkin ölçekte yer alan maddelere verdikleri cevapların aritmetik 

ortalamaları 3,49 (katılıyorum) olarak gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 21: Destek Boyutuna Đlişkin Bulgular 
 

Maddeler X  

Öğrenme-öğretme ortamlarının eğitim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere göre 
düzenlenmesini desteklerler. 

3,52 

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek teknolojik ortamlar düzenlerler. 3,41 

Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak eğitim 
teknolojilerinin kullanımını desteklerler. 

3,49 

Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için öğretmenlerin teknolojinin getirdiği 
imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar. 

3,54 

Eğitim teknolojilerinin kullanımında okuldaki eğitici ve yardımcı personele örnek olacak 
davranışlar sergilerler. 

3,47 

 

Bu boyutta yer alan “Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için 

öğretmenlerin teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar” 

biçiminde ifade edilen madde en yüksek ( 54,3=X -katılıyorum) ortalamaya sahiptir. 

En düşük ortalama ( 41,3=X -katılıyorum) ise “Öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt 

verecek teknolojik ortamlar düzenlerler” olarak ifade edilen maddeye aittir. Bu 

bağlamda araştırmaya katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerine göre, okul 

yöneticilerinin okulun daha etkin bir şekilde çalışabilmesi için okulda yer alan 

bireylere destek vermeye çalıştıkları ve örnek olacak davranışlar sergiledikleri 

söylenebilir. 
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Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise destek boyutuna ilişkin katılımcılara 

“Okulunuzda yöneticiler teknolojinin etkin kullanımıyla ilgili öğretmen ve 

öğrencilere destek verirken ne tür davranışlar sergilerler?” sorusu yöneltilmiştir. 

 

Tablo 22: Destek Boyutu Açısından Katılımcıların Görüşleri 

Katılımcılar 
Destek Boyutu 

f % 

Sınıf ve laboratuarların eğitim teknolojilerine göre düzenlenmesini 
desteklerler. 

10 %55 

Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecekleri 
ortamlar oluştururlar. 

11 %61 

Ö
ğr

en
m

e 
O

rt
am

ın
ın

 
D

üz
en

le
nm

es
i 

Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için öğretmenlerin 
teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar. 

14 %77 

Öğretmenlerin okuldaki eğitim teknolojilerinde faydalanmalarını 
sağlarlar. 

13 %72 

K
iş

is
el

 G
el

iş
im

 

Eğitim teknolojilerinin kullanımında örnek olacak davranışlar 
sergilerler. 

14 %77 

 

Görüşmelerde elde edilen nitel verilere göre katılımcıların görüşleri öğrenme 

ortamının düzenlenmesi ve kişisel gelişim temaları altında incelenmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğunun, ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin 

destek rolünü kabul edilebilir bir düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları 

söylenebilir. Örneğin;“Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için 

öğretmenlerin teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar” (f:14) 

şeklinde görüş beyan eden katılımcılar, nicel boyutta da bu durum için okul 

yöneticilerinin uygulamalarına “katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. Buna 

göre, nicel olarak elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen veriler tarafından da 

desteklenmektedir. 

 

 

 

 



 77 

Bir katılımcının bu konuya ilişkin görüşleri ise şunlardır: 
 
Benim sınıfımda iki tane kalorifer peteği var ve her ikisi de bozuk. 
Bunu yöneticilere bildiriyorum. Sınıf soğuk diyorum. Yöneticiler 
bununla bile ilgilenmiyorlar. Bu konuyla ilgilenmeyen yöneticilerden 
eğitimde teknoloji kullanımını desteklemelerini nasıl beklerim? Burada 
şahsi gayretler ön planda yer alıyor. Burada eğitim ortamlarını 
teknolojiye göre anında düzelteyim, daha kaliteli eğitim sunayım gibi 
fikirler gündeme bile gelmiyor. Ancak öğretmen ya da velilerden birisi 
bir cihazı sınıfta kullanılsın, eğitimin kalitesi artsın diye getirdiklerinde 
ılımlı davranışlar sergiliyorlar… Mevcut olan imkânları sunuyorlar ve 
öğretmenlere herhangi bir engel tanımıyorlar. Yöneticilerimiz bu 
anlamda çok fazla önümüzü açmasa da mevcut olanların 
kullanılmasında sorun çıkarmıyorlar. Ancak başarının yakalanması 
sürecinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmada yüzeysel olarak 
çalışıyorlar. Yöneticiler, mevcut olan kaynaklar kendileri için bir sorun 
çıkarmayacaklarsa öğretmenlerin kullanımına açıyorlar.  

 

Destek boyutuna ilişkin bir başka katılımcı görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: 

 
Ben geçen gün bazı duyuruların cep telefonun mesaj özelliğini 
kullanarak öğretmen ve velilere duyurulmasını önerdim. Bunun bir 
maliyeti olduğunu söylediler. E-posta aracılığıyla iletilmesini söyledim, 
tüm öğretmenlerin e-posta hesabının olmadığı ortaya çıktı. Bu tür 
durumları düşünüyoruz ancak idare bu konularda liderlik yapamıyor. 
Bunun okul yönetiminin aşırı yükünden kaynaklandığını düşünüyorum.  
 
Bir başka açıdan ise farklı düşüncelere sahibim.. Mesela ben yaşlı bir 
öğretmenim. Teknolojiyle beraber büyümediğim için teknolojiyi çok 
iyi kullanamıyorum. Eskiden sadece ev telefonu vardı bunu rahatlıkla 
kullanabiliyordum. Ancak şimdi cep telefonu da yaşamımıza girdi ve 
kullanmak için çevremdeki insanlardan yardım istiyorum. Ancak 
eğitimde teknolojinin önemine inandığımdan, çocuklarıma evde her 
türlü imkânı sağlamış durumdayım. Bu konularda imkânlar kendilerine 
sağlandığı için benim çocuklarım zamana ayak uydurmuş durumdalar. 
Okul yöneticilerinin de bazıları benimle aynı yaşta ve aynen benim gibi 
teknolojiyi etkin bir şekilde kullanamıyorlar. Ancak onlarda da benim 
sergilediğim aynı davranışı gözlemliyorum. Onlar da eğitimde teknoloji 
kullanımının önemini kavramışlar. Ancak bu konuda çevrelerine örnek 
olacak davranışlar sergileyemiyorlar. Nedeni bu konuda gerekli 
yeterliğe sahip olamayışları olabilir. Ancak gözlemlerime göre mevcut 
imkânların kullanımı konusunda hiçbir kısıtlama göstermiyorlar. Ancak 
bu konuda çevrelerine yeterli rehberliği yaptıklarına inanmıyorum. 
Belki ben idareci olsam ben de öyle olurdum. Mesela okul içerisinde 
bize teknoloji kullanımı ile ilgili bir rehberlik söz konusu değil. 
Okulumuzdaki bilgisayar öğretmeni bizi yılda sadece bir kez toplar ve 
notları bilgisayarda nasıl gireceğimizi anlatır. O kadar... 
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4.2.Birinci Alt Probleme Đlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın birinci alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan 

sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” olarak 

belirlenmiştir.  

 

Birinci alt probleme cevap bulmak amacıyla, öğretmenlerin “çalışma 

alanlarının” her bir alt boyuta ilişkin öğretmen algılarında anlamlı fark yaratan bir 

etken olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamlılığı test eden 

parametrik ve non-parametrik test türlerinden hangisinin kullanılacağına Levene’nin 

varyansların homojenliği testi ile karar verilmiştir.  

 

Tablo 23: Levene Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları 

Boyutlar F p 

Đnsan Merkezlilik 0,023 0,88 

Vizyon 1,894 0,17 

Đletişim ve Đşbirliği 0,780 0,37 

Destek 0,034 0,85 

 

Tablo 23’den elde edilen sonuçlara göre tüm alt boyutların anlamlılık düzeyi 

(p) 0,05 değerinden büyük hesaplanmıştır. Bu nedenler tüm alt boyutlar t-testi için 

gerekli olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır. Bu bağlamda 

insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek boyutları ile öğretmenlerin 

çalışma alanları arasındaki anlamlılığı belirlemek için bağımsız örneklem t-testi 

kullanılmıştır.  
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Tablo 24: Birinci Alt Probleme Đlişkin Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 

Boyutlar Değişkenler N X  S t Sd p 

Sınıf Öğretmeni 211 3,39 ,80 

Đnsan Merkezlilik 

Dal Öğretmeni 175 3,39 ,76 

,119 384 ,905 

Sınıf Öğretmeni 211 3,36 ,86 

Vizyon 

Dal Öğretmeni 175 3,35 ,77 

,138 384 ,891 

Sınıf Öğretmeni 211 3,30 ,85 

Đletişim ve Đşbirliği 

Dal Öğretmeni 175 3,28 ,81 

,190 384 ,849 

Sınıf Öğretmeni 211 3,49 ,87 

Destek 

Dal Öğretmeni 175 3,37 ,86 

,121 384 ,904 

  

Tablo 24’de araştırmaya katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerine göre 

insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ile destek alt boyutları arasındaki 

anlamlılığı test eden t-testi sonuçları verilmiştir. Tablo 24’deki verilere göre 

araştırmaya katılan sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri ile insan merkezlilik, 

vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir.  

 

Bu bağlamda, öğretmenlerin çalışma alanlarının ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve 

işbirliği ile destek boyutlarına ilişkin öğretmen algılarında istatistiksel bakımdan 

anlamlı fark yaratan bir etken olmadığı görülmektedir (p>,05). Aritmetik 

ortalamalar incelendiğinde, sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşlerinin birbirlerine 

yakın olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve 

dal öğretmenlerinin, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin benzer görüşlere sahip oldukları söylenebilir.  
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4.3.Đkinci Alt Probleme Đlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

arasında cinsiyet, kıdem ve görev yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları 

değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır?” olarak belirlenmiştir.  

 

Đkinci alt probleme cevap bulmak amacıyla, öğretmenlerin cinsiyetlerinin her 

bir alt boyuta ilişkin öğretmen algılarında anlamlı fark yaratan bir etken olup 

olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamlılığı test eden parametrik ve non-

parametrik test türlerinden hangisinin kullanılacağına Levene’nin varyansların 

homojenliği testi ile karar verilmiştir. 

 

4.3.1.Đkinci Alt Problemin Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 25: Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Levene Varyansların Homojenliği Testi 
 Sonuçları 

Boyutlar F p 

Đnsan Merkezlilik ,215 ,64 

Vizyon ,466 ,49 

Đletişim ve Đşbirliği ,322 ,57 

Destek ,041 ,83 

 

Tablo 25’den elde edilen sonuçlara göre tüm alt boyutlar bağımsız örneklem 

t-testi için gerekli olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır 

(p>,05). Bu bağlamda insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek 

boyutları ile cinsiyet değişkeni arasındaki anlamlılığı belirlemek için bağımsız 

örneklem t-testi kullanılmıştır. 
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Tablo 26: Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 

Boyutlar 
Değişkenler 

(Sınıf Öğretmenleri) 
N X  S t Sd p 

Kadın 92 3,28 0,79 
Đnsan Merkezlilik 

Erkek 119 3,49 0,80 
-1,89 209 0,06 

Kadın 92 3,21 0,83 
Vizyon 

Erkek 119 3,48 0,86 
-2,24 209 0,02* 

Kadın 92 3,28 0,83 
Đletişim ve Đşbirliği 

Erkek 119 3,32 0,87 
-0,318 209 0,75 

Kadın 92 3,37 0,89 
Destek 

Erkek 119 3,59 0,85 
-1,783 209 0,07 

*p<,05 

 

Tablo 26’da araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre insan 

merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasındaki anlamlılığı 

test eden t-testi sonuçları verilmiştir. Tablo 26 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin 

cinsiyetleri ile insan merkezlilik, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasında 

anlamlı bir farklılık gözlenmemektedir. Bu bağlamda, cinsiyet değişkeninin 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, 

iletişim ve işbirliği ve destek boyutlarına ilişkin sınıf öğretmeni algılarında anlamlı 

fark yaratan bir etken olmadığı, vizyon rolüne ilişkin ise anlamlı fark yaratan bir 

etken olduğu belirlenmiştir. Yani sınıf öğretmenlerinin algılarına göre cinsiyet 

değişkeni vizyon rolü açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşturan 

bir etkendir (p<,05). Bu durumun nedeni, sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine bağlı 

olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımıyla ilgili geleceğe yönelik 

sahip oldukları öngörü farklılığı olabilir. Ortalama değerlere bakıldığında ise erkek 

öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji 

liderliğine ilişkin vizyon rolünü daha yüksek düzeyde sergilediklerini düşündükleri 

gözlenmektedir.  
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4.3.2.Đkinci Alt Problemin Kıdem Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 27: Kıdem Değişkenine Đlişkin Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler 
Levene 
Đstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi–1 

Serbestlik 
Derecesi–2 

p 

Đnsan Merkezlilik 1,372 4 206 ,24 

Vizyon 1,287 4 206 ,27 

Đletişim ve Đşbirliği ,085 4 206 ,98 

Destek ,496 4 206 ,73 

 

Tablo 27’den elde edilen sonuçlara göre tüm alt boyutlar tek yönlü varyans 

analizi için gerekli olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır 

(p>,05). Bu bağlamda insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek 

boyutları ile kıdem değişkeni arasındaki anlamlılığı belirlemek için tek yönlü varyans 

analizi yapılmıştır.  

 

Tablo 28: Đnsan Merkezlilik Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından 
 Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

1–5 yıl (A) 27 3,26 ,89 

6–10 yıl (B)  51 3,11 ,80 

Gruplar 
Arası 

11,261 4 2,815 4,663 

11–15 yıl (C) 75 3,42 ,72 

16–20 yıl (D)  28 3,48 ,87 

Grup Đçi 124,363 206 ,604 p 

21+ yıl (E)  30 3,86 ,62 

Toplam 211 3,39 ,80 

Toplam 135,624 210  ,001* 

A-B 

B-C 

B-D 

C-E 

*p<,05 
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Tablo 28’de yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin sınıf öğretmenlerinin algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir (p=,001). Yapılan LSD testi 

sonuçlarına göre farkın 6–10 yıl ile 1–5, 11–15 ve 16–20 yıl hizmet sürelerine sahip 

sınıf öğretmenleri ve 11–15 yıl ile 21+ yıl hizmet sürelerine sahip sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri arasında olduğu tespit edilmiştir.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 6–10 yıl arasında hizmet süresine sahip 

olanların ( 11,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip sınıf öğretmenlerine oranla insan 

merkezlilik boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Farkın oluştuğu 1-5 yıl ( 26,3=X ), 11-15 yıl 

( 42,3=X ) ve 21+ yıl ( 86,3=X ) hizmet süresine sahip sınıf öğretmenlerinin insan 

merkezlilik boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir.  

 

Bu bağlamda, hizmet süresi 10 yıldan fazla olan sınıf öğretmenlerinin, hizmet 

süresi 10 yıl ve altında olanlara göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin insan 

merkezlilik rolünü daha fazla sergilediklerini düşündükleri söylenebilir.  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise sınıf öğretmenlerinin insan merkezlilik 

boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 39,3=X )sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre kıdem değişkeninin insan merkezlilik boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı 

fark oluşturan bir etken olduğu görülmektedir. 
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Tablo 29: Vizyon Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

1–5 yıl (A) 27 3,26 ,71 

6–10 yıl (B)  51 3,10 ,84 

Gruplar 
Arası 

9,355 4 2,339 3,290 

11–15 yıl (C) 75 3,38 ,87 

16–20 yıl (D)  28 3,40 ,93 
Grup Đçi 146,446 206 ,711 p 

21+ yıl (E)  30 3,80 ,74 

Toplam 211 3,36 ,86 
Toplam 155,801 210  ,012* 

A-E 

B-E 

C-E 

*p<,05 
 

Tablo 29’da yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin sınıf öğretmenlerinin algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir (p=,012). Yapılan LSD testi 

sonuçlarına göre farkın 21+ yıl ile 1–5, 6–10 ve 11–15 yıl hizmet sürelerine sahip 

sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında olduğu tespit edilmiştir.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 21+ yıl hizmet süresine sahip olanların 

( 80,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip sınıf öğretmenlerine oranla vizyon boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir. Farkın oluştuğu 1–5 yıl ( 26,3=X ), 6–10 yıl ( 10,3=X ) ve 11–15 yıl 

( 38,3=X ) hizmet süresine sahip sınıf öğretmenlerinin vizyon boyutuna ilişkin 

uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini düşündükleri görülmektedir. Bu 

bağlamda, hizmet süresi 10 yıldan fazla olan sınıf öğretmenlerinin, hizmet süresi 10 

yıl ve altında olanlara göre, ilköğretim okulu yöneticilerinin vizyon rolünü daha fazla 

sergilediklerini düşündükleri söylenebilir.  

 



 85 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise sınıf öğretmenlerinin vizyon boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 39,3=X ) sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere göre kıdem 

değişkeninin vizyon boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı fark oluşturan bir 

etken olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 30: Đletişim ve Đşbirliği Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından 
 Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

1–5 yıl (A) 27 3,24 ,86 

6–10 yıl (B)  51 3,02 ,81 

Gruplar 
Arası 

8,118 4 2,030 2,888 

11–15 yıl (C) 75 3,32 ,85 

16–20 yıl (D)  28 3,52 ,87 
Grup Đçi 144,748 206 ,703 p 

21+ yıl (E)  30 3,60 ,77 

Toplam 211 3,30 ,85 
Toplam 152,867 210  ,023* 

B-D 

B-E 

*p<,05 
 

Tablo 30’daki bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri açısından 

incelendiğinde, bu boyuta ilişkin sınıf öğretmenlerinin algıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunduğunu göstermektedir (p=,023). Yapılan LSD testi sonuçlarına göre 

farkın 6–10 yıl ile 16–20 ve 21+ yıl hizmet sürelerine sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar dikkate alındığında, 6–10 yıl hizmet 

süresine sahip olanların ( 02,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip sınıf 

öğretmenlerine oranla iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin 

daha az sergilediklerini düşündükleri görülmektedir. Farkın oluştuğu 16–20 yıl 

( 52,3=X ) ve 21+ yıl ( 60,3=X ) hizmet süresine sahip sınıf öğretmenlerinin 

iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha fazla 

sergilediklerini düşündükleri görülmektedir.  
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Bu bağlamda, hizmet süresi 10 yıldan fazla olan sınıf öğretmenlerinin, 

ilköğretim okulu yöneticilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak okulun 

tüm üyeleriyle daha fazla iletişim kurdukları ve işbirliği yaptıklarını düşündükleri 

söylenebilir. 

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise sınıf öğretmenlerinin iletişim ve işbirliği 

boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 30,3=X ) sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre kıdem değişkeninin iletişim ve işbirliği boyutu için istatistiksel bakımdan 

anlamlı fark oluşturan bir etken olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 31: Destek Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler  

Ort. 
F 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

1–5 yıl (A) 27 3,22 ,87 

6–10 yıl (B)  51 3,25 ,83 

Gruplar 
Arası 

10,186 4 2,546 3,482 

11–15 yıl (C) 75 3,56 ,90 

16–20 yıl (D)  28 3,62 ,83 
Grup Đçi 150,643 206 ,731 p 

21+ yıl (E)  30 3,87 ,76 

Toplam 211 3,49 ,87 
Toplam 160,829 210  ,009* 

A-E 

B-C 

B-E 

*p<,05 
 

Tablo 31’deki bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri açısından 

incelendiğinde, bu boyuta ilişkin sınıf öğretmenlerinin algıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunduğunu göstermektedir (p=,009). Yapılan LSD testi sonuçlarına göre 

farkın 1–5 yıl ile 21+ ve 6–10 yıl ile 11–15 ve 21+ yıl hizmet sürelerine sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun, farklı 

hizmet sürelerine sahip sınıf öğretmenlerinin teknolojiyle ilgili uygulamalarında, 

okul yöneticilerinden farklı şekillerde destek görmelerinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. 
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Ortalamalar dikkate alındığında, 21+ yıl hizmet süresine sahip olanların 

( 87,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip sınıf öğretmenlerine oranla destek boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir. Farkın oluştuğu 1–5 yıl ( 22,3=X ), 6–10 yıl ( 25,3=X ) ve 11–15 yıl 

( 56,3=X ) hizmet süresine sahip sınıf öğretmenlerinin destek boyutuna ilişkin 

uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini düşündükleri görülmektedir.  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise sınıf öğretmenlerinin yöneticilerin 

sergiledikleri destek boyutuna ilişkin uygulamalara katılıyorum ( 49,3=X ) şeklinde 

cevap verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen 

verilere göre, kıdem değişkeninin destek boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı 

fark oluşturan bir etken olduğu söylenebilir. 

 

4.3.3.Đkinci Alt Problemin Öğrenci Mevcudu Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 32: Öğrenci Mevcudu  Değişkenine Đlişkin Levene Varyansların 
 Homojenliği Testi Sonuçları 
 

Boyutlar 
Levene 

Đstatistiği 

Serbestlik 

Derecesi-1 

Serbestlik 

Derecesi-2 
p 

Đnsan Merkezlilik ,573 2 208 ,565 

Vizyon ,940 2 208 ,397 

Đletişim ve Đşbirliği ,893 2 208 ,411 

Destek ,095 2 208 ,909 
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Tablo 32’den elde edilen sonuçlara göre tüm alt boyutlar bağımsız örneklem 

t-testi için gerekli olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır 

(p>,05). Bu bağlamda insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek 

boyutları ile öğrenci mevcudu değişkeni arasındaki anlamlılığı belirlemek için 

bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. 

 
 
Tablo 33: Öğrenci Mevcudu Değişkenine Đlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
 Sonuçları 

Boyutlar Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler  

Ort. 
F p 

0–1000 47 3,55 ,72 
Gruplar 
Arası 

2,237 2 1,118 1,744 ,177 

1001–2000 63 3,43 ,81 Grup Đçi 133,388 208 ,641   
Đnsan 
Merkezlilik 

2001+ 101 3,30 ,82 Toplam 135,624 210    

0–1000 47 3,40 ,87 
Gruplar 
Arası 

,279 2 ,139 ,186 ,830 

1001–2000 63 3,39 ,92 Grup Đçi 155,522 208 ,748   Vizyon 

2001+ 101 3,32 ,82 Toplam 155,801 210    

0–1000 47 3,41 ,94 
Gruplar 
Arası 

2,197 2 1,099 1,516 ,222 

1001–2000 63 3,39 ,78 Grup Đçi 150,669 208    
Đletişim ve 
Đşbirliği 

2001+ 101 3,19 ,84 Toplam 152,867 210    

0–1000 47 3,61 ,87 
Gruplar 
Arası 

2,186 2 1,093 1,433 ,241 

1001–2000 63 3,58 ,83 Grup Đçi 158,643 208    
Destek 

2001+ 101 3,39 ,89 Toplam 160,829 210    

 

 Tablo 33’de araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, 

okulların sahip oldukları öğrenci mevcudu değişkeni ile insan merkezlilik, vizyon, 

iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasındaki anlamlılığı test eden tek yönlü 

varyans analizi (anova) sonuçları verilmiştir.  
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 Elde edilen verilere göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

ile insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasında 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir (p>,05). Bu bağlamda, öğrenci mevcudu 

değişkeninin ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin 

öğretmen algılarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark yaratan bir etken 

olmadığı söylenebilir.  

   

  Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin 

birbirlerine yakın olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, ilköğretim okullarında görev 

yapan sınıf öğretmenlerinin, öğrenci mevcudu değişkenine göre, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin benzer görüşlere sahip oldukları 

düşünülebilir. Ayrıca elde edilen veriler, ilköğretim okullarının sahip oldukları 

öğrenci sayısı arttıkça, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini daha az 

sergilediklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, öğrenci sayısı açısından kalabalık 

olan okullarda, yöneticilerin okulla ilgili uygulamalarda bilgi ve iletişim 

teknolojilerini daha az kullanmalarından kaynaklanabilir. 

 

4.4. Üçüncü Alt Probleme Đlişkin Bulgular 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin dal öğretmenlerinin görüşleri 

arasında, cinsiyet, kıdem ve görev yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları 

değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır? olarak belirlenmiştir.  

 

Üçüncü alt probleme cevap bulmak amacıyla, öğretmenlerin çalışma 

alanlarının her bir alt boyuta ilişkin öğretmen algılarında anlamlı fark yaratan bir 

etken olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamlılığı test eden 

parametrik ve non-parametrik test türlerinden hangisinin kullanılacağına Levene’nin 

varyansların homojenliği testi ile karar verilmiştir. 
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4.4.1.Üçüncü Alt Problemin Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 34: Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Levene Varyansların Homojenliği Testi 
 Sonuçları 

Boyutlar F p 

Đnsan Merkezlilik ,390 ,533 

Vizyon ,264 ,608 

Đletişim ve Đşbirliği ,422 ,517 

Destek ,193 ,661 

 

Tablo 34’den elde edilen bulgulara göre tüm alt boyutlar, t-testi için gerekli 

olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır (p>,05). Bu bağlamda 

insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek boyutları ile dal 

öğretmenlerinin cinsiyetleri arasındaki anlamlılığı belirlemek için bağımsız örneklem 

t-testi kullanılmıştır. 

 

Tablo 35: Cinsiyet Değişkenine Đlişkin Bağımsız Örneklem t-testi Sonuçları 

Boyutlar 
Değişkenler           

(Dal Öğretmenleri) 
N X  S t Sd p 

Bayan 94 3,4584 ,7994 
Đnsan Merkezlilik 

Erkek 81 3,3109 ,7603 
1,245 173 ,215 

Bayan 94 3,4301 ,7511 
Vizyon 

Erkek 81 3,2628 ,8026 
1,423 173 ,156 

Bayan 94 3,4202 ,7824 
Đletişim ve Đşbirliği 

Erkek 81 3,1379 ,8117 
2,339 173 ,02* 

Bayan 94 3,5745 ,8731 
Destek 

Erkek 81 3,3852 ,8484 
1,449 173 ,149 

*p<,05 
  

Tablo 35’de araştırmaya katılan dal öğretmenlerinin görüşlerine göre insan 

merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasındaki anlamlılığı 

test eden t-testi sonuçları verilmiştir. Tablo 35 incelendiğinde dal öğretmenlerinin 

cinsiyetleri ile insan merkezlilik, iletişim ve işbirliği ve destek alt boyutları arasında 

anlamlı bir farklılık gözlenmemektedir.  
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Bu bağlamda, cinsiyet değişkeninin ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji 

liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon ve destek boyutlarına ilişkin dal 

öğretmeni algılarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark yaratan bir etken 

olmadığı söylenebilir (p>,05). Ancak cinsiyet değişkenine göre iletişim ve işbirliği 

boyutu ile dal öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmektedir. Yani dal öğretmenlerinin algılarına göre cinsiyet değişkeni iletişim 

ve işbirliği rolü açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşturan bir 

etkendir (p<,05). Bu durum, dal öğretmenlerinin cinsiyetlerinin, okul içi iletişim ve 

işbirliğinde belirleyici bir etken olmasından kaynaklanabilir. Ortalama değerler 

incelendiğinde ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin iletişim ve işbirliği rolünü daha yüksek 

düzeyde sergilediklerini düşündükleri gözlenmektedir. 

 

4.4.2.Üçüncü Alt Problemin Kıdem Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 36: Kıdem Değişkenine Đlişkin Levene Varyansların Homojenliği Testi 
 Sonuçları 

Boyutlar 
Levene 
Đstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi–1 

Serbestlik 
Derecesi–2 

p 

Đnsan Merkezlilik 2,461 4 170 ,047* 

Vizyon 3,009 4 170 ,020* 

Đletişim ve Đşbirliği 1,787 4 170 ,134 

Destek 1,717 4 170 ,148 

*p<,05 
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Tablo 36’dan elde edilen sonuçlara göre insan merkezlilik (p=,047) ve vizyon 

(p=,020) alt boyutlarının anlamlılık düzeylerinin ,05 değerinin altında, iletişim ve 

işbirliği (p=,134) ile destek (p=,148) alt boyutlarının anlamlılık düzeylerinin ise ,05 

değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle insan merkezlilik ve vizyon alt 

boyutları varyansların homojen olması varsayımını karşılamamaktadır. Dolayısıyla 

bu boyutlara ilişkin anlamlılığı test etmek için parametrik olmayan test 

tekniklerinden olan Kruskal Wallis tekniği kullanılmıştır. Đletişim ve işbirliği ile 

destek alt boyutları ise tek yönlü varyans analizi için gerekli olan varyansların 

homojen olması varsayımını sağlamaktadır. Bu bağlamda, iletişim ve işbirliği ve 

destek alt boyutları ile kıdem değişkeni arasındaki anlamlılığı belirlemek için tek 

yönlü varyans analizi yapılmıştır.  

 

 

Tablo 37: Đnsan Merkezlilik Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından 
 Kruskal Wallis Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S Sıra Ort. Sd χ2 p 

1–5 yıl 68 3,19 ,83 76,56 

6–10 yıl 58 3,43 ,77 91,11 
4 8,169 ,086 

11–15 yıl 27 3,67 ,78 107,87 

16–20 yıl 8 3,64 ,55 97,98 
   

21+ yıl 14 3,45 ,44 86,71    
 

 
 Tablo 37’de yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin dal öğretmenlerinin algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p=,086).  

 

Ortalamaları dikkate alındığında, 1–5 yıl arasında hizmet süresine sahip 

olanların ( 19,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip dal öğretmenlerine oranla insan 

merkezlilik boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre kıdem değişkeni insan merkezlilik boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı 

fark oluşturan bir etken olarak görülmemektedir.  
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Tablo 38: Vizyon Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından Kruskal 
 Wallis Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S Sıra Ort. Sd χ2 p 

1–5 yıl 68 3,23 ,79 79,85 

6–10 yıl 58 3,39 ,78 91,15 
4 3,292 ,51 

11–15 yıl 27 3,44 ,92 96,33 

16–20 yıl 8 3,42 ,35 88,63 
   

21+ yıl 14 3,52 ,43 98,14    

 

Tablo 38’de yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin dal öğretmenlerinin algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p=,51). Ortalamalar dikkate 

alındığında, 1–5 yıl arasında hizmet süresine sahip olanların ( 23,3=X ) diğer hizmet 

sürelerine sahip dal öğretmenlerine oranla vizyon boyutuna ilişkin uygulamaları 

yöneticilerin daha az sergilediklerini düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda, 

yapılan analizlere ve elde edilen verilere göre kıdem değişkeni vizyon boyutu için 

istatistiksel bakımdan anlamlı fark oluşturan bir etken olarak görülmemektedir.  

 

Tablo 39: Đletişim ve Đşbirliği Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından 
 Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F p 

1–5 yıl 68 3,18 ,85 

6–10 yıl 58 3,31 ,83 

Gruplar 

Arası 
3,098 4 ,774 1,197 ,314 

11–15 yıl 27 3,45 ,79 

16–20 yıl 8 3,68 ,45 
Grup Đçi 110,011 170 ,647  

 

21+ yıl 14 3,13 ,50 Toplam 113,109 174    

 

Tablo 39’da yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin dal öğretmenlerinin algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p=,314).  



 94 

Ortalamalar dikkate alındığında, 21+ yıl hizmet süresine sahip olanların 

( 13,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip dal öğretmenlerine oranla iletişim ve 

işbirliği boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre kıdem değişkeni iletişim ve işbirliği boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı 

fark oluşturan bir etken olarak görülmemektedir.  

 

Tablo 40: Destek Boyutuna Đlişkin Kıdem Değişkeni Bakımından Tek Yönlü 
Varyans Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F p 

1–5 yıl 68 3,43 ,92 

6–10 yıl 58 3,41 ,85 

Gruplar 
Arası 

,499 4 ,499 ,663 ,619 

11–15 yıl 27 3,58 ,91 

16–20 yıl 8 3,65 ,49 
Grup Đçi ,753 170 ,753  

 

21+ yıl 14 3,75 ,64 Toplam  174    

 

Tablo 40’da yer alan bulgular; kıdem değişkeni ve katılımcıların görüşleri 

açısından incelendiğinde, destek boyutuna ilişkin dal öğretmenlerinin algıları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir (p=,619).  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 6–10 yıl arasında yıl hizmet süresine sahip 

olanların ( 41,3=X ) diğer hizmet sürelerine sahip dal öğretmenlerine oranla destek 

boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha az sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere göre kıdem 

değişkeninin destek boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı fark oluşturan bir 

etken olmadığı görülmektedir.  
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4.4.3.Üçüncü Alt Problemin Öğrenci Mevcudu Değişkenine Đlişkin Analizi 

 

Tablo 41: Okulların Sahip Oldukları Öğrenci Mevcutları Değişkenine Đlişkin 
 Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene 
Đstatistiği 

Serbestlik 
Derecesi–1 

Serbestlik 
Derecesi–2 

p 

Đnsan Merkezlilik 1,131 2 172 ,325 

Vizyon 2,547 2 172 ,081 

Đletişim ve Đşbirliği 2,961 2 172 ,054 

Destek 2,398 2 172 ,094 

 

Tablo 41’den elde edilen sonuçlara göre tüm alt boyutlar tek yönlü varyans 

analizi için gerekli olan varyansların homojen olması varsayımını sağlamaktadır 

(p>,05). Bu bağlamda insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ve destek 

boyutları ile öğrenci mevcudu değişkeni arasındaki anlamlılığı belirlemek için tek 

yönlü varyans analizi yapılmıştır.  

 

Tablo 42: Đnsan Merkezlilik Boyutuna Đlişkin Okulların Sahip Oldukları 
 Öğrenci Sayıları Değişkeni Bakımından Tek Yönlü Varyans Analizi 
 Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F p 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

0–1000 (A) 39 3,67 ,69 
Gruplar 
Arası 

4,394 2 2,197 

1001–2000 (B) 58 3,26 ,81 Grup Đçi 102,235 172 ,594 

2001+ (C) 78 3,34 ,77 

Toplam 175 3,39 ,78 
Toplam 106,629 174  

3,696 ,027* 
A:B 

A:C 

*p<,05 
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Tablo 42’deki bulgular; öğrenci mevcudu değişkeni ve katılımcıların 

görüşleri açısından incelendiğinde, bu boyuta ilişkin dal öğretmenlerinin algıları 

arasında anlamlı bir farklılık oluştuğunu ortaya koymaktadır (p=,027). Yapılan LSD 

testi sonuçlarına göre anlamlı farklılığın 0–1000 ile 1001–2000 ve yine 0–1000 ile 

2001+ üzerinde öğrenci mevcutlarına sahip okullarda görev yapan dal 

öğretmenlerinin görüşleri arasında olduğu belirlenmiştir.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 0–1000 arasında öğrenci mevcuduna sahip 

okullarda görev yapan dal öğretmenleri, daha fazla sayıda öğrenci mevcuduna sahip 

okullarda görev yapan dal öğretmenlerine oranla, insan merkezlilik boyutuna ilişkin 

uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir( 67,3=X ).  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise dal öğretmenlerinin insan merkezlilik 

boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 39,3=X ) sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre öğrenci mevcudu değişkeninin insan merkezlilik boyutu için istatistiksel 

bakımdan anlamlı fark oluşturan bir etken olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 43: Vizyon Boyutuna Đlişkin Okulların Sahip Oldukları Öğrenci 
 Mevcutları Değişkeni Bakımından Tek Yönlü Varyans Analizi 
 Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F P 

Anlamlı 
Farklılığın 
Gözlendiği 
Değişkenler 

0–1000 (A) 39 3,58 ,59 
Gruplar 

Arası 
4,798 2 2,399 

1001–2000 (B) 58 3,14 ,80 Grup Đçi 100,418 172 ,584 

2001+ (C) 78 3,39 ,80 

Toplam 175 3,35 ,77 
Toplam 105,216 174  

4,109 ,018* A:B 

*p<,05 
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Tablo 43’deki bulgular; öğrenci mevcudu değişkeni ve katılımcıların 

görüşleri açısından incelendiğinde, vizyon boyutuna ilişkin dal öğretmenlerinin 

algıları arasında anlamlı bir farklılık oluştuğunu ortaya koymaktadır (p=,018). 

Yapılan LSD testi sonuçlarına göre anlamlı farklılığın 0–1000 ile 1001–2000 

arasında öğrenci mevcutlarına sahip okullarda görev yapan dal öğretmenlerinin 

görüşleri arasında olduğu belirlenmiştir.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 0–1000 arasında öğrenci mevcuduna sahip 

okullarda görev yapan dal öğretmenlerinin, daha fazla sayıda öğrenci mevcuduna 

sahip okullarda görev yapan dal öğretmenlerine oranla, vizyon boyutuna ilişkin 

uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir( 58,3=X ).  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise dal öğretmenlerinin vizyon boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 39,3=X ) sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere göre öğrenci 

mevcudu değişkeninin vizyon boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı fark 

oluşturan bir etken olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 44: Đletişim ve Đşbirliği Boyutuna Đlişkin Okulların Sahip Oldukları 
 Öğrenci Mevcutları Değişkeni Bakımından Tek Yönlü Varyans 
 Analizi Sonuçları 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F p 

0–1000  39 3,50 ,64 
Gruplar 

Arası 
2,69 2 1,347 

1001–2000  58 3,16 ,82 Grup Đçi 110,414 172 ,642 

2001+  78 3,27 ,85 

Toplam 175 3,28 ,80 

Toplam 113,109 174  

2,098 ,126 
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 Tablo 44’deki bulgular; öğrenci mevcudu değişkeni ve katılımcıların 

görüşleri açısından incelendiğinde, iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin dal 

öğretmenlerinin algıları arasında uygulanan varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı 

bir farklılık bulunmadığını ortaya koymaktadır.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 0–1000 arasında öğrenci mevcuduna sahip 

okullarda görev yapan dal öğretmenlerinin, daha fazla sayıda öğrenci mevcuduna 

sahip okullarda görev yapan dal öğretmenlerine oranla iletişim ve işbirliği boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri 

görülmektedir ( 50,3=X ).  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise dal öğretmenlerinin iletişim ve işbirliği 

boyutuna ilişkin uygulamaları yöneticilerin kısmen ( 28,3=X ) sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre öğrenci mevcudu değişkeninin iletişim ve işbirliği boyutu için istatistiksel 

bakımdan anlamlı fark oluşturan bir etken olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 45: Destek Boyutuna Đlişkin Okulların Sahip Oldukları  Öğrenci 
 Mevcutları Değişkeni Bakımından Denek Algılarının Analizi 

Değişkenler N X  S 
Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 
Ort. 

F p 

0–1000  39 3,74 ,66 
Gruplar 

Arası 
3,44 2 1,724 

1001–2000 58 3,37 ,91 Grup Đçi 126,591 172 ,736 

2001+ 78 3,44 ,89 

Toplam 175 3,48 ,86 

Toplam 130,040 174  

2,343 ,099 
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Tablo 45’deki bulgular; öğrenci mevcudu değişkeni ve katılımcıların 

görüşleri açısından incelendiğinde, destek boyutuna ilişkin dal öğretmenlerinin 

algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını ortaya koymaktadır.  

 

Ortalamalar dikkate alındığında, 0–1000 arasında öğrenci mevcuduna sahip 

okullarda görev yapan dal öğretmenlerinin, daha fazla sayıda öğrenci mevcuduna 

sahip okullarda görev yapan dal öğretmenlerine oranla, destek boyutuna ilişkin 

uygulamaları yöneticilerin daha fazla sergilediklerini düşündükleri görülmektedir 

( 74,3=X ).  

 

Toplam ortalamaya bakıldığında ise dal öğretmenlerinin destek boyutuna 

ilişkin uygulamaları yöneticilerin kabul edilebilir düzeyde sergilediklerini 

düşündükleri görülmektedir. Bu bağlamda yapılan analizlere ve elde edilen verilere 

göre öğrenci mevcudu değişkeninin destek boyutu için istatistiksel bakımdan anlamlı 

fark oluşturan bir etken olmadığı söylenebilir. 
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BÖLÜM V 
 
 
 

SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 
 
 
Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayalı olarak 

geliştirilen öneriler yer almaktadır.  

 

5.1. Sonuçlar 

 

5.1.1. Ana Probleme Đlişkin Sonuçlar 

 

Araştırmanın ana problemi “Đlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri 

nelerdir?” biçiminde ifade edilmiştir. Sonuçlar sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri 

birlikte değerlendirilerek nicel ve nitel analizlerle elde edilmiştir. 

 

Katılımcıların, Đlköğretim Okulu Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri 

Ölçeği’ne verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde, tüm boyutlar ve 

ölçeğin toplamından alınan puanlar açısından, ilköğretim okulu yöneticilerinin 

teknoloji liderliği puan ortalamalarının 3,38 (kısmen katılıyorum) olduğu 

görülmektedir. Teknoloji liderliği rollerine göre ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

 

1. Đnsan merkezlilik alt boyutunda katılımcıların veri toplama aracında 

yer alan maddelere verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,39 (kısmen 

katılıyorum) olarak gerçekleşmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin; 

• Eğitim teknolojilerinin kullanımına ilişkin etik durumları 

belirlerken okulun tüm üyeleriyle birlikte hareket ettikleri, 
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• Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken öğretmen ve 

öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledikleri,  

• Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili eğitim almaları 

konusunda öğretmenleri özendirdikleri, 

• Öğretmenlerin kendi aralarında iletişim kurmada internet 

hizmetlerini kullanmalarını destekledikleri, 

• Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin okul başarılarına etkilerini 

değerlendirdikleri, 

• Okulun tüm üyelerinin okuldaki eğitim teknolojilerinden eşit 

düzeyde faydalanmalarını sağladıkları belirlenmiştir. 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin aşağıda belirtilen uygulamaları ise kısmen 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir: 

• Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin eğitim teknolojilerini 

kullanımını değerlendirme, 

• Okulun tüm üyeleriyle okul içi iletişimi sağlamada internet 

hizmetlerinden faydalanma, 

• Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili sorunları, okuldaki tüm 

bireylerin katılımını sağlayarak çözme, 

• Eğitim teknolojilerinin okulda etkin kullanımı için öğrencilerin ve 

öğretmenlerin görüşlerine başvurma. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise insan merkezlilik boyutuna ilişkin 

katılımcılara “okulunuzda yöneticilerin, teknolojiyle ilgili karar ve uygulamalarında 

insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak sergiledikleri davranışlar nelerdir?” sorusu 

yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak katılımcılarının 

çoğunluğunun, ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin insan merkezlilik 

rolünü kabul edilebilir bir düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları 

söylenebilir. Buna göre, nicel olarak elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen 

veriler tarafından da desteklenmektedir.  
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2. Vizyon alt boyutunda katılımcıların veri toplama aracında yer alan 

maddelere verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,35 (kısmen katılıyorum) 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin; 

• Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda gelişmeleri izleyip 

sürekli yenilenmeyi savundukları, 

• Okulda eğitim teknolojisi planlarının uygulanmasına yönelik 

görüşleri destekledikleri belirlenmiştir. 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin aşağıda belirtilen uygulamaları ise kısmen 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir: 

• Okulda eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin sahip 

oldukları vizyonu eğitici personelle paylaşma, 

• Uzun vadeli teknolojik gelişim planlarına sahip olma, 

• Okulun eğitim teknolojisi ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar 

yapma, 

• Eğitim-öğretim etkinliklerini kolaylaştıracak uygun eğitim 

teknolojilerini belirleme. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise vizyon boyutuna ilişkin katılımcılara 

“Okulunuzdaki yöneticiler, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda 

geleceğe yönelik ne tür planlar yapmaktadırlar?” sorusu yöneltilmiştir. 

Görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak katılımcılarının çoğunluğunun, 

ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin vizyon rolünü kabul edilebilir bir 

düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Buna göre, nicel olarak 

elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen veriler tarafından da desteklenmektedir. 
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3. Đletişim ve işbirliği alt boyutunda katılımcıların veri toplama aracında 

yer alan maddelere verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,29 (kısmen 

katılıyorum) olarak gerçekleşmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin; 

• Teknolojiyi okulun gelişmesi ve yenileşmesini sağlamak için 

kullandıkları, 

• Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak için eğitim 

teknolojilerinden yararlandıkları belirlenmiştir. 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin aşağıda belirtilen uygulamaları ise kısmen 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir: 

• Velilerle ve okulun sosyal çevresiyle iletişim kurma ve işbirliği 

yapmada internet teknolojilerinden faydalanma, 

• Okulun tüm üyeleriyle teknolojik gelişmelerin öğrenme-öğretme 

süreçlerine nasıl uyarlanacağına ilişkin fikir üretme, 

• Eğitim teknolojilerine yönelik planların öğrenme-öğretme 

sürecine uyarlanabilmesi için okulun tüm üyelerini temsil edecek 

bir teknoloji kurulu oluşturma. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise iletişim ve işbirliği boyutuna ilişkin 

katılımcılara “Okulunuzdaki yöneticiler eğitim teknolojilerinin etkin kullanımıyla 

ilgili okulun tüm üyeleriyle işbirliğinde ne tür davranışlar sergilerler?” sorusu 

yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak katılımcılarının 

çoğunluğunun, ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin iletişim ve işbirliği 

rolünü kabul edilebilir bir düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları 

söylenebilir.  Buna göre, nicel olarak elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen 

veriler tarafından da desteklenmektedir. 
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4. Destek alt boyutunda katılımcıların veri toplama aracında yer alan 

maddelere verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları 3,49 (katılıyorum) olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu yöneticilerinin; 

 

• Öğrenme-öğretme ortamlarının eğitim teknolojilerinde meydana 

gelen gelişmelere göre düzenlenmesini destekledikleri, 

• Öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek teknolojik ortamlar 

düzenledikleri, 

• Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünebilme becerilerinin 

gelişimine katkı sağlayacak eğitim teknolojilerinin kullanımını 

destekledikleri, 

• Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi için öğretmenlerin 

teknolojinin getirdiği imkânlardan faydalanmalarını sağladıkları, 

• Eğitim teknolojilerinin kullanımında okuldaki eğitici ve yardımcı 

personele örnek olacak davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. 

 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde ise destek boyutuna ilişkin katılımcılara 

“Okulunuzda yöneticiler teknolojinin etkin kullanımıyla ilgili öğretmen ve 

öğrencilere destek verirken ne tür davranışlar sergilerler?” sorusu yöneltilmiştir. 

Görüşmelerden elde edilen verilere dayalı olarak katılımcılarının çoğunluğunun, 

ilköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin destek rolünü kabul edilebilir bir 

düzeyde sergilediği düşüncesine sahip oldukları söylenebilir. Buna göre, nicel olarak 

elde edilen veriler, nitel olarak elde edilen veriler tarafından da desteklenmektedir. 
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5.1.2. Birinci Alt Probleme Đlişkin Sonuçlar 

 

Araştırmanın birinci alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan 

sınıf ve dal öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?” olarak 

belirlenmiştir. Birinci alt probleme cevap aramak amacıyla bağımsız örneklem t-testi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan bağımsız örneklem t-testi analizinin sonunda, öğretmenlerin çalışma 

alanlarının ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan 

merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ile destek boyutlarına ilişkin öğretmen 

algılarında istatistiksel bakımdan anlamlı fark yaratan bir etken olmadığı 

belirlenmiştir. Elden edilen veriler, ilköğretim okulu yöneticilerinin insan 

merkezlilik, vizyon ve iletişim ve işbirliği rollerini kısmen, destek rolünü ise yeterince 

sergilediklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, sınıf öğretmenleri dal öğretmenlerine 

göre ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini daha fazla 

sergilediklerini düşündükleri belirlenmiştir. 

 

 

5.1.3. Đkinci Alt Probleme Đlişkin Sonuçlar 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

arasında cinsiyet, kıdem ve görev yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları 

değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır?” olarak belirlenmiştir.  
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5.1.3.1. Đkinci Alt Problemin Cinsiyet Değişkeni Açısından Sonuçları 

 

Yapılan bağımsız örneklem t-testi analizi sonucunda, cinsiyet değişkeninin 

ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, 

iletişim ve işbirliği ile destek boyutlarına ilişkin sınıf öğretmeni algılarında anlamlı 

fark yaratan bir etken olmadığı,  vizyon boyutunda ise istatistiksel bakımdan anlamlı 

bir fark oluşturan bir etken olduğu belirlenmiştir.  

 

 

5.1.3.2. Đkinci alt Problemin Kıdem Değişkeni Açısından Sonuçları 

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda kıdem değişkeninin insan 

merkezlilik, vizyon, iletişim ve işbirliği ile destek boyutları için anlamlı fark 

oluşturan bir etken olduğu belirlenmiştir. Elden edilen veriler, hizmet süresi 10 

yıldan fazla olan sınıf öğretmenlerinin, hizmet süresi 10 yıl ve daha az olan sınıf 

öğretmenlerine oranla, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini 

daha fazla sergilediklerini düşündüklerini ortaya koymaktadır. 

 

5.1.3.3. Đkinci Alt Problemin Öğrenci Mevcudu Değişkeni Açısından 

Sonuçları 

 

Yapılan analizlerin sonucunda öğrenci mevcudu değişkeninin, ilköğretim 

okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon, iletişim 

ve işbirliği ve destek boyutlarına ilişkin sınıf öğretmeni algılarında istatistiksel 

bakımdan anlamlı farklılık oluşturan bir etken olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 

elde edilen veriler, ilköğretim okullarındaki öğrenci sayısı arttıkça, okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini daha az sergilediklerini ortaya 

koymaktadır. 
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5.1.4. Üçüncü Alt Probleme Đlişkin Sonuçlar 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Đlköğretim okulu yöneticilerinin 

sergiledikleri teknoloji liderliği rollerine ilişkin dal öğretmenlerinin görüşleri 

arasında cinsiyet, kıdem ve görev yaptıkları okullarda bulunan öğrenci mevcutları 

değişkenleri açısından anlamlı bir fark var mıdır?” olarak belirlenmiştir.  

 

5.1.4.1. Üçüncü Alt Problemin Cinsiyet Değişkeni Açısından Sonuçları 

 

Yapılan bağımsız örneklem t-testi analizinin sonuçlarına göre, cinsiyet 

değişkeninin ilköğretim okulu yöneticilerinin insan merkezlilik, vizyon ve destek alt 

boyutları için anlamlı farklılık oluşturmadığı, iletişim ve işbirliği boyutu açısından 

ise anlamlı farklılık oluşturan bir etken olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere 

göre, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre ilköğretim okulu yöneticilerinin 

teknoloji liderliği rollerini daha fazla sergilediklerini düşündükleri belirlenmiştir. 

 

5.1.4.2. Üçüncü Alt Problemin Kıdem Değişkeni Açısından Sonuçları 

 

Yapılan analizlerin sonucunda kıdem değişkeninin, ilköğretim okulu 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rolleri olan insan merkezlilik, vizyon, iletişim ve 

işbirliği ve destek boyutlarına ilişkin öğretmen algılarında istatistiksel bakımdan 

anlamlı farklılık oluşturan bir etken olmadığı belirlenmiştir. Elden edilen veriler, 

hizmet süresi 10 yıldan fazla olan dal öğretmenlerinin, hizmet süresi 10 yıl ve daha 

az olan dal öğretmenlerine oranla, ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rollerini daha fazla sergilediklerini düşündüklerini ortaya koymaktadır. 
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5.1.4.3. Üçüncü Alt Problemin Öğrenci Mevcudu Değişkeni Açısından 

Sonuçları 

 

Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, dal öğretmenlerinin görüşlerine göre 

öğrenci mevcudu değişkeni ile iletişim ve işbirliği ve destek boyutları arasında 

anlamlı bir farklılık gözlenmemektedir. Ancak dal öğretmenlerinin algılarına göre 

öğrenci mevcudu değişkeninin insan merkezlilik ve vizyon boyutları açısından 

istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık oluşturan bir etken olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca elde edilen veriler, ilköğretim okullarındaki öğrenci sayısı arttıkça, okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini daha az sergilediklerini ortaya 

koymaktadır. 

 

5.2. Öneriler 

 

Araştırma bulgu ve sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler iki alt 

başlıkta açıklanmıştır. 

 

5.2.1. Uygulayıcılara Öneriler 

 

1. Araştırma sonucunda ilköğretim okulu yöneticilerinin, teknoloji liderliği rolleri 

olan insan merkezlilik, vizyon ve iletişim ve işbirliği rollerini kısmen, destek 

rolünü ise yeterince sergiledikleri belirlenmiştir. Bu sonuca göre okul 

yöneticilerinin, içinde bulundukları eğitim kurumlarını daha etkin bir şekilde 

çalıştırabilmeleri için, okulun tamamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin faydalı 

ve etkili kullanımına ilişkin eylemleri içeren teknoloji liderliği rollerini en üst 

düzeyde sergileyebilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ilköğretim okulu 

yöneticileri: 

• Okulda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili karar alma 

süreçlerine, okulun tüm üyelerinin katılımının sağlanacağı mekanizmalar 

geliştirmeli,  
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• Okulun tüm üyelerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde 

yararlanmasını sağlayarak yönetim ilkelerinin daha etkin bir şekilde 

uygulanmasını gerçekleştirmeli,  

• Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik ihtiyaç analizleri yapmalı,  

• Okulun tüm üyelerini bilgi ve iletişim teknolojilerin etkin kullanımına 

ilişkin görüş oluşturma ve hedef koyma sürecine katmalı, 

• Okulun tüm üyelerinin (çalışma alanı ve cinsiyet farklılıkları da 

gözetilerek) eşit bir şekilde temsil edildiği bir teknoloji kurulu 

oluşturmalı, 

• Öğretmenlerin ve öğrencilerin kendilerine ait çalışmalarının yer alacağı 

ve aynı zamanda okulda gerçekleştirilen etkinliklerin de takip 

edilebileceği bir web sitesinin yapılmasını sağlamalı, 

• Okulun tüm üyelerinin birbirleriyle e-posta yoluyla iletişim kurmasını, 

bilgi ve tecrübelerini paylaşmasını sağlayacak fırsatlar oluşturmalıdırlar. 

 

2. Araştırma sonucunda, ilköğretim okullarının öğrenci mevcutları arttıkça, okul 

yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin davranışları daha az 

sergiledikleri belirlenmiştir. Öğrenci sayısı daha fazla olan okullarda, eğitim-

öğretim sürecinin daha etkin bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlaması 

açısından okul yöneticilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini daha etkin 

kullanmaları gerektiği söylenebilir. Bu için öncelikle okul yöneticilerine bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin yeterliklerin kazandırılması 

sağlanmalıdır. Ayrıca, yeni okulların yapımı planlanırken okul büyüklüğü göz 

önünde bulundurulmalı, eğitim-öğretim etkinliklerinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin en üst düzeyde kullanılabileceği okullar tasarlanmalıdır.   
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5.2.2. Araştırmacılara Öneriler 

 

Araştırmacılara yönelik şu önerilerde bulunulabilir: 

 

1. Đlk ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, teknoloji liderliği 

rolleri ve yeterlikleri arasındaki ilişki araştırılabilir. 

 

2. Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerinin teknoloji liderliği 

rolleri ve yeterlikleri arasındaki ilişki araştırılabilir. 

 

3. Türkiye’deki okulların, yöneticilerin ve öğretmenlerin kendine özgü 

özellikleri göz önünde bulundurularak, ülkemizin gereklerine uygun bir 

teknoloji liderliği modeli geliştirilebilir. Bu bağlamda hem okul 

yöneticilerinin hem de öğretmenlerin teknoloji liderliğine ilişkin rol ve 

sorumlulukları belirlenebilir. 
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EK-1 
 

ÖLÇEK VE GÖRÜŞME UYGULAMASI YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN  

VALĐLĐK OLURU YAZISI 
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EK-2 
ĐLKÖĞRETĐM OKULU YÖNETĐCĐLERĐNĐN 

TEKNOLOJĐ LĐDERLĐĞĐ ROLLERĐ ÖLÇEĞĐ 

 

AÇIKLAMA 

Değerli meslektaşım; 

 

Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemeye yönelik bu çalışmaya 

görüşlerinizle katkıda bulunmanız, çalışmamız için çok önemli olup, bu araştırmaya değer katacaktır. 

 

Katkılarınız ile gerçekleştirilecek bu araştırmayla elde edilecek yeni bilgilerin, yönetimde teknolojinin 

etkin kullanımına, okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer personele, okulun çevresine ve eğitim-

öğretim faaliyetlerine olan etkilerinin belirlenmesi açısından Eğitim Anabilim Dalına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Sizden beklenen ölçek maddelerinden görüşlerinize en uygun olanları işaretlemeniz ve ölçeğin tüm 

sorularını eksiksiz cevaplamanızdır. Değerli görüşlerinizle araştırmaya ayırdığınız zaman ve 

sağladığınız katkı için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

 
 
 
Đletişim 
mehmetsincar@yahoo.com 
 
 

 

KĐŞĐSEL BĐLGĐLER 

 

Lütfen size uygun olan seçeneği � ile işaretleyiniz. 

 

1.Cinsiyetiniz:   ���� Kadın   � Erkek 

 

2. Çalışma Alanınız:  � Sınıf Öğretmeni  � Dal Öğretmeni  

 

3. Meslekteki kıdeminiz: 

 

� 1–5 yıl � 6–10 yıl  � 11–15 yıl � 16–20 yıl � 21 yıl ve üzeri 

 

Mehmet SĐNCAR 
Đnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü 

Doktora Öğrencisi 
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Okulumuzdaki yöneticiler… 

5 4 3 2 1 

1 Okulda teknolojinin kullanımına ilişkin etik 
durumları okulun tüm üyeleriyle birlikte 
belirlerler.  

� � � � � 

2 Eğitim teknolojilerini okula kazandırırken 
öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını 
belirlerler.  

� � � � � 

3 Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinin 
kullanımıyla ilgili eğitim almalarını özendirirler. 

� � � � � 

4 Öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenlerin 
eğitim teknolojilerini kullanımını 
değerlendirirler.  

� � � � � 

5 Öğretmenlerin kendi aralarında iletişim 
kurmaları için internet hizmetlerini 
kullanmalarını desteklerler. 

� � � � � 

6 Okulun tüm üyeleriyle okul içi iletişimi 
sağlamada internet hizmetlerinden 
faydalanırlar. 

� � � � � 

7 Eğitim teknolojilerinin öğrencilerin okul 
başarılarına etkilerini değerlendirirler.  

� � � � � 

8 Okulun tüm üyelerinin okuldaki eğitim 
teknolojilerinden eşit düzeyde 
faydalanmalarını sağlarlar.  

� � � � � 

9 Eğitim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili 
sorunları, okuldaki tüm bireylerin katılımını 
sağlayarak çözerler.  

� � � � � 

10 Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı 
için, öğrencilerin görüşlerine başvururlar. 

� � � � � 

Đn
sa
n
 M
er
k
ez
li
li
k
 

11 Eğitim teknolojilerinin okulda etkili kullanımı 
için, öğretmenlerin görüşlerine başvururlar. 

� � � � � 

12 Okulda eğitim teknolojilerinin etkin 
kullanımına ilişkin bir vizyona sahiptirler. 

� � � � � 

13 Okulda eğitim teknolojilerinin etkin 
kullanımına ilişkin sahip oldukları vizyonu 
eğitici personelle paylaşırlar. 

� � � � � 

14 Uzun vadeli teknolojik gelişim planlarına 
sahiptirler. 

� � � � � 

15 Okulda eğitim teknolojisi planlarının 
uygulanmasına yönelik görüşleri desteklerler. 

� � � � � 

16 Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda 
gelişmeleri izleyip sürekli yenilenmeyi 
savunurlar. 

� � � � � 

17 Okulun eğitim teknolojisi ihtiyaçlarına yönelik 
araştırmalar yaparlar.  

� � � � � 

V
iz
yo
n
 

(G
el
ec
eğ
e 
Đl
iş
k
in
 Ö
n
gö
rü
) 

18 Eğitim-öğretim etkinliklerini kolaylaştıracak 
uygun eğitim teknolojilerini belirlerler.  

� � � � � 
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19 Velilerle iletişim ve işbirliğinde internet 
teknolojilerinden faydalanırlar.  

� � � � � 

20 Okulun sosyal çevresiyle iletişim ve 
işbirliğinde internet teknolojilerinden 
faydalanırlar.  

� � � � � 

21 Teknolojiyi okulun gelişmesi ve yenileşmesini 
sağlamak için kullanırlar.  

� � � � � 

22 Okulun tüm üyeleriyle teknolojik gelişmelerin 
öğrenme-öğretme süreçlerine nasıl 
uyarlanacağına ilişkin fikirler üretirler.  

� � � � � 

23 Eğitim teknolojilerine yönelik planların 
öğrenme-öğretme süreçlerine uygulanabilmesi 
için, okulun tüm üyelerini temsil edecek bir 
teknoloji kurulu oluştururlar.  

� � � � � 

Đl
et
iş
im
 v
e 
Đş
b
ir
li
ği
 

24 Öğrencilerin gelişimleriyle ilgili veri toplamak 
için eğitim teknolojilerinden yararlanırlar.  

� � � � � 

25 Öğrenme-öğretme ortamlarının eğitim 
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere 
göre düzenlenmesini desteklerler. 

� � � � � 

26 Öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek 
teknolojik ortamlar düzenlerler.  

� � � � � 

27 Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünebilme 
becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak 
eğitim teknolojilerinin kullanımını 
desteklerler.  

� � � � � 

28 Öğrenme-öğretme ortamlarının zenginleşmesi 
için öğretmenlerin teknolojinin getirdiği 
imkânlardan faydalanmalarını sağlarlar.  

� � � � � 

D
es
te
k
 

29 Eğitim teknolojilerinin kullanımında okuldaki 
eğitici ve yardımcı personele örnek olacak 
davranışlar sergilerler.  

� � � � � 
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Okulumuzdaki yöneticiler… 

5 4 3 2 1 
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EK-3 
GÖRÜŞME ĐSTEK FORMU 

 

ARAŞTIRMA SORUSU: Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine 

ilişkin sınıf ve dal (branş) öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?  

Tarih: …./ …./2009 

 
Giriş:  
 

Merhaba, adım Mehmet SĐNCAR. Đnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı doktora 

programı öğrencisiyim. Đlköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini 

belirlemeye yönelik bu çalışmaya görüşlerinizle katkıda bulunmanız, çalışmamız 

için çok önemli olup, bu araştırmaya değer katacaktır. Bu araştırmayla elde edilen 

yeni bilgilerin, yönetimde teknolojinin etkin kullanımına, okulda bulunan öğretmen, 

öğrenci ve diğer personele, okulun çevresine ve eğitim-öğretim faaliyetlerine olan 

etkilerinin belirlenmesi açısından Eğitim Anabilim Dalına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Katkılarınız için şimdiden size teşekkürlerimi sunarım. 

  

Görüşmemize geçmeden önce, görüşmede konuşulanların gizli olduğunu ve 

yalnızca araştırmacı ve bazı öğretim üyeleri tarafından bilineceğini belirtmek 

isterim. Ne diğer öğretmenler ve ne de yöneticiler konuşulanları hiçbir şekilde 

duymayacak ve okumayacaklardır. Bunun yanı sıra araştırma raporunda isimleriniz 

hiçbir şekilde yer almayacaktır. 

  

Görüşmemize başlamadan önce sormak istediğiniz soru veya belirtmek istediğiniz 

herhangi bir düşünceniz var mı?  

 

Görüşmeye devam etmek istiyor musunuz? Görüşmemizin yaklaşık yarım saat 

süreceğini tahmin ediyorum. Đzin verirseniz sorulara başlamak istiyorum.  
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EK-4 
GÖRÜŞME FORMU 

 

1. Okulunuzda yöneticilerin, teknolojiyle ilgili karar ve uygulamalarında insanların 

ihtiyaçlarını dikkate alarak sergiledikleri davranışlar nelerdir? 

Sondalar 
 

� Okul başarısının değerlendirilmesi açısından, 

� Eğitim teknolojilerinin kullanımında karşılaşılan sorunların çözümü açısından, 

� Eğitim teknolojilerinin demokratik bir şekilde kullanımını sağlama açısından, 

� Okulun üyelerinin kararlara katılımının sağlanması açısından.  

 

2. Okulunuzdaki yöneticiler, eğitim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda geleceğe 

yönelik ne tür planlar yapmaktadırlar? 

 

3. Okulunuzdaki yöneticiler eğitim teknolojilerinin etkin kullanımıyla ilgili okulun tüm 

üyeleriyle işbirliğinde ne tür davranışlar sergilerler? 

 
Sondalar 
 

� Đletişim ve işbirliği açısından, 

� Okulun gelişmesi ve yenileşmesini sağlama açısından, 

� Velilerin bilinçlendirilmesi açısından, 

� Görev paylaşımı yapma açısından, 

� Öğrenci, veli ve öğretmen etkileşimine katkı sağlama açısından. 

 

4. Okulunuzda yöneticiler teknolojinin etkin kullanımıyla ilgili öğretmen ve öğrencilere 

destek verirken ne tür davranışlar sergilerler? 

Sondalar 
 
� Öğrenme-öğretme ortamlarını eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik 

olarak düzenleme açısından, 

� Öğretmenlerin eğitim teknolojilerinden yararlanmasını sağlama açısından, 

� Okul dışı öğrenme ortamlarını kullandırma açısından, 

� Öğrencilerin düşünme becerilerine katkı sağlama açısından, 

� Motivasyon sağlama açısından. 
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