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 Abstract 

  

The aim of this study is to examine teachers' self-disclosure behaviors through 

social media according to their opinions. For this purpose, the phenomenological 

pattern of qualitative research design was used in the research. In the scope of the 

research, 18 teachers working at different levels in the 2018-2019 academic years 

were identified as the participants of the study. A semi-structured interview form 

with three questions was developed by the researcher to collect data and in line 

with the sub-problems of the study; data were collected through interviews with 

the participants. As a result of content analysis of the data obtained, It was found 

that the teachers disclose themselves to their students through their academic 

content, personal and private information, funny, social and current topics they 

share on social media. It has been revealed that teachers disclose themselves to 

social media students on the grounds that they make announcements and 

information, strengthen communication, increase participation and make the 

content more understandable. As a result of the teachers disclosing themselves 

through social media, it was revealed that the students got positive affective 

learning, increased their participation in the class, made the content more 

understandable and the students' academic achievement increased. In addition, it 

has been concluded that teachers’ disclosing themselves to their students through 

social media have positive effects on students' classroom performance. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

Introduction 

 

Teachers use a variety of methods to engage their students in the classroom, to have a close relationship, 

to create a warm atmosphere and to teach effectively. One of the methods used to make the teaching 

process more effective in the classroom is self-disclosure. “Self-disclosure is any message about the self 

that a person communicates to another” (Wheeless and Grotz, 1976, p.338). In the classroom, teachers 

spend more time in terms of the conversations about extracurricular subjects. Teachers consciously share 

their memories, personal beliefs and values, personal and professional lives, friends and family with their 

students in this conservation (Nussbaum, Comadena and Holladay, 1987). In this way, “teachers' self-

disclosure of personal and professional information” is expressed as self-disclosure (Goldstein and Benassi, 

1994, p.212). 

Teachers disclose themselves to their students in order to increase their participation in the class, 

their motivation and perception (Tucker, 2012), to make the content more comprehensible and to improve 

their relationships (Hosek and Thompson, 2009; Tucker, 2012) and to increase their affective learning 

(Cayanus, Martin and Goodboy, 2009). For these purposes, teachers often refer to stories, anecdotes or 

jokes when they disclose themselves to their students in the classroom (Cayanus, Martin and Goodboy, 

2009; Çakmak and Arap, 2013). In this respect, many teachers are trying to make the teaching process 

efficient by using this method with or without awareness. 

Social media platforms, with the functions it offers to users, successfully promotes the personal 

information of their users to other users. In this respect, disclosure of personal information has become an 

integral part of any social network community (Abramova, Wagner, Krasnova and Buxmann, 2017) and 

some degree of self-disclosure has become a prerequisite for a functional social network (Ferreyra and 

Schawel, 2016). In this regard, as it is seen that teachers to disclose to students themselves on social media 

and it is possible to get new information about their teachers as a result of social media interactions, It is 

seen that it is worth researching that teachers disclose themselves to their students on social media. 

 

Purpose 

 

In this study, it is aimed to examine teachers' self-disclosure behaviors through social media according to 

their opinions. For this purpose, the following sub-problems were sought: 

1. What kinds of posts share the teachers in their social media accounts? 

2. What are the reasons teachers’ disclose themselves to their students on social media? 

3. What are the effects of teachers’ disclosure themselves via the social media on students?  

 

Method 

 

In this study, a qualitative phenomenological research design was used. Phenomenological studies “define 

the common meaning of several people's experiences of a phenomenon or concept” (Creswell, 2015: 77). 

In this research, it was considered as a fact that teachers disclosed themselves to students via social media 

and teachers' self-disclosure behaviors through social media according to their opinions were examined. 

Criteria were used to determine the participants according to the main purpose of the study. The basis of 

the criterion was that the teachers disclosed to their students on social media. In this respect, 18 teachers 

who were teaching at different levels were determined as the participants of the study. The data of the 

research were collected through interviews with the participants using a semi-structured interview form 

developed by the researcher. The data obtained from the teachers were analyzed by content analysis. 

Within the context of content analysis, similar data were interpreted in the direction of research questions 

by coding in the framework of certain concepts and themes, organized and presented to the reader. 

 

Findings 

 

A result of the interviews done with the teachers to find out about their social media posts and what kind 

of posts they share to disclose themselves on social medias, teachers were found to disclose themselves to 

their students by sharing posts and interactions that have academic content, private and personal content, 

entertaining and social topics and current issues (trends). It was determined that teachers disclose 

themselves on social media to announce and inform, strengthen communication, increase participation 
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and to make the content more understandable. Also by the means of teachers’ self-disclosure it was found 

that students gained positive affective learning, participation increased, understanding of the content was 

better and their academic success increased. 

 

Discussion & Conclusion 

 

Some of the reasons behind teachers social media posts and interactions with their students were as 

followed gain a positive attitude toward the teacher and lecture (Akkoyunlu, Dağhan and Erdem, 2015; 

Bridges, 2009), to improve the relationship between them (Akiti, 2012; Couillard, 2009; Kamnoetsin, 2014; 

Kırksekiz, 2013; Montoneri, 2015) to provide students information about school and lecture related topics 

and increase students’ academic performance.  Also as a result of teachers self-disclosure on social media 

it was determined that an emotional bond formed between the teacher and the student and this increased 

their trust and closeness (Eke, Omekwu and Odoh, 2014; Haeger, Wang and Lorenz, 2014; Kuzu, 2014; Lane, 

2013; Lane and Lewis, 2013),  they developed positive attitudes toward the lecture and teacher (Akkoyunlu, 

Dağhan and Erdem, 2015; Bridges, 2009; Sorenson, 1989; Tuncel, 2007), their communication with the 

teacher increased (Ha and Shin, 2009; Hassan and Landani, 2015; Menteşe, 2013), their interest to the 

course increased (Cayanus, 2004)  content of the lecture became more understandable (Cayanus and 

Martin, 2008), students’ participation increased (Lam, 2012) and their motivation and success increased 

(Atkins, 2010; Mazer and Hosek, 2012).  From these it is seen that the reason behind teacher self-disclosure 

and the effects it has on students’ corresponds with the previous literature. However although a certain 

amount of teachers self-disclosure has positive effects on the student too much discloser is stated to cause 

negative outcomes (Coffelt, Strayhorn and Davidson Tillson, 2014). 
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 Öz 

  

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sosyal medya üzerinden kendilerini açma 

davranışlarının, öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında 2018–2019 eğitim öğretim yılında, farklı kademelerde görev yapan 18 

öğretmen, araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanması 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen üç soruluk yarı yapılandırılmış görüşme 

formu oluşturulmuş ve araştırmanın alt problemleri doğrultusunda veriler, 

katılımcılarla yapılan görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin içerik 

analizleri sonucunda, öğretmenlerin sosyal medyada yapmış oldukları akademik 

içerikli, kişisel ve özel bilgiler içeren, eğlenceli, sosyal içerikli ve güncel konularla ilgili 

paylaşımlar ve etkileşimler yoluyla öğrencilerine kendilerini açtıkları bulunmuştur. 

Öğretmenlerin, duyuru ve bilgilendirme yapma, iletişimi güçlendirme, katılımın 

artması ve içeriğin daha anlaşılır olması gerekçeleri ile kendilerini sosyal medya 

üzerinden öğrencilerine açtıkları ve öğretmenlerin sosyal medya üzerinden 

kendilerini açmaları sonucunda, öğrencilerin olumlu duyuşsal öğrenmeler edindiği, 

derse katılımlarının arttığı, içeriğin daha anlaşılır olduğu ve öğrencilerin akademik 

başarılarının arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sosyal medya üzerinden 

kendilerini öğrencilerine açmalarının öğrencilerin sınıf içi performanslarına olumlu 

etkilerinin de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

Öğretmenler, sınıf içerisinde öğrencilerinin katılımını sağlamak, onlarla yakınlık kurmak, sıcak bir atmosfer 

oluşturmak ve etkili bir öğretim yapmak gibi amaçlarla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Sınıf içerisinde 

öğretim sürecinin daha etkili hale getirilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerden birisi de kendini açmadır. 

Kendini açma, “kişinin kendisi ile ilgili herhangi bir mesajı diğer bir kişiye aktarmasıdır.” (Wheeless ve Grotz, 

1976, s.338).  İnsanlar karşısındaki bir kişi ile iletişim halindeyken birçok mesaj gönderebilir. Ancak kişinin 

karşısındaki kitleye kasıtlı olarak kendisi ile ilgili bilinmeyen özelliklerini paylaşması, kendini açma olarak 

ifade edilmektedir (Tamir ve Mitchell, 2012).  Başka bir ifade ile kendini açma; insanların kendileri ile ilgili, 

başkalarının kendi başlarına keşfedemeyecekleri (Wood, 2000 akt. Coffelt, Strayhorn ve Davidson Tillson, 

2014) kişisel veya özel bilgilerini (Ferreyra ve Schawel, 2016), kendine özel olan duygularını, düşüncelerini, 

inançlarını veya niteliklerini sözlü olarak ifşa ettiği ve diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmasında önemli bir 

rol oynayan davranıştır (Derlega, Metts, Petronio ve Margulis, 1993).  

Sınıf içerisinde ders dışı konularla ilgili yapılan konuşmalar değerlendirildiğinde öğretmenler, 

öğrencilere oranla daha fazla vakit ayırmaktadırlar. Öğretmenler bu konuşmalarında anılarını, kendi inanç 

ve değerlerini, kişisel ve profesyonel hayatlarını, arkadaşları ve ailesi ile ilgili kişisel bilgilerini bilinçli bir 

şekilde öğrencileri ile paylaşmaktadırlar (Nussbaum, Comadena ve Holladay, 1987).  Öğretmenlerin bu 

şekilde “kendisiyle ilgili kişisel ve profesyonel bilgilerini paylaşması” kendini açma olarak ifade edilmektedir 

(Goldstein ve Benassi, 1994, s.212). Kendini açma yoluyla öğretmenler, kendi deneyimlerini öğrencileriyle 

paylaşabilir, bu deneyimlerinden öğretim sürecinde yararlanabilir ve öğretmen ile öğrenciler birbirlerini 

daha iyi tanıyabilirler. Ayrıca öğretmenler bu yöntemle, kendilerini daha iyi tanıma fırsatı elde ederek sınıf 

içerisinde kullanabilecekleri en uygun yöntemleri de belirleyebilirler (Farani ve Fatemi, 2014).  Bu bakımdan 

öğretmenler, öğrencilerinin derse katılımını, motivasyonunu ve algılama düzeylerini artırmak (Tucker, 2012), 

içeriğin daha anlaşılır olmasını sağlamak, öğrenciyle yakınlık kurmak ve ilişkilerini geliştirmek (Hosek ve 

Thompson, 2009; Tucker, 2012) ve duyuşsal öğrenmeleri artırmak (Cayanus, Martin ve Goodboy, 2009) 

amaçlarıyla kendilerini öğrencilerine açarlar.  

Öğretmenler bu amaçlar doğrultusunda sınıf içerisinde kendilerini öğrencilerine açarken sıklıkla 

hikâyeler, anekdotlar ya da esprilere başvururlar (Cayanus, Martin ve Goodboy, 2009; Çakmak ve Arap, 

2013). Birçok öğretmen farkında olarak ya da olmayarak, bu yöntemi kullanarak öğretim sürecini verimli 

hale getirmeye çalışmaktadır. Ancak öğretmenlerin bu yöntemi kullanması, kendi kişisel özellikleri, öğrenci 

düzeyleri, branşları ve ders içeriğine bağlı olarak çeşitli derece ve düzeylerde farklılıklar göstermektedir 

(Tucker, 2012). Kendini açma kendini açmayı doğurur. Öğretmenin kendini açmasıyla, sınıfta rahatlatıcı bir 

iklim oluşur ve bu durum öğrencileri, kendi akranlarıyla ve öğretmenleriyle deneyimlerini paylaşmaları 

hususunda teşvik eder (Farani ve Fatemi, 2014). Bu bakımdan kendini açan öğretmenin sınıfında 

öğrencilerin kendi öğrenmeleri ile ilgili konuşmaları ve derse katılımları konusunda cesaretli olması da daha 

muhtemeldir. Ayrıca öğretmenlerin kendilerini açmaları sayesinde; öğrencinin motivasyonu, katılımı, 

öğretmeni ile iletişimi, öğrenmesi (Mazer ve Hosek, 2012),  öğrencinin ders ve öğretmene yönelik tutumları 

(Sorenson, 1989) ve ilgisi (Cayanus, 2004) pozitif bir şekilde etkilenmekte ve içerik daha anlaşılır hale 

gelmektedir (Cayanus ve Martin, 2008; Mazer ve Hosek, 2012). Bu bağlamda öğretmenlerin uygun bir 

şekilde kendini açma davranışını kullanmaları, öğrenciler için pozitif bir öğrenme ortamının oluşmasını 

sağlamaktadır (Cayanus, 2004; Cayanus, Martin ve Goodboy, 2009).  

Teknolojik gelişmelerle birlikte, insanların birbirleriyle iletişimlerinde kullanabilecekleri birçok farklı 

seçenek ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu yenilikler sınıf veya okul içerisinde meydana gelen öğretmen-

öğrenci iletişiminin yalnızca okul içerisinde sınırlı kalması önündeki engelleri de ortadan kaldırmıştır 

(Dearbone, 2014). Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte farklı ortamlarda olmalarına 

rağmen insanların karşılıklı olarak iletişim kurmalarına izin veren ve etkileşim kurmalarını sağlayan çok 

sayıda platform da internet kullanıcılarının hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Sosyal medya bu 

platformlardan birisidir. Sosyal medya, mesafe gözetmeksizin, kolay bir şekilde bilgi, dosya, resim, video, 

blog oluşturma, mesaj gönderme ve karşılıklı konuşma imkânları sunarak insanların kendi aralarında iletişim 

kurmalarını sağlayan (Al-Rahmi ve Othman, 2013) ve kullanıcılarının kendini ifade etmelerini kolaylaştıran 

bir araçtır (Squicciarini, Shehab ve Paci, 2009).  

Sosyal medya platformları, kullanıcılarına sunmuş olduğu fonksiyonları ile kullanıcılarının kişisel 

bilgilerini diğer kullanıcılara açmaya yönelik başarılı bir şekilde teşvik etmektedir. Bu bakımdan kişisel 

bilgilerin açıklanması, herhangi bir sosyal ağ topluluğunun ayrılmaz bir parçası olmuş (Abramova, Wagner, 

Krasnova ve Buxmann, 2017) ve en azından bir dereceye kadar kişinin kendini açması işlevsel bir sosyal ağ 
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için önkoşul haline gelmiştir (Ferreyra ve Schawel, 2016). Sosyal medya kullanıcıları, birbirlerine açmış 

oldukları kişisel bilgiler temelinde, sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ilgi alanları ve değerlerle 

birbirleriyle iletişim kurarlar. Genel olarak kullanıcılar, kişisel bilgilerinin bilinmeyen kişiler veya yabancılar 

tarafından değil, sadece aileleri, yakın arkadaşları veya tanıdıkları tarafından görülebilmesini isterler. Ancak 

sosyal medya, kullanıcılarına her türlü bilgiyi başkaları ile paylaşma, iletişim halinde olma ve diğer 

kullanıcılar hakkında kolaylıkla bilgi edinme gibi birçok fırsat sunmaktadır (Elmi, Iahad ve Ahmed, 2012). Bu 

bakımdan insanların başka bir kişiye kendini açması yeni teknolojilerin gelişmesiyle daha sık karşılaşılan bir 

durum ve hayatlarının vazgeçilemez bir parçası olmuş (Choi ve Bazarova, 2014) ve öğretmenlerin de sosyal 

medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açmaları olağan hale gelmeye başlamıştır. Öğretmenlerin sosyal 

medyada kendini açması öğretmen ve öğrenci arasındaki engelleri de ortadan kaldırmakta ve kendini 

sosyal medyada açan öğretmenler, öğrenciler tarafından diğer öğretmenlere göre daha güvenilir 

görülmektedir (Mazer, Murphy ve Simonds; Mazer, Murphy ve Simonds, 2009). Ayrıca sosyal medyada 

öğretmenin kendini açması, öğrencinin motivasyonunu ve duyuşsal öğrenmelerine de olumlu etki 

etmektedir (Mazer ve Hosek, 2012).  Öğretmen ve öğrencilerin sosyal medya üzerinden birbirleriyle 

etkileşim kurdukları ve bu etkileşimler sonucunda öğrencilerin öğretmenleriyle ilgili yeni bilgiler 

edinebilmesi ve edinilen bu bilgilerin, sınıf içi öğretmen ve öğrenci etkileşimini olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilmesi göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medya üzerinden öğretmenlerin kendilerini 

öğrencilerine açmalarının önemli ve araştırılmaya değer bir konu olduğu görülmektedir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, öğretmenlerin sosyal medya üzerinden kendini açma davranışlarının, öğretmen 

görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıda yer alan alt 

problemlere cevaplar aranmıştır: 

1. Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında genel olarak ne tür paylaşımlarla öğrencilerine 

kendilerini açmaktadırlar? 

2. Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açma gerekçeleri nelerdir? 

3. Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerinin açmalarının öğrenci 

üzerindeki etkileri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma yapılan grubun kendi görüşleri ve deneyimleri doğrultusunda, ortaya konulan anlamların 

derinlemesine ve sistemli bir şekilde incelenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır (Ekiz, 

2009). Bu bakımdan araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim 

(Fenomenoloji), varlığını hissettiğimiz ancak ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığımız bir olgu ile ilgili olarak bir 

grubun deneyimlerinden hareketle derinlemesine bir anlayışa sahip olmak amacıyla yapılan araştırmadır 

(Creswell, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda her olgubilim çalışmasında temele alınan bir olgu 

bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin sosyal medyada kendilerini 

öğrencilerine açmaları bir olgu olarak ele alınmış ve öğretmenlerin sosyal medyada öğrencilerine kendilerini 

açmaları ile ilgili görüşleri incelenmiştir. 

 

Katılımcılar  

Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. 

“Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek 

derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır” (Büyüköztürk vd., 2011, s.89). Araştırmaya dâhil edilecek 

katılımcılar belirlenirken, sosyal medya hesabına öğrencilerini ekleme, sosyal medya vasıtasıyla kendilerini 

öğrencilerine açma ve gönüllülük temel ölçütler olarak alınmıştır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma 

grubundaki katılımcılar, sosyal medya hesabına öğrencilerini ekleyen, sosyal medya üzerinden öğrencilerine 

kendilerini açan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 18 öğretmenden oluşmaktadır. Bu bilgiler 

doğrultusunda araştırmaya dâhil edilen katılımcılar ile ilgili betimsel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. 

Araştırmaya Dâhil Edilen Katılımcıların Betimsel Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Branş Görev Yaptığı Yıl Görev yaptığı kademe 

Ö1 K Türkçe 10 Ortaokul 

Ö2 E Türkçe 11 Ortaokul 

Ö3 E Sınıf 9 İlkokul 

Ö4 K Türkçe 12 Ortaokul 

Ö5 K İngilizce 8 Ortaokul 

Ö6 E Türkçe 6 Ortaokul 

Ö7 E Biyoloji 22 Lise 

Ö8 K İngilizce 1 Ortaokul 

Ö9 E Sosyal Bilgiler 18 Ortaokul 

Ö10 E İngilizce 13 Lise 

Ö11 K Bilişim Tek. 19 Ortaokul 

Ö12 K Din Kültürü 2 Ortaokul 

Ö13 E Kimya 13 Lise 

Ö14 E Felsefe 23 Lise 

Ö15 K Sınıf 18 İlkokul 

Ö16 E Matematik 12 Ortaokul 

Ö17 K Fen Bilimleri 7 Ortaokul 

Ö18 K Türkçe 17 Ortaokul 

 

 Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından katılımcılarla yapılan görüşmeler yoluyla elde 

edilmiştir. Görüşme araştırma sorularına cevap bulmak amacıyla en az iki kişi arasında gerçekleşen bir veri 

toplama sürecidir. Araştırmacı, araştırmanın durumuna göre birebir görüşmeler yoluyla veri toplayabileceği 

gibi grupla yapılan görüşmeler yoluyla da veri toplayabilir (Büyüköztürk vd., 2011; Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Bu bakımdan araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik üç sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formları geliştirilmiştir. Hazırlanan görüşme sorularının oluşturulması sürecinde 

öncelikle konu ile ilgili gerekli literatür taramaları yapılmıştır. Oluşturulan soruların görünüş geçerliğinin 

sağlanması amacıyla iki Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır. Daha sonra görüşme formunun kapsam 

geçerliğinin sağlanması amacıyla da sosyal medya ve eğitim bilimleri alanında çalışmaları olan iki uzmanın 

görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda 3 soruluk yarı yapılandırılmış 

görüşme formu oluşturulmuştur. Daha sonra öğretmenlerle yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla veriler 

toplanmıştır.  

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda, elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. 

“İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır” (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013:  259). Bu bakımdan yapılan analizler sonucunda, kodlanan ve birbirine benzeyen veriler 

belli temalar altında bir araya getirilmiştir. Ayrıca kodlara ilişkin frekanslar sunulmuştur. Tablolarda yer alan 

n sayısı, kodu ifade eden katılımcı sayısını ifade ederken, f sayısı ise ifadenin katılımcılar tarafından 

tekrarlanma sıklığını göstermektedir. Ayrıca araştırmadan elde edilen veriler, örnekte verildiği gibi 

doğrudan alıntılarla desteklenerek okuyucuya sunulmuştur. 

“İlginç video ya da konumu tamamlayan kaynaklara yer veririm.” (Ö9_Murat_18) 

Doğrudan alıntılarda alıntısı yapılan katılımcının hakkında daha detaylı bilgi edinilebilmesi 

amacıyla sıklık tablosunda Ö9 şeklinde yer alan öğretmen doğrudan alıntılarda “Ö9_Murat_18” şeklinde 

kodlanmıştır. Bu kodlama ile doğrudan alıntısı yapılan Ö9 kişisinin erkek ve 18 yıllık öğretmen olduğunun 

anlaşılması amaçlanmıştır.  
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BULGULAR 

 

Bu araştırmada elde edilen bulgular, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda tablolar halinde 

gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 

1. Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşım türleri 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımları ve ne tür paylaşımlar 

vasıtasıyla sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açtıklarını ortaya çıkarmak amacıyla 

öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2.   

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşım türleri 

Paylaşım Türleri f n Katılımcılar  

Akademik içerikli (Dersle ilgili) 20 12 
Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, 

Ö17 

Kişisel-özel bilgiler içeren 12 8 Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö11, Ö13, Ö14 

Eğlenceli (Video, Karikatür, Foto vs.) 10 7 Ö3, Ö10, Ö11, Ö15, Ö16, Ö17, Ö18 

Sosyal içerikli 8 7 Ö1, Ö3, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, Ö18 

Güncel konularla ilgili 4 3 Ö5, Ö14, Ö15 

Toplam  54 18  

 

Öğretmenlerin, sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve ne tür paylaşımlar ile 

kendilerini öğrencilerine açtıkları ile ilgili belirtmiş oldukları ifadelerin (f=54) başında akademik içerikli 

paylaşımlar (f=20, %37) gelmektedir. Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında dersle ilgili materyaller 

(ders videoları, testler, kitaplar, konu anlatım örnekleri), öğrencilerin pratik yapmalarını sağlayıcı paylaşımlar 

ve dersleri ile ilgili bilimsel bilgi ve yenilikleri içeren paylaşımlar yaptıklarını ve sosyal medya üzerinden 

kendilerini bu paylaşımlarla öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

aşağıda verilmiştir: 

 “Sosyal medya hesabımda hoşlandığım şeyleri, çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. Ayrıca 

ders ile ilgili materyalleri: Testler, kitaplar, şiirler, konu anlatımları ve yazım örnekleri…” 

(Ö2_Murat_11) 

“Bilimsel ve biyolojik yenilikler ile ilgili paylaşımlar yapıyorum. Takip ettiğim sitelerden 

biyoteknolojik ya da astronomik haberlerden süzerek bazı bilgileri sosyal medya hesabımda 

paylaşıyorum” (Ö7_Hisamiddin_22) 

“Dersimle alakalı konular ya da derste değindiğim ve o an için hali hazırda ulaşamadığım 

materyal, video vs. şeklinde öğrencilerin görmesini istediğim paylaşımlar yapıyorum.” 

(Ö9_Murat_18) 

Öğretmenlerin, kendilerini öğrencilerine açmalarına yönelik yapmış oldukları paylaşımlar ve 

etkileşimlerle ilgili belirtmiş oldukları ifadelerinin ikinci sırasında kişisel ve özel bilgiler içeren paylaşımlar 

(f=12, %22) gelmektedir. Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında ailesi, arkadaş çevresi, hoşlandığı şeyler, 

farklı konulardaki düşünceleri, okuduğu kitaplar gibi kişisel ve özel hayatı ile ilgili paylaşımlar yaptıklarını ve 

sosyal medya üzerinden kendilerini bu paylaşımlarla öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin 

bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Okuduğum kitapları, hoşlandığım şeyleri, çektiğim fotoğraf içeriklerini… Kişisel zevklerini 

kullanarak kişinin en rahat hissettiği, ifade ettiği alanlardan biridir sosyal medya. Bu 

bakımdan tabii ki sosyal medyada öğretmenini takip eden bir öğrenci, öğretmeninin 

nüanslarını görebilme imkânına sahip olur.” (Ö2_Murat_11) 
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“Her şeyden önce kişinin bu sitelerdeki paylaşım amaçları nelerdir? Öncelikle ona bakmak 

lazım. Ben paylaşımlarımda daha çok iş ve sosyal çevremden paylaşımlar yapıyorum. Genel 

olarak kendimle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Gezdiğim yerleri, iş ortamımı, ailemi, 

öğrencilerimi gibi…” (Ö13_Haydar_13) 

“Aile hayatım ile ilgili paylaşımlar ve çeşitli konulardaki fikir ve düşüncelerimle ilgili 

paylaşımlarım oluyor.” (Ö4_Dilek_12) 

Öğretmenlerin ne tür paylaşımlar ve etkileşimler yoluyla kendilerini öğrencilerine açtıkları ile ilgili 

belirtmiş oldukları ifadelerin üçüncü sırasında eğlenceli paylaşımlar (f=10, %19) yer almaktadır. 

Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında müzik, video, karikatür, fıkra ve fotoğraf gibi eğlenceli yönü olan 

paylaşımlar yaptıklarını ve sosyal medya üzerinden kendilerini bu paylaşımlarla öğrencilerine açtıklarını 

belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Bilgi verici ve video, karikatür ve fıkra gibi eğlendirici paylaşımlar yapıyorum.” 

(Ö10_Emre_13) 

“Daha çok espritüel paylaşımlar yapıyorum. Öğrenciler esprili bir kişiliğe sahip olduğumu ve 

sosyal bir insan olduğumu düşünüyorlar.” (Ö11_Aslı_19) 

“Genel olarak fotoğraf, video ve karikatür gibi eğlenceli şeyler, müzik veya sosyal farkındalık 

oluşturacak paylaşımlarım oluyor.” (Ö18_Dürdane_17) 

Öğretmenlerin kendilerini açmaya yönelik sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar ve 

etkileşimlerle ilgili belirtmiş oldukları ifadelerinin dördüncü sırasında ise sosyal içerikli paylaşımlar (f=8, 

%15) yer almaktadır. Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında bilgi verici, dini içerikli paylaşımlar, sosyal 

içerikli mesajların yer aldığı hikâyeler ve değerlerle ilgili paylaşımlar yaptıklarını ve sosyal medya üzerinden 

kendilerini bu paylaşımlarla öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

aşağıda verilmiştir: 

“Ahlaki anlamda iyi insan olma adına bulmuş olduğum paylaşımları yapıyorum. Madem 

sosyal medyada varlar. En azından benim yararlı paylaşımlarımla beslensinler. 

(Ö9_Murat_18) 

“Eğer çocukları etkileyebilecek şeyler varsa, örnek olacak şeyler varsa öğrencinin görmesini 

istediğim paylaşımlar varsa paylaşıyorum. Öğrenciyi kötü etkileyecek benim özelime girecek 

şeyleri paylaşmıyorum.” (Ö11_Aslı_19) 

“Genelde sosyal medya hesabımda dini ve tasavvufi paylaşımlar yapıyorum.” 

(Ö12_Gülsema_2) 

Öğretmenlerin, sosyal medya üzerinden kendilerini açmaya yönelik yapmış oldukları paylaşımlar 

ile ilgili belirtmiş oldukları ifadelerin son sırasında ise güncel konularla ilgili paylaşımlar (f=4, %7) yer 

almaktadır. Öğretmenler, sosyal medya hesaplarında sanat, spor, güncel ve siyasi konularla ilgili paylaşımlar 

yaptıklarını ve sosyal medya üzerinden kendilerini bu paylaşımlarla öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. 

Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Dersle ilgili ya da dersle ilgili olmayan, güncel konular ya da gündemle ilgili paylaşımlar 

yapabiliyorum.”(Ö5_Feryal_8) 

“Sosyal medyayı aktif olarak kullanan biri olarak genel konular, üniversite sistemi, rehberlik 

ve etkinlikler ile ilgili paylaşımlar yaparım. Sık olmamakla birlikte siyasi, politik konularla 

ilgili de paylaşımlarım olur.”(Ö14_Süreyya_23) 

“Sosyal medyada yapmış olduğum konular değişkenlik arz edebiliyor. Sanat, spor, güncel 

konular ya da tarihi ve dünya coğrafyasına ait farkındalık uyandıran benim dikkatimi çeken 

ve diğer insanların ve öğrencilerin de görmesini istediğim paylaşımlar yaparım.” 

(Ö15_Sümeyye_18) 
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2. Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açma 

gerekçeleri 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açma gerekçelerini ortaya çıkarmak amacıyla 

öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3.   

Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açma nedenleri 

Paylaşım Türleri f n Katılımcılar  

Duyuru-takip-bilgilendirme 20 11 
Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö13, Ö14, Ö16, 

Ö17 

Sınıf içi iletişimi güçlendirmek 16 9 Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö13, Ö15, Ö18 

Katılımı artırmak 16 9 Ö2, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö12, Ö13, Ö16, Ö17 

İçeriğin daha anlaşılır olması 15 8 Ö2, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, Ö12, Ö17 

Toplam  67 18  

 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açma gerekçelerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin 

(f=67) başında duyuru-takip-bilgilendirme (f=20, %30) gelmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin okulla 

ilgili konular hakkında yapılan duyurulardan ve yapılacak etkinliklerden haberdar olması, sınav sonuçlarının 

duyurulması, proje ya da ödev konuları ile ilgili duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılması ve ders 

takiplerinin yapılabilmesi gerekçeleriyle sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açtıklarını 

belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Bazen değişik organizasyonlarda (Tübitak, dernek, kulüp) benim atölyelerim oluyor. 

Haberdar olup katılsınlar diye afiş paylaşıyorum.” (Ö7_Hisamiddin_22) 

“Sosyal medyada dersler ve ödevler ile ilgili hatırlatmalar yaparım. Hatta sınav sonuçlarını ve 

ödevleri de buradan paylaşabiliyorum.” (Ö13_Haydar_13) 

“Sosyal medya vasıtasıyla proje ödevlerinin bile nasıl yapılacağını paylaşıyorum. Limon ağacı 

ile ilgili ödevi oradan paylaşmıştım. Öğrenciler için çok açıklayıcı olmuştu.” (Ö17_Esra_7) 

Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açma gerekçeleriyle ilgili 

belirtmiş oldukları ifadelerin ikinci sırasında sınıf içi iletişimi güçlendirmek (f=16, %24) gelmektedir. 

Öğretmenler, öğrencilerine uzak olmamak, iletişimin devam etmesi, ulaşılabilir olmak, yakınlık sağlamak, 

güven duygusunu geliştirmek ve öğretmen ve öğrenci arasında var olan sınıf içi iletişimi güçlendirmek 

gerekçeleriyle sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı 

öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Öğrenciye yakınlık sağlamak ve güven duygusunu artırmak amacıyla kendim ile ilgili 

paylaşımları öğrencilerime açıyorum.” (Ö5_Feryal_8) 

“Okul dışında da öğrenci ile iletişim halinde olabilmek amacıyla…” (Ö9_Murat_18) 

“İletişim kurmak ve sürdürmek için. Ben öğrenci olsaydım, hep iletişimde kalmak istediğim 

tüm öğretmenlerimi takip eder ya da hesaba eklemek isterdim. Tabi onların da bunu kabul 

etmelerini isterdim.” (Ö15_Sümeyye_18) 

Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

kendilerini öğrencilerine açma gerekçelerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin üçüncü sırasında katılım 

artırmak (f=16, %24) gelmektedir. Öğretmenler, öğrencilerini güdüleyebilmek, derse yönelik ilgilerini 

çekmek, motivasyonlarını artırmak ve dersi eğlenceli hale getirebilmek gerekçeleriyle sosyal medya 

üzerinden kendilerini öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 
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“Motivasyon sağlamak ve dersi daha eğlenceli hale getirmek için öğrencilerimle 

etkileşimlerim oluyor.” (Ö5_Feryal_8) 

“İnandığım alternatif eğitimle öğrencilerimi tanıştırmak, vizyonlarını genişletmek gibi bir 

motivasyonum var. Öğrencilerimin de motivasyonlarını artırmak ve biyolojiye merak ve sevgi 

uyandırmak için kendimi öğrencilerime açıyorum.” (Ö7_Hisamiddin_22) 

“Öğrencilerin ilgi alanlarını görmek ve öğrenmek onları derse güdüleme konusunda faydalı 

olduğunu düşündüğüm için…” (Ö12_Gülsema_2) 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

öğrencilerine kendilerini açma gerekçelerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin dördüncü sırasında 

içeriğin daha anlaşılır olması (f=15, %22) gelmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin takıldıkları konularda 

yardımcı olabilme, hataları ile ilgili dönütler verme, öğrencilerine yardımcı kaynaklar sağlayabilme, konu 

tekrarı yapabilmelerini sağlama ve diğer duyu organlarını da katarak konuları daha anlaşılır hale 

getirebilme gerekçeleriyle sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açtıklarını belirtmişlerdir. Buna 

ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Öğrencilerimin öğrenimlerini geliştirici olması bakımından sayfamda öğrencilerimle o 

sıralarda işleyeceğimiz konularla ilgili makaleler, kitaplar, testler ve konu anlatımları 

paylaşıyorum.” (Ö2_Murat_11) 

“Dersle ilgili ödevleri daha açık ve anlaşılır hale getirmek ve işlenen konunun daha anlaşılır 

olması için paylaşımlarımı öğrencilerime açarım.” (Ö5_Feryal_8) 

“İlginç video ya da konumu tamamlayan kaynaklara yer veririm.” (Ö9_Murat_18) 

 

3. Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açmalarının öğrenci 

üzerindeki etkileri 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açmalarının, öğrenciler üzerindeki etkileri ile ilgili 

düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular Tablo 

4’te sunulmuştur.  

Tablo 4.  

Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açmalarının öğrenci üzerindeki etkileri 

Paylaşım Türleri f n Katılımcılar  

Duyuşsal öğrenmeler 34 15 
Ö1, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö13, 

Ö14, Ö15, Ö16,Ö17, Ö18 

Derse katılımın artması 30 14 
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö10, Ö11, Ö14, 

Ö15, Ö16,Ö17, Ö18 

İçeriğin daha anlaşılır olması 6 5 Ö2, Ö3, Ö5, Ö12, Ö17 

Başarının artması 5 4 Ö2, Ö6, Ö8, Ö9 

Toplam  75 18  

 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

sosyal medya üzerinden öğrencilerine kendilerini açmalarının, öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin 

belirtmiş oldukları ifadelerin (f=75) başında duyuşsal öğrenmeler (f=34, %45) gelmektedir. Öğretmenler, 

sosyal medyadaki paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla kendilerini öğrencilerine açmaları sonucunda, 

öğrencilerinin sınıf içerisindeki iletişimlerinin arttığını, kendilerine karşı öğrencilerinin daha yakın ve samimi 

davrandıklarını, öğrencilerinin öğretmene yönelik güven duygularının geliştiğini ve saygılarının arttığını 

dolayısıyla öğrencilerinin öğretmene ve derse yönelik olumlu tutumlar geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Buna 

ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 
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“Öğrenci kendini derse ve sınıfa daha yakın hissediyor.” (Ö8_Rukiye_1) 

“Öğrenci daha samimi ve daha içten davranmaya başlıyor.” (Ö10_Emre_13) 

“Korkulacak bir insan olmadığımı anlıyorlar. Benden korkmuyorlar bana saygı duyuyorlar. 

Ben de onu istiyorum zaten. (Ö11_Aslı_19) 

Öğretmenlerin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler yoluyla 

öğrencilerine kendilerini açmalarının, öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin 

ikinci sırasında derse katılımın artması (f=30, % 40) gelmektedir. Öğretmenler, sosyal medyadaki 

paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla kendilerini öğrencilerine açmaları sonucunda öğrencilerinin 

motivasyonlarının arttığını, derse yönelik ilgi ve isteklerinin arttığını, öğrencilerin daha özgüvenli 

olduklarını, kendilerini sınıf içerisinde ifade edebilmeleri açısından rahatlık sağladığını ve derslerin daha 

eğlenceli hale geldiğini belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Benimle sosyal medyadaki etkileşimleri sonucunda beni daha iyi tanıyorlar ve kendilerini 

sınıf içerisinde daha rahat ifade edebiliyorlar.” (Ö11_Aslı_19) 

“Sosyal medyada benim kendimi açmam, paylaşımlarına tepkiler vermem sonucunda 

öğrencilerin bana karşı daha rahat ve özgüvenli olduklarını gördüm.” (Ö16_Tuncay_12) 

“Öğrenci ile sosyal medyadaki etkileşimler öğrencinin özgüvenini artırıyor ve derse katılımına 

olumlu yansımaları oluyor.” (Ö17_Esra_7) 

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarında yapmış oldukları paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla 

kendilerini açmalarının öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin üçüncü sırasında 

içeriğin daha anlaşılır olması (f=6, % 8) gelmektedir. Öğretmenler, sosyal medyadaki paylaşımlar ve 

etkileşimler vasıtasıyla kendilerini öğrencilerine açmaları sonucunda, öğrencilerinin hazırbulunuşluk 

düzeylerine göre ön tedbirler alınabilmesinin, paylaşımlarla öğrencilerin daha çok duyu organına hitap 

edilebilmesinin, soyut kavramları somutlaştırma ve öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlama gibi etkileri 

ile içeriğin daha anlaşılır olmasını sağladığını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

“Derse hazırbulunuşluk açısından faydası oluyor. Biliyorsunuz sosyal medyada çeşitli gruplar 

oluşturulabiliyor, sayfalar açılabiliyor ve bunlar üzerinden paylaşımlarda 

bulunabiliyorsunuz.” (Ö2_Murat_11) 

“Daha çok duyu organına hitap ederek öğrencilerin soyut öğrenmeleri kolaylaştırılabiliyor.” 

(Ö12_Gülsema_2) 

“Alanımla ilgili eğlenceli karikatürleri okul dışında da öğrencilerime sunabiliyorum. İlgilerini 

çekebiliyor, hatırlarında kalıyor.” (Ö17_Esra_7) 

Öğretmenlerin sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar ve öğrencileri ile 

kurmuş oldukları etkileşimler yoluyla kendilerini öğrencilerine açmalarının, öğrenciler üzerindeki etkilerine 

ilişkin belirtmiş oldukları ifadelerin dördüncü sırasında başarının artması (f=5, % 7) gelmektedir. 

Öğretmenler, sosyal medyadaki paylaşımlar ve etkileşimler vasıtasıyla kendilerini öğrencilerine açmaları 

sonucunda, öğrencilerinin öğrenme düzeylerinin daha iyi olduğunu, akademik anlamda ilerleme 

yaşadıklarını, verim ve öğrencilerin başarılarının arttığını belirtmişlerdir. Buna ilişkin bazı öğretmen görüşleri 

aşağıda verilmiştir: 

“.... Bununla birlikte tabii ki öğrencilerime yönelik çalışmalar da yapıyorum. Çeşitli filmler, 

müzikler, testler, makaleler, öyküler, şiirler… Bunların hepsi eğitici-geliştirici ögelerdir. Bunları 

takip eden öğrenciler de derslerde daha başarılı olabilmektedir.” (Ö2_Murat_11) 

“Sosyal medyada beni takip eden ve paylaşımlarımı inceleyen öğrencilerin verimlerinin 

artacağını düşünüyorum.” (Ö8_Rukiye_1) 

“Öğrenme bir basamak daha iyi olur.” (Ö9_Murat_18) 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İnsanların günümüz toplumunda, birçok kişi ile sosyal medya üzerinden bağlantı ve etkileşim kurduğu 

görülmektedir (Akiti, 2012). Sosyal medya, öğretmen ve öğrenciler tarafından en çok kullanılan çevrimiçi 

etkileşim ortamlarından biridir. Bu bakımdan sosyal medyanın öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımı, 

eğitim ve öğretimin sınıf dışına taşınmasını (Smith, 2015) ve öğretmen ile öğrencilerin yeni teknolojiler 

kullanmasını sağlayarak öğrenme sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamıştır (Zgheib ve Dabbagh, 

2013). Ayrıca Atkins (2015), öğrencilerin farklı öğrenmeler edinmeleri ve deneyim yaşamaları açısından 

sosyal medyada öğretmen-öğrenci arasında yaşanan etkileşimlerin gerçekleşmesinin öğrenciler açısından 

faydalı olabileceğini belirtmiştir. Öğretmenlerin, sınıf içerisinde kendileri ile ilgili, öğrencilerinin sahip 

olmadığı bilgileri, öğrencilerine sunmalarına öğretmenin kendini açması denilmektedir.  

Öğretmenlerin sosyal medyada kendini açma davranışlarının, öğretmen görüşlerine göre 

incelenmesini amaçlayan bu araştırma sonucunda öğretmenlerin, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları 

akademik içerikli, kişisel ve özel bilgiler içeren, eğlenceli, sosyal içerikli ve güncel konularla ilgili paylaşımlar 

ve etkileşimler yoluyla öğrencilerine kendilerini açtıkları bulunmuştur. Bunu yanı sıra öğretmenlerin, duyuru 

ve bilgilendirme yapma, iletişimi güçlendirme, katılımın artması ve içeriğin daha anlaşılır olması gerekçeleri 

ile kendilerini sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açtıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin 

sosyal medya üzerinden kendilerini öğrencilerine açmaları sonucunda öğrencilerin olumlu duyuşsal 

öğrenmeler edindiği, derse katılımlarının arttığı, içeriğin daha anlaşılır olduğu ve öğrencilerin akademik 

başarılarının arttığı da ortaya çıkmıştır.  

İlgili literatür incelendiğinde; öğretmenlerin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar ve 

etkileşimler yoluyla kendilerini öğrencilerine açmalarında,  öğretmene ve dersine yönelik olumlu tutum 

kazandırma (Akkoyunlu, Dağhan ve Erdem, 2015; Bridges, 2009), aralarındaki ilişkinin geliştirilmesi (Akiti, 

2012; Couillard, 2009; Kamnoetsin, 2014; Kırksekiz, 2013; Montoneri, 2015), öğrencilerin okul ve derslerle 

ilgili çeşitli konular hakkında bilgi almasını sağlama (Atkins, 2010; Nkhoma vd, 2015) ve öğrencilerinin 

akademik başarılarını artırma (Helou, Rahim ve Oye, 2012) gibi gerekçeleri göz önünde bulundurdukları 

görülmektedir. Ayrıca sosyal medya üzerinden öğretmenlerin öğrencileri ile etkileşimleri ve kendilerini 

öğrencilerine açmaları sonucunda, öğrencilerin öğretmenleri ile aralarında duygusal bir bağ oluştuğu ve 

öğretmenlerine karşı yakınlık ve güven duygularının arttığı (Eke, Omekwu ve Odoh, 2014; Haeger, Wang ve 

Lorenz, 2014; Kuzu, 2014; Lane, 2013; Lane ve Lewis, 2013), derse ve öğretmene yönelik olumlu tutumlar 

edindikleri (Akkoyunlu, Dağhan ve Erdem, 2015; Bridges, 2009; Sorenson, 1989; Tuncel, 2007), 

öğretmenleriyle iletişimlerinin arttığı (Ha ve Shin, 2009; Hassan ve Landani, 2015; Menteşe, 2013), derse 

yönelik ilgisinin arttığı (Cayanus, 2004), içeriğin daha anlaşılır olduğu (Cayanus ve Martin, 2008), 

öğrencilerin katılımlarının arttığı (Lam, 2012), motivasyonlarının ve başarılarının arttığı (Atkins, 2010; Mazer 

ve Hosek, 2012) belirtilmektedir. Ancak Coffelt, Strayhorn ve Davidson Tillson (2014), öğretmenlerin uygun 

miktarda kendilerini açmaların öğrencilerde olumlu sonuçlar verirken gereğinden fazla açmalarının ise 

olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmişlerdir. Bu bakımdan öğretmenlerin kendini açma gerekçeleri ve bu 

davranışın öğrenci üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan bu araştırmanın ilgili literatürle paralellik gösterdiği 

görülmektedir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin belirtmiş oldukları ifadelerden hareketle sosyal 

medyada kendilerini öğrencilerine açmalarının, öğrencilerin sınıf içi performanslarına olumlu etki 

edebilecek öğrenmelerle sonuçlandığı ve öğrencilerin sınıf içi performanslarının olumlu bir şekilde 

etkilendiği bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler geliştirilmiştir. 

1) Öğretmenlerin sınıf içerisinde öğrencilerine aktarmadığı bazı kişisel bilgilerini, sosyal 

medyadaki etkileşimleri ve yapmış oldukları paylaşımlar yoluyla kendilerini açtıkları 

görülmektedir. Bu bakımdan öğretmenler farkında olmadan da sosyal medya vasıtasıyla 

kendilerini öğrencilerine açtıklarını unutmamalıdır. Bu bakımdan sosyal medyada kendini 

açma miktarı ve seviyesine dikkat etmelidir.  

2) Öğretmenlerin sosyal medyada kendilerini öğrencilerine açmalarının, öğrencinin katılımını 

artırma, iletişimin güçlenmesini sağlama, içeriğin daha anlaşılır olması ve duyuşsal özelliklerin 

pozitif gelişimi gibi sınıf içi performansına olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Bu bakımdan 

sınıf dışı bir etkileşim çevresi olarak sosyal medyadaki etkileşimlerinde öğretmenler bu 

durumu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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3) Bu araştırmada öğretmenlerin bilerek ya da bilmeyerek sosyal medya üzerinden kendilerini 

öğrencilerine açtıkları ve öğrenci üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Yapılacak diğer çalışmalarla 

öğretmenlerin kendilerini açmalarının öğrencilerin sınıf içi performanslarına etkisi ile ilgili 

faktörler ve bu faktörlerin etkileri incelenebilir.  

4) Bu araştırma, katılmaya gönüllü öğretmenler ile yapılmış ve elde edilen sonuçlar bu 

öğretmenlerden elde edilen bilgilerle sınırlıdır. Bu bakımdan benzer bir araştırma sosyal 

medya üzerinden öğretmenleriyle etkileşim kuran öğrencilerle ve daha geniş bir öğretmen 

grubu ile de yapılabilir.  
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