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ÖZET
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖLÇME PLATFORMUNUN BİR ÖLÇME ARACI OLARAK
KULLANIMINA YÖNELİK İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUMLARININ ORTAYA
ÇIKARILMASI VE BİLİŞSEL YÜKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Teknoloji, günümüzde ciddi ilerlemeler kaydetmiş ve eğitiminin vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. Eğitimde birçok faaliyette teknoloji kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerin en
önemlilerinden bir tanesi de ölçme ve değerlendirme faaliyetidir. Ölçme değerlendirme
faaliyetlerinde teknoloji, bir araç olarak çok sık kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı online sınav ortamında ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulan
öğrencilerin bilgisayar destekli sınav(BDS) platformu ve ortamına yönelik tutumları ile
tutumlarını etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak ve bu platformun olanakları kullanılarak ileti
tasarım ilkelerinden multimedya ögesi kullanılarak tasarlanan sınavda öğrencilerin bilişsel
yüklerinin incelenmesidir. Böylece, çalışmadan elde edilecek bulgular çerçevesinde çalışmanın
yapıldığı yükseköğretim kurumunda ölçme değerlendirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve
standart hale getirilmesi için bilgisayar destekli ölçme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
planlanmaktadır. Bu araştırma kapsamında geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan
İngilizce başarı testi, bilişsel yük kuramı ileti tasarımı ilkelerine göre yeniden düzenlenmiştir.
Araştırmanın katılımcıları 26 kadın, 6 erkek olmak üzere 32 kişiden oluşmaktadır. Araştırma
durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar multimedya tasarım ilkesine göre
yeniden tasarlanan ve BDS platformuna eklenen sorulardan oluşan İngilizce bilgi testi
almışlardır. Daha sonra katılımcıların bilişsel yüklerini belirlemek için derecelendirme ölçeği ve
katılımcıların bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek için bilgisayara yönelik tutum ölçeği
uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılarda gönüllü olan 7 kişi ile de görüşme yapılarak nitel veriler
toplanmıştır.
Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin ekipman avantajı, süre, başarı, esneklik, bireysellik
ve daha az zihinsel çaba gibi faktörler katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik
tutumlarını ve etkilemiştir. Ayrıca katılımcılarla yapılan görüşmelerde katılımcılar bilgisayar
destekli sınav ortamında daha az bilişsel çaba harcadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler sınıf
ortamında teypten dinletilen ses kayıtlarını anlamakta zorluk çekerken BDS ortamında ekipman
avantajından dolayı ses kayıtlarını daha iyi anlamışlardır. Bu kapsamda sınavda kullanılan
multimedya ögeleri de sınavı anlamayı kolaylaştırdığından dolayı öğrenciler kağıt kalem
sınavlarına göre BDS ortamında yapılan sınavda daha başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Buna
ek olarak multimedya ögelerinin kullanılması öğrencilerin daha az bilişsel yüklenmelerine katkı
sağladığı katılımcılar tarafından belirtilmiştir ve yapılan betimsel istatistiklerin sonucu da
sınavda kullanılan 7 sorunun 6 tanesinin düşük bilişsel yük oluşturduğunu göstermektedir.
Katılımcıların bilişsel yük ölçeğinden aldıkları puanlarla sınav süreleri arasında da anlamlı bir
fark bulunmuştur ve sesli katılımcıların sesli sorulardan aldıkları bilişsel yük puanı ile sesli
soruların tamamlanma süreleri arasında düşük ve pozitif ve katılımcıların sesli sorulardan
aldıkları doğru cevap puanı arasında düşük ve negatif bir ilişki çıkmıştır. Ek olarak öğrenciler BDS
ortamının sınıf ortamına göre daha esnek ve bireysel çalışma ortamı sunduğunu ifade etmişlerdir.
Sınıf ortamında öğrencilerin ses kayıtlarını durdurup devam ettirme imkanları yoktu BDS ortamı
bu esnekliği öğrencilere sunmuş oldu. Sonuç olarak BDS platformunda multimedya ögeleri
kullanılarak yapılan sınavların katılımcıların bilişsel yük seviyelerini olumlu olarak etkilediği ve
katılımcıların BDS platformuna yönelik tutumlarını da olumlu etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Yük Kuramı, İleti Tasarımı İlkeleri, Çevrimiçi Sınav, Bilgisayar
Destekli Ölçme, Durum Çalışması
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erman UZUN Mersin Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin
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ABSTRACT
EXAMINING ENGLISH PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES AND COGNITIVE LOAD IN
TERMS OF DIFFERENT VARIABLES ABOUT THE USE OF COMPUTER BASED TESTING
PLATFORM AS AN ASSESMENT TOOL
Technology has made significant progress and has become an indispensable part of its
education. Technology is used in many activities in education. One of the most important of these
activities is the measurement and evaluation activity. Technology is often used as a tool in
measurement and evaluation activities. The aim of this study is to reveal the attitudes and
attitudes of students who are subjected to measurement and evaluation in online exam
environment to computer based testing (CBT) platform and environment, and to examine the
cognitive load of students in the exam designed using multimedia element from message design
principles using the opportunities of this platform. Thus, within the framework of the findings to
be obtained from the study, it is planned to disseminate computer-aided measurement activities
in order to improve and standardize the assessment and evaluation activities in the higher
education institution where the study is conducted. In this study, the English achievement test,
whose validity and reliability studies were conducted, was reorganized according to the cognitive
load theory message design principles. The participants of the study consisted of 32 women, 26
women and 6 men. The research was conducted with case study design. Participants received
English achievement test, which consisted of questions redesigned according to the multimedia
design principle and added to the CBT platform. Afterwards, a rating scale was used to determine
the cognitive load of the participants and a computer scale was used to determine the attitudes
of the participants towards the computer. In addition, qualitative data were collected by
interviewing 7 volunteers.
The results of the research, the equipment advantage of the students, time, success,
flexibility, individuality and less mental effort have affected the attitudes of the participants. In
addition, during the interviews with the participants, participants stated that they made less
cognitive effort in the computer-aided examination environment. While the students had
difficulty in understanding the sound recordings played from the tape in the classroom, they
understood the sound recordings better because of the equipment advantage in the CBT
environment. In this context, since the multimedia elements used in the exam make it easier to
understand the exam, the students stated that they were more successful in the examination
conducted in the CBT environment than the paper and pen exams. In addition, the use of
multimedia elements contributed to students' less cognitive load, and the results of the
descriptive statistics show that 6 of the 7 questions used in the exam create low cognitive load.
There was a significant difference between the scores obtained by the participants 'cognitive load
scale and the duration of the exam, and there was a low and negative relationship between the
cognitive load score received by the audible questions and the completion time of the vocal
questions, and a low and negative correlation between the participants' vocal questions. In
addition, students stated that the CBT environment provides a more flexible and individual
working environment than the classroom environment. In the classroom environment, students
did not have the opportunity to stop and resume their voice recordings. The CBT environment
offered this flexibility to the students. As a result, it can be said that exams conducted using
multimedia elements in CBT platform positively affect the cognitive load levels of participants
and positively affect the attitudes of the participants towards CBT platform.
Keywords: Cognitive Load Theory, Message Design Principles, Online Examination, Computer
Based Testing, Case Study
Advisor: Assistant Prof. Dr. Erman UZUN, Mersin University, Computer Education and
Instructional Technology, Mersin
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1.

GİRİŞ

Günümüzde, üniversitelerin çoğalması ve üniversitelerdeki öğrenci sayısının artması,
öğrenmenin yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili zorlukları beraberinde
getirmektedir. Teknoloji bu zorlukların üstesinden gelmek için bazı çözümler sağlayabilir.
Özturan (2016) geçmişte teknolojinin neredeyse sadece matematik ve fen bilimlerine
odaklandığını söylemiştir. Ancak günümüzde baktığımızda teknolojinin sadece matematik ve fen
bilimleri haricinde okul öncesi seviyesinden, üniversite seviyesine ve hizmet içi eğitme kadar
hemen hemen her alanda kullanıldığını görmekteyiz. Yüksek öğrenimde teknolojinin yoğun
olarak kullanılmaya başlandığı bir başka alan da ölçme değerlendirme süreçleridir.
Ölçme ve değerlendirme eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğitimde değerlendirmenin
önemi göz önüne alındığında, eğitimcilerin geçerlilik, güvenilirlik ve öğretme ve öğrenme
çıktılarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi için bazı kriterlere özellikle dikkat etmesi gerekir.
Kuşkusuz, ölçme araçlarını hazırlarken, katılımcılara rahat edecekleri ortamlar sağlamak ve
bunları nesnel bir şekilde değerlendirmek geçerlilik ve güvenilirlik kriterleriyle aynı derecede
öneme sahiptir.
Ölçme değerlendirme alanında teknoloji ile farklı ortamlarda ve farklı araçlar kullanılarak
testler oluşturulabilir. Bilgisayar destekli testler, web tabanlı testler, bireye uyarlanmış testler
günümüzde kullanılan teknoloji tabanlı sınav platformlarıdır. Bu yeni test platformları ve
buralarda kullanılabilen soru çeşitleri hız, verimlilik ve esneklik avantajları sayesinde kağıt kalem
testleri olarak bilinen kağıt kalem sınavlarına alternatif olarak günümüzde kullanılmaktadır.
Yenilikçi sınav platformlarının aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlere kısa sürede geribildirim
sunma gibi avantajları da vardır. Concerto, TAO, Kahoot, QuizThat ve Socrative araçları yenilikçi
sınav platformlarına örnek olarak verilebilir. Bunlar ve bunlara benzer online sınav platformları
ülkemizde başta ÖSYM(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından e-YDS ve e-ALES
sınavlarında, MEB(Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından motorlu taşıtlar sürücü adayı sınavı ve
üniversiteler gibi ölçme değerlendirme faaliyetlerinin yoğun şekilde kullanıldığı kurumlar
tarafından tercih edilmektedir.
Bu noktada, bilgisayar destekli ölçme faaliyetleri gerçekleştirilirken kullanılabilecek
araçlardan bahsetmekte fayda var. Örneğin, Concerto platformu bilgisayar destekli ölçme
faaliyetlerinde kullanılan platformlardan birisidir. Bu platform kullanılarak adaptif testler
yapılabilmektedir. Adaptif testlerde bir sonraki soru kullanıcının cevapladığı soruya, ilgili
üniteye, kazanıma göre değişkenlik göstermekte ve gelecek olan sorular belirli bir algoritma
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çerçevesinde değerlendirilerek daha az soruyla daha net kestirimler yapılması amaçlanmaktadır.
Yani öğrencinin cevaplaması istenen sorular bilgisayar tarafından seçilmektedir(Aybek,
2012).Böylelikle, hem zamandan, hem iş gücünden tasarruf sağlanmaktadır. Ölçme
değerlendirme faaliyetlerinde kullanılan bir diğer platform ise TAO platformudur. Bu platform da
yine bilgisayar destekli sınavlar yapmak için kullanılan açık kaynak kodlu bir sistemdir.
Concerto’dan farklı şekilde daha az teknolojik kaynak kullanarak, daha fazla kullanıcıya sınav
yapmaya olanak sağlamaktadır. Sorular kullanıcılara belirlenen sırayla ya da rastgele
gösterilmektedir. Bu platformun bir diğer avantajı 20’den fazla soru çeşidine sahip olmasıdır.
Çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurmalı sorular, eşleştirme soruları, açık uçlu sorular, kısa
cevaplı sorular, dosya yüklemeli sorular ve grafik etkileşimli sorular bunlardan bazılarıdır. TAO
platformunda bu ve buna benzer pek çok soru çeşidiyle birlikte multimedya ögelerinin
kullanımına da izin verilmektedir. Socraitve, QuizThat ve Kahoot araçları da ölçme değerlendirme
faaliyetlerinde kullanılan Web 2.0 araçlarıdır. Bu araçlar tarayıcı üzerinden kullanılabilir ve
yönetilebilir. Web 2.0 teknolojisinin sağladığı bütün olanaklar bu araçlar tarafından da
kullanılabilir. Fakat TAO ve Concerto platformu Web 2.0 aracı değildir ve kiralanan uzak bir
sunucuda ya da kendi sunucunuza kurularak çalıştırılabilmektedir. Bu sayede bütün sorular
kendi sunucunuzda bulunur ve daha kontrollü sınav ortamları oluşturulabilir. Web 2.0
araçlarında olduğu gibi platformun kendi sunucunuzda kurulu olmaması sistemin yönetimi
açısından bazı sınırlılıklar oluşturmaktadır.
Bu farklı sınav platformları farklı seviyelerde, farklı amaçlarda kullanılsa da önemli bir
ortak özelliği de multimedya ögelerinin kullanılabilmesidir. Multimedyanın etkin ve verimli bir
şekilde kullanılması ise tasarım ilklerine dikkat etmeyi de beraberinde getirmektedir. Öğrenme
ortamında ya da materyallerde multimedyaların kullanımı öğrenme süreçlerini olumlu olarak
etkilemektedir. Mayer (2002) kelime ve resimlerin birlikte kullanıldığı multimedya ögelerinin
öğrenmeyi teşvik ettiğini ifade etmektedir. Yalnız bu olumlu etkiyi yakalayabilmek için bazı
tasarım ilkelerine dikkat etmek gerekir. Literatürde bu ilkeler bilişsel yük kuramı ileti tasarım
ilkeleri olarak karşımıza çıkmaktadır(Yıldırım, 2016). Bu tasarım ilkelerine sınav ortamlarında
da dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü multimedya ögelerindeki etkileşim ve sunulma şekli
öğrencilere bilişsel yük oluşturabilir(Paas, Renkl ve Sweller, 2003). Bu bilişsel yük seviyesindeki
artışın önüne geçmek için bilişsel yük kuramı altında bulunan ileti tasarımı ilkelerine dikkat
etmek gereklidir.
Bilişsel yük kuramı öğretim materyallerinin tasarlanmasına rehberlik eden ve
öğrenenlerin bilişsel kaynaklarını verimli kullanmasını amaçlayan bir kuramdır(Kılıç, 2009).
Bilişsel yük kuramına göre uzun süreli belleğe bağlı olarak çalışan ve sınırlı bir kapasiteye sahip
çalışan bellek olduğu varsayılır(Baddeley, 1986, akt. Kirschner, 2002, s. 3). Çalışan belleğin
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kapasitesi sınırlı olduğundan hazırlanacak olan materyal ya da ileti öğrenenlerin çalışan
belleklerinin yük sınırlarını aşmaması gerekmektedir(Kirschner, 2002, s. 3). Bilişsel yük materyal
ya da iletinin çalışan belleğin yük sınırlarını aşması ile meydana gelmektedir. Bilişsel yük kuramı
altındaki ileti ve tasarım ilkeleri materyal hazırlanırken, materyalin çalışan belleğin yük
sınırlarını aşmaması için tasarımcıya rehberlik eder ve bu ilkelere göre hazırlanmış materyallerin
bilişsel yükü azalttığı varsayılır.
Yukarıda bahsedildiği gibi bilişsel yük kuramı araştırmacıları öğrenme/öğretme
iletilerinin tasarlanmasında kullanılabilecek bazı tasarım ilkeleri ortaya atmışlardır. Bu ilkeleri
üç grup altında toplamak mümkündür. Bunlar dış bilişsel yükü azaltan, iç bilişsel yükü
düzenleyen ve ilgili bilişsel yükü artıran ilkelerdir. Dış bilişsel yük materyalde bulunan ögelerin
öğrenme çıktısı ile ilgili olmamasıdır ve öğrenme sürecinde çalışan belleğin kapasitesini boş yere
kullanmasıdır. İç bilişsel yük materyalde konu ile ilgili dikkate alınması gereken unsurların sayısı
ile ilgilidir. İlgili bilişsel yük ise materyalde şema edinimine yardımcı olacak ögelerin
bulunmasıdır.
Multimedya ilkesi de ileti tasarımı ilkelerinden bir tanesidir. Bu ilke yazılı metinden
ziyade metin ve grafiklerin ya da videoların kullanılmasını önerir. Bu çalışma da sınav sürecinde
sorular multimedya ögesiyle desteklenerek her soruya uygun bir tasarım diliyle sunulmuştur.
Multimedya ögesi video ve ses kullanılarak sunulmuştur. Sınav sürecinde multimedya kullanıldığı
için bilişsel yük önemli bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öğrenme öğretme
süreçlerinde multimedya ögelerinin kullanımı bilişsel yük faktörünün de dikkate alınmasını
gerektirmektedir. Çünkü multimedyaların tasarımı ve sunulma şekilleri bilişsel yükü olumlu ve
olumsuz olarak etkilemektedir.
Çalışmanın alanyazın kısmında bilişsel yük ilkelerine dikkat edilerek hazırlanmış
materyallerin katılımcıların başarılarında artışa neden olduğunu gösteren pek çok çalışmadan
bahsedilmiştir(Mayer, 2003; Harp ve Mayer, 1997,1998; Moreno ve Mayer, 2000). Fakat bilişsel
yük ilkelerinin bilgisayar destekli sınav ortamındaki sorulara uygulandığı çalışma alanyazında
pek az bulunmaktadır. Bundan dolayı böyle bir çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bilgisayar destekli sınav ortamında multimedya ögeleri kullanıldığından dolayı bu ögelerin
öğrencilere sunulma şekli ve öge etkileşimi bilişsel yük açısından önemli olduğu için bu çalışmada
bilişsel yük de bir değişken olarak araştırılmıştır. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen bilişsel yük
ileti ve mesaj tasarımı ilkeler göz önünde bulundurularak daha önceden uygulanmış, ayırt edicilik
ve güçlük çalışmaları yapılmış sorular ileti tasarımı ilkelerinden multimedya ilkesi kullanılarak
yeniden tasarlanmış ve TAO bilgisayar destekli sınav platformuna aktarılmıştır. Katılımcılar bu
sınavı daha önceden sadece sınav süreçlerinde kullanılmak için oluşturulan bir bilgisayar destekli
sınav merkezinde. Bu sınavla birlikte öğrencilerin bilişsel yüklenmelerine bakılırken aynı
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zamanda bilgisayar destekli sınav ortamlarını tercih nedenlerini ve tutumlarını ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Öğrencilerden hangi sebeplerden dolayı bilgisayar destekli sınav ortamlarını
tercih ettiklerini dair görüşler alınmıştır.

Böylece öğrencilerin BDS’ye yönelik tutumları,

tutumlarını etkileyen faktörler, tercih etme nedenleri ve bilişsel yük düzeyleri bize bu
yükseköğretim kurumunda bilgisayar destekli ölçme değerlendirme faaliyetlerine yönelik
uygulamaların iyileştirilmesini ve arttırılarak, yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda,
bu çalışma gerçekleştirildiği yükseköğretim kurumunda ölçme değerlendirme faaliyetlerinin
bilişim teknolojileri kullanılarak daha etkin ve standardize edilmiş şekilde sunulabilmesi için
yapılan bir seri çalışmanın parçasıdır. Öğrencilerin bu ortama yönelik tutumları, tutumlarını
etkileyen faktörler ve tercih etme nedenlerinden yola çıkarak hem fiziksel sınav ortamında hem
de sınav platformu ve bu platformda sınav sorusu tasarımında gerekli düzenlemeler
yapılabileceği düşünülmektedir.
1.1

Araştırma Problemi
Mersin Üniversitesi’nde ölçme değerlendirme faaliyetlerindeki kaliteyi artırmak ve

standardize etmek amacıyla Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
desteklenen bir proje kapsamında bilgisayar destekli ölçme laboratuvarı kurulmuştur. Bu
laboratuvarda kullanılan sınav platformunun ve ortamın üniversite geneline yaygınlaştırılması
planlanmaktadır. Fakat bu noktada platformun ve bilgisayar destekli sınav merkezinin
iyileştirilmesi için kullanıcı görüşlerinin büyük önemi bulunmaktadır. Çalışma yapılmadan önce
öğretim üyeleri ve öğrencilerle yapılan ön görüşmeler sonucunda öğretim üyeleri ve öğrenciler
kâğıt kalem sınavları yerine teknoloji destekli sınav ortamlarını tercih edebileceklerini ve bunun
değerlendirme sürecini iyileştirebileceğini dile getirmişlerdir.
Mersin Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile
yapılan bir görüşmede de merkez müdürü, üniversite içinde daha çok süreç sonlarında
gerçekleştirilen ve not verme amacı taşıyan, öğrencilerin derslerde elde ettikleri başarılara göre
bir üst sınıfa ya da bir üst öğretim basamağına devam edip etmeyeceği kararının verilmesi
amacıyla değer biçmeye dönük değerlendirmelerin daha sıklıkla yapıldığını ifade etmiştir(Kişisel
iletişim, 19 Ekim 2018). Yapılan bu değerlendirmelerde, süreç içerisinde, anında, etkili geri
bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, öğrenciler neyi ne kadar öğrendiklerini veya öğrenme
yanlışlarını tam olarak bilememektedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki uygulamalara
bakıldığında, ölçme değerlendirmenin tüm eğitim kademeleri için öğrenme öğretme süreçlerinin
ve öğrencilerin değerlendirilmesinde işe koşulan en önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir
(Bell ve Cowie, 2001). Bulunuz ve Bulunuz (2016) not verme işleminin değerlendirme faaliyetinin
sadece küçük bir parçası olduğunu ve asıl odaklanılması gereken şeyin öğrencilerin neleri anlayıp
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neleri eksik bildiği ya da ne tür kavram yanılgılarına düştüklerini belirlemek olduğunu
söylemiştir. Bu bakış açısıyla bu çalışma, üniversite genelinde standart hale getirilmiş, hızlı geri
bildirim sunabilecek bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik öğrencilerin tutumlarının ve
tutumlarını etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışma,
ilerleyen zamanlarda platformun ve bilgisayar destekli sınav merkezinin daha etkin kullanımına
yönelik bir seri çalışmanın parçasıdır.
Çalışma kapsamında hazırlanan sınav sorularında multimedya ögeleri kullanıldığından
dolayı bilişsel yük durumu da önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların
sınavda izledikleri ya da dinledikleri multimedya ögesinin oluşturduğu bilişsel yük durumu,
katılımcıların sınav süresi ve sınav puanı açısından incelenmesi gereken bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların multimedyalara daha az zihinsel çaba harcaması onların
sınav sürelerinde artışa ve sınav puanlarında düşüşe neden olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın yapıldığı Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nda
bilgisayar destekli sınav faaliyetleri yürütülmektedir ve bütün üniversitenin kullanımına açıktır.
Fakat bu üniversite bünyesinde Yabancı Diller Meslek Yüksekokulunda İngilizce hazırlık
seviyesinde sınavlar sınıf ortamında ve teypler kullanılarak yapılmaktadır. Bu araştırmanın
problemi de katılımcıların, bilgisayar destekli sınav ortamının etkin kullanımına yönelik
tutumlarının araştırılması ve sınavda kullanılan multimedya ögelerinin katılımcıların sınav
süresi, sınav puanı ve bilişsel yüklerine etkisinin araştırılmasıdır. Sınav sürecinde multimedya
ögeleri de kullanıldığında dolayı bir diğer problem bilişsel yük faktörünün araştırılmasıdır.
Multimedya ögesinin bilişsel yük üzerinde olumlu etkisi olabileceği gibi iyi tasarlanmamış bir
multimedya ögesinin de olumsuz etkileri olabilir. Bundan dolayı sınav sürecinde kullanılan
multimedyaların bilişsel yük açısından olumlu etki oluşturup oluşturmadığı da araştırılmıştır.
1.2

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik

tutumlarını ortaya çıkarmak ve Mersin Üniversitesi kapsamında bilgisayar destekli sınav
ortamının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik katılımcı görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır.
Bu amaçla kurulan bilgisayar destekli ölçme laboratuvarında katılımcılara, farklı
multimedya ögeleri kullanarak tasarlanmış ve daha önceden ölçücülüğü, geçerliği ve güvenirliği
test edilmiş bir sınav yapılmıştır. Bu sınav sonunda katılımcılardan bilgisayar destekli sınav
platformuna ve ortamına yönelik görüşleri alınmıştır. Yapılan bir çalışmada Basu, Cheng, Prasad
ve Rao (2007) geleneksel kağıt kalem testlerinden ziyade multimedya ögeleri daha etkili testler
yapmak için iyi bir alternatif olabileceğini ifade etmiştir. Bu kapsamda sınavda kullanılan sorular
ileti tasarım ilkelerinden multimedya ögesi kullanılarak yeniden tasarlanmış ve sınav
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platformuna eklenmiştir. Bu noktada öğrencilerin bilişsel yükleri de önemli bir faktör olarak
düşünülebilir. Çünkü insan belleği sınırlı kapasiteye sahiptir(Yıldırım, 2016). Pass, Renkl ve
Sweller (2003) öge etkileşiminin ve multimedyanın sunumu bilişsel yük oluşturabileceğini ifade
etmektedir. Bundan dolayı bu kapasitenin verimli kullanılması gerekmektedir. Sınırlı olan bilişsel
kapasite 7±2 birim veri işleyebilir(Sweller, 1988). Bu sınırlılık materyallerde öğrenmeyi
etkilediği için bilgisayar destekli sınav ortamlarında kullanılan multimedya ögelerinde de sınav
sürecini etkileyeceğini düşünüldüğünden dolayı bu araştırmada katılımcıların bilişsel yük
düzeylerini belirlemekte amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda katılımcıların bilgisayar
destekli sınavlara yönelik tutumları, tutumlarını etkileyen faktörler,

bilgisayar destekli

sınavların katılımcıların süre, başarı ve bilişsel yüklerine etkisi, katılımcıların daha önceden
edindikleri bilgisayar deneyimleri, bilgisayar destekli sınav deneyimleri, tutumları katılımcıların
bilgisayar destekli sınavı tercih etme nedenleri gibi soruların yanıtlanması amaçlanmıştır.
Böylece, çalışmanın yapıldığı yüksek öğretim kurumunda öğrenci tutumlarının ortaya
çıkarılması, BDS’nin avantaj ve dezavantajlarının daha iyi gözlenebilmesi hedeflenmektedir. Bu
bağlamda bilgisayar destekli sınav ortamının nasıl daha etkin ve standardize bir şekilde
kullanılabileceğine yönelik öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmak da amaçlanmıştır.
Ayrıca BDS'nin kullanılması ile, öğrencilerin derse ilişkin motivasyonlarının ve ilgilerinin
artırılması, üniversitede yapılan ölçme değerlendirme işlemlerinin niteliğinin artırılmasıyla
beraber öğrencilere bilgisayar ortamında yapılabilecek ölçme yöntemleri konusunda katkı
sağlanması da araştırmanın bir çıktısı olarak beklenmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar destekli
ölçme sistemlerinin, çalışmanın yapıldığı yükseköğretim kurumunda farklı alanlarda
uygulanabilirliği konusunda bir ön deneyim de sağlayacaktır. Son olarak bu çalışmanın daha
geniş kapsamlı çalışmalara altyapı oluşturması ve bilgisayar destekli sınav uygulamalarının
üniversite bazında yaygın olarak kullanılabilmesi için ön çalışma olması amaçlanmaktadır.
Durum çalışmasının yönteminin özelliklerinde de belirtildiği gibi durum çalışmaları benzer
durumlardaki olası sonuçlar için deneyim sunmaktadır. Bu çalışma da öğrencilerin tutumlarını
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında benzer durumlardaki olası sonuçlar için de bir
ön bilgi sunar.
1.3

Araştırmanın Önemi
Yeni test formatları, bilişim alanında meydana gelen gelişmelerden oldukça fazla

etkilenmiştir. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin ölçme değerlendirme alanına çok çeşitli
yansımaları olmuştur. Bu yansımaların en dikkat çekici olanlarından birisi bilgisayar ortamında
düzenlenen sınavlardır. Bilgisayar ortamında düzenlenen sınavlarla birlikte, kâğıt kalem türü̈
ölçme araçlarıyla ölçülemeyen veya ölçülürken problem yaşanan birtakım özellikler ölçülebilir
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hale gelmiştir. Örneğin 4 dil becerisi (konuşma, yazma, okuma, dinleme) bilgisayar aracılığı ile
çok daha efektif bir şekilde ölçülebilmektedir. Dünya çapında geçerliliği olan TOEFL sınavı da 4
dil becerisini bilgisayar destekli sınav ortamında ölçülmektedir. Başka bir örnek vermek
gerekirse mikroskoptan elde edilen bir görüntü̈ veya görüntü̈ kaydı ekrana yansıtılıp bir ölçme
etkinliği için materyal olabilmektedir, ya da farklı grafik etkileşimli soru türleri ile innovatif
birçok soru üretebilmek mümkün olmaktadır. Bir hastaya ilişkin laboratuvar sonuçları, MR
kayıtları, videolar eş zamanlı verilip uygun tanı sorgulanabilmektedir. Bunlarla beraber daha
standardize, daha arınık, daha güvenlikli ölçme ortamları sağlandığından bilgisayar destekli sınav
sistemlerine olan eğilim dünya çapında artmaktadır. Birçok geniş ölçekli sınavın bilgisayar
ortamında yapıldığını görmek mü mkü ndü r. ÖSYM tarafından yapılan e-YDS ve e-ALES, MEB
tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, TOEFL(Test of English as a Foreign
Language), GRE(Graduate Record Examination) ve GMAT(Graduate Management Admission
Test) bilgisayar ortamında yapılan geniş ölçekli sınavlara örnektir.
Bir başka önemli durum ise çalışmanın gerçekleştirildiği Mersin Üniversitesinin genel
yapısı ile ilgilidir. Mersin 320 kilometre kıyı uzunluğuna sahip bir il ve Mersin Üniversitesi’nde
2018-2022 Stratejik Planı’na göre 9 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 12 fakülte, 1
konservatuvar ve 5 enstitü bulunmaktadır ve bu birimlere kayıtlı toplamda 46.342 öğrenci
vardır. Bu kapsamda üniversitedeki ölçme değerlendirme faaliyetlerini iyileştirmek ve standart
hale getirmek amacıyla bir proje kapsamında Mersin Üniversitesi içinde Ölçme ve Değerlendirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir bilgisayar destekli sınav laboratuvarı
kurulmuştur. Kurulan bu laboratuvar üniversitenin bütün birimlerinde bulunan öğrenci ve
personellerin kullanımlarına açılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda genel olarak Mersin
Üniversitesi’nde yer alan fakülte ve yüksekokullarda yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri
sonuç odaklı ve standart olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan ele alındığında, daha çok
süreç sonlarında gerçekleştirilen ve not verme amacı taşıyan, öğrencilerin derslerde elde ettikleri
başarılara göre bir üst sınıfa ya da bir üst öğretim basamağına devam edip etmeyeceği kararının
verilmesi amacıyla değer biçmeye dönük değerlendirmelerin daha sıklıkla yapıldığı söylenebilir.
Yapılan bu değerlendirmelerde anında, etkili geri bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, öğrenciler
neyi ne kadar öğrendiklerini veya öğrenme yanlışlarını tam olarak bilememektedir. Öğretmen
Eğitimi

Programları

Değerlendirme

ve

Akreditasyon

Derneği’nin

Öğretmen

Eğitimi

Standartları’na göre öğrencilere ilerlemeye yönelik geribildirimlerin verilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır(2016). Bu noktada önemli olan bu sorunların önüne geçebilmek ve ölçme
değerlendirme faaliyetlerini iyileştirmek adına BDS ortamının ve platformunun kurulumu,
geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak farklı açılardan incelenmesi gerekliliğidir.
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Önemli sorunlardan bir başkası ise, bilgisayar destekli sınavların üniversite bazında
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak öğrencilerin bakış açılarının ortaya çıkarmaktadır.
Öğrencilerin tutumları ve tercih nedenleri yaygınlaştırma açısında önem taşımaktadır.
Çalışma yürütülürken öğrencilere bilgi testi ve diğer veri toplama araçları TAO bilgisayar
destekli sınav ortamında sunulmuştur. Fakat ulusal literatürde TAO ortamı kullanılarak yapılmış
bir çalışma bulunmamaktadır. Her ne kadar eğitim teknoloji alanında medya-metod tartışması
devam etse de kullanılan araçların öğrenme ortamlarına etkisi mutlaka irdelenmesi incelenmesi
gereken bir konu olarak karşımızdadır. Clark (1983) medyanın öğrenmeyi etkilemediğini eğer
bir farklılık çıktıysa bunun ortamdan değil yöntemden olduğunu ifade etmektedir. Clark (1983)
bu durumu analoji kullanarak şu şekilde ifade etmiştir: bir yiyecek kamyonu yiyeceğin dağıtım ve
teslimat maliyetlerini etkileyebilir ancak beslenmeyi kamyonun içeriği etkiler. Kozma (1991) ise
Clark’ın (1983) medyanın öğrenmeyi etkilemediğini ileri sürdüğünü ve bu durumun değişmesi
gerektiğini ifade etmektedir. Kozma’ya (1991) göre bazı öğrenciler araçtan bağımsız öğrenirken
bazı öğrencilerin öğrenme sürecinde ortamın özelliklerinden faydalanabileceğini ifade
etmektedir. Clark (1983) medyanın öğrenmeyi etkilemediğini öne sürerken Kozma (1991) ikisi
arasında bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Cansu (2017) ise bu tartışma için iki tarafından tek
doğru olmadığını bunların birbirine dengeleyen kuvvetler olduğunu söylemiştir. Teknolojinin
günümüz öğrencileri için kaçınılmaz olduğunu fakat tek etmen olmadığını belirtmiştir. Bu
çalışmada da, bu kapsamda BDS’nin bir araç olarak öğrenme ortamında kullanımı ve bu aracın
daha etkin kullanımına yönelik soru yazım süreçlerinde kullanılabilecek ileti tasarım ilkelerinden
multimedya ilkesi ile tasarlanan sorulara yönelik öğrencilerin bilişsel yüklerinin ölçülmesi ve
farklı değişkenler açısından incelenmesi planlanmıştır.
Böylece, BDS platformunun kullanımını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak için öğrenci
görüşleri alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada kullandığımız TAO platformunun sağladığı olanaklar
kullanılarak sınav tasarlanırken bilişsel yük kuramı çerçevesinde testte yer alan sorular
multimedya ilkesine göre yeniden tasarlanmıştır. Bilişsel yük kuramı ile ilgili farklı alanlarda
yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri olan Kılıç’ın (2009)
araştırmasında, amaç tabanlı kurgu yaklaşımı temel alınarak hazırlanmış çoklu ortam
yazılımlarındaki bilişsel yükün, farklı çalışan bellek kapasitesine sahip öğrencilerin öğrenmeleri
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Öğrenciler lise düzeyinden seçilmiştir. Kılıç (2009) çalışmasını
yürütürken aynı içeriği bilişsel yük ilkelerine göre düzenlenmiş ve düzenlememiş olarak
öğrencilere sunmuştur ve sonunda bilişsel yük ilkelerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini
bulmuştur. Kılıç’ın (2009) yaptığı çalışma göstermektedir ki bilişsel yük ilkelerinin kullanılması
öğrenmeyi olumlu yönde etkilemiştir. Materyal tasarımında sıklıkla kullanılan bu ilkelerin TAO
sınav platformunda öğrencilerin bilişsel yüklerine etkisi de araştırılması gereken önemli bir
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sorun olarak karşımıza çıkmıştır çünkü araştırma sürecinde kullanılan platform açık kaynak
kodlu ve 23 farklı soru çeşidine sahiptir. Bu çeşitlilik farklı bölümlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik
neler yapılabileceğine dair yol göstermesi açısında da öneme sahiptir. Özellikle klasik sınavlar ile
arasındaki en temel farklılıkta, bu platformda tasarlanan sınavlarda multimedya kullanımına
olanak sağlaması olarak görüşmüştür. Bu olanağın sınav tasarlanırken daha etkili
kullanılabilmesi adına soruların hazırlanmasında ileti tasarımı ilkelerinden multimedya ilkesinin
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu ilkeye göre sınav platformunda bazı soruların sadece yazılı
metinden ziyade grafik ve metinin beraber kullanılmasıdır. Multimedya terimini bilgisayar
başında oturup yazı, grafik ve sesten oluşan bir sunum almak olarak tanımlayanlar vardır.
Mayer(2001) multimedya tanımını kelimler ile grafik, animasyon ve videonun birlikte sunulması
olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma da ise multimedya yazı, ses ve videonun birlikte sunulması
şeklinde kullanılmıştır. Bilişsel yük ileti tasarımı ilkeleri altında birçok ilke bulunmaktadır. Bu
çalışmada sadece multimedya ilkesinin kullanılmasının nedeni birden çok ilke kullanıldığında
hangisinin ne kadar etkili olduğunun saptanmasının zor olmasından dolayıdır.
Bilişsel yük ileti tasarımı ilkelerinden multimedya ilkesinin kullanılmasının katılımcıların
bilişsel yük düzeylerine etkisinin incelenmesinde büyük öneme sahiptir. Bilişsel yük öğrenme
materyallerinden öğrenme sürecinş etkileyen önemli bir faktör olarak düşünülmektedir. Mayer
(1988), Mayer (2003) ve Mayer, Steinhoff, Bower ve Mars (1995) yaptıkları çalışmada öğrenme
ortamlarında multimedya ögeleri kullanarak problem çözme becerisinde ciddi oranlarda artışlar
elde etmişlerdir. Sonuçlar göstermektedir ki bilişsel yük ilkeleri öğrenme sürecini olumlu olarak
etkilemektedir.

Bundan dolayı bilgisayar destekli sınav ortamında da multimedya ögeleri

kullanıldığından dolayı bilişsel yükün önem arz ettiği düşünülmektedir.
Çalışmada bilgisayara yönelik tutum da ölçülmüştür. Katılımcıların tutumları onların
bilgisayar destekli sınavlara yönelik bakış açılarını etkileyip etkilemediği de önemli bir
değişkendir. Bu kapsamda bilgisayar destekli sınav ortamlarında bilişsel yük ile yapılan
çalışmalar çok azdır. Dindar, Kabakçı, Yurdakul ve Dönmez (2015) çalışmasında katılımcılara
web ortamında sınav yapmıştır ve deney ve katılımcı gruplarının bilişsel yük düzeylerini ortaya
çıkarmayı hedeflemişlerdir.
Sonuç olarak, bu çalışma daha önce çok sık kullanılmamış olan açık kaynak kodlu TAO
platformu ve sınav ortamına yönelik öğrenci tutumlarının ve öğrencilerin tutumlarını etkileyen
faktörlerin belirlenmesi ve bu araçta sınav tasarlanırken soruların ileti tasarım ilkelerinden
multimedya ögesi kullanılarak tasarlanması açısından önem taşımaktadır. Tek bir tasarım ilkesi
referans alınarak tasarlanan sorular öğrencilere uygulanmış ve ilgili tasarım ilkesi farklı
değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma bu kurgusu itibariyle sadece bir araç
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değerlendirmesi olmaktan ziyade, ilgili araç kullanılarak, teorik olarak pek çok çalışmada önemli
bir ilke olan multimedya ilkesi kullanılarak tasarlandığı için de büyük önem taşımaktadır.
1.4

Araştırma Soruları
1. Katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik tutumları ve tutumlarını
etkileyen faktörler nelerdir?
2. Bilgisayar destekli sınav ortamlarında katılımcıların sınav puanı, sınav süresi ve bilişsel
yük seviyeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Katılımcıların derecelendirme ölçeği puanı, sınav süresi, sınav puanı, bilgisayara yönelik
tutum puanı ile bilgisayara sahip olma durumu, cinsiyeti, yaşı, internet kullanım süresi,
internet bağlantısına sahip olma durumu, bilgisayar destekli sınav deneyimi, anne eğitim
düzeyi ve baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. Katılımcıların bilişsel yük düzeyleri ile sınav puanı ve sınav süreleri arasında anlamlı bir
fark var mıdır?

1.5

Tanımlamalar
Bilişsel Yük Kuramı (BYK): Kişilerin bilgi ve becerilerini yeni durumlara uyarlayabilme

yeteneklerini artırmak amacı ile sınırlı olan bilişsel kapasitelerini etkin bir şekilde kullanmaları
içi geliştirilen bir öğretim yöntemidir(Sweller, 1998, akt. Yıldırım, 2016). Bilişsel psikolojide bir
görev ya da bilgi tarafından, çalışan belleğe yüklenen yük olarak tanımlanır(Walkgrove, 2017)
Çalışan Bellek: “Zihinsel yapılar oluşturmak için bilgiyi etkin bir şekilde işleyen”
birimdir(Yıldırım, 2016).
TAO Sınav Platformu: Bilgisayar destekli sınav yapmak için kullanılan açık kaynak
kodlu ve PHP tabanlı bir sınav platformudur. Platform sınav merkezinde bulunan sunucuya
kurulu olarak çalışmaktadır ve sınavların güvenliğinden dolayı dışarıdan erişime kapalıdır.
Bilgisayar Destekli Sınav(BDS) Ortamı: Mersin Üniversitesi’nde bulunan Ölçme
Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan bilgisayar destekli sınav
laboratuvarıdır. Laboratuvar içinde aynı anda 50 kişi sınav olabilmektedir.
Etkililik: Kullanıcıların belirli hedeflere doğru ve eksiksiz olarak ulaşmasıdır.
Verimlilik: Kullanıcıların belirli hedeflere doğru eksiksiz olarak ulaşması ve bu
hedeflere ulaşmak için harcanan kaynaklar arasındaki ilişkinin verimliliğidir.
Memnuniyet: kullanıcıların rahatı ve sistemin kullanımına yönelik olumlu tutumlarıdır.
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2.

ALANYAZIN
Bu bölümde bilişsel yüke ilişkin kavramlarla ilgili tanımlamalar yapılmıştır. Ayrıca

bilişsel yük ve bilgisayar destekli sınavlarla ilgili literatürde yapılmış bazı çalışmalara yer
verilmiştir.
2.1.

Bellek
Baddeley ve diğerleri (2009) belleği bilginin tutulduğu depolar ve bu depoları temel

alarak çalışan süreçlerin bulunduğu yapılar olarak tanımlamaktadır. İnsan belleğinin duyusal,
kısa süreli/işleyen ve uzun süreli belleklerden oluştuğunu, bu belleklerin birbirinden ayrı
olduğunu ve her birinin alt bölümlerinin bulunduğunu belirtmişlerdir (akt. Yıldırım, 2016).
Duyusal bellek duyu organlarımız yoluyla çevreden gelen uyaranları alan ve çok kısa bir
süre için tutan ilk işlemedir. Duyusal bir seferde işleyebileceğimizden çok daha fazla bilgi alır ve
bu bilgiyi ancak birkaç saniye tutar. Duysal belleğin görsel bilgiyi kısa süreli depoladığı
görüntüsel, sese dayalı bilgiyi kısa süreli depoladığı yankı belleği olmak üzere iki alt bölümden
oluştuğu varsayılmaktadır(Yıldırım, 2016).
İşleyen belleğin hem bilgiyi tutma süresinin hem de bilgiyi depolama kapasitesinin sınırlı
olduğu ilk kez Miller (1956) tarafından ortaya atılmıştır(Atkinson ve Shiffrin, 1971; Clark, Nguyen
ve Sweller, 2006, akt. Yıldırım, 2016). Sınırlılık işleyen belleğin bir seferde kısa süreli olarak 7±2
öge tutabildiği yönündedir. İşeyen belleğin sınırlı kapasitesi birçok ileti tasarımı ilkesine temel
teşkil etmiştir(Yıldırım, 2016).
2.2.

Şema Edinimi
Şema teorisine göre bilgi şemalar şeklinde uzun süreli belleğe kaydedilir. Bir şema bilgi

ögelerini kullanım biçimlerine göre sınıflandırır. Örneğin iki tane ağaç bire bir aynı olmasa bile
bazı ortak yönleri bize bunların ağaç olduğunu söyler. Başka bir örnek ise herhangi bir yazıyı
okurken sayfadaki birçok karakterden anlam çıkarabiliriz. Çünkü sayfadaki karakterlerin yani
harf ve kelime kombinasyonlarını uygun şekilde kategorize etmemize izin veren daha önceden
edindiğimiz şemalarımız vardır. Şema teorisine göre küçük şemaları daha büyük şemalara
birleştirebiliriz. Şemalar çalışan belleğin yükünü azaltır(Sweller, Van Merrienboer ve Paas, 1998).

2.3.

Şema Otomasyonu
Sweller, van Merrienboer ve Paas (1998) şema edinimi ve şema otomasyonunun önemini

ve Van Merrienboer (1997), Van Merrienboer, Jelsma ve Paas (1992) da aslında sadece şema
edinimini değil aynı zamanda şema otomasyonunu da kapsayan eğitsel tasarımlara ağırlık
verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
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Otomasyon şema ediniminde önemli bir süreçtir. Örneğin yetişkin birisi harfleri bilinçli
olarak işlemeden okuyabilir. Harfleri okurken gerçekleşen süreçler çocukluk döneminde
otomatik hale getirilmiştir. Ancak okumayı yeni öğrenen bir çocuk bilinçli olarak her harfi
işlemelidir(Sweller, van Merrienbore ve Paas, 1998).
Otomasyon çalışan belleğin kapasitesini fazla kullanmaz. Otomasyon sayesinde bilinen
görevler doğru ve akıcı biçimde gerçekleştirilebilir. Otomasyon olmazsa daha önce karşılaşılan
görevler yine yerine getirilebilir fakat otomasyonla sayesinde yapılan görevler kadar akıcı
olmayabilir(Sweller, van Merrienbore ve Paas, 1998).

2.4.

Bilişsel Mimari
Sweller, van Merrienboer ve Paas (1998) bilişsel mimariyi şu şekilde özetlemişlerdir;

İnsan, tüm bilinçli faaliyetlerle uğraşan bir çalışan bellek ve çeşitli derecelerde otomatikliğe sahip
şemaları saklamak için kullanılabilecek sınırsız ve uzun süreli bir hafızaya sahiptir. Şemalar hem
tek bir öge olarak kabul edilir hem de birçok ögeyi bir arada tutar. Şemaların otomatikleşmesiyle
aşina olunan görevler akıcı bir şekilde gerçekleştirilirken çalışan belleğin kapasitesi kullanılmaz.
Böylelikle aşina olunmayan görevlerle karşılaşıldığında çalışan belleğin kapasitesinin
kullanılmasına izin verilir.
2.5.

Bilişsel Yük Kuramı
Bilişsel yük insan beyninde bulunduğu varsayılan çalışan bellekte, bilgilerin işlenmesi

sırasında oluşur. Duyusal kayıttan çalışan belleğe gelen bilgilerin işlenmesinde zorluk yaşanması
çalışan bellekte bilişsel yük oluşturur. Literatürde bilişsel yüke ilişkin yapılan çeşitli
tanımlamalar bulunmaktadır.
Bilişsel yük kuramı uzun süreli belleğe bağlı olarak çalışan sınırlı kapasiteye sahip bir
çalışan belleğin olduğunu varsayar (Baddeley, 1986, akt. Kirschner, 2002, s. 3). Dolayısı ile işleyen
belleğin sınırlılıkları göz önüne alınarak öğrenenlerin çalışan belleklerinin yük sınırlarını
aşmayacak tedbirler alınması gerekmektedir (Kirschner, 2002, s. 3).
Bilişsel yük çalışan bellekteki sınırlılık nedeniyle öğrenenlerin bilişsel sistemlerindeki
yükü ifade eder(Kılıç ve Karadeniz, 2004, s. 564). Bir bilgi önce çalışan bellekte işlenir,
ilişkilendirilir ve kalıcı olarak depolanması için uzun süreli belleğe gönderilir. Bu sürecin
kolaylaşması için ya da bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılabilmesi için bilişsel yükün az olması
gerekmektedir (Kılıç, Karadeniz, 2004, s. 564). Bilişsel yük kuramına göre dışarıdan gelen
uyaranlaın işlenmesine ilişkin şema Şekil 2.1.’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.1: Çoklu Ortam Öğrenme Bilişsel Kuramı(Mayer, 2005, s.37, akt. Yıldırım, 2016)
BYK bellek kuramlarını dikkate alan ve onlara bağlı bir kuramdır(Yıldırım, 2016). BY
terimi yeni olsa da zihinsel yük olarak da bilinen benzer düşünceler eskiye dayanmakta ve daha
önceki psikolojik kuramlar zihinsel yükü bireysel özellikler ile öğretim amacının özelliklerinin
etkileşiminden kaynaklana psikolojik deneyim olarak tanımlamaktadır(Moreno ve Park, 2010,
s.9, akt. Yıldırım, 2016).
Sweller (1988) BYK’yi kişilerin bilgi ve becerilerini yeni durumlara uyarlayabilme
yeteneklerini artırmak amacıyla sınırlı olan bilişsel kapasitelerini etkin bir şekilde kullanmaları
için geliştirilen öğretim yöntemi olarak tanımlamaktadır. BYK’nin arkasındaki temel varsayım
insanın işleyen belleğinin sınırlı kapasiteye sahip olduğu ve öğretim tasarımının etkinliğinin bu
temel kısıtı ne kadar dikkate aldığına bağlıdır.
BYK’nin temel yapıları bilişsel yük ve öğrenmedir. Bu bağlamda BYK “öğretim iletisinin
tasarımının öğrenmeye ve bilişsel yüke etkisini incelemek amacı ile geliştirilmiştir”(Moreno ve
Park, 2010, s.9, akt. Yıldırım, 2016).
Sınırlı çalışma hafızası, insan bilişsel mimarisinin tanımlayıcı yönlerinden biridir ve buna
göre tüm öğretim tasarımları bilişsel yük perspektifinden analiz edilmelidir. Aksi takdirde bellek
sınırlamalarına

dikkat

edilmeden

yapılan

öğretim

tasarımlarının

yetersiz

olduğu

savunulmaktadır(Sweller, van Merrienboer ve Paas, 1998).
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2.5.1. Dış Bilişsel Yük
Dış bilişsel yük bir materyaldeki unsurların doğrudan öğrenme ile ilgili olmamasıdır ve
öğrenci öğrenmesi ile ilgili olmayan unsurları işlemek için çalışan belleğin kapasitesini boş yere
kullanmasıdır(Yıldırım, 2016).
Sweller’a göre dış bilişsel yük, “öğrencilerin konu ile ilgili zihinsel şema oluşturmaları ile
ilişkili olmayan öğretim tekniklerinin bir sonucudur”(Clark, Nguyen ve Sweller, 2006, s.12, akt.
Yıldırım, 2016). Bu yük öğrenme için etkin olmayan bir yük türüdür ve iyi tasarlanmış bir öğretim
için öğrencinin harcadığı fazladan çabadır. Dış bilişsel yüke ilişkin iki anlayış mevcuttur.
Bunlardan birincisi bilişsel yükün nedenini gereksiz bir şekilde yüksek düzeyde iç eleman
etkileşimi olan öğretim tasarımına bağlarken ikincisi de bilişsel yükün nedenini öğrenme ile
ilişkisi olmayan bilişsel etkinliklerin sonucu olarak ortaya koymaktadır. Açıklamalar arasında
farklılık olmasına karşın, ikinci açıklama daha çok kabul edilen bir anlayıştır. Dış bilişsel yük
öğrenmeyi engelleyen bir yüktür ve öğretim tasarımı sürecinde mümkün olduğunca
azaltılmalıdır(Yıldırım, 2016).
Bir materyaldeki bilginin materyali kullanan kişiye yanlış şekilde aktarılması ya da
yorucu etkinliklerin yer alması dış bilişsel yüke sebep olur. Bu yanlışlık şema edinimi ve şema
otomasyonu süreçlerini olumsuz şekilde etkiler. Çünkü materyali kullanan kişi çalışan bellek
kapasitesini şema edinimi ve şema otomasyonu süreçleri yerine yorucu etkinler için sarf
eder(Akbulut, 2011).
Sonuç olarak BYK, işleyen belleğin sınırlı kapasitesi ile ilgili kısıtlamayı, uzun süreli
bellekte otomatikleşmiş zihinsel yapı oluşturarak ve işleyen bellek üzerindeki problem çözme
sürecindeki yükü azaltarak çözümlemeyi hedeflemektedir(Yıldırım, 2016).

2.5.2. İç Bilişsel Yük
İç bilişsel yük ise konu ile ilgili aynı anda dikkate alınması gereken unsurların sayısı ile
ilgilidir(Clark, vd., 2006; Sweller ve Chandler, 1994, akt. Yıldırım, 2016). BYK’ya göre iç bilişsel
yük iki etkene bağlıdır. Bunlardan birincisi materyalde bulunan öğrenme nesnelerinin sayısıdır.
İkincisi ise öğrencinin sahip olduğu önbilgidir. Yıldırım’a (2016) göre “ön bilgisi olan bir öğrenci
için bir problem tek bir unsur olarak algılanırken, ön bilgisi olmayan bir öğrenci aynı konuyu birbiri
ile etkileşimli çok sayıda unsuru olan bir konu olarak görebilir.”
Bu aşamada BYK sadece dış bilişsel yüke odaklanmak yerine, “öğrenilecek konunun temel
özelliğinden kaynaklanan yüke” de (Clark, vd., 2006, s.9) odaklanmıştır. Bu bağlamda bazı
konuları öğrenmek veya problem çözmek, aynı anda birbiri ile etkileşim içinde olan çok fazla
unsuru işe koşmayı gerektirir. Sonuç olarak iç bilişsel yük belirli bir konuyu öğrenmek için o konu
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ile ilgili aynı anda dikkate alınması gereken unsurlaarın sayısı ile ilgilidir(Clark, vd., 2006; Sweller
ve Chandler, 1994, akt. Yıldırım, 2016).
İç bilişsel yük materyalin içindeki ögelerin etkileşimleri ile doğru orantılıdır.
Materyaldeki ögeler arasındaki etkileşim fazla ise daha fazla yeti işe koşulur, eğer ögeler
arasındaki etkileşim düşük ise daha fazla yetinin işe koşulması gerekmez(Akbulut, 2011).
Önceleri iç bilişsel yükün öğretim tasarımcısı tarafından doğrudan etkilenemeyeceği
varsayılırken bazı araştırma çalışmaları(Gerjects, Scheiter ve Catrambone, 2004; van
Merrienboer, Kirschner ve Kester, 2003) iç bilişsel yükün azaltılabileceğini ortaya koymuştur.

2.5.3. İlgili Bilişsel Yük
“Zihinsel şemaların oluşturulmasına katkıda bulunan çabalardır”(Sweller, van
Merrienboer ve Paas, 1998, akt. Yıldırım, 2016, s. 285). İlgili bilişsel yük öğrenmeyi doğrudan
etkiler çünkü çalışan bellekte işlenen bilginin uzun süreli bellekte bir şemaya yerleştirilmesi ya
da yeni şema oluşturulmasına yardımcı olur.
İlgili bilişsel yükü diğer iki bilişsel yükten ayıran önemli özelliği, ilgili bilişsel yükün
öğrenme ile olumlu bir ilişki içinde olmasıdır. Çünkü ilgili bilişsel yük, zihinsel yapıların
oluşturulması ve otomatikleştirilmesi amacıyla yapılan etkinliklerden kaynaklanmaktadır. İlgili
bilişsel yükün arkasındaki temel varsayım, bazı öğretim teknikleri kullanılarak dış bilişsel yükün
ve/veya iç bilişsel yükün azaltılması sonucunda mevcut işleyen bellek kapasitesinin öğrencinin
konu ile ilgili zihinsel şema oluşturması için gereken öğretim ve öğrenme etkinliklerinde
kullanılabilir olmasıdır(Sweller, van Merrienboer ve Paas, 1998).
İlgili bilişsel yük konuyu ya da materyali anlamlandırmak için harcanan çabadır(Mayer,
2009, akt. Akbulut, 2011). Öğrencilerin materyaldeki gereksiz ögelerden dikkatini soyutlayıp
öğrenme ile ilgili öge ya da süreçlere yönlendirildiğinde yani dış bilişsel yük azaltıldığında çalışan
belleğin kapasitesi şema edinimi ve şema otomatikleştirilmesi için kullanılabilecektir(Akbulut,
2011).
Sonuç olarak var olan bilişsel kapasitenin dış yük azaltılarak özgür hale getirilmesinin
yanında özgür bırakılan kapasitenin konu ile ilgili zihinsel yapıyı oluşturmak amacıyla ilgili
etkinliklere yönlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında BYK’nin temel
kaygısı, işleyen bellekte bilginin işlenmesi sürecini daha kolay hale getirmektedir(Sweller,
Merrienboer ve Paas, 1998, akt. Yıldırım, 2016). Bu bağlamda, kullanılan öğretim formatı işleyen
bellek kapasitesini aşmamakla ve öğrencilerin sınırlı işleyen bellek kapasitelerini gerçek
öğrenme etkinlikleri için kullanmalarına olanak sağlamalıdır(Bannert, 2002, akt. Yıldırım, 2016).
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2.5.4. Bilişsel Yükü Ölçme
Öğrencilerin bilişsel yüklerini ölçmek için farklı ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Bu
yöntemler derecelendirme ölçeği, fizyolojik ölçüm ve görev-performans tabanlı ölçüm
yöntemleridir(Sweller, van Merrienboer ve Paas, 1998, akt. Kılıç, 2009). Bu çalışmada
derecelendirme ölçeği kullanılmıştır.
Swaak ve de Jong (2001) tarafından geliştirilen SOS ölçeği. Ölçek öğrenme oturumu
sırasında pop-up şeklinde açılmaktadır. Ölçek ortamın üç yönünü ölçmektedir. Bunlar konu
zorluğu yada kolaylığı, sistem ile çalışmanın zorluğu ya da kolaylığı, konunun anlaşılması için
sağlanan destek araçlarının iyiliği ya da kötülüğüdür. Ölçek öğrenme sırasında 10 dakikada bir
ortaya çıkmaktadır. Eğer devam eden herhangi bir görev varsa ölçeğin açılması ertelenmektedir.
Ölçek açıldığında katılımcıların kendilerini 0-100 arasında değerlendirmeleri gerekir. Bu
değerlendirmede 100 negatif taraftır ve konunun zorluğunu, ortamla çalışmanın zorluğunu ve
desteğin anlamayı zorlaştırdığını ifade eder.
Gerjets, Scheiter ve Catrambone (2004) Hart ve Staveland (1988) tarafından geliştirilen
NASA-TLX anketinin modifiye edilmiş halini kullanmışlardır. Ölçekte 3 tane soru maddesi vardır.
Bunlar çabayı(katılımcıların içeriği anlamada ne kadar çaba sarf etmek zorunda kaldıkları),
stresi(katılımcıların ne kadar güvensiz, cesareti kırılmış, sinirli stresli ve rahatsız oldukları) ve
göre taleplerini(ne kadar zihinsel ve fiziksel çaba harcadıklarını) ölçmektedir. Maddeler 0-100
puanlanmaktadır. 0 puan düşük bilişsel yükü 100 puan yüksek bilişsel yükü ifade etmektedir.
Araştırmacılar NASA-TLX anketinin Paas ve van Merrienboer (1992) tarafından geliştirilen
derecelendirme ölçeğine göre daha detaylı analize izin verdiğini ifade etmiştir ve bu sebepten
dolayı NASA-TLX anketini derecelendirme ölçeğine tercih etmişlerdir.
Kollofel, Eysink, de Jong ve Wilhelm (2009) de bilişsel yükü SOS ölçeğini kendilerince
uyarlayarak kullanmışlardır. Araştırmacılar öğrenme sırasında ve son test aşamasında ölçüm
yapmışlardır. Ölçek 6 maddeden oluşmaktadır ve 9’lu likert şeklinde puanlanmaktadır. Anketin
1 maddesi iç bilişsel yükü 3 maddesi dış bilişsel yükü 1 maddesi ilgili bilişsel yükü ölçmektedir.
6. madde de toplam bilişsel yükü ölçmektedir. Toplam bilişsel yükü ölçen bu madde Paas ve van
Merrienboer tarafından geliştirilen derecelendirme ölçeğinden uyarlanmıştır.
Bu başlık altında bahsedildiği gibi literatürde bilişsel yükü ölçmek için farklı araçlar
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise 9’lu likert derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin
kullanılmasının başlıca sebebi bazı araştırmacıların derecelendirme ölçeğinin güvenilir ve hassas
olduğu belirtmesidir(Paas, Tuovinen, Tabbers, Van Gergen, 2003) ve literatüde yaygın olarak bu
ölçeğin kullanılmasıdır. Tablo 2.1’de literatürde bilişsel yükün ölçümünde kullanılmış olarak
ölçme araçlarının kullanıldığı çalışmalar kronolojik sıraya göre gösterilmiştir.
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Tablo 2.1.
Bilişsel Yükün Ölçüldüğü ve Ölçüm Araçlarının Kullanıldığı Çalışmalar
Çalışmalar

Bilişsel Yük Ölçüm Aracı

Paas (1992)

Üretim Sistemi, İkincil
Görev
Derecelendirme Ölçeği(9)

Paas ve van Merriënboer (1993)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Paas ve van Merriënboer (1994b)

Derecelendirme Ölçeği(9),
Kalp Atış Oranı

Cerpa, Chandler, ve Sweller (1996)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Chandler ve Sweller (1996)

İkincil Görev
Derecelendirme Ölçeği(7),
St

Sweller (1988)

Marcus, Cooper, ve Sweller (1996)
Tindall-Ford, Chandler, ve Sweller
(1997)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Yeung, Jin, ve Sweller (1997)

Derecelendirme Ölçeği(9)

de Croock, van Merriënboer, ve Paas
(1998)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Kalyuga, Chandler, ve Sweller (1998)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Kalyuga, Chandler, ve Sweller (1999)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Tuovinen ve Sweller (1999)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Yeung (1999)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Kalyuga, Chandler, ve Sweller (2000)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Kalyuga, Chandler, ve Sweller (2001)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Kalyuga, Chandler, Tuovinen, ve
Sweller (2001)
Mayer ve Chandler (2001)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Zihinsel Etkinlik

Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik

Derecelendirme Ölçeği(7)

Pollock, Chandler, ve Sweller (2002)

Derecelendirme Ölçeği(7)

Stark, Mandl, Gruber, ve Renkl (2002)
Tabbers, Martens, ve van Merriënboer
(2002)
Van Gerven, Paas, van Merriënboer,
Hendriks, ve Schmidt (2002)
Van Gerven, Paas, van Merriënboer, ve
Schmidt (2002a)
Van Gerven, Paas, van Merriënboer, ve
Schmidt (2002b)
Van Gerven, Paas, van Merriënboer, ve
Schmidt (2002c)
van Merriënboer, Schuurman, de
Croock, ve Paas (2002)

Derecelendirme Ölçeği(9)

Zihinsel
Verimlilik

Derecelendirme Ölçeği(9)
Derecelendirme Ölçeği(9)
Derecelendirme Ölçeği(9)

Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik

Üretim Sistemi
Derecelendirme Ölçeği(9),
İkincil Görev
Derecelendirme Ölçeği(9)

Zihinsel
Verimlilik
Zihinsel
Verimlilik
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2.6.

İleti Tasarımı İlkeleri
Tutarlılık (Coherence): Öğrenme materyalindeki içerik öğrenme çıktısına doğrudan

katkı sağlamalıdır. Doğrudan etkisi olmayan nesneleri kullanmaktan kaçınılmalıdır(Yıldırım,
2016). Öğrenenler çalışan bellek kapasitelerini materyal üzerine sarf ederler. Materyalde ilgisiz
ve konu dışı ögelerin bulunması çalışan bellek kapasitesini gereksiz yere kullanmış olacaktır.
Bunun için materyalde kullanılan ögeler(ses, resim, video vb.) konu ile ilgili olmalıdır(Kuzu,
2011).
Dikkatin Bölünmesi (Split Attention): Farklı kaynaklardan olan bilgileri içeren
materyaller fiziksel olarak birleştirilmelidir(Yeung, Jin ve Sweller, 1998).
Fazlalık (Redundancy): Öğretim iletisi tasarlanırken sadece gerektiği kadar bilgi
kullanılması gerekmektedir(Yıldırım, 2016). Bir materyalde bulunan resim ve metin görsel
kanala hitap eder ve ikisini aynı anda taramak çalışan belleğin kapasitesini kullanacak, görsel
kanala aşırı yüklenecek ve bilişsel yük oluşturacaktır(Kuzu, 2011).
Biçemsel (Modality): Biçemsel ilkeye göre bir multimedyada kelimeler yazılı açıklama
olarak sunulmaktan ziyade sesli açıklama olarak sunulması gerekmektedir(Moreno ve Mayer,
1999).
İmleşim (Signaling): İmleşim materyaldeki önemli yerleri vurgulamak için kullanılan
italiklik, kalınlık, ok işareti gibi nesnelerdir(Yıldırım, 2016).
Çokluortam (Multimedia): Çokluortam ilkesine göre bireyler sadece yazı metinden
ziyade metinle birlikte ilgili bir grafik sunulduğunda daha iyi öğrenmektedir(Yıldırım, 2016). Bir
multimedya ögesi, anlamlı öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmış kelime ve resimlerden oluşan
bir sunumdur. Multimedya ilkesinin tanımı ikiye ayrılabilir: (a) multimedya ögesi kelimeler ve
resimler içerir ve (b) multimeya ögesi anlamlı öğrenmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Anlaşıldığı üzere, multimedya ilkesinin tanımı iki farklı şekilde yapılmıştır: kelimeler ve resimler.
kelimeler yazılı veya sözlü metin içerebilir ve resimler statik grafikler (resimler, haritalar,
grafikler ve fotoğraflar gibi) ve dinamik grafikler (animasyon ve video gibi) içerebilir. Bu
çalışmada kullanılan multimedya ögesi dinamik grafikler ve ses içermektedir. Ayrıca uzun
dinlemelerde katılımcılara dinleme metinlerinin opsiyonel olarak sunulması gerektiğinden
dolayı dinleme metinleri sınav sürecinde katılımcılara sunulmuştur.
Literatür incelendiğinde bilişsel yük kuramı ile ilgili yapılmış birçok çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmalar alan yazına büyük katkı yapmış olmakla beraber gelecek
araştırmalar içinde yol gösterici olmuştur.
Mayer (2003) çokluortam, bütünlük, mekânsal yakınlık ve bireyselleştirme ilkelerinin
etkisini incelemek üzere bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmasında bir çokluortamın sadece yazı
içeren bir basılı metne göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Mayer (1989) yaptığı başka
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bir çalışmada frenlerin nasıl çalıştığını anlatan bir öğrenme nesnesini çokluortam ilkesine göre
sunmuştur ve daha sonra öğrencilerin yaratıcı problem çözme oranlarında %79’luk bir artış
olduğunu gözlemlemiştir (akt. Mayer, 2003). Mayer (1989) yaptığı çalışmada ileti tasarımı
ilkelerinden biri olan çoklu ortam ilkesinin başarıyı artırdığını kanıtlamıştır.
Harp ve Mayer’in (1997,1998) yaptıkları çalışmalarda tutarlılık ilkesinin deneyini
yapmışlardır. Tutarlılık ilkesi materyaldeki nesnelerin öğrenme çıktısına doğrudan etki
etmesidir.

Öğrenme

çıktısına

doğrudan

etkisi

olmayan

nesnelerin

materyalde

yer

almamasıdır(Yıldırım, 2016). Şimşek oluşumunun anlatılması esnasında bir gruba sade bir
anlatımla birlikte grafik sunulmuş, diğer gruba ise bir futbolcunun şimşeğe nasıl yakalandığını
anlatan yazı ve grafikler sunulmuştur. İlk grup ikinci gruba göre araştırmanın sonundaki
probleme %90 daha yaratıcı çözüm üretmiştir(akt. Mayer, 2003). Bu bağlamda, çalışmada
tutarlılık etkisinin başarıya olan etkisi görülebilir.
Mayer, Steinhoff, Bower ve Mars (1995) yaptıkları deneylerde bilgisayar ekranında
yıldırım oluşumunu bir gruba grafik ve yazılarla birlikle sunmuşlardır. Bu grup entegre sunum
grubu olarak adlandırılmıştır. Diğer gruba ise bilgisayar ekranında yıldırım oluşum aşamalarının
grafiklerini ayrı metinlerini ayrı sunmuşlardır. Bu grup ise ayrılmış sunum grubu olarak
adlandırılmıştır. Daha sonra entegre sunum grubu ayrılmış sunum grubuna göre problem
çözmede %43 oranında daha yaratıcı çözümler üretmiştir. Bu deneyde ise araştırmacılar
mekânsal yakınlık ilkesinin deneyini yapmışlardır(akt. Mayer, 2003).
Moreno ve Mayer (2000) yaptıkları deneyde kişiselleştirme ilkesinin etkilerini
araştırmışlardır. Morene ve Mayer (2000) kişiselleştirme ilkesi için anlatımların resmi dilden
ziyade günlük dil ile yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kişiselleştirme efektinin etkisi için
daha önce bahsedilen yıldırım oluşumu grafiklerinin yanında geleneksel sunum grubunda resmi
bir dil ile anlatım yapılmış olup, kişiselleştirilmiş sunum grubunda ise üçüncü şahıs yerine birinci
ve ikinci şahıs dilinde anlatım yapılmıştır. Materyallerin tasarımları öğrencilerin bilişsel
yüklerine ve düşünme becerilerine olumlu ve olumsuz etki etmiştir. Kişiselleştirilmiş grup yani
birinci ve ikinci şahıs dilinde anlatın yapılan materyali kullanan grup, konvansiyonel gruba göre
yani resmi bir dil kullanılan materyali kullanan gruba göre %36 daha fazla yaratıcı düşünme
becerisi göstermiştir(akt. Mayer, 2003).
Dindar, Kabakçı Yurdakul ve Dönmez (2015) de çalışmalarında bilgisayar destekli
İngilizce dersi başarı testinde sabit animasyon ile grafikli animasyon kullanımını bilişsel yük
kuramı açısından incelemişlerdir. Araştırmacılar öğrencilerin cevaplama sürelerini, doğru
cevaplama oranlarını, öğrencilerine bilişsel yük bakımından kendilerini ifade etme oranlarını ve
ikinci görev yaklaşımlarını ölçmüşlerdir. Araştırmanın katılımcılarını 303 tane 7. sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak başarı testi, Paas ve van Merrienboer (1993) tarafından
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geliştirilen ve Kılıç ve Karadeniz (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan bilişsel
yük ölçeği, görsel arama, tarama, işlem hızı, zihinsel esneklik ve yönetici işlevler hakkında bilgi
almak için izleme testi ve web ortamı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sabit grafikli
grubun animasyonlu grafik grubuna göre sınavı cevaplama süresi daha düşük çıkmıştır, doğru
cevaplama oranlarında önemli bir fark çıkmamıştır, animasyon grafikli grup sabit grafikli gruba
göre ikincil görevlerde daha yüksek seviye elde etmiştir ve grupların kendilerini ifade etme
düzeylerinde önemli bir fark çıkmamıştır.
Kalyuga, Chandler ve Sweller (1999) çalışmalarında iki tane deney gerçekleştirmişlerdir.
Birinci deneyde dikkat bölünmesi ilkesi ile ilişkili problemleri biçemsel ilke ile nasıl azaltacağını
araştırmıştır. Birinci deneyin sonunda dikkat bölünmesi ile ilgili bilşsel yükü azaltmak için
biçemsel ilkenin kullanılabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretimin görsel ve işitsel kanaldan
yapılması dikkatin bölünmesi ilkesine göre bilişsel olarak yükü artırmıyor aksine bunları farklı
kanallardan işleyerek yükü hafifletmiş oluyor (Kalyuga, Chandler ve Sweller, 1999). Fakat bu
deneyde fazlalık etkisine dair bulgularda elde edilmiştir. Sesli metin grubu görsel artı sesli metin
grubundan daha üstün performans göstermiştir. Bu bağlamda görsel kullanımının fazla olduğu
tespit edilmiştir diyebiliriz.. Bu deneyin sonucunda Çift kanal kullanılan sunumların olumsuz
yanlarının olumlu yanlarından daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
Kalyuga, Chandler ve Sweller (1999) ikinci deneyde birinci deneydeki problemleri
ortadan kaldırmak için farklı bir yol denemiştir. Bu deneyde kullanılan renk kodlama tekniğinin,
dikkat bölünmesi ile ilgili bilişsel yük problemini ortadan kaldırmak için kullanılabilir olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır. Renk kodlama yönteminde renk kodlu diyagram ve metin grubu elektrik
devresi kurmak için gerekli metinde herhangi bir paragrafa tıklandığında o paragrafta söz edilen
bileşenler aynı renklerde ekranda gösterilmektedir. Renk kodlu diyagram ve metin grubu ile
bilişsel yükün ölçüldüğü 7’li derecelendirme ölçeğinde geleneksel gruba göre olumlu yönde
sonuçlar alınmıştır.
Takır (2011) çalışmasında bir dersi bilişsel yük kuramına göre yeniden tasarlamıştır.
Tasarım kapsamında öğretmen ve öğrencilere cebir konusu için yeni kitaplar hazırlanmıştır.
Yeniden tasarlanan dersin Cebir başarısı ve bilişsel yük açısından öğrenciler üzerindeki etkisini
araştırmıştır. Çalışma deneysel araştırma yöntemi ise gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol
grubuna 40’ar öğrenci atanmıştır. Deney grubuna yeni tasarlanan şekliyle ders anlatılmıştır.
Kontrol grubuna ise MEB’in mevcut programı ile ders anlatılmıştır. Araştırmada deney grubuna
anket uygulanmış ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmada da deney grubuna uygulana anket
derecelendirme ölçeğidir. Araştırmanın sonucunda bilişsel yük kuramı ilkelerine göre yeniden
tasarlanmış öğretimin cebir öğretiminde olumlu yönde etki ettiği ortaya çıkmıştır.
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Mayer (2003) çoklu ortam öğrenme bilişsel kuramına göre çoklu ortam sunumundan
gelen bilgiler ilk önce duyusal belleğe gelir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır.
Sözcükler hem kulaklar aracılığı ile hem de gözler aracılığı ile duyusal belleğe girebilir. Bilgisayar
destekli ortamlarda metinler sesli anlatım şeklinde verildiğinde işitsel kanaldan girer, resimler
de görsel kanaldan girer. Birey bu iki kaynaktan gelen bilgiyi iki farklı kanalda işler. Fakat basılı
materyallerde sözcükler de resimler de gözler aracılığı ile duyusal belleğe alınır ve ikisi de aynı
kanalda işlenir(Mayer, 2003). Bu durum işleyen bellekte bilişsel yük oluşumuna sebep olabilir.
Mayer (2003) aynı çalışmasında bu durumu ortadan kaldırabilecek bazı ileti tasarımı ilkelerle
ilgili başka araştırmacılarla yaptığı bazı deneylerin sonuçlarını açıklamıştır. Bu sonuçlarla ilgili
bazı alıntılara literatür kısmında yer verilmiştir.
Swaak ve de Jong (2001) çalışmalarında elektrik devrelerinde akım ve gerilim
kaynaklarının hareketlerini simüle etmişlerdir. Araştırma iki gruplu ön test ve son test deseninde
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bireysel olarak belli bir süre kolay ya da zor uygulamalarda
çalışmışlardır. Süreç sonunda katılımcıların bilgileri son test ile test edilmiştir.
Katılımcı grubu 16-18 yaş aralığında 41 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılar iki deney
grubuna ayrılmışlardır. İlk denek grubu, simülasyon ortamını araştıran kendi dizilerini seçmekte
serbest bırakılmış. İkinci grupta, dizi çevre tarafından büyük ölçüde kontrol edilmiştir.
Bu çalışmada araştırmacılar katılımcıların bilişsel yüklerini kendilerinin geliştirmiş
oldukları bilişsel yük ölçeği olan SOS ile ölçmüşlerdir. SOS ölçeği oturum sırasında kullanıcıların
ekranlarında her 10 dakikada bir açılmaktadır. Ölçekte katılımcılardan ortamın üç yönünün
değerlendirilmesi istenmiştir. Bunlar konu zorluğu, sistem kullanımı ve destek araçlarının
kullanılabilirliğidir. SOS ölçeği katılımcılarda 0-100 arasında bir puan vermelerini ister. Puanın
artması konunun zorlaştığını, sistemle çalışmanın zor olduğunu ve destek araçlarının
kullanılabilirliğinin zorlaştığı anlamına gelmektedir. Yapılan analizlere göre deney ve kontrol
grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır.
Gerjets, Scheiter ve Catrambone (2004) genellikle bilgi açısından zengin alanlarda başarılı
bir problem çözmenin, öğrencilere çalışılmış örneklerle sunularak kazanımları desteklenebilecek
soyut problem tipi şemaların mevcudiyetine bağlı olduğunu varsaymaktadır.
Araştırmacılar geleneksel olarak tasarlanmış çalışılmış örneklerin genellikle problem tipi
şemaların ana bileşenleri ile ilgili bilgilere odaklandığını ifade etmiştir. Bu bağlamda örneklemeli
öğrenmedeki iç bilişsel yükü, çözüm süreçleri sunma ve açıklama seviyesini molar bakış
açısından modüler bakış açısına değiştirerek azaltmaya çalışmışlardır. Modüler örneklerin
işlenmesinin daha düşük seviyede bilişsel yüke neden olduğuna ilişken kanıtlar ortaya
çıkarmışlardır. Makalelerinde incelemiş oldukları 5 tane çalışma bu kanıtları içermektedir. Bu
çalışmalardan beşincisi araştırmacılar tarafından yapılmıştır.
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Çalışmada katılımcıların bilişsel yüklerini ölçmek için Hart ve Staveland (1988)
tarafından geliştirilen NASA-TLX adlı anketin uyarlanmış versiyonunu kullanmışlardır.
Araştırmacılar bu anketin Paas ve van Merrienboer (1994) tarafından geliştirilen bilişsel yük
ölçeğine göre daha detaylı analize izin verdiğini ifade etmişlerdir. NASA-TLX anketinde üç soru
yer almaktadır ve her biri 0-100 arasında derecelendirilmektedir. Bu sorular; (Efor) öğrenme
ortamındaki içerikleri anlamaya çalışırken ne kadar çok çalışmak zorunda kaldınız? (Stres)
Öğrenme sırasında ne kadar güvensiz, cesaretsiz, sinirli, stresli ve rahatsız hissettiniz? (Görev
talebi) 0 düşük bilişsel yükü, 100 yüksek bilişsel yükü ifade etmektedir. Yapılan analizler
sonucunda modüler örneklerle öğrenirken öğretici içerikleri anlamak için daha az çalışmaları
gerektiği ortaya çıkmıştır. İkinci olarak, katılımcılar modüler örneklerle öğrenme sırasında daha
az stres yaşamışlardır. Bununla birlikte, örnek formatın öğrenme görevi ile ilgili görev talepleri
üzerinde bir etkisi olmamasına rağmen, örnek format ile öğretim açıklamaları arasında önemli
bir etkileşim vardı. Etkileşim, öğretimsel açıklamalar sağlandığında katılımcıların öğrenme
görevini molar örneklere göre modüler örneklerle daha az talepkâr olarak değerlendirmişlerdir.
Herhangi bir açıklama yapılmadığında iki örnek biçim arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır.
Kolloffel, Eysink, de Jong ve Wilhelm (2009) yaptığı çalışmada farklı sunum biçimlerinin
sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamında kombinasyon ve olasılık teorisi üzerindeki etkilerini
araştırmıştır. Araştırma da 5 farklı sunum şekli karşılaştırılmıştır. Sunum şekillerinden 3 tanesi
tek çeşit içeren bir sunum formatı kullanırken (diyagram, aritmetik gösterim veya metin) diğer 2
tanesi çoklu sunum çeşidi içermekteydi (metin+aritmetik gösterim veya diyagram+aritmetik
gösterim). Bu sunum biçimleri ön test ve son test kullanarak karşılaştırılmıştır.
Araştırmada Bilişsel yükü ölçmek için ise öz-değerlendirmeye dayalı bilişsel yük ile ilgili
bir anket kullanmıştır. Ankette 6 sorudan oluşmakta ve her bölümden sonra ekran anket
belirmektedir. Anketteki sorular Swaak ve de Jong (2001) tarafından geliştirilen SOS ölçeğinden
uyarlanmıştır ve 1 soru iç bilişsel yük, 3 soru dış bilişsel yük ve 1 soru ilgili bilişsel yükü
ölçmektedir. Geriye kalan 1 soru da toplam bilişsel yükü ölçmektedir. Bu soru Paas’ın (1992)
ölçeğinden uyarlanmıştır. Öğrenciler 9 puanlı likert ölçeğinde bilişsel yüklerini belirtmişlerdir.
Ayrıca çalışmada bilişsel yük soruları her sorulduğunda farklı sırayla ortaya çıkmıştır. Tablo
2.2’de bilişsel yükü ölçmek için kullanılan sorular gösterilmiştir.
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Tablo 2.2
Uyarlanmış SOS Ölçeği Maddeleri
Bilişsel Yük Çeşidi
İç bilişsel yük

Soru
Şu anda olasılık teorisinin ne kadar kolay yada zor olduğunu

düşünüyorsun?
Dış bilişsel yük 1

Öğrenme ortamı ile çalışmak ne kadar kolay yada zor?

Dış bilişsel yük 2

Öğrenme ortamındaki önemli ve önemsiz olan bilgileri ayırt
etmek senin için ne kadar kolay yada zor?

Dış bilişsel yük 3

Öğrenme ortamında ihtiyaç duyduğun bilgileri elde etmek
senin için ne kadar kolay yada zor?

İlgili bilişsel yük

Simülasyonu anlamak ne kadar kolay yada zordu?

Toplam yük

Son simülasyonu izlemek için harcamak zorunda kaldığın
bilişsel yük miktarını ölçek üzerinde gösteriniz.

Araştırma gerçek okul ortamında 3 saatlik bir oturumda geçekleştirilmiştir. Öğrenciler
bireysel olarak çalışmışlardır. Öğrenciler elektronik ortamda ön teste giriş yaparak oturuma
başlamışlardır.
Çalışmanın ana bulgusu, metni ve sayısal ifadeleri birleştiren bir formatın, öğrenme için
en faydalı olduğu şeklindedir. Diyagramların öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediği ve bilişsel
yükü arttırdığı bulunmuştur. Diyagramları aritmetik gösterimlerle birleştirmek bilişsel yükü
azalttı, ancak öğrenme çıktılarını iyileştirmedi.
2.7.

Bilgisayar Destekli Sınav
Bilgisayarlar pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında kullanımı da son yıllarda oldukça

popüler hale gelmiştir. Öğrencilere ders içerikleri sunmaktan öğrencileri değerlendirmeye kadar
birçok aşamada bilgisayar kullanılmaktadır(Akdemir ve Oğuz, 2008). Bireylerin bilgisayar
üzerinden aldıkları sınavlar bilgisayar destekli sınavlardır. Son yıllarda kâğıt kalem sınavlarından
bilgisayar destekli sınavlarda geçişte artış yaşanmaktadır. Kağıt kalem sınavlarından bilgisayar
destekli sınavlara geçen kurumların sayısı da gittikçe artmaktadır(Alan ve Bugbee, 1996). OECDPISA, OECD- PIAAC, NAEP gibi büyük ölçekli kurumlar bilgisayar destekli sınavlar
yapmaktadır(Lemmo ve Mariotti, 2017).
Bilgisayar destekli sınavlar öğrencilere daha doğru notlandırma, anında geri bildirim,
gerçek zamanlı puanlama ve gelişmiş güvenlik gibi avantajlar sunar. Ayrıca eğitmenler için de
sınav hazırlama süreçlerine daha az vakit harcamalarını sağlar. Böylelikle eğitmenler zayıf
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öğrencilerin performanslarını iyileştirmeleri için daha fazla vakit ayırabilirler(Segall, Doolen ve
Porter, 2005).
Bilgisayar destekli sınavların başka bir faydası da hızlı sonuçlandırma, sınav
materyallerinin transferi ve kağıt maliyetlerini azaltması ve öğrenci motivasyonunu
artırmasıdır(Kapoor ve Welch, 2011). Bu durum hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından
olumlu gibi görünmektedir. Öğrenci açısından motivasyonu artmakta öğretmen açısından ise
aynı işi daha az efor ve maliyetle yürütebilmektedir.
Bilgisayar destekli sınavlar ayrıca kağıt kalem sınavlarında mümkün olmayan
multimedya kullanımına izin vermektedir. Öğrencilerin sadece görsel kanaldan ile değil işitsel
kanaldan da uyarılmasını mümkün kılar.
Literatür incelendiğinde bilgisayar destekli sınavlarla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu
bölümden itibaren çalışmaya katkı sağlayan bilgisayar destekli sınavlarla ilgili çalışmaların bir
kısmından bahsedilmiştir.
Bilgisayar destekli sınav, gelişmiş güvenlik, doğruluk ve anında puanlama gibi test
yönetimine ilişkin faydalara sahiptir. Bilgisayar destekli sınav ile ilgili temel kaygılar, sınav
puanlarıyla ölçülen performansın, kağıt ve kalem sınavlarına eşdeğer olup olmadığı ve bilgisayar
kaygısı gibi değişkenlerin performansı etkileyip etkilemediğidir. Bilgisayar destekli sınavların
değerlendirme aracı olarak kullanılması ile birlikte kağıt kalem sınavları ile bilgisayar destekli
sınavların karşılaştırıldığı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Fakat yapılan çalışmaların
sonuçları birbirleriyle tamamen tutarlı değildir. Bazı araştırmacılar iki sınav türü arasında fark
olmadığını ifade ederken (Akdemir ve Oğuz, 2008; Perkins, 1995), bazı araştırmacılar (Chin ve
Donn, 1991) bilgisayar destekli sınavların sonuçlarını oldukça yüksek bulduklarını ifade
etmişlerdir(akt. Segall, Doolen ve Porter, 2005).
Segall ve ark. (2005) PDA’larla kağıt kalem sınavlarını kullanım etkililiği, verimlilik ve
memnuniyet açısından karşılaştıran bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada Hewlett-Packard
Jordana 720 model PDA’lar kullanılmıştır. Etkililik öğrencilerin sınav puanları ve zihinsel iş yükü
ile ölçülmüştür, verimlilik geçen zamanı ifade etmiştir ve memnuniyet de öznel bir kullanıcı
memnuniyet anketi ile ölçülmüştür. Çalışma PDA tabanlı sınavın daha verimli olduğunu
göstermiştir, yani öğrenciler, kağıt-kalem testini tamamlamak için gerekenden daha az süre
harcamışlardır. İki sınav türü arasında etkililik ve memnuniyet açısından bir fark
bulunamamıştır. Bilgisayar kaygısı, sınav türüne göre değişmemiştir. Bu nedenlerden ötürü
Segall ve ark. hem öğrenciler için (örneğin gerçek zamanlı puanlama) hem de öğretmenler için
(örneğin, puanlamaya harcanan zamandan tasarruf) avantajları olduğu gibi, PDA'ların okullar ve
üniversiteler için cazip bir test yönetimi olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca uygun boyut ve makul
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bilgi işlem gücü nedeniyle kişisel dijital asistanların (PDA'lar) bilgisayar destekli sınavlar için
potansiyel bir platform olarak ortaya çıktığını ifade etmişlerdir.
Kapoor ve Welch (2011) öğrencilerin kağıt kalem sınavındaki ve bilgisayar destekli
sınavdaki performanslarını büyük ölçekli bir eyalet çapında matematik değerlendirmesinde
karşılaştırmışlardır. Çalışma ABD’deki ortabatı eyaletlerindeki gönüllü okullar katılmıştır.
Örneklemde 689 beşinci sınıf öğrencisi (% 52,5 erkek ve% 47,5 kadın) ve 676 sekizinci sınıf
öğrencisi (% 48,1 erkek ve% 51,9 kadın) bulunmaktadır. Kağıt kalem sınavı için 5. Sınıflarda 66,
8. Sınıflarda 81 soru sorulmuştur. Bilgisayar destekli sınav için her iki grubu da 60 soru
sorulmuştur. Beşinci ve sekizinci sınıf seviyelerinde yapılan analizler, ortalama beşinci sınıf
öğrencilerinin kağıt kalem sınavlarını bilgisayar destekli sınavlardan biraz daha kolay bulduğunu
ve sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar destekli sınavı kağıt kalem sınavlarından biraz daha
kolay bulduğunu göstermektedir.
Özturan (2016) bilgisayar destekli sınavlarda ve kağıt kalemle yapılan sınavlarda
katılımcıların puanlarında değişiklik olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmada öğretmen
adayları deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldıktan sonra deney grubu vize sınavını
bilgisayar ortamında kontrol grubu ise kağıt kalem yöntemi ile almıştır. Ardından, katılımcıların
tutumlarını öğrenebilmek için anket uygulanmıştır. Son olarak ise deney grubu arasından gönüllü̈
olan kişiler ile röportaj yapılmıştır. Sonuçlar deney grubunun bilgisayar temelli sınavlara karşı
olumlu bakış sergilerken, kontrol grubunun bu tür sınavlara karşı ilgi göstermediğini ortaya
koymuştur. Benzer bir şekilde, deney grubundaki öğrencilerin çoğu bilgisayar temelli sınavların,
performanslarını artırdığını düşünmektedir. Ayrıca, deney grubu sınavları bilgisayar üzerinden
almaları halinde, sistemi rahatlıkla kullanabileceklerini düşünmektedir. Öğrencilerin bilgisayar
destekli sınavlara karşı tutumları, cinsiyet, akademik başarı ortalaması, günlük bilgisayar/
internet kullanım süresi ve bilgisayar kullanım bilgisi gibi bazı demografik faktörlere göre
değişiklik gösterebilir. Bu çalışmada, cinsiyetin herhangi bir bağlayıcı özelliği tespit edilmemiştir.
Fakat bilgisayar kullanma açısından daha donanımlı olan öğrencilerin sistemi daha rahat
kullandıkları ve daha az kaygı duydukları görü lmü ştü r. Ayrıca akademik başarı ortalaması daha
yüksek olan öğrenciler sistemi daha kolay kullanmıştır. Öğrencilerin sınav türü̈ hakkındaki
tercihleri ise şu şekildedir: Kontrol grubu kağıt kalem sınav yönteminin kullanılmasını tercih
ederken, deney grubu bilgisayar temelli sınavların da kağıt kalem sınavlar3 ile birlikte
sunulmasını tercih etmiştir. Özturan (2016) katılımcıların sınav uygulama moduna göre puanları
önemli bir değişiklik göstermediğini, ayrıca, her iki sınav türünde de geçerli ve güvenilir
sınavların uygulanması mümkün olduğunu ve bu nedenle, bilgisayarların ölçme ve
değerlendirme aracı olarak kullanılmasında herhangi bir engel olmadığını belirtmiştir.
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Özbaşı (2016) Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış (BOBUT) ve kağıt kalem testini
alan öğrencilerin görüşlerini aldığı bir tarama çalışması yapmıştır. Bu amaçla araştırmacılar 205
öğrenciden görüş almışlardır. Araştırmanın sonucuna göre kağıt kalem testini belirli bir süre
içinde yanıtlamanın kaygı verici olduğu ortaya çıkmıştır. Günlük bilgisayar kullanım süresi fazla
olan öğrenciler soruları bilgisayar ekranından okumayı tercih etmiştir. Ayrıca öğrencilerin geneli
BOBUT uygulamasının motivasyonlarını artırdığını söylemiştir.
Akdemir ve Oğuz (2008) öğrencilerin bilgisayar destekli sınavlardan aldığı puanlar ile
kağıt kalem sınavlarından aldığı puanların arasında farklılık olup olmadığını araştırmıştır. Bu
kapsamda 47 lisans öğrencisinden veri toplamıştır. Araştırma sürecinde 30 sorudan oluşan iki
farklı sınav hazırlanmıştır. Öğrenciler ilk olarak kağıt kalem formunda sınav olmuşlardır. 4 hafta
sonra aynı soruların olduğu bilgisayar destekli sınav olmuşlardır. Yapılan analizler öğrencilerin
puanlarında bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Ayrıca cinsiyet açısından da iki farklı test
formatı arasında fark çıkmamıştır.
Özalp-Yaman ve Ercil Çağıltay (2010) çalışmasında mühendislik öğrencilerinin kağıt
kalem testlerine göre bilgisayar destekli testlerde daha iyi performans gösterip göstermediğini
araştırmıştır. Araştırmaya 209 öğrenci katılmıştır. Bunların 96 tanesi bilgisayar destekli sınav
almış 113 tanesi kağıt kalem sınavı almıştır. Daha sonra 2 tanesi kadın olmak üzere sınavı alan 7
öğrenci ile görüşme yapışmıştır. Öğrencilere bilgisayar destekli sınavla ilgili ne hissettiklerini ve
düşünceleri sorulmuştur. Katılımcılar hakkında cinsiyet, bölüm, bilgisayara sahip olma durumu,
bilgisayar deneyimi ve genel not ortalaması gibi demografik bilgi toplamak için de anket
kullanılmıştır. Sınav gününde öğrenciler ilk önce anketi tamamlamışlardır sonrasında sınav
almışlardır. Toplanan veriler analiz edildiğinde bilgisayar destekli sınav ile kağıt kalem sınavı
arasında sonuçları etkilemeyecek derecede düşük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Öğrenciler sınavı
kağıt kalem formunda alsalardı puanlarının değişmeyeceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca cinsiyet ve
sınav şekli arasında da bir farklılık bulunmamıştır.
Yağcı, Ekiz ve Gelbal (2011) çalışmasında çevrimiçi sınav ortamlarının öğrencilerin
akademik başarılarına etkisini araştırmıştır. Araştırmanın katılımcıları 75 kişiden oluşmaktadır.
Araştırmada öntest-sontes kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada başarı
testi ve bilgisayar tutum ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler analiz edildiğinde çevrimiçi sınav
ortamında gerçekleştirilen sınav kağıt kalem sınavlarına göre öğrencilerin akademik başarısına
katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.
Jeong (2012) Kore’li öğrencilerin puanlarını aynı testi kullanarak bilgisayar ve kağıt
temelli sınav formatlarında karşılaştırmayı amaçlamıştır. Kore’li öğrencilerin bilgisayar, internet
ve multimedya gibi teknolojilere daha fazla maruz kalmalarına rağmen bilgisayar destekli
sınavdan aldıkları puan kağıt kalem sınavlarından aldıkları puandan daha yüksek olmamıştır.
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Yapılan analizler sonucundan Kore dili puanları ve bilim puanları arasında anlamlı bir farklılık
çıkmıştır. Bilgisayar destekli sınavdan alınan puanlar kağıt kalem sınavından alının puandan
düşük çıkmaktadır. Jeong bilgisayar destekli sınav puanlarının düşük olmasının sebebini sınav
platformunda bulunan “bir sonraki sayfaya git”, “bir sonraki soruya git”, “metnin altını çiz” gibi
talimatlardan olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca bilgisayar destekli sınav ortamı geliştiricilerine
arayüz konusunda daha dikkatli olmaları için öneride bulunmuştur.
Clariana ve Wallace (2002) kağıt kalem testi ve bilgisayar destekli testlerle ilgili birkaç
faktör hakkında araştırma yapmışlardır. Bu faktörler içerik aşinalığı, bilgisayar aşınalığı, rekabet
gücü ve cinsiyet şeklindedir. Çalışmanın katılımcı grurubu 105 kişiden oluşmaktadır ve iki gruba
ayrılmıştır. İki gruptan birisi bilgisayar destekli sınav alırken diğer grup kağıt kalem sınavı
almıştır. İki grubun sonuçları ANOVA ile analiz edilmiştir ve bilgisayar destekli sınav alan grup
içerik aşinalığı faktörü açısında daha iyi performans göstermiştir.
Zeng ve Bender (2019) ABD'de bir dişhekimliği okulunda teknoloji kabul modeli
rehberliğinde bir bilgisayar destekli sınav sisteminin (ExamSoft) uygulanmasıyla ilgili çalışma
yapmışlardır, Bu çalışmanın amacı (a) dişhekimlerinin ExamSoft'un kabulünü incelemek; (b)
kabulü etkileyen faktörleri anlamak; ve (c) ExamSoft'un öğrencilerin öğrenmesi ve sınav
performansı üzerindeki etkisini değerlendirmekti. Anket ve odak grup verileri, ExamSoft'un
öğrenciler tarafından bir test aracı olarak iyi kabul edildiğini ve öğrenmeyi destekleme
potansiyeli nedeniyle çoğu kişi tarafından kabul edildiğini ortaya koydu. Regresyon analizleri,
ExamSoft'un algılanan kullanım kolaylığının ve algılanan yararlılığının, öğrenci kabulünü önemli
ölçüde öngördüğünü göstermiştir.
Prisacari ve Danielson (2017) yaptıkları çalışmada, test modu (bilgisayara karşı kağıt
üzerinde test yapılması) ile diğer iki faktör arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır: (1) bilişsel yük ve
(2) lisans genel kimya dersi ortamında çizik kağıt kullanımı. Bilişsel yük, iki öz değerlendirme
sorusu (algılanan zihinsel çaba ve zorluk seviyesi) ile ölçülmüş ve karalama kâğıdı kullanımı
manuel olarak analiz edilmiştir. 221 öğrencinin tamamı bilgisayar veya ödev üzerinde yapılan üç
değerlendirmeyi tamamladı. Değerlendirmeler, eşit sayıda üç soru türüne (algoritmik, kavramsal
ve tanım). Genel test düzeyinde veya soru türünde bilgisayar veya kağıt tabanlı testlerin dayattığı
bilişsel yükte anlamlı bir fark yoktu. Öğrenci karalama kâğıdı kullandı çevrimiçi testlerden kağıda
dayalı, özellikle de sorular kavramsal olduğunda ve en çok algoritmik sorular için karalama kâğıdı
kullandılar. Toplamda, bu sonuçlar, öğrencilere ek bilişsel yük getirmeden, çevrimiçi testlerin
eğitim ortamlarında uygulanabileceğini desteklemektedir.
TAO

sınav

platformu

Ölçme

Değerlendirme

Uygulama

Araştırma

Merkezi

Laboratuvarında bulunan sunucularda kuruludur. Sisteme sadece laboratuvar içinden
erişilebilmektedir. Güvenlik önlemlerinden dolayı sisteme erişim dışarıya açılmamıştır.
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3.

YÖNTEM
Bu bölümde araştırma yöntemi, katılımcı, veri toplama araçları, verilerin analizi,

geçerlilik-güvenirlik, sınırlılıklar ve araştırmacının rolünden bahsedilmiştir.
3.1.

Araştırma Yöntemi
Araştırma sürecinde katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik tutumları

ile tutumlarını etkileyen faktörler ve ileti tasarım ilkelerinden multimedya ögesi kullanılarak
yeniden tasarlanan sınava yönelik bilişsel yükleri incelenmiştir. Bu kapsamda araştırma yöntemi
olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin
tercih edilmesinin sebebi durum çalışmasının “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alması ve bir olgu
ya da olayı derinlemesine inceleme olanağı sağlamasıdır(Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 289).
Woodside (2017) durum çalışmasının temel amacının katılımcıların algıları ve yaptıkları şeyi
neden yaptıkları hakkında derinlemesine bilgi vermek olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca aynı
durum içinde birden fazla kaynaktan veri toplanması gerektiğini de belirtmektedir. Büyüköztürk,
Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel (2016) durum çalışmasının bilimsel sorulara cevap
aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak görüldüğünü belirtmektedir.
Durum çalışması bazı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.
Merriam (1988) tanımlayıcı, yorumlayıcı ve değerlendirici olarak, Davey (1991) açıklayıcı
keşfetmeye dayalı, kritik olay, program yürütme, programın etkilerine dayalı, birikimli olarak,
Stake (1995) içsel, enstrumental, tek/kollektif olarak, Yin (2003) bütüncül-tek, iç içe geçmiş-tek,
bütüncül-çoklu, iç içe geçmiş-çoklu olarak ve Baxter ve Jack (2008) açıklayıcı, keşfetmeye dayalı,
tanımlayıcı,

çoklu

durum

çalışması,

içsel,

enstrumental,

kollektif

olarak

sınıflandırmışlardır(Kaleli Yılmaz, 2015). Yin (2003) durum çalışmasını dört grupta toplarken,
özelliklerine göre de keşfedici, betimleyici ve açıklayıcı durum çalışması olarak sınıflandırmıştır.
Yin (2003) açıklayıcı durum çalışmalarının gerçek hayat müdahalelerinin karmaşık olduğu
durumlarda nedensel bağlantıları açıklamaya çalışan bir soruya cevap aranıyorsa ve aynı
zamanda deneysel yöntemlerde kullanılıyorsa açıklayıcı durum çalışmasının kullanılabileceğini
ifade etmiştir(akt. Paker, 2017). Yin (2018) açıklayıcı durum çalışmalarının amacının, bazı
durumların nasıl veya neden ortaya çıktığını açıklamak olduğunu belirtmiştir. Kaleli Yılmaz
(2015) açıklayıcı durum çalışmasını bir durum hakkında bilgi vermek, bilinmeyen durumları
bilinir hale getirmek ve gerçek hayat ile ilgili bağlantıları ortaya çıkarmak amacıyla kullanıldığını
ifade etmiştir. Büyüköztürk ve diğerleri (2016) açıklayıcı durum çalışmasında nicel ve nitel
verilerin birlikte toplanarak birbirlerini tamamladığını ifade etmiştir. Durum çalışmalarında iki
farklı yöntemle veri toplanabilir: nicel veya nitel. Bir durum çalışmasında hem nitel hem nicel
yöntemlerle veriler toplanabilir. Bu sayede zengin ve birbirini teyit eden veriler elde edilmiş
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olur(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Yin (1981)’e göre durum çalışmasında veri, saha çalışmasından,
arşiv

kayıtlarından,

sözlü

raporlardan,

gözlemlerden

veya

bunların

herhangi

bir

kombinasyonundan gelebildiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da veriler görüşmelerden,
anketlerden, ölçeklerden, araştırmacı günlüklerinden ve gözlemlerden gelmiştir.
Durum çalışmalarında veriler toplandıktan sonra analiz edilip yorumlanır. Daha sonra
analiz sonuçlarından bir çıkarıma varılır. Yapılan bu çıkarım benzer durumlarda karşılaşılması
muhtemel olan sonuçlar hakkında ön bilgi sağlar. Bu yapılan çalışma BDS uygulamalarının
yaygınlaşmasına yönelik öğrenci tutumlarını ve tutumlarını etkileyen faktörleri ortaya çıkardığı
ve BDS uygulamalarının üniversite bazında daha fazla kullanılması için bir ön hazırlık olmasından
dolayı bu unsurlar çalışmada önem arz etmektedir.
Durum çalışmasında yukarıda bahsedilenleri gerçekleştirebilmek için Yıldırım ve Şimşek
(2018) durum çalışmasının sekiz aşamasından bahsetmiştir. Bu aşamalar;
1. Araştırma sorularının geliştirilmesi
2. Araştırmanın alt problemlerinin geliştirilmesi
3. Analiz biriminin belirlenmesi
4. Çalışılacak durumun belirlenmesi
5. Katılımcıların seçimi
6. Verinin toplanması ve alt problemlerle ilişkilendirilmesi
7. Veri analizi ve yorumlama
8. Raporlama
şeklindedir.
Durum çalışmaları deneysel çalışmalarda olduğu gibi istatistiksel analizlere dayanmazlar.
Bunu yerine daha spesifik olarak kişileri, olayları ya da kurumları derinlemesine inceler(Paker,
2017). Durum çalışmasında genelleme söz konusu değildir. Araştırılan duruma ilişkin çıkan
sonuçlar benzer durumlardaki olası sonuçlara yönelik deneyim sunar(Yıldırım ve Şimşek, 2018).
Bu çalışmada da aslında buna uygun şekilde Mersin Üniversitesi’nde bulunan ve açık kaynak
kodlu TAO platformu üzerine kurgulanan BDS merkezinin daha etkin ve yaygın kullanımını
sağlamak ve bu sınavlarda sınavlar tasarlanırken multimedya ögesinin daha etkin kullanımına
yönelik olarak gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Burada genelleme amacı güdülmeden sadece bu
durum ile ilgili veri toplanmış ve bu toplanan veriden elde edilen bulgular paylaşılmıştır.
Sonuç olarak, katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamına yönelik tutumları ile
katılımcıların tutumlarını etkileyen faktörleri ve bilgisayar destekli sınav ortamlarını tercih etme
nedenleri araştırılmıştır. Ayrıca katılımcıların bilişsel yük seviyeleri ölçülmüştür. Ayrıca
bilgisayar destekli sınav ile öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumları da araştırılmıştır.
Araştırma yapılırken katılımcıların hem nitel hem nicel veriler toplanmıştır. Katılımcılara
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uygulanan anket ve ölçeğin yanı sıra görüşmelerde yapılmıştır. Ayrıca süreci yönetirken aslı
uygulamada ve pilot uygulamada gözlemler de yapılmıştır.
3.2.

Araştırma Süreci
Bu kısımda durum çalışmasının aşamalarından bahsedilecektir. Aslında daha önce

bahsedildiği üzere durum çalışmasının 8 aşaması bulunmaktadır, fakat nitel araştırma
süreçlerinin pek çoğunda olduğu gibi bu sürecin ayrıntılı şekilde aktarılması büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışma özelinde durum çalışmasının 8 aşaması içerisinde TAO platformu ve
sınav merkezinin kurgulanması süreciyle ilgili bilgilerde paylaşılarak sürecin daha net
anlaşılması planlanmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde önceki bölümde belirtilen durum çalışmasının aşamaları
açıklanacaktır ve araştırma süreci hakkında bilgi verilecektir.
1. Araştırma sorularının geliştirilmesi: ilk aşamada araştırmanın problem soruları,
araştırmanın

durum

çalışmasıyla

yürütüleceği

göz

önüne

alınarak

oluşturulmuştur. Durum çalışmalarında genel olarak “nasıl” ve “niçin” sorularının
kullanıldığından araştırmanın yöntemi bölümünde bahsetmiştir. Yıldırım ve
Şimşek’e (2018) göre “nasıl” ve “niçin” sorularına ek olarak “ne“ sorusu da
kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın araştırma soruları da “niçin” ve “nedir”
şeklinde oluşturulmuştur.
2. Araştırmanın alt problemlerinin geliştirilmesi: Yıldırım ve Şimşek (2018)
araştırma sürecinde daha detaylı yanıtlar alabilmek için araştırma probleminin
alt araştırma problemine bölünmesinde yarar olacağını belirtmektedir. Bu
çalışmada iki tane alt problem belirlenmiştir. Bu alt problemler araştırma
sorusuna yanıt ararken nerelere odaklanılacağı konusunda yardımcı olmaktadır.
3. Analiz biriminin belirlenmesi: Bu aşamada durumun ne ya da kim olduğu
belirlenmektedir. Bu çalışmada analiz birimi bireylerden oluşmaktadır. Bireyler
bilgisayar destekli sınava katılan kişilerdir.
4. Çalışılacak

durumun

belirlenmesi:

bu

aşamada

çalışılacak

durum

belirlenmektedir. Çalışılacak durum araştırma problemine uygunluğu ve duruma
ulaşılabilmesi önemli bir etkendir. Bu araştırmada durum ve problem birbirine
uygundur ve gerekli kişi ve birimlerin yardımı ile ulaşılabilir bir durumdur. Bu
çalışmada hazırlık eğitimi alan İngilizce öğretmen adaylarının TAO sınav
platformunda sınava alınmaları çalışılacak durum olarak belirlenmiştir. TAO
platformu bilgisayar destekli sınav amacı güden bir platformdur. İçinde farklı
sınav formatlarına uygun farklı soru türleri bulunmaktadır. PHP tabanlı ve
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herkesin serbestçe kullanabileceği açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Bu kapsamda
araştırmanın yapıldığı kurumda hazırlık eğitimi gören İngilizce öğretmen adayları
bilgisayar destekli sınav ortamında sınav alınmıştır. İngilizce öğretmen
adaylarının daha önceden ölçücülüğü test edilmiş ve yeniden ekran tasarımları
yapılmış sorularla bilgisayar destekli sınav ortamında sınava alınması
araştırmanın durumu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın durumunda kilit rol
oynayan TAO platformu Ölçme Değerlendirme Merkezi içinde kurulu olan 50
kişilik bir bilgisayar destekli sınav laboratuvarında kuruludur. Bu laboratuvar
sınav odaklı kurulmuştur ve ana sunucu, erişim bilgisayarı ve güven kameralarını
izlendiği ekranların olduğu kontrol odasına sahiptir. Ayrıca katılımcıların
eşyalarını bırakmaları için numaralı ve kilitli dolaplar bulunmaktadır. Sınav
ortamı ile ilgili detaylı bilgi Bilgisayar Destekli Ölçme Laboratuvarı başlığında
verilmiştir. Ayrıca laboratuvardan bir görsel ekler kısmına EK 5 olarak
eklenmiştir.
5. Katılımcıların seçimi: bu aşamada kimlerin araştırmaya dahil edileceği
belirlenmektedir. Çalışma yürütülürken sınav sürecinde kullanılacak soruların
daha önceden uygulanmış geçerliği, güvenirliği, ayırt ediciliği ve güçlü belirlenmiş
sorulardan seçilmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlandığı sorular Yabancı
Diller Yüksekokulundan alınabileceği için katılımcıların hazırlık eğitimi alan
İngilizce öğretmen adayları olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada görüşme
yapılacak katılımcılar çalışmanın yapıldığı üniversitedeki İngilizce öğretmen
adayları arasından uygun örneklem yöntemi ile seçilmiştir.
6. Verilerin toplanması ve alt problemlerle ilişkilendirilmesi: durum çalışmalarında
birden fazla kaynaktan veri toplanması önerilmektedir(Yıldırım ve Şimşek, 2018).
Bu çalışmada hem nitel hem nicel yöntemlerle veriler toplanmıştır. Nitel
yöntemde görüşme ve katılımsız gözlem yoluyla veriler toplanmıştır. Nicel
yöntemde ise demografik bilgi anketi ve ölçek kullanılarak veriler toplanmıştır.
Nicel verilerden bilişsel yük ölçümü için kullanılan derecelendirme ölçeği TAO
platformu üzerinden ve bilgisayara yönelik tutum ölçeği ile demografik bilgi
anketi Google Forms üzerinden toplanmıştır.
7. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması: bu çalışmada hem nitel hem nicel
veriler toplandığında iki farklı analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin
analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ise Mann
Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
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8. Yukarıda belirtilen 7 aşama tamamlandıktan sonra çalışmanın raporlama süreci
başlatılmıştır.
Araştırma sürecinde araştırma problemi belirlendikten sonra katılımcılar uygun
örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Katılımcılar seçildikten sonra bilgisayar destekli sınav
ortamında kullanılmak üzere İngilizce bilgi testinde yer alacak olan sorular alan uzmanından
görüş alınarak Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan alınmıştır. Soruların
seçiminde ayırt edicilik ve güçlük analizlerinin yapılabilmesi için soruların daha önceden
uygulanmış ve cevaplarının erişilebilir olmasına dikkat edilmiştir. Elde edilen soruların ilk önce
ayırt edicilik ve güçlük analizleri alan uzmanı ile birlikte yapılmıştır. Analiz sonuçlarında
Biser(ayırma endeksi) değeri 0.30’dan düşük olan 6 soru testten çıkartılmıştır. Daha sonra sınav
kullanılmasına karar verilen sorular materyal tasarımı alan uzmanı ile birlikte multimedya
ögeleri eklenerek yeniden düzenlenmiştir. Sorular multimedya ögelerine dönüştürülürken
bilişsel yük ileti mesaj tasarımı ilkelerinden multimedya ilkesi göz önünden bulundurularak
dönüştürülmüştür. Yıldırım (2015) multimedya ilkesini tek başına yazılı metinden ziyade metin
ile şeklin birlikte sunulması olarak ifade etmektedir. Multimedya ilkesine göre bireyler metin ve
ilgili şekil kullanıldığında daha iyi öğrenmektedir. Fakat kullanılan multimedya konu ile ilgili
olması gerekir. Sadece motivasyon için kullanılan multimedya ögeleri öğrenmeyi olumsuz yönde
etkileyebilir. Ayrıca multimedya ilkesinin uygulanmasında biçemsel ilkenin dikkate alınması
gerekmektedir(Yıldırım, 2015). Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi biçemsel ilkeye göre hem
yazılı hem şekilsel kaynak olduğu zaman yazılı bilginin sesli olarak verilmesi gerekmektedir.
Bunun sebebi görsel kanaldaki yükün hafifletilmesidir. Çünkü hem yazı hem şekil görsel kanala
hitap ettiğinden bütün bilgi tek bir kanalda işlenmeye çalışılacak bu da görsel kanalda yük
oluşturacaktır. Yazı sesli olarak verildiğinde işitsel kanalda işlenecek ve görsel kanalın yükü
hafifletilmiş olacaktır. Ayrıca sesli anlatım kullanılacağında sesin tekrar dinlenebilmesi
sağlanmalı ve uzun sesli anlatımların mutlaka yazılı anlatım seçeneği ile desteklenmeli(Yıldırım,
2015).
Bu kapsamda alınan ve kullanımı uygun bulunan pasaj sorularının bir grubu sadece
metin, bir grubu metin ve ses, bir grubu ise metin ve video seslendirme şeklinde BDS platformuna
eklenmiştir. Sorular yeniden tasarlanırken seslendirmede kullanılmak üzere İngilizce
Öğretmenliği Bölümü’nden konuşma becerisinde yetkin ve telaffuzu ve aksanı iyi olan bir kişi
soruları seslendirmiştir. Soruları seslendiren kişi aynı zamanda özel sektörde bir dil kursunda
eğitim vermektedir. Soruların seslendirilmesinden sonra Powtoon aracı kullanılarak soru
pasajlarına uygun olarak videolar hazırlanmıştır. Hazırlanan videolar ile sesler iMovie programı
kullanılarak birleştirilmiştir. Daha sonra sorular TAO sınav platformuna yüklenmiştir. Sınav
platformunda videolu ve dinlemeli sorular için durdurma-devam ettirme ve yeniden dinleme
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imkânı sağlanmış ve uzun dinlemeler için katılımcılara yazılı metin seçeneği de sunulmuştur.
Soruların sisteme girilmesinden sonra hazırlık eğitimi almış öğrencilerle pilot çalışma
yapılmıştır. Pilot çalışma sırasında araştırmacı tarafından gözlemler yapılarak sınav süreci ve
sistemin işleyişi ile ilgili notlar tutulmuştur. Gözlem notlarına göre asıl uygulama öncesinde
sistemde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden çalışmanın araştırmacı günlüğü
kısmında bahsedilmiştir. Sınav yapıldıktan 10 gün sonra katılımcılara sınav sonuçlarını, sınav
süresini ve sınıf içinde soru bazlı puan ortalamalarını göre durumunu gösteren bir karne
verilmiştir. Bu karne ekler kısmında EK 1 olarak gösterilmiştir.

3.3.

Araştırmacının Rolü
Bu araştırmada araştırmacı uygulayıcı rolü ve araştırmacı rolü olarak iki farklı rol

üstlenmiştir. Araştırmacı uygulayıcı rolünde soruları kaynağından temin etmiş, soruların ayırt
edicilik ve güçlük değerlerini analiz etmiş, alan uzmanının görüşleri neticesinde ayırt edicilik ve
güçlük değeri düşük olan soruları çıkarmıştır. Kalan soruları ileti tasarım ilkelerini ve alan
uzmanının görüşlerini göz önünde bulundurarak yeniden tasarlamıştır. Tasarlanan soruları TAO
sınav platformuna aktarmıştır ve sınavı uygulamıştır. Uygulama sonrasında sınav sonuçlarını
sınav platformundan alıp analiz edilecek verileri ayıklamıştır. Ayrıca araştırmacı nicel verilerin
toplanması için teknoloji kabul modeli anketini hazırlamıştır. Hazırlanan anket bilgisayara
yönelik tutum ölçeği ve demografik bilgi anketi ile birlikte Google Form’lara aktarılmıştır. Anket
linki sınav esnasında sınavın son sorusu olarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca uygulayıcı
rolünde araştırmacı dil becerisini ölçen, sınıf ortamında yapılan kağıt kalem sınavlarında
gözetmenlik yapmıştır.
Araştırmacı rolünde ise araştırmacı araştırmanın doğal bir parçası olmuştur. Çünkü nitel
araştırmalarda araştırmacı nicel araştırmalarda olduğu gibi araştırmayı sadece dışarıdan
gözleyen, araştırmanın sonuçlarını belirli sayısal analizlere tabi tutan ve bunları sunan kişi
değildir. Araştırmacı katılımcıların arasında bulunur ve veri kaynağı ile birlikte hareket
eder(Yıldırım, 1999). Bu çalışmada da araştırmacı sürekli olarak veri kaynağı ile iç içe
bulunmuştur. Araştırmacı sürecinde sürekli olarak gözlemler yapmıştır. Bu gözlemler hem
araştırma sürecinin yönetiminde etkili olmuştur hem de bulgulara katkı sağlamıştır. Araştırmada
bazı bulgular gözlemlerden gelmiştir ya da gözlemlerle desteklenmiştir.
Araştırmacı sınavdan sonra görüşme yapmak için gönüllü öğrencileri belirlemiştir.
Gönüllü öğrencilerin irtibat bilgilerini alarak onlarla görüşme yapmıştır. Araştırmacı
katılımcıların da fikrini alarak onların rahat hissedecekleri sessiz bir ortamda görüşmelerini
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yapmıştır. Katılımcıların da iznini alarak görüşmeyi telefon ile ses kaydına almıştır. Etik
kurallarını da göz önüne alarak görüşme yapılan katılımcıların kişisel bilgilerini kaydetmemiştir.
3.4.

Katılımcılar
Katılımcılar çalışmanın yapıldığı üniversitenin yabancı diller yüksekokulundan 32

hazırlık İngilizce öğretmenliği öğrencisinden oluşmaktadır. 32 katılımcının 26 tanesi kız 6 tanesi
erkek öğrencidir ve hazırlık eğitimi almaktadırlar. Katılımcılar aynı hazırlık sınıfında ve aynı
bölüm öğrencileridir. Katılımcıların hazırlık eğitimi alan İngilizce öğretmen adaylarından
seçilmesinin sebebi sınav ortamında yapılacak sınavın geçerlik, güvenirlik, ayırt edicilik ve güçlük
değerlerinin belirlenmiş ve sınav için uygun olması gerekmektedir. Araştırmanın tasarımında en
önemli sorunlardan biri olan uygun soru havuzu ve buna uygun katılımcı grubuna ancak bu
şekilde ulaşılabilmiştir. Ayrıca, yabancı dil eğitimi alan uzmanlarında alınan görüşler
doğrultusunda seçilen sınav sorularının katılımcıların seviyelerine uygun olduğuna karar
verilmiştir.
Bilgisayar destekli sınav uygulaması sonrasında görüşme yapmak için 7 gönüllü katılımcı
seçilmiştir. 7 katılımcının da 4 tanesi kadın 3 tanesi erkektir. Katılımcı seçiminde uygun örneklem
yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada gönüllü katılımcılardan daha iyi veri geleceği için
görüşmeler sadece gönüllü katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. Fraenkel, Wallen ve Hyun (2012)
kolay örneklemin avantajının kolay olduğunu fakat görüşmeyi kabul eden kişilerin konu
hakkında güçlü görüşlere sahip olacağını belirtmiştir. Bu sebepten görüşme için gönüllü kişiler
seçilmiştir.
Katılımcıların hazırlık eğitimi alan İngilizce öğretmen adaylarından seçilmesinin sebebi
sınav ortamında yapılacak sınavın geçerlik, güvenirlik, ayırt edicilik ve güçlük değerlerinin
belirlenmiş ve sınav için uygun olması gerekmektedir. Bu kapsamda bu kriterlere uyan sorular
Yabancı Diller Yüksekokulunda bulunması katılımcı grubunun belirlenmesinde önemli bir etken
olmuştur. Katılımcılarla ilgili bazı bilgiler Tablo 3.1’de gösterilmiştir.
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Tablo 3.1.
Katılımcı Bilgileri
Katılımcı

Cinsiyet

Deneyim

K1

Kadın

Deneyimsiz

K2

Erkek

Deneyimli

K3

Kadın

Deneyimsiz

K4

Kadın

Deneyimsiz

K5

Erkek

Deneyimli

K6

Kadın

Deneyimli

K7

Erkek

Deneyimli

3.5.

Veri Toplama Araçları
Bu bölümde araştırma sürecinde kullanılan veri toplama araçları tanıtılmıştır. Hem nitel

hem de nicel veri toplama araçlarının kullanıldığı bu çalışmada; bilişsel yük ölçeği, görüşme
formu, bilgisayara yönelik tutum, İngilizce bilgi testi ve araştırmacı günlüğü veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır.
3.5.1. Bilişsel Yük Ölçeği
Bu çalışmada katılımcıların bilişsel yüklerini ölçmek derecelendirme ölçeği(subjective
rating scale) kullanılmıştır. Bilişsel yükü ölçmenin çok çeşitli yöntemleri vardır. Göz kırpıştırma
süresi, göz kırpıştırma gecikmesi, göz kırpıştırma oranı gibi göz ile ilgili ölçümler, EKG, ECG, kalp
atış hızı değişkenliği gibi kalp ile ilgili ölçümler, EEG, magnetoencephlographic aktiviteler,
bölgesel kan akımı gibi beyin ile ilgili ölçümler, kan basıncı, kan hacmi, vücut sıvısı analizi, kas
potansiyeli, solunum, cilt potansiyeli, konuşma gibi diğer ölçüm çeşitleri vardır(Ulusam Seçkiner
ve Toroman, 2017).
Derecelendirme ölçeğine alternatif olarak bahsedilen yöntemlere erişim pahalı ve
katılımcılardan bu yöntemlerle veri toplanması oldukça zor olduğundan literatürde bilişsel yük
kuramı ile ilgili yapılan çalışmalarda bilişsel yükü ölçmek için çoğunlukla derecelendirme ölçeği
kullanılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada da bilişsel yükü ölçmek için derecelendirme ölçeği
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan derecelendirme ölçeği EK 1’de verilmiştir.
Derecelendirme ölçeği(subjective rating scale) Paas ve van Merrienboer (1993)
tarafından geliştirilmiştir ve Kılıç ve Karadeniz (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır ve Ölçeğin kesim
noktası 5 olarak belirlenmiştir. 5’ altında kalan değerler düşük bilişsel yük, 5’in üstünde kalan
değerler yüksek bilişsel yük olarak sınıflandırılmıştır.(Kılıç ve Karadeniz, 2004). Literatür
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incelendiğinde genellikle bilişsel yükün belirlenmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda; en çok
derecelendirme ölçeğinin kullanıldığı görülmektedir(Dindar, Kabakçı Yurdakul, İnan Dönmez,
2014; Kılıç, 2009; Kalyuga, Chandler ve Sweller, 1999). Araştırma sürecinde kullanılan
dercelendirme ölçeği ekler kısmında EK 2 olarak belirtilmiştir.

3.5.2. Görüşme Formu
Görüşme formu araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formatın
hazırlanmıştır. Görüşme sorularını hazırlama sürecinde uzman görüşü alınmıştır. Görüşme
soruları ilk olarak 12 soru olarak hazırlanmıştır. Daha sonra 2 soru daha eklenerek soru sayısı
14’e çıkmıştır. Alınan uzman görüşlerine göre görüşme sorularında düzenlemeler yapılmıştır.
Görüşme sorularının düzenlenmesi ve değişiklik süreci EK 3’te belirtilmiştir. Görüşme soruları
katılımcıların bilgisayar destekli sınav deneyimlerine yönelik, bilgisayar destekli sınav
platformunun kullanılabilirliğine, katılımcıların bilgisayar destekli sınavları tercih etme
nedenlerine, katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamında multimedya kullanımı ve
katılımcıların zihinsel çabalarına ve katılımcıların bilgisayar destekli sınavlarla ilgili önerilerini
ortaya çıkarmaya yönelik sorulardır. Sınav soruları bilişsel yük kuramı ileti mesaj tasarımı
ilkelerinden multimedya ilkesine göre yeniden düzenlendiğinden dolayı katılımcıların
multimedya ögelerine yönelik tutumları da bu sorular içerisinde yer almıştır.

3.5.3. Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği
Katılımcılara uygulanan bilgisayara yönelik tutum ölçeği Aybek (2012) tarafından
geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ögeleri temsil etmektedir ve
maddelerin yarısı olumlu yarısı da olumsuz tutum bildirmektedir. Ölçek 23 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri .90 olarak hesaplanmıştır. Ölçek maddeleri seçilirken
faktör değer yük ölçütü .30 olarak alınmış altında kalan maddeler ölçeğin asıl halinde
kullanılmamıştır. Ölçeğin pilot uygulamasında .30 değerinin altında kalan bir madde çıkarılmıştır.
Bu ölçek, katılımcıların bilgisayara yönelik tutumunu ortaya çıkarmak ve bilgisayara yönelik
tutumun başka değişkenlere arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmak için kullanılmıştır.
Ölçek ekler kısmında EK 4’te gösterilmiştir.

3.5.4. İngilizce Bilgi Testi
İngilizce bilgi testi çalışmanın yapıldığı üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
soru havuzundan seçilmiştir. Soruların seçimi yapılırken daha önce uygulanmış sorular tercih
edilmiştir. Seçilen sorular 9 tane pasaj sorusudur ve her paragraf 4-6 tane soru içermektedir. Bu
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9 pasaj sorusundan 2 tanesi sınav kapsamına uymadığı için çıkarılmıştır. Daha sonra çalışmada
kullanılmak üzere kalan soruların ayırt edicilik ve güçlük değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplama
sonunda maddelerin biserial değerleri .30’un altında olan maddeler çıkarılmıştır. 7 tane pasajın
2 tanesi video ve metin, 3 tanesi ses ve metin içeren soru olarak ve 2 tanesi sadece metin içerecek
şekilde İngilizce başarı testinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Bu sorulaın öğrencilere uygunluğu
konusunda yabancı diller eğitimi bölümünde görev yapan uzmanlardan görüş alınmıştır.
Sorular seçildikten sonra multimedya ögelerini eklemek için öncelikle İngilizce
eğitiminde öğrenim gören bir kişi soruların seslendirmesini yapmıştır. Daha sonra Powtoon aracı
kullanılarak ilgili metinlerle ilgili videolar oluşturulmuştur. Oluşturulan videolarla soruların
seslendirmeleri iMovie programı aracılığıyla birleştirilerek video hazırlanmıştır. Daha sonra
hazırlana videolar TAO platformuna aktarılmıştır. Multimedya ilkesine göre seslendirme uzun
süreli olacak ise yazılı metinin beraber verilmesi gerektiğinden dolayı TAO platformunda
multimedya ile metin beraber verilmiştir. 2 soru video ögesi ve metin içerirken 3 soru ses ve
metin içerirken ve 2 soru yazılı metin olarak öğrencilere sunulmuştur.. Soruların görüntüleri
ekler kısmında EK 5’te gösterilmiştir.

3.5.5. Araştırmacı Günlüğü
Araştırmacı günlüğü araştırmacının pilot uygulama ve asıl uygulamayı kapsayan
toplamda 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Araştırmacı pilot uygulama sürecinde
katılımcıların yaşadığı sorunları, araştırmacı olarak yaşadığı sorunları, sistemsel sorunları,
ortamdan kaynaklanan sorunları ve gözlemlerini kaydetmiştir. Günlük kayıtlarına göre asıl
uygulama öncesinde bu sorunların tekrar yaşanmaması için önlemler alınmıştır. Araştırmacı
sınav süresini pilot uygulama sırasında katılıcıların tamamlama süresini göz önüne alarak
belirlemiş, sınav platformunda öğrencilerin soruları boş bırakmaması için “Geç” butonun
kaldırmış ve soruların işaretlenmeden geçilmesini engellemiştir. Araştırmacının günlüğünden bir
sayfa Ek 6’da gösterilmiştir.

3.6.

Veri Toplama Süreci
Veriler Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencilerinden toplanmıştır.

Öğrenciler Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı
bilgisayar destekli sınav salonunda sınava alınmıştır. Sınav salonun katılımcıların bütün
eşyalarını koyabilmeleri için numaralı ve anahtarlı dolaplar bulunmaktadır. Katılımcıların
eşyalarının dolaplara koyduktan sonra sınav salonuna alınmışlardır. Sınav salonunda bilgisayar
masaları bireysel çalışmak için kübikler şeklinde tasarlanmıştır. Sınav ortamında güvenlik
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kameraları bulunmakta ve kontrol odasından izlenmektedir. Ayrıca bütün sistemin kontrolünün
sağlandığı bilgisayar ve sunucu kontrol odasında bulunmaktadır. TAO platformu da bu sunucu
içerisinde kuruludur.
Sınav esnasında öğrencilere TAO bilgisayar destekli sınav platformunda 7 pasaj şeklinde
toplam 36 soru sorulmuştur. Öğrencilere sınav esnasında her soruyu sadece bir kere
görebilecekleri, önceki soruya tekrar dönemeyecekleri ve sınav bittikten sonra tekrar sınava
erişemeyecekleri söylenmiştir. Sınavda her bir pasajdan sonra öğrencilerin karşısına bilişsel yük
ölçeği çıkmıştır. Ölçek her pasaj için öğrencilerin bilişsel yük seviyelerini ölçmek amacıyla
sorulmuştur. Daha sonra sınavın sonunda, sınavın geneli için öğrencilerin bilişsel seviyelerini
belirtmeleri için ölçek tekrarlanmıştır. Sınavdan sonra öğrencilere “Bilgisayara Yönelik Tutum
Ölçeği” uygulanmıştır. Sınav sonunda gönüllü olan öğrencilerle görüşme yapılmak istenildiği
belirtilmiştir. Gönüllü olan öğrencilerin irtibat bilgileri alınarak uygun gün ve saatlerde
öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler katılımcıların izni ile ses kaydına alınmıştır. Veri
toplama süreçlerinden hem sınavın başında hem anket ve ölçeklerin başında hem de görüşme
sürecinin başında öğrenciler çalışma ve süreç hakkında bilgilendirilmiştir.

3.6.1. Bilgisayar Destekli Ölçme Laboratuvarı
Bilgisayar destekli ölçme laboratuvarı çalışmanın yapıldığı üniversitenin Ölçme
Değerlendirme Uygulama Araştırma Merkezinde kurulmuştur. Laboratuvar kurulumu bilimsel
araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar içinde bir adet sunucu bilgisayar
bir adet kontrol bilgisayarı bulunmaktadır. sınavlarda kullanılmak üzere bu laboratuvarda 50
adet thin-client bilgisayar bulunmaktadır. TAO sınav platformu kapalı bir sistem şeklinde
kullanılmakta ve sadece bu bilgisayar laboratuvarından erişilebilmektedir. Sınavların güvenliği
açısından kapalı bir sistem kurgulanmış ve dışarıdan erişime kısıtlanmıştır. Dinlemeli ve
konuşmalı sınavlar için her kullanıcının mikrofonlu kulaklığı bulunmaktadır. Kullanıcıların
sınava yanlarında hiçbir eşya bulunmadan girmelerini sağlamak için kilitli ve numaralı dolaplar
bulunmaktadır. Kullanıcıların özel eşyaları bu dolaplarda muhafaza edilmektedir. Kullanıcıların
dolap numaralarına göre salon da masalara oturmaktadırlar. Laboratuvar içerinde bulunan
kontrol odasında TAO platformunun kurulu olduğu bir sunucu ve sunucuya erişim için kullanılan
bir bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca bütün salon görüntülü ve sesli kayıt yapan kameralarla
sürekli izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. izlenmektedir. Kameralar sayesinde öğrencilerin
kopya çektikleri ya da teşebbüs ettikleri rahatça tespit edilmektedir. Laboratuvarla ilgili görseller
ekler kısmında belirtilmiştir(bkz. EK 7).
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3.6.2. TAO Sınav Platformu
TAO değerlendirme ve öğrenme verilerini birleştirip yeni bir eyleme dönüştürmeyi
sağlayan açık kaynak kodlu bir çevrimiçi sınav ortamıdır. Bu platformun üç farklı versiyonu
bulunmaktadır. Bunlar TAO Community Edition, TAO Premiun Edition ve TAO Enterprise
Edition’dır(TAO, 2017). Bu çalışmada ücretsiz sürüm olan TAO Community Edition kullanılmıştır.
Bu platformda yaklaşık 20 tane soru çeşidi(çoktan seçmeli, eşleştirme, çokluortam, sıralama, açık
uçlu, doya yükleme, kısa cevaplı sorular, bölge seçmeli sorular, boşluk doldurma, açılır menüden
seçerek boşluk doldurma, uzun cevaplı sorular) bulunmaktadır. Ayrıca bu platform sayesinde
soru bankası oluşturulabilir, çevrimiçi sınav yayınlanabilir ve sonuçlar rapor halinde elde
edilebilir. Aşağıda örnek soru türleriyle ilgili olarak TAO’dan alınmış ekran görüntüleri
bulunmaktadır. TAO platformunda yönetici rolüne sahip birisi sorular bölümünden istediği soru
çeşidini seçerek, istediği kadar soru yazarak kendi soru bankasını oluşturur. Daha sonra bu soru
bankasından sorular seçerek testler oluşturur. Platforma kaydedilen katılımcılara “testtaker” adı
verilmektedir. Yönetici testtaker grupları oluşturarak oluşturduğu testleri bu gruplarda bulunan
testtakerlara yayınlar. TAO ortamında soru ve test hazırlama aşamaları, katılımcı ekleme ve test
yayınlama aşamalarıyla sonuçları elde etme aşamaları adım adım EK 8’te belirtilmiştir.

Şekil 3.1.: TAO Örnek Soru-1(TAO, 2017)
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Şekil 3.2.: TAO Örnek Soru-2(TAO, 2017)

Şekil 3.3.: TAO Örnek Soru-3(TAO, 2017)

40

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

Şekil 3.4.: TAO Soru Türleri(TAO, 2017)
Şekil 3.1, 3.2, 3.3 ve 3.4’te TAO sınav platformuna ait ekran görüntüleri verilmiştir. Şekil
3.1, 3.2 ve 3.3 soru yazma ekranları göstermektedir, Şekil 3.4 ise soru çeşitlerinin olduğu kısmı
göstermektedir.
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3.7.

Verilerin Analizi
Bu bölümde nitel ver nicel verilerin analiz sürecinden bahsedilmiştir.

3.7.1. Nitel Verilerin Analizi
Nitel veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır.
Sınav sonunda katılımcılara görüşme yöntemiyle veri toplanacağı bildirilmiştir. Katılımcılardan
gönüllü olanların irtibat bilgileri alınmıştır. Daha sonra katılımcılarla irtibat kurularak görüşme
için randevu alınmıştır. Katılımcıların müsait oldukları bir zaman diliminde, kendilerini rahat
hissedecekleri sessiz ve uygun ortamlarda görüşme yapılmıştır.
Katılımcılarla görüşme sırasında görüşme ses kaydına alınmıştır. Daha sonra bu kayıtlar
bilgisayar ortamında metin olarak kaydedilmiştir. Görüşme kayıtları yazıya aktarılırken VLC
Player programı kullanılmıştır. Bu program sayesinde sesin oynatma hızı düşürülerek hem
dinleme hem de yazma süreci daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Tablo 3.2’de
katılımcılarla yapılan görüşmelerin ayrıntıları verilmiştir. Metin olarak kaydedilen görüşmeler
araştırmacı tarafından tümevarımsal yöntemle kodlanmıştır. Çetin (2016) içerik analizinde
kodlama şemasının 3 şekilde çıkarılabileceğini ifade etmiştir. Bunlar tümevarımsal,
tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemle tümdengelimsel yöntemin birlikte kullanılmasıdır.
Tümevarımsal yöntemde görüşme metinlerinden kodlar çıkartılır ve bu kodlardan da kategoriler
ve alt kategoriler oluşturulabilir(Çetin, 2016).
Verilerin analizinden sonra ortaya 3 tane ana kategori çıkmıştır. Bunlar sınav
ortamı, sınav platformunun kullanılabilirliği ve öğrencidir. Sınav ortamı altında bilgisayar
destekli sınav ortamının olanakları ve kâğıt kalem sınav ortamının sınırlılıkları olmak üzere 2
tane, bilgisayar destekli sınav plaltformunun kullanılabilirliği kodunun altında verimlilik,
etkililik, memnuniyet, multimedya ve yenilik olmak üzere 5 tane ve öğrenci katergorisinin altında
tutum ve yeterlilik olmak üzere 2 tane alt kategori ortaya çıkmıştır. Tablo 3.3’te bir katılımcıdan
kodlama örneği verilmiştir.
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Tablo 3.2’de katılımcıların kayıt ve görüşmelerine ilişkin sayısal değerler verilmiştir.
Tablo 3.2.
Katılımcıların Kayıt ve Görüşmelerine İlişkin Rakamlar
Katılımcı
Kayıt süresi

Görüşme sayfa sayısı

K1

12:43

4

K2

18:18

6

K3

13:06

4

K4

21:00

4

K5

19:11

5

K6

24:24

6

K7

17:58

5

Tablo 3.3.
Bir Katılımcının Görüşmesinden Kodlama Örneği
Soru ve Cevap Paragrafı

Üretilmiş Kod Örnekleri

Soru: Bilgisayar destekli sınav ortamlarını siz
ilerde derslerinizde kullanmayı tercih eder
misiniz?
Cevap: Eğer ileride bir öğretmen olursam bu
imkanım olursa kesinlikle kullanırım. (Neden)
Öğrencilerin

daha

rahat

edeceğini

düşünüyorum. Bide beni de şu şeyden
kurtarır. Ben yazılı kağıtlarını ilerde öğretmen

Sistemin kullanılabilir olması,

olduğum

Ortamın rahatlığı,

zaman

okurken

harcayacağım

zaman yerine bilgisayar ortamında herşeyi

Sistemin kullanım kolaylığı,

değerlendiren bir cevap anahtarı olması

Kâğıt kalem sınavının dezavantajı,

benim oldukça fazla zamanımı kurtarmış olur.

Zaman tasarrufu

Yani

100-150

tane

öğrencinin

cevap

anahtarını online ortamda bir program birkaç
saniye içinde kontrol etmesi demek benim en
az 5-6 saatimi harcamaktan kurtarmak
demek.
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3.7.2.

Nicel Verilerin Analizi
Nicel veriler bilişsel yük ölçeğinden, demografik bilgi anketinden ve bilgisayara yönelik

tutum ölçeğinden gelmektedir. Bilişsel yük ölçeğinin sonuçları TAO sınav platformundan
alınmıştır. Demografik bilgi anketi ve bilgisayara yönelik tutum ölçeği sonuçları Google
Form’lardan alınmıştır. Nicel verilerin analizi yapılırken katılımcı sayısı az olduğundan dolayı
normal dağılım sağlanmamıştır. Bundan dolayı analiz sürecinde parametrik olmayan analiz
yöntemlerinden Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Nicel verilerin
analizinde toplam derecelendirme ölçeği puanına göre katılımcıların sınav süresi, sınav puanı ve
bilgisayara yönelik tutum ölçeği puanına ilişkin Mann Whitney U testi yapılırken derecelendirme
ölçeğinden alınan puan 1 düşük 2 yüksek olarak kodlanarak analiz yapılmıştır. Ayrıca
derecelendirme ölçeği genel değerlendirme ifadesi sınav sürecinin geneli için ölçekten alınan
puanı belirtmektedir.

3.8.

Geçerlilik ve Güvenilirlik
Veri toplama sürecinde olduğu gibi veri analizi sürecinde de geçerlilik ve güvenilirliğe

büyük önem verilmiştir. Bu bölümde, yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarına yer
verilmiştir.

3.8.1. Üçgenleme
Güvenilirliğin sağlanması açısından bu çalışmada birden fazla veri kaynağından veri
toplanmıştır. Veri toplama sürecinin başında pilot uygulama yaparken yapılan gözlemler ve
araştırmacı günlüğü, pilot uygulamaya katılan katılımcılarla yapılan görüşmeler, asıl uygulamaya
katılan katılımcılarla yapılan görüşmeler ve tutum ölçeği veri toplamak için kullanılan farklı
kaynaklar ve farklı metotlardır.
3.8.2. Akran Bilgilendirmesi
Bu çalışmada güvenirlik için yapılan bir diğer çalışma da akran bilgilendirmesidir.
Erlandson, Harris, Skipper ve Allen, (1993) akran bilgilendirmesinin süreçle yalnız başa çıkmaya
yardım ettiğini ayrıca akranlarla ilişkiler ve görüşmeler araştırmayı dürüst tutmaya hizmet
ettiğini ifade etmiştir(akt. Şanal Erginel, 2006). Bu kapsamda sürece 2 kişi dahil edilmiştir. Birisi
BÖTE alanında yüksek lisans öğrencisi, aynı zamanda öğretmen, birisi ölçme değerlendirme
alanında yüksek lisans öğrencisidir. Bu kişiler birisi veri toplama sürecinde öğrencilere sorulacak
sınav sorularının seçiminde gerekli analizleri yaparak uygun soruların seçiminde yardımcı
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olmuştur. Diğer gözlemci ise nitel veri toplama, analiz etme ve bulguları yazma konusunda
tecrübeliydi.
3.8.3. Kodlayıcılar Arası Güvenilirlik
Nitel veri kodlarının güvenilirliğini sağlamak için araştırmacı katılımcılarla yapılan bir
görüşmeyi kodlamıştır. İkinci kodlayıcı aynı üniversitenin BÖTE bölümünde bir yüksek lisans
öğrencisidir. Güvenilirlik çalışmasından önce ikinci kodlayıcıya araştırma süreci ayrıntılı bir
şekilde anlatılmıştır. Araştırmacı ve ikinci kodlayıcı bir katılımcının görüşmesi için kodlar
oluşturmuşlardır. Daha sonra tutarsız olduğu belirlenen bazı kodlar için iki kodlayıcı hangi kodun
kullanılması gerektiği konusunda ve tutarsız olan kodların aynı anlamı taşıyıp taşımadığı
konusunda hemfikir olmuşlardır.
3.9.

Sınırlılıklar
Örneklem seçimi sürecinde istenen örnekleme ulaşmak yapılan ön çalışmalarda yabancı

diller yüksekokulunda bulunan öğrencilerin gönüllü olarak sınavlara katılmadığını dolayısı ile
daha sağlıklı verinin yabancı diller yüksekokulunda hazırlık eğitimi alan İngilizce öğretmenliği
programına kayıtlı öğrencilerin seçilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.
Araştırmanın veri toplama aşamasında ilk planlamada katılımcıların sayısının 53 olması
planlanmıştır. Veri toplama aşaması yılın ikinci döneminde gerçekleştirildiğinden bazı öğrenciler
hazırlığı geçtikleri için ve bazıları da sınava katılmadıkları için katılımcı sayısında azalma
olmuştur. Bu nedenle araştırmanın katılımcı sayısı 32 öğrenci ile sınırlı kalmıştır.
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4.

BULGULAR
Bu bölümde katılımcıların bilgisayar destekli sınav ortamını tercih etme nedenleri,

katılımcıların puan, süre ve bilişsel yük puanları arasındaki korelasyon ve katılımcıların
bilgisayara yönelik tutum puanlarının bazı değişkenlere göre analizi sorularından elde edilen
bulgular sunulmuştur.

4.1.
Katılımcıların Bilgisayar Destekli Sınav Ortamına Yönelik Tutumları ve Bu
Tutumları Etkileyen Faktörler
Araştırma kapsamında katılımcılarla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan
kategori ve alt kategoriler Tablo 4.1’de belirtilmiştir.
Tablo 4.1.
Kategori ve Alt Kategoriler
Fiziksel Ortama Yönelik Tutum

BDS Merkezi Ortamı
Kâğıt Kalem Sınav Ortamı

BDS Platformuna Yönelik Tutum

Platformun Verimliliği
Platformun Etkililiği
Platform Memnuniyeti
Platformda Multimedya Kullanımı
Platformun Yeni Olması

Sınav Sürecine Yönelik Tutum

Kaygı ve Stres
Teknoloji Yeterliliği

4.1.1. Fiziksel Ortama Yönelik Tutum
Fiziksel ortama yönelik öğrenci tutumlarını etkileyen faktörler BDS merkezi ortamının
olanakları ve kağıt kalem sınav ortamının sınırlılıkları olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir.

4.1.1.1.

BDS Merkezi Ortamı

BDS merkezinin sağladığı olanaklar daha çok fiziksel ortamın sağladığı olanaklar üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda bireysellik, ekipman avantajı, ergonomi, odak avantajı, ortam
rahatlığı, ortamın sınav amacına uygunluğu ve rahatlık katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.
Bireysellik katılımcıların sınav ortamında bireysel olarak çalışabilmesini, sınav
ortamındaki diğer kişilerden etkilenmemesini ifade etmektedir. Bireysellikle ilgili K3 “Rahat bir
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ortamdı, bireysel çalışabileceğimiz bir ortamdı…” şeklinde ki ifadesiyle ortamın bireysel olarak
çalışmak için uygun ve rahat bir ortam olduğunu ifade etmiştir.
BDS ortamının olanaklarına yönelik olarak katılımcıların BDS ortamının ekipman
noktasında daha avantajlı olduğunu belirtmişlerdir. BDS ortamının ekipman noktasında daha
avantajlı olması katılımcıların fiziksel ortama yönelik tutumlarını etkilemektedir.
Ekipman avantajı için K1 daha rahat ve anlaşılır olduğunu “Ama normal kulaklıkla
dinlediğimde daha rahat oldu daha anlaşılır oldu.” şeklinde ve aynı zamanda ekipman avantajının
bireyselliğe de atıfta bulunduğunu “Kulaklıkla sadece ben duyuyorum ben yapıyorum.” şeklinde
ifade etmiştir.
K2 dinleme etkinliklerinin klasik sınava göre daha iyi olduğunu “…Burada sadece tek fark
kulaklıkla dışarıdaki sesi izole edip daha rahat dinlememizdi…” şeklinde ifade etmiştir. Aynı
zamanda K2 kağıt kalem sınavında duymayla ilgili sıkıntıları göz önünde bulundurarak
kulaklıkların olmasını ekipman açısından bir avantaj olduğunu ifade etmiştir.
K3 kulaklıkla dinlemenin teyple dinlemeye göre daha net olduğunu ifade etmek için
“Dinlememiz daha net oluyor en azından herkes kendi dinliyor.” ve “Ama kulaklıkta daha net
anlaşılıyordu her şey söylenilen her şey çok netti.” demiştir.
K4 kulaklıkların olması sınıf ortamına göre sesleri duyma açısından, ses kalitesi açısından
ve ses odaklanma açısında daha iyi olduğunu ifade etmiştir.
K5 “Ama sınıfla kıyaslayacak olursak orada sessiz bir ortam kulaklık bütün sesi yok
edebiliyordu.” diyerek BDS ortamının sınıf ortamına göre daha sessiz olduğunu ve dış seslerin
daha iyi izole edildiğini belirtmiştir.
K6 “Ama bu şekilde bilgisayar çok mantıklı. Kendimiz dinliyoruz kendimiz ayarlıyoruz her
şeyi…” diyerek hem kullanışlılığa hem de bireyselliğe atıfta bulunmuştur.
K7 ise “Kendim kulaklıktan dinlediğim için diğerleri vocablary ve grammar testini
çözerken sen hala listening sınavında kendi sorularını kontrol edebilirsin.” Diyerek sınıf
ortamında olduğu gibi herkesin aynı anda aynı şeyi dinleyerek aynı soruları çözme
zorunluluğunu ortandan kaldırdığını ifade etmiştir.
Katılımcıların fiziksel ortama yönelik tutumlarını etkileyen bir başka faktör ise
ergonomidir. Ergonomi katılımcıların BDS ortamında fiziki açıdan ergonomik şartların daha iyi
olduğunu ve ergonomik kurallara daha uygun olduğunu ifade etmektedirler.
Ergonomi için K3 fiziksel açıdan da BDS ortamının daha sağlıklı olduğunu “Sağlık
açısından da bilgisayar tam karşımızda olduğu için daha iyi oluyor ama kâğıt üzerine sürekli
eğilerek ben boynumun ağrıdığını çok hissederim sınavın sonlarına doğru.” ifadesiyle
belirtmiştir.
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K5 de “En basitinden oturuş şekli falan derslerde en sevmediğim şey bu oluyor genelde.
Ama bilgisayarda böyle bir sıkıntı yok gayet rahat oturdum. Hakimiyet kurabiliyorum masa
üzerinde ama normal sırada ders çalışırken böyle bir durum olmuyor.” diyerek BDS ortamının
ergonomik açıdan ve aynı zamanda sınav esnasında ya da ders çalışırken yapılan işe daha hâkim
olduğunu ifade etmiştir.
Odak avantajı da katılımcıların fiziksel ortama yönelik tutumlarını etkilediğini ifade
ettikleri bir başka faktördür. Katılımcıların BDS ortamında sınav esnasında daha iyi
odaklandıklarını söylemişlerdir. BDS ortamında katılımcılar dış etmenlerden
Odak avantajı için katılımcılardan gelen geri dönütler şu şekilde olmuştur. K2 BDS
ortamının sınava odaklanmasında yardımcı olduğunu ve daha iyi odaklanmasını sağladığını
“Daha da odaklanmama yardımcı oldu. Odaklanmamı daha da artırdı.” diyerek ifade etmiştir.
K4 ise “Direk odak oluyor bilgisayarın başındasın ve direk ona odaklanıyorsun etrafında
rahatsız edecek bir şey olmuyor.” diyerek BDS ortamının daha iyi odaklanmaya yardımcı
olduğunu ve sınıf ortamında göre dış etkenlerden gelen dikkat dağıtıcı unsurlardan daha iyi
arındığını ifade etmiştir. K4 aynı zamanda “Birebir dinlediğimiz için direk kulaklıktan
odaklanabiliyorsun odak problemi yaşamıyorsun. O yüzden çok vaktimizi yemedi.” diyerek odak
avantajının ekipmanlar sayesinde olduğunu belirtmiştir.
BDS ortamının rahat olması katılımcıların fiziksel ortama yönelik tutumlarını etkileyen
bir diğer faktördür. Bütün katılımcılar sınavın yapıldığı ortamın gayet rahat olduğunu ifade
etmiştir. Ortamın çalışma ve sınav açısından daha rahat olduğunu belirtmişlerdir.
K3 “Rahat bir ortam bireysel çalışabileceğimiz bir ortamdı.” bireyselliği ve K7 “Ortam
iyiydi benim için. En önemli nokta sessiz olması.” diyerek ortamın sessizliğini vurgulamıştır.
Katılımcıların tutumunu etkileyen bir başka durum ise BDS ortamının dinleme
etkinliklerinin olduğu sınavlar için daha uygun olmasıdır. Katılımcıların dinleme etkinliklerini
kulaklıklardan bireysel olarak yapabilmektedirler. Bunun yanında dinleme parçalarını
durdurma, devam ettirme ve ileri geri alma şanslarına sahip olmaktadırlar. Bu durum da
katılımcıların tutumlarını etkilemektedir. Bununla ilgili görüş sadece bir katılımcıdan çıkmıştır.
K1 BDS ortamının dinleme sınavları için uygun olduğunu ifade etmiştir. Daha başka çıkan
kodlarda da katılımcılar bu görüşe kuvvet verecek başka görüşler bildirmişlerdir.
Katılımcıların tutumunu etkileyen bir başka faktör rahatlık faktörüdür. Rahatlık, yukarıda
bahsedilen ortam rahatlığı ile kısmen benzerlik göstermekle beraber ayrıldığı noktalar da
bulunmaktadır. Burada katılımcılara BDS ortamının onlara nasıl hissettirdiği sorulmuştur. Bu
kapsamda katılımcıların K1, K3 ve K6 ilk deneyimleri olduğundan dolayı tedirgin ve kaygılı
hissettiklerini söylese de sınava başladıktan sonra rahat hissettiklerini ifade etmişlerdir. K2, K4,
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K5, K7 ise daha önceden deneyimleri olduğundan ya da bilgisayara aşina olduklarından
tedirginlik, korku ya da kaygı hissetmediklerini belirtmişlerdir.

4.1.1.2.

Kâğıt Kalem Sınav Ortamını

Fiziksel ortama yönelik öğrenci tutumlarını etkileyen bir diğer faktör de kağıt kalem
ortamının sınırlılıklarıdır. Bu nedenle kağıt kalem ortamında sınav uygulanırken katılımcılar
yaşadıkları bazı problemlerden bahsetmişlerdir.
Bazı katılımcılar ekipman yetersizliğini bir sınırlılık olarak görmüştür. Sınıf ortamının
dinlemeli sınavlar için yeterli teknik ekipmana sahip olmadığını ifade etmiştir. Ekipman
yetersizliği için K1 “Bir de hani teypten dinliyoruz zaten çok fazla şey oluyordu. Uğultulu bir ses
vardı.” ve “Arkada oturursak ses gelmiyor sürekli sıkıntılar yaşanıyor.” demiştir. K1 dinlemeli
sınavlarda teyplerin kullanılması sesin iletimi için aslında yetersiz olduğunu ifade etmektedir.
K2 ise “Bunda arkaya ses gitmiyor veya en öndeki çok fazla ses duyuyor. Kalabalık oluyor
net duyulmuyor.” K4 kulakların olmasının ses açısından sınıf ortamına göre bir avantaj olduğunu
ifade etmiştir. K5 sınıf ortamında kullanılan teyplerin dinleme etkinliklerinde teypten kaynaklı
duyma problemleri yaşadıklarını “Biz bunu sınıfta yaptığımızda eski bir teyple yapıyoruz ön sıra
duyabiliyor arka sıra duyamıyor cızırtılar falan filan…” şeklinde ifade etmiştir. K6 da sınıf
ortamının teyple dinleme etkinlikleri yapılmasına uygun olmadığını “Önlere oturmazsak hiçbir
şey anlayamıyoruz. Çünkü arkalara çok net bir şekilde ses gelmiyor. Hocaya sesini açmasını
söylüyoruz bu sefer öndekiler rahatsız oluyor.” diyerek belirtmiştir.
Katılımcılar kağıt kalemle yapılan sınavlarda karşılaştıkları olumsuzlukları da ifade
etmişlerdir. K2 kâğıt ve kalemden kaynaklı olan problemleri ve işaretlemelerden kaynaklı
yapılabilecek bazı hataları “Yazı üstünde istediğimizi tam olarak anlatamayabiliriz ve çözerken
okumada hızlı geçmek için kaydırma yapabiliriz. Benim arkadaşım kaydırma yapmıştı.” şeklinde
ve yazı yazma ve silmeden kaynaklanabilecek hataları da “Çünkü biz kalemle yazı yazdığımızda
silgi ile silebiliyoruz… Üst satır siliniyor veya silemeyeceğimiz bir şey oluyor veya noktalama
yanlışları oluyor. Kâğıt kalem olduğu için hoca okuyamıyor.” şeklinde ifade etmiştir.
K3 de kağıt kalem sınavının dezavantajlarını belirtirken sınıf ortamına vurgu yapmıştır.
Bununla alakalı olarak “Oldu ki arka sıralara düştüm tamamen dinleme sınavın bitti. Ben çoğu kez
dinleme sınavlarını boş verdiğimi hatırlıyorum hiçbir şey anlamadığım için.” demiştir. Kağıt
kalem sınav ortamının sınırlılığı katılımcının başarısını olumsuz yönde etkilemiştir.
Yine K3 kağıt kalem sınav ortamının verimsizliğini de “Sınıfta teypten dinleme yaptığımız
için pek verimli olmuyor. Anlayamadığım çok yer oluyordu.” diyerek ifade etmiştir.
K5 ise kağıt kalem sınavlarının dezavantajını dinleme etkinliklerinde esneklik olmadığını
vurgulayarak ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak “Kâğıt kalemde bir videoyu kendi isteğime göre
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istediğim zaman durdurup devam ettirme gibi bir şansımız yok.” ifadesini ve “Bunu sınıf
ortamında yaparken herkes aynı anda dinliyor bitince de bitiyor kaçırdığın yerler kaçıp gidiyor.”
ifadesini kullanarak dezavantajı belirtmiştir.
K7 da yine kâğıt kalemden kaynaklanan hataları vurgulayarak kağıt kalem sınavının
dezavantajını belirtmiştir. Bu kapsamda “Bir hata yaptığın zaman bir silme yaptığın zaman kayma
yaptığın zaman diğer kelimeyi de siliyorsun eksik oluyor.” ifadesini kullanmıştır.
Katılımcılar kâğıt kalem sınavlarında odak problem yaşadıklarını ifade etmiştir. Odak
probleminde katılımcılar kâğıt kalem sınavlarında sınav odaklanırken zorluk yaşadıklarını bazen
odaklanamadıklarını ifade etmişlerdir. Bununla ilgili olarak K2 “Ama biz metni dinlerken soruyu
okuyoruz istemsizce soruya bakıyoruz o arada metni dinlemeye odaklanamıyoruz.” ifadesini
kullanarak sınıf ortamında odaklanmanın daha zor olduğunu ifade etmiştir.
K3 ise odaklanma noktasında yaşadığı problemi “Sınıf büyük bir sınıf ses yeterince
dağılıyor o yüzden fazla netleşemiyoruz yoğunlaşamıyoruz sesin üzerinde, anlayamadığımız çoğu
yer oluyor.” şeklinde ifade etmiştir.
Ayrıca katılımcılar kâğıt kalem sınav ortamının dinleme etkinliği olan sınavlar için uygun
olmadığını belirtmişlerdir. Burada katılımcıları sınıf ortamının sınav amacına uygun olmadığını
ifade etmişlerdir. Bu kapsamda K1 “Çok önde oturursak bu sefer uğultuyu çok alıyoruz.” demiştir.
Diğer katılımcılar da ortamın amacına uygunsuzluğunu sınıf ortamının büyük olduğunu ve tek bir
teybin sesi eşit seviyede iletemediğini bu nedenle odaklanmanın zor olduğunu ayrıca sınıf içinde
çıkan seslerin kulaklık gibi bir ekipmanla izole edilmediğinden dolayı dikkat dağıttığını ifade
etmişlerdir.
Kâğıt kalem sınavlarında daha fazla zaman harcadıklarını ifade eden katılımcılar da
olmuştur. K1 zaman harcama konusunda normal sınavlarda dinleme olmayan paragraflarda daha
çok okuması gerektiğini dolayısıyla daha çok zaman harcadığını ifade etmiştir.
K2 “…Ama daha sonra hiçbir multimedya ögesi olmadan soruyu okuduğumda birkaç kere
yukarı çıkıp tekrar okuduğumu hatırlıyorum….” diyerek yine okumak için daha fazla zaman
harcadığını ifade etmiştir. Yine K2 “Sadece paragraf olsaydı ben o paragrafı büyük ihtimalle üç
dört kere okuyacaktım.” ifadesiyle dinlemeli sorularda yani sadece metinlerin olduğu sorularda
daha fazla zaman harcadığını ifade etmiştir.
K3 ise yazma sınavlarını vurgulayarak kâğıt kalemle yazı yazmanın daha fazla zaman
kaybettirdiğini ifade etmiştir. Bu konuda “Kağıt kalem yönteminde hem daha fazla süre
kaybediyoruz yazma ile uğraşırken yanlış yazdım sileyim düzelteyim falan…” ifadesini
kullanmıştır.
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Ayrıca K4 “Hocalarımız birkaç kez dinletmek zorunda kalıyor.” diyerek dinleme
parçalarının birkaç kez dinletildiğini ve bu da bazı öğrenciler için fazladan zaman harcama
anlamına geldiğini ifade etmiştir.
K5 ise zaman harcamaya öğretmen tarafından bakarak öğretmenlerin kâğıt kalem
sınavlarını değerlendirmekte oldukça fazla zaman harcadığını belirten “Çoğu öğretmen yazılı
kağıtlarını okumakta gecikiyorlar.” ifadesini kullanmışlardır.
K7 da yazma sınavlarını vurgulayarak yanlışları silerken zaman harcadığını ifade etmiştir.
Bununla ilgili “Bir kelimeyi yanlış yazdığın zaman tekrar siliyorum bu çok zaman kaybı yaşatıyor.”
ifadesini kullanmıştır.

4.1.2. BDS Platformuna Yönelik Tutum
BDS platformuna yönelik tutumu etkileyen 5 ana faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler
platformun verimliliği, platformun etkililiği, platform memnuniyeti, platformda multimedya
kullanımı, ve platformun öğrenciler için yeni olması olarak belirtilmiştir. Bu faktörlerle ilgili
ayrıntılar aşağıda katılımcı görüşleri ile birlikte verilmiştir.
BDS platformuna yönelik tutumu etkileyen verimlilik, etkililik ve memnuniyet literatürde
ISO 9241-210:2010 kullanılabilirlik standardına dayanmaktadır. Bu standarda göre etkililik
kullanıcıların belirli hedeflere doğru eksiksiz olarak ulaşmasıdır. Verimlilik kullanıcıların belirli
hedeflere doğru ve eksiksiz olarak ulaşması ve bu hedeflere ulaşmak için harcanan kaynaklar
arasındaki ilişkinin verimliliğidir. Memnuniyet ise kullanıcıların rahatı ve sistemin kullanımına
yönelik olumlu tutumlarıdır(ISO 9241-210, 2010). Aşağıda bunlara yönelik ayrıntılara da yer
verilecektir.

4.1.2.1.

Platformun Verimliliği

Verimlilik kullanıcıların belirli hedeflere doğru ve eksiksiz olarak ulaşması ve bu
hedeflere ulaşmak için harcanan kaynaklar arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Burada
katılımcıların BDS ortamının ya da bilgisayar destekli sınav platformunun avantajlarından, daha
az sürede daha çok iş yapılabileceğinden bahsetmektedirler.
Katılımcılardan sınav sonrası öğrencilerin başarılarının takibinin kolay olduğunu ifade
eden görüşler elde edilmiştir. K7 sınavlar bilgisayar destekli ortamlarda yapıldığında ya da ödev
gibi ders sonrası etkinlikler de dahil olmak üzere bilgisayar destekli ortamlarda
gerçekleştirildiğinde öğrencilerin başarılarının takibinin daha kolay olduğunu ifade etmiştir.
BDS verimliliği için de bir katılımcı bilgisayar destekli sınavların kağıt kalemle
gerçekleştirilen sınavlara kıyasla daha verimli geçtiğini ifade etmiştir. K7 bunu sınavlarda videolu
sorularda hem dinleme ile beraber görsellerin olduğunu vurgulayarak ifade etmiştir.
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Verimlilik konusunda katılımcılar BDS’nin kağıt kalem sınavına göre daha avantajlı
olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu görüşleri BDS avantajı ifade edilmiştir.
Bu hususta K2 “…Yani bizim yapabileceğimiz yanlışlıkları minimuma indirmiş oluyor…”
diyerek yanlışlıkları azalttığını ifade etmiştir. Ayrıca yine K2 “…Ama bilgisayar üzerinden bir
writing sınavına girdiğimiz zaman bu çok daha kolay olabilirdi….” şeklindeki ifadesinde BDS’nin
süreci kolaylaştırdığından bahsetmiştir.
K3 ise “Çünkü daha kolay anlayabiliyordum daha kolay görebilyordum soruları.”
şeklindeki ifadesinde bilgisayar destekli sınavların diğer sınavlara göre daha kolay olduğunu
ifade etmiştir. Ayrıca “Burada bireysel hem görüp hem dinlediğim için daha çok anladım daha iyi
yapabildiğimi düşünüyorum.” şeklindeki ifadesinde de BDS’nin bireysellik ve kolaylık yönlerine
dikkat çekmiştir.
Katılımcılar genelde BDS’nin avantajlı, kullanılabilir ve kolay olduğunu ifade ederken bazı
katılımcılar da aslında BDS’nin bazı dezavantajlı yönleri olduğunu belirmiştir. Katılımcıların bu
yöndeki görüşleri BDS dezavantajı olarak ifade edilmiştir.
K2 “…Hem video izleyip hem aşağı tarafataki bir metni okumaya çalışınca arada bir
kopluk oluyor…” şeklindeki ifadesinde videolu sorularda hem video izleyip hem soruları okumak
istediğinde aslında sorularla video arasında bir kopukluk yaşadığını ifade etmektedir. Bu durum
katılımcı için dikkat dağınıklığını ifade etmektedir.
K5 ise BDS ortamındaki mouse click seslerinden dolayı rahatsızlığını ifade etmek için
“…Sınavı odaklanmayı bıraktığın bir anda mouse click sesleri gelebiliyordu….” ifadesini
kullanmıştır. Sınav ortamında herkes mouse ise tıklayarak sınavını yaptığı için bu durum bazen
rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

4.1.2.2.

Platformun Etkililiği

Etkililik kullanıcıların belirli hedeflere doğru eksiksiz olarak ulaşmasıdır. Etkililikle ilgili
katılımcılar sınav sürecinde zaman tasarrufu sağladığını, daha akılda kalıcı olduğunu ve
bilgisayar destekli sınavların daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir.
K7, sınavda görsellerin kullanılmasının anlamayı kolaylaştırdığını ifade etmiştir. Bu
konuda K7 bunu “Görsel hafıza artırdı aynı şekilde” diyerek ifade etmiştir. Burada katılımcı
görsel hafızadan da faydalanarak sınav sorularını daha kolay anladığını ifade etmektedir.
Zaman tasarrufu konusunda katılımcılar BDS’nin klasik sınav yöntemine göre zamandan
tasarruf ettirdiğini ifade etmiştir. K1 “Ama bilgisayar destekli sınavlarda bir dinleyişte maksimum
iki dinleyişte yapılabiliyordu.” şeklindeki ifadesiyle kağıt kalem sınavına göre dinleme ve soruyu
anlama konusunda zamandan tasarruf ettiğini ifade etmiştir. K1 ayrıca zaman tasarrufu için
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“Hemen anlaşılıyor hemen yapılıyor bu da süre kısmında daha etkili bir yöntem oluyor.” şeklinde
bir ifade kullanmıştır.
K2 yine dinlemeli sorularda ses kaydı ile metni birlikte takip ettiğinde sadece bir seferde
anladığını belirtmek için “…Aynı zamanda alttaki metni takip edince tek sefer dinleyip okumam
yardımcı oldu soruları çözerken...” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Yine K2 “…Ama burada hem
videoyu izlediğim zaman hem de ses kaydını dinleyerek paragrafı okuduğum zaman süreyi bayağı
bir azalttı. Yani beş kere okumaktansa iki kere okumuş oldum dinlediğim için….” şeklindeki
ifadesiyle okuma kullanılan multimedya ve seslerin sınavı tamamlama süresini ciddi anlamda
kısalttığını ifade etmiştir. K2 de olaya öğretmen tarafından bakarak “Ben yazılı kağıtlarını ileride
öğretmen olduğumda okurken harcayacağım zaman yerine bilgisayar ortamında her şeyi
değerlendiren bir cevap anahtarı olması benim oldukça fazla zamanımı kurtarmış olur.” şeklinde
bir ifade kullanmıştır. Öğretmenin de BDS’yi kullandığında zamandan tasarruf ettiğini
belirtmiştir.
K4 sınavda yazmak yerine tıklayarak yapmanın süreyi kısalttığını ifade etmek için
“Dinleyip yazmak yerine tıklıyorsun yazma ile vakit kaybetmiyorsun.” demiştir.
K5 sonuçların öğrenilmesi konusunda da süreden tasarruf edildiğini ifade etmek için
“Bilgisayar üzerinden sonuçlar direk geliyor.” demiştir. BDS’de sonuçların ilan edilmesi kağıt
kalem sınavına göre bekleme süresini ciddi anlamda azaltmaktadır. Ayrıca K5 “Mesela biz bu
sınavı normalde yapsaydık herkes bir listeningi aynı anda dinleyip aynı anda bitirecekti. Ben
burada kafama göre yani kolay bulduğum yere hızlıca geçerek zor bulduğum yeri yavaş yavaş
tekrar tekrar dinledim.” diyerek zaman tasarrufuna ve esnekliğe dikkat çekmiştir.
K7 “Test sınavında silgi ve kalem gibi onlardan oluşabilecek problemlerden dolayı daha
az vakit kaybediyorsun.” şeklinde bir ifade kullanarak süreden tasarruf edildiğini ifade etmiştir.
Katılımcılar BDS’de multimedya ve görsellerin kullanılmasını daha akılda kalıcı olduğunu
ifade etmiştir. Yalnız K2 bununla ilgili olarak klasik sınav yönteminde akılda tutmanın
zorluğundan bahsetmiştir. “Gözümüzü kapatıp dinlemeye çalışsak bu seferde dinlediğimiz her
şeyi aklımızda tutamıyoruz, yabancı bir dil olduğu için sorudakini unutuyoruz.” diyerek kağıt
kalem sınavlarının dezavantajından bahsetmiştir. Akılda kalıcılıkla ilgili olarak daha başka
kodlarda katılımcıların başka görüşlerine yer verilmiştir.
Katılımcılar BDS’nin normal sınavlara göre daha anlaşılır olduğunu da ifade etmiştir. K1
“Normal sınavlara göre biraz daha anlaşılırdı sınav.” demiştir. K3 de “…Çünkü daha kolay
anlayabiliyordum, daha kolay görebiliyordum soruları, sınıfta bu kadar rahat olmuyordum
sınavlarda….” demiştir. Bu görüşlerden BDS ortamlarında aslında kâğıt kalemle yapılan
sınavlara göre daha anlaşılır sınavlar hazırlanabileceği ortaya çıkmaktadır.
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K1 “…Dinlemelerimiz kulaklıkla olduğu için daha etkili olduğunu düşünüyorum…”
demiştir. Kulaklıkların olması sınav sürecinde daha etkili olduğunu ifade etmektedir.

4.1.2.3.

Platform Memnuniyeti

Memnuniyet alt kategorisinde çıkan eğlenceli, başarı, kağıt kalem sınavlarında
başarısızlık ve beceri geliştirme gibi kavramlar bu bölümde katılımcılar tarafından belirtilmiştir..
Memnuniyet ise kullanıcıların rahatı ve sistemin kullanımına yönelik olumlu tutumları
olarak ifade edilmektedir. Araştırma sürecinde görüşme yapılan bütün katılımcılar BDS sınav
ortamından ve bilgisayar destekli sınav platformundan memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.
ayrıca yapılan görüşmelerden ve gözlemlerden de katılımcıların BDS ortamına yönelik olumlu
tutum sergiledikleri söylenebilir. Katılımcılar farklı açılardan BDS ortamının eğlenceli olduğunu
ifade etmiştir.
Katılımcılar bilgisayar destekli sınavın kağıt kalem sınavlarına göre daha eğlenceli
olduğunu belirmiştir. K1 kağıt kalem sınavları için “Klişe oldu biraz artık” demiştir ve BDS için
“Daha ilginç şeyler daha çok ilgi çeker” demiştir.
K2 “Pek yazı yazmayı sevmeyen biri olduğum için bilgisayar ortamı daha eğlenceli idi.”
demiştir.
K3 kâğıt kalem sınavlarının zaman kaybettirdiği ve yorucu olduğu için bilgisayar destekli
sınavları daha eğlenceli bulduğunu ifade etmiştir.
K5 oturuş pozisyonuna dikkat çekerek bilgisayar ortamının daha eğlenceli olduğunu ifade
etmiştir. K5 “En basitinden oturuş şekli falan derslerde en sevmediğim şey bu oluyor genelde.”
demiştir.
K6 “Belki de uzun süredir hep böyle kağıt kalem ilkokuldan beri ondan da sıkılmış
olabiliriz.” diyerek kağıt kalem sınavlarının klişe olduğunu dikkat çekmiştir.
K7 “Yazı işi yıllardır sevmediğim bir şey.” şeklindeki ifadesinde kağıt kalem sınavlarında
yazı yazmaktan hoşnutsuzluğunu ifade etmiştir.
Katılımcılar BDS’nin başarılarını olumlu yönde etkilediğine dair görüşlerini de
belirtmişlerdir. K1 “Onlar olmasaydı daha da kötü yapma ihtimalim vardı. Zor geçme ihtimalim
vardı.” şeklindeki ifadesinde BDS ortamında kullanılan multimedya ve görsellerin başarıyı
etkilediğine dikkat çekmiştir. Ayrıca “Hemen anlaşılıyor hemen yapılıyor bu da puan kısmında
daha etkili bir yöntem oluyor.” diyerek yine başarıya dikkat çekmiştir.
K3 “Sene başından beri böyle olsaydı ben ortalamanın daha yüksek olacağını
düşünüyordum.” şeklindeki ifadesinde ise yine kağıt kalem sınavlarındaki başarısızlığına dikkat
çekmiştir.
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Ayrıca bir katılımcı kağıt kalem sınavlarının dinleme becerilerinin gelişmesi
açısından BDS ortamının daha iyi olduğunu ifade etmiştir.K4 “Bu becerileri geliştirmek için bu
yöntemleri kullanmamız daha etkili bence.” diyerek BDS ortamının özellikle dinleme becerisini
geliştirmede etkili olduğunu ifade etmiştir.

4.1.2.4.

Platformda Multimedya Kullanımı

Platforma multimedya kullanımı katılımcılar tarafından platforma yönelik tutumlarına
olumlu katkı sağlamıştır. BDS ortamında farklı multimedya ögelerinin kullanılmasının yararlı
olabileceği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
Multimedyayla ilgili katılımcılardan BDS ortamında multimedyaların kullanılmasının
sınav esnasında katılımcıları nasıl etkilediği ile ilgili görüşler alınmıştır. K2 “Video kısmında
akılda kalması için küçük küçük imgeler ile vurgulamışlardı.” diyerek multimedyanın akılda
kalıcılığı artırdığını ifade etmektedir.
K5 “Hem video hem ses ikisi aynı anda daha kolay oluyordu.” demiştir. K5 multimedyanın
sınavı kolaylaştırdığını vurgulamıştır. K6 multimedya kullanımının sınav sürecinde özellikle
telaffuz noktasında kendisini olumlu etkilediğini söylemiştir.
Ayrıca K6 “Videodan cevabı bulabiliyoruz” diyerek multimedyaların hem başarıya hem
zaman tasarrufuna katkıda bulunduğunu ifade etmiştir.
K7 da multimedyaların görsel hafızanın yardımıyla başarıya etki eden bir unsur olduğunu
ifade etmiştir.
K6 dinlemeli sorularda tonlamaya dikkat çekmiştir. K6 “Karşıdan birisi okuyunca her
şeye dikkat ederek okuyor orada bir şeyler anlayabiliyorum ama kendim okuyunca vurgulamayı
yakalayamıyorum belki de o vurgu yaptığı bir şeyi cevaptır.” diyerek dinlemeli sorulardaki
tonlamanın önemine dikkat çekmiştir. K4 da tonlamanın önemini vurgulamak için “Ses tonunu
ayarlamak çok önemli. Tonlama ile içeriği daha iyi anlayabiliyorsun. Tonlamadan dolayı
kolaylaştırdı.” demiştir.
Görsellik de aslında multimedyaya refer eden bir başka görüştür. Katılımcılardan K1
“Normal sınıftakine göre daha rahattım. Çünkü soruları daha kolay anlayabiliyordum daha kolay
görebiliyordum.” diyerek görselliğin etkisini vurgulamıştır.
K2 “Hem yazılı metni hem sesi bir arada veya videodaki emojilerin vurgulanmasını
gördüğümüz için bir nevi akılda kalıcı bir şekilde öğrencilere hitap ediyordu.” diyerek görselliğe
ve görsellikle beraber akılda kalıcılığa da dikkat çekmiştir.
K4 “Görsel olması insanı daha çok etkiliyor.” diyerek görseller kullanmanın daha etkili
olduğunu vurgulamıştır.
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K5 “Animasyonları gördüm fena değildi. Sadece kulağı çalıştırmaktansa göz ve kulak
beraber daha etkili olur.” demiştir. K5 bu görüşünde aslında bilişsel yük ileti tasarımı ilkelerinden
modality ilkesine de dikkat çekmiştir. Modality ilkesi literatür kısmında bahsedildiği üzere
mesajın iletiminde tek kanal kullanmak yerine mesajın görsel ve işitsel kanaldan iletiminin
verimli olduğunu açıklar.
Katılımcılardan sınavda harcadıkları zihinsel çaba ile ilgili alınan görüşlere de yer
verilmiştir. K3 “Paragraflarda bilmediğim kelimeler olunca anlamını paragraftan çıkarmaya
çalışıyordum. Orada sadece zihinsel çaba harcıyordum.” diyerek herhangi bir multimedya
ögesinin kullanılmadı soru türlerinde diğer soru türlerine göre daha fazla zihinsel çaba
harcadığını ifade etmiştir.
K4 “Kâğıt kalemde hem düşünüyorsun yakalamaya çalışıyorsun kelimeyi yazmayla
uğraşıyorsun bu büyük bir sorun zaten ama bilgisayarda öyle bir sorun yok önünde her şey.”
şeklinde belirttiği görüşünde kâğıt kalem sınavlarında daha çok zihinsel çaba harcadığını
belirtmiştir. Ayrıca bilgisayarda her şeyin önünde olmasıyla pratikliği de vurgulamıştır.
K6 “Herhangi bir multimedya ögesinin kullanılmadığı soru türü daha çok yordu sürekli
sürekli okudum. Sesli sorularda hiçbir sıkıntı yaşamadım dinledim tonlama da çok işime yaradı
çünkü birçok şey çıkıyordu oradan.” diyerek multimedya kullanılan soruların multimedya
kullanılmayan sorulara göre daha az zihinsel çaba gerektirdiğini ifade etmiştir.
K1 “Sadece paragrafın olduğu soru türlerinde daha çok okumam lazımdı bu sefer anlamak
için daha çok çaba harcamam gerekiyordu, en güzeli videolu sorulardı, sadece dinlemeli sonunda
orta derece çaba harcadım” demiştir.
K5 de “Bu sınavda dinleme vardı o yüzden bilgisayarda daha az çaba sarf edebiliyorum.
Kâğıt kalem sınavlarında kendi isteğime göre istediğim zaman devam ettirme gibi bir şansımız
yok bunu bilgisayarda rahatlıkla yapabiliyorum anladığım yerde daha hızlı geçebiliyorum.”
diyerek daha az zihinsel çaba sarf ettiğini ve zamandan da tasarruf ettiğini ifade etmiştir.
Bir katılımcı dinlemeli sorularda pasajın da yazılı olarak verilmesini fazlalık olarak
görmüştür. Bu kapsamda K4 “Ses ve yazının aynı anda olması bana mantıklı gelmedi.” şeklinde
görüş belirtmiştir. Katılımcı burada multimedyanın olumsuz bir yönüne dikkat çekmek istemiştir.
Fakat önceki bölümlerde belirtildiği gibi multimedya ögesi kullanılırken eğer uzun metinler
seslendiriliyorsa yazılı metin de katılımcılara sunulması gerektiği savunulmaktadır.
Katılımcılar kağıt kalem sınavlarındaki uyaranların tek bir kanala hitap ettiğini ifade
etmektedirler. Fakat BDS ortamında uyaranlar iki kanala da hitap etmektedir.
K1 tek kanal kodu ile ilgili “Kâğıt kalem sınavlarında listening bölümünde dinlerken hani
görmüyorduk sadece duymamız gerekiyordu.” şeklinde görüş belirtmiştir. Burada katılımcı kâğıt
kalem sınavlarında daha çok çaba harcadığını ifade etmektedir. Videolu sorular işitsel kanalla
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beraber görsel kanala da hitap ettiği için daha az çaba harcamaya sebep olmaktadır. Bu durum da
yine modality ilkesine atıfta bulunmaktadır.

4.1.2.5.

Platformun Öğrenciler İçin Yeni Olması

Platformun öğrenciler için yeni olması da katılımcıların tutumlarını olumlu etkilemiştir.
Örneğin, K4’ün de belirttiği gibi “Mesela kâğıt psikolojisi var insanda her zaman. Bu
değişik bir şey. Hani bunu yendik bir nevi. Gelirken biraz gerginlik sınav sonunda o gerginlik
kalmamıştı.” şeklindeki görüşüyle yeniliğin olumlu etkisinden bahsetmektedir.
Ayrıca gelişen teknolojinin insan hayatı ve eğitim süreçlerini olumlu etkilediğini belirten
katılımcılar bu konuda şunu belirtmişlerdir: “Teknoloji sürekli gelişiyor zamanla kağıt kalem
yöntemi de kalkacak bence.”[K6]. Böylece katılımcılar aslında kağıt kalem sınavlarının
kalkacağını düşündüklerini ve yeni teknolojik ölçme araçlarına alışmaları gerektiğini
belirtmişlerdir.

4.1.3. Sınav Sürecine Yönelik Tutum
Sınav sürecine yönelik tutumu etkileyen iki temel faktör ortaya çıkmıştır. Bunlar kaygı ve
stres ile teknoloji yeterliliğidir. Kaygı ve stres ile teknoloji yeterliliği alt kategoriler katılımcıların
bilgisayar destekli sınav sürecine yönelik tutumlarını etkileyen faktörler olarak ortaya
çıkmaktadır.

4.1.3.1.

Kaygı ve Stres

BDS’ye yönelik tutum da katılımcıların BDS sürecinde yaşadıkları kaygı ve stres
durumlarını ifade edilmektedir.
K1 ilk deneyimi olduğu için sınavın başında tedirgin olduğunu belirtmiştir. K1 “Daha önce
hiç böyle bir deneyimim olmadı o yüzden biraz korkuyordum.” şeklinde BDS’ye yönelik
korkusunu belirmiştir. K4 da “İlk başlangıçta biraz kaygılı oluyor yani daha önce hiç böyle
deneyimimiz olmamıştı. Ama sonrasında etkili olduğunu görebiliyorsun.” şeklinde belirttiği
görüşünde deneyimsizliğinden dolayı kaygılı olduğunu ifade etmiştir fakat aynı zaman ilk
deneyiminde bilgisayar destekli sınavların etkililiğini fark etmiştir.
Katılımcılar not açısında da BDS ortamında kaygı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. K1
“Notumuzu etkileyeceğinden dolayı yapamazsam diye düşünüyordum.” şeklindeki ifadesiyle not
kaygısını dile getirmiştir.
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Zaman kaygısı katılıcının BDS sürecinde yaşadığı zaman kaygısını ifade etmektedir. K4
sınav platformunun kendisi için yeni olmasından dolayı süre açısından kaygılandığını ifade
etmiştir: “Zamanı kontrol etme kaygısı oluyor yeni olduğum için zorlandım.”

4.1.3.2.

Teknoloji Yeterliliği

Teknoloji yeterliliği sınav sürecine yönelik tutumları etkileyen önemli bir faktör olarak
ortaya çıkmıştır. Bu konuda katılımcılar bilgisayar kullanım düzeyi ve bilgisayar destekli sınav
deneyimi konusunda yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir.
K5 sistem ile çalışmak sorusuna “Benim açımdan kolay çünkü bayağı alışkınım.” şeklinde
cevap vererek bilgisayara olan aşinalığını ifade etmiştir. K7 korku, tedirginlik, kaygı vs. gibi
hislerinin olmamasını “Her zaman bilgisayarın başında olduğumuz için belki onun da rahatlığı
olabilir.” şeklindeki görüşü ile ifade etmiştir.
K7 TAO sınav platformunda zorlanmamasının nedeni olarak deneyimli olduğunu
belirten “Önceden bir tecrübem olması belki birazdan günümün çoğunu bilgisayar başında
harcıyor olmamdan kaynaklanabilir.” ifadesini kullanmıştır.
Bilgisayar kullanım yetersizliği kodu ile ilgili K1 BDS’ye yönelik olarak kendini yetersiz
gördüğünü ifade etmiştir. Bunun sebebi olarak “Bilgisayarla da pek aram olmadı bu konuda
yetersiz hissediyorum kendimi.” şeklindeki ifadeyi kullanmıştır.
K2 bilgisayar konusunda deneyimli olmasına rağmen sınav esnasın bilgisayar kullanımı
noktasında yetersiz olan kişileri gördüğünü ifade etmiştir: “Ben pek zorlanmadım ama bilmeyen
kişilerin zorlandığını gördüm.”
K4 da BDS’ye yönelik olarak kendini yetersiz gördüğünü “Yeterli görmüyorum çünkü
eksiğim bu konuda. Çok pratik yapmam lazım bilgisayar kullanma becerisi açısından kendimi
yeterli görmüyorum.” şeklinde ifade etmiştir.
K6 da “Ben daha çok telefon ve tablet kullanıyorum bilgisayardan anlamıyorum. Mesela
klavye kullanmadım ki bir şekilde sunum hazırlasam da telefon üzerinden hazırlıyorum.” diyerek
daha çok telefon aşina olduğunu bilgisayara aşina olmadığını ve bilgisayar kullanımında yetersiz
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca K6’a BDS’ye yönelik kendini yeterli görüp görmediği
sorulduğunda “Biraz daha bilgisayar kullanmayı öğrensem daha da katkısı olacak.” şeklinde görüş
alınmıştır. K6 henüz kendini yeterli görmediğini ifade etmiştir.
Daha önceden bilgisayar destekli sınav deneyimi olan 4 katılımcı bulunmaktadır. Bu
katılımcıların sınav sürecinde bilgisayar kullanımı noktasında zorluk çekmedikleri gözlenmiştir.
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4.2.
Katılımcıların Süre, Sınav Puanı ve Bilişsel Yük Puanının Korelasyonuna Yönelik
Bulgular
Bu bölümde çalışmanın araştırma sorularından ikincisi olan katılımcıların süre, sınav
puanı ve bilişel yük puanlarının arasında bir ilişkinin olup olmadığına yönelik bulgular Tablo
4.2’de sunulmuştur.
Tablo 4.2
Süre, Sınav Puanı ve Bilişsel Yük Korelasyon Tablosu
Toplam
Ölçek
Puanı
Toplam
Pearson
1
ölçek
Correlation
puanı
Sig. (2tailed)
N
32
Toplam
süre

Toplam
puan

Toplam
Süre

Toplam
Puan

,308

,200

,086

,273

32

32

1

-,432*

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

,308

32

32

32

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

-,200

-,432*

1

,273

,014

32

32

,086

,014

32

*.Correlation is significant at the 0.05 level(2-tailed)
Katılımcıların sınav tamamlama süreleri, sınav puanları ve derecelendirme ölçeğine
verdikleri cevaplar arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı
kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizlere göre katılımcıların sınav tamamlama süreleri ile
sınav puanları arasında korelasyonun düşük ve negatif (r=-,432, n=32 ve p<.05) olduğu
görülmüştür.
Katılımcıların sesli soru grubundan aldıkları derecelendirme ölçeği puanı, soruların
tamamlanma süreleri ve sesli sorulardan alınan sınav puanı değişkeni arasındaki ilişkiye yönelik
bulgular Tablo 4.3’te sunulmuştur.
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Tablo 4.3.
Sesli Soruların Ölçek, Süre ve Puanlarına Yönelik Korelasyon Tablosu

Sesli Soruların
Pearson
Derecelendirme Correlation
Ölçeği
Sig. (2-tailed)
N

Sesli Soruların
Derecelendirme
Ölçeği
1

Sesli Soruların
Tamamlanma
Süreleri
,387*

32

,029
32

,065
32

1

-,357*

32
-,357*

,045
32
1

,045
32

32

Sesli Soruların
Tamamlanma
Süreleri

Pearson
,387*
Correlation
Sig. (2-tailed)
,029
N
32
Sesli Sorulardan Pearson
-,330
Alınan Puanlar Correlation
Sig. (2-tailed)
,065
N
32
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sesli Sorulardan
Alınan Puanlar
-,330

Katılımcıların sınav tamamlama süreleri, sınav puanları ve derecelendirme ölçeğine
verdikleri cevaplar arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı
kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizlere göre katılımcıların sesli soruları tamamlama
süreleri ile sesli sorulardan aldıkları derecelendirme ölçeği puanı arasında düşük ve pozitif
(r=,387, n=32 ve p<,05) ve sesli soruları tamamlama süreleri ile sınav puanları arasında düşük
ve negatif (r=-,387, n=32 ve r<,05) bir ilişki çıkmıştır.
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4.3.
Katılımcıların Bazı Değişkenlerle Derecelendirme Ölçeği Puanı, Derecelendirme
Ölçeği Genel Değerlendirme Puanı, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik
Tutum Puanlarının Analizine Yönelik Bulgular
Bu bölümde katılımcılara uygulanan anket ve ölçeklerden elde edilen veriler
doğrultusunda katılımcıların bilgisayara sahip olma durumuna göre, katılımcıların cinsiyetine
göre, katılımcıların yaşlarına göre, katılımcıların internet kullanım sürelerine göre, katılımcıların
internet bağlantısına sahip olma durumuna göre, katılımcıların bilgisayar destekli sınav
deneyimlerine göre, katılımcıların anne eğitim düzeylerine göre ve katılımcıların baba eğitim
düzeylerine göre derecelendirme ölçeği puanı, derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanı,
sınav süres, sınav puanı ve bilgisayara yönelik tutum puanlarının arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığına yönelik analizlere ver yerilmiştir.
Bilgisayara sahip olma durumu ile ölçek puanı, süre, sınav puanı ve bilgisayara yönelik
tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır.
Yapılan analize ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.4’de verilmiştir.
Tablo 4.4.
Bilgisayara Sahip Olma Durumuna Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme
Ölçeği Genel Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına
İlişkin Mann Whitney U Testi
Bilgisayara
Sıra
Sıra
U
p
N
Sahip Olma
Ortalamaları Toplamları
Derecelendirme Ölçeği

Evet

18

17,06

307,00

Puanı

Hayır

14

15,79

221,00

Derecelendirme Ölçeği

Evet

18

15,28

275,00

14

18,07

253,00

Evet

18

14,50

261,00

Hayır

14

19,07

267,00

Evet

18

16,56

298,00

Hayır

14

16,43

230,00

Evet

18

18,19

327,50

Hayır

14

14,32

200,50

Genel Değerlendirme Puanı Hayır
Sınav Süresi

Sınav Puanı

Bilgisayara Yönelik Tutum

116

0,722

104

0,419

90

0,180

125

0,985

95,5

0,251

Tablo 4.4 incelendiğinde; bilgisayara sahip olma durumuna göre katılımcıların
derecelendirme

ölçeği

puanının

sıra

ortalamaları

arasında

anlamlı

fark

olmadığı

görülmektedir(U=116, p>0,05). Bilgisayara sahip olma durumuna göre katılımcıların
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derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark
olmadığı görülmektedir(U=104, p>0,05). Bilgisayara sahip olma durumuna göre katılımcıların
sınav

tamamlama

sürelerinin

sıra

ortalamaları

arasında

anlamlı

fark

olmadığı

görülmektedir(U=90, p>0,05). Bilgisayara sahip olma durumuna göre katılımcıların sınav puanı
sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=125, p>0,05 Bilgisayara sahip
olma durumuna göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı sıra ortalaması arasında
anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=95,5, p>0,05).
Cinsiyet değişkeni ile ölçek puanı, süre, sınav puanı

ve bilgisayara yönelik tutum

değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır.
Yapılan analize ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.5’de verilmiştir.
Tablo 4.5
Cinsiyete Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme Ölçeği Genel
Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin Mann
Whitney U Testi
Cinsiyet
N
Sıra
Sıra
U
p
Ortalamaları

Toplamları

Derecelendirme Ölçeği

Kız

26

16,98

441,50

Puanı

Erkek

6

14,42

86,50

Derecelendirme Ölçeği

Kız

26

16,79

435,50

6

15,25

91,50

Kız

26

16,27

423,00

Erkek

6

17,50

105,00

Kız

26

15,25

396,50

Erkek

6

21,92

131,50

Kız

26

17,00

442,00

Erkek

6

14,33

86,00

Genel Değerlendirme Puanı Erkek
Sınav Süresi

Sınav Puanı

Bilgisayara Yönelik Tutum

65,5

0,556

70,5

0,724

72

0,796

45,5

0,119

65

0,556

Tablo 4.5 incelendiğinde; cinsiyete göre katılımcıların derecelendirme ölçeği puanının
sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=65,5, p>0,05). Cinsiyete göre
katılımcıların derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanının sıra ortalamaları arasında
anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=63, p>0,05). Cinsiyete göre katılımcıların sınav
tamamlama sürelerinin sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=72,
p>0,05). Cinsiyete göre katılımcıların sınav puanı sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı
görülmektedir(U=45,5, p>0,05). Cinsiyete göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı sıra
ortalaması arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=65, p>0,05).
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Yaş değişkeni ile ölçek puanı, süre, sınav puanı ve bilgisayara yönelik tutum değişkenleri
arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan analizle
ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.6’da verilmiştir.
Tablo 4.6
Yaşa Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme Ölçeği Genel Değerlendirme,
Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi
Yaş
N
Sıra
Sıra
U
p
Ortalamaları Toplamları
Derecelendirme Ölçeği

18-20

Puanı

21 ve üstü

Derecelendirme Ölçeği

18-20

Genel Değerlendirme Puanı 21 ve üstü
18-20

Sınav Süresi

21 ve üstü

Sınav Puanı

18-20
21 ve üstü

Bilgisayara Yönelik Tutum

18-20
21 ve üstü

24

16,56

397,50

8

16,31

130,50

24

15,98

383,50

8

18,06

144,50

24

15,42

370,00

8

19,75

158,00

24

18,60

446,50

8

10,19

81,50

24

17,19

412,50

8

14,44

115,50

94,5

0,949

83,5

0,593

70

0,273

45,5

0,026

79,5

0,480

Tablo 4.6 incelendiğinde; Yaşa göre katılımcıların derecelendirme ölçeği puanının sıra
ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=94,5, p>0,05). Yaşa göre
katılımcıların derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanının sıra ortalamaları arasında
anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=93,5, p>0,05). Yaşa göre katılımcıların sınav tamamlama
sürelerinin sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=70, p>0,05). Yaşa
göre

katılımcıların

sınav

puanı

sıra

ortalamaları

arasında

anlamlı

fark

olduğu

görülmektedir(U=45,5, p<0,05). Yaşa göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı sıra
ortalaması arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=79,5, p>0,05).
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İnternet kullanımı değişkeni ile ölçek puanı, süre, sınav puanı ve bilgisayara yönelik
tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır.
Yapılan analize ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.7’de verişmiştir.
Tablo 4.7
İnternet Kullanım Sürelerine Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme Ölçeği
Genel Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin
Mann Whitney U Testi
İnternet
N
Sıra
Sıra
U
p
Kullanım Süresi

Ortalamaları Toplamları

Derecelendirme Ölçeği

0-4 saat

16

17,75

284,00

Puanı

5 saat ve üzeri

16

15,25

244,00

Derecelendirme Ölçeği

0-4 saat

16

17,44

279,00

16

15,56

249,50

0-4 saat

16

20,31

325,00

5 saat ve üzeri

16

12,69

203,00

0-4 saat

16

13,31

213,00

5 saat ve üzeri

16

19,69

315,00

0-4 saat

16

14,97

239,50 103,5 0,361

5 saat ve üzeri

16

18,03

288,50

Genel Değerlendirme Puanı 5 saat ve üzeri
Sınav Süresi
Sınav Puanı
Bilgisayara Yönelik Tutum

108 0,468
113 0,590
67 0,021
77 0,056

Tablo 4.7 incelendiğinde; İnternet kullanım süresine göre katılımcıların derecelendirme
ölçeği puanının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=108, p>0,05).
İnternet kullanım süresine göre katılımcıların derecelendirme ölçeği genel değerlendirme
puanının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=113, p>0,05).
İnternet kullanım süresine göre katılımcıların sınav tamamlama sürelerinin sıra ortalamaları
arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir(U=67, p<0,05). İnternet kullanım süresine göre
katılımcıların sınav puanı sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir(U=77,
p<0,05). İnternet kullanım süresine göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı sıra
ortalaması arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=103,5, p>0,05).
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İnternet bağlantısına sahip olma durumu ile ölçek puanı, süre, sınav puanı ve bilgisayara
yönelik tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi
yapılmıştır. Yapılan analizle ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.8’de verilmiştir.
Tablo 4.8
İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumuna Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği,
Derecelendirme Ölçeği Genel Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik
Tutum Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi
İnternet
N
Sıra
Sıra
U
p
Bağlantısı

Ortalamaları

Toplamları

na Sahip
Olma
Derecelendirme Ölçeği

Evet

27

15,74

425,00

Puanı

Hayır

5

20,60

103,00

Derecelendirme Ölçeği

Evet

27

15,83

427,50 49,5 0,361

5

20,10

100,50

Evet

27

16,37

442,00

Hayır

5

17,20

86,00

Evet

27

17,00

459,00

Hayır

5

13,80

69,00

Evet

27

16,87

Hayır

5

14,50

Genel Değerlendirme Puanı Hayır
Sınav Süresi
Sınav Puanı
Bilgisayara Yönelik Tutum

47 0,310

64 0,880
54

0,51

455,50 57,5 0,614
72,50

Tablo 4.8 incelendiğinde; İnternet bağlantısına sahip olma durumuna göre katılımcıların
derecelendirme

ölçeği

puanının

sıra

ortalamaları

arasında

anlamlı

fark

olmadığı

görülmektedir(U=47, p>0,05). İnternet bağlantısına sahip olma durumuna göre katılımcıların
derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark
olmadığı görülmektedir(U=49,5, p>0,05). İnternet bağlantısına sahip olma durumuna göre
katılımcıların sınav tamamlama sürelerinin sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı
görülmektedir(U=64, p<0,05). İnternet bağlantısına sahip olma durumuna göre katılımcıların
sınav puanı sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=54, p<0,05).
İnternet bağlantısına sahip olma durumuna göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı
sıra ortalaması arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=57,5, p>0,05).
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Bilgisayar destekli sınav olma deneyimine göre ölçek puanı, süre, sınav puanı ve
bilgisayara yönelik tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney
U testi yapılmıştır. Yapılan analizle ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.9’da verilmiştir.
Tablo 4.9
Bilgisayar Destekli Sınav Deneyimine Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği,
Derecelendirme Ölçeği Genel Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik
Tutum Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi
Bilgisayar
N
Sıra
Sıra
U
p
Destekli Sınav

Ortalamaları

Toplamları

Deneyimi
6

Evet

Derecelendirme Ölçeği
Puanı

Evet

Genel Değerlendirme Puanı

Hayır

Evet

6

13,83

443,50
83,00 60, 0,4

26

17,12

445,00

6

23,33

140,00

08

37 0,0

26

14,92

388,00

6

15,83

95,00

74 0,8
69

Hayır
Bilgisayara Yönelik Tutum

17,06

94

49

Hayır
Sınav Puanı

26

5

Evet

Sınav Süresi

84,50 63, 0,4
5

Hayır

Derecelendirme Ölçeği

14,08

Evet

26

16,65

6

14,58

433,00
87,50 66, 0,5
5

Hayır

26

16,94

88

440,50

Tablo 4.9 incelendiğinde; Bilgisayar destekli sınav deneyimine göre katılımcıların
derecelendirme

ölçeği

puanının

sıra

ortalamaları

arasında

anlamlı

fark

olmadığı

görülmektedir(U=63,5, p>0,05). Bilgisayar destekli sınav deneyimine göre katılımcıların
derecelendirme ölçeği genel değerlendirme puanının sıra ortalamaları arasında anlamlı fark
olmadığı

görülmektedir(U=60,5,

p>0,05).

Bilgisayar destekli

sınav deneyimine

göre

katılımcıların sınav tamamlama sürelerinin sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu
görülmektedir(U=37, p<0,05). Bilgisayar destekli sınav deneyimine göre katılımcıların sınav
puanı sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=74, p>0,05). Bilgisayar
destekli sınav deneyimine göre katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanı sıra ortalaması
arasında anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=66,5, p>0,05).
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Katılımcıların annelerinin eğitim durumuna göre ölçek puanı, süre, sınav puanı ve
bilgisayara yönelik tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Kruskal Wallis
testi yapılmıştır. Yapılan analizle ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.10’da verilmiştir.
Tablo 4.10
Anne Eğitim Düzeyine Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme Ölçeği Genel
Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin
Kruskal Wallis Testi
Anne
N
Sıra
sd
p
Anlamlı
2
Eğitim

Ortalaması

Fark

Düzeyi
Derecelendirme
Ölçeği Puanı
Derecelendirme
Ölçeği Genel
Değerlendirme
Puanı

Sınav Süresi

Sınav Puanı

Bilgisayara Yönelik
Tutum

İlkokul

12

11,25

Ortaokul

3

20,50

Lise

9

18,17

Üniversite

8

21,00

İlkokul

12

14,58

Ortaokul

3

18,33

Lise

9

18,00

Üniversite

8

17,00

İlkokul

12

17,25

Ortaokul

3

12,67

Lise

9

12,56

Üniversite

8

21,25

İlkokul

12

16,50

Ortaokul

3

16,67

Lise

9

22,94

Üniversite

8

9,19

İlkokul

12

10,88

Ortaokul

3

10,33

Lise

9

21,56

Üniversite

8

21,56

3

6,450

0,092

-

3

0,926

0,819

-

3

4,220

0,239

-

3

9,283

0,026

1-4

3

10,602 0,014

1-3,1-4

Tablo 4.10 incelendiğinde; anne eğitim düzeyine göre katılımcıların derecelendirme
ölçeği puanında fark olmadığı görülmüştür(2=0,926, p>0,05). Anne eğitim düzeyine göre
katılımcıların

derecelendirme

ölçeği

genel

değerlendirme

puanında

fark

olmadı

görüşmüştür(2=6,450, p>0,05). Anne eğitim düzeyine göre katılımcıların sınav sürelerinde fark
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olmadığı görülmüştür(2=4,220, p>0,005). Anne eğitim düzeyine göre katılımcıların sınav
puanında fark olduğu görülmüştür(2=9,283, p<0,005). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu
anlamak için Mann Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan Mann Whitney U testi sonucunda
üniversite-lise grupları arasında fark olduğu anlaşılmıştır. Anne eğitim düzeyine göre
katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanında anlamlı fark olduğu görülmüştür(2=10,602,
p<0,05).
Katılımcıların babalarının eğitim durumuna göre ölçek puanı, süre, sınav puanı ve
bilgisayara yönelik tutum değişkenleri arasında fark olup olmadığını anlamak için Kruskal Wallis
testi yapılmıştır. Yapılan analizle ilişkin istatistiksel bilgiler Tablo 4.11’de verilmiştir.
Tablo 4.11
Baba Eğitim Düzeyine Göre Katılımcıların Derecelendirme Ölçeği, Derecelendirme Ölçeği Genel
Değerlendirme, Sınav Süresi, Sınav Puanı ve Bilgisayara Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin
Kruskal Wallis Testi
Baba Eğitim
N
Sıra
sd
p
Anlamlı
2
Düzeyi

Ortalaması

İlkokul

6

11,42

Derecelendirme

Ortaokul

7

22,57

Ölçeği Puanı

Lise

12

14,25

Üniversite

7

18,64

Derecelendirme

İlkokul

6

17,17

Ölçeği Genel

Ortaokul

7

20,79

Değerlendirme

Lise

12

14,21

Puanı

Üniversite

7

15,57

İlkokul

6

14,83

Ortaokul

7

13,71

12

16,42

Üniversite

7

20,86

İlkokul

6

17,58

Ortaokul

7

20,93

12

15,58

Üniversite

7

12,71

İlkokul

6

14,83

Bilgisayara

Ortaokul

7

13,21

Yönelik Tutum

Lise

12

17,29

7

19,86

Sınav Süresi

Sınav Puanı

Lise

Lise

Üniversite

Fark
3 5,769

0,123

-

3 2,428

0,488

-

3 2,318

0,509

-

3 2,950

0,399

-

3 2,039

0,564

-
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Tablo 4.11 incelendiğinde; Baba eğitim düzeyine göre katılımcıların derecelendirme
ölçeği puanında fark olmadığı görülmüştür(2=5,769, p>0,05). Baba eğitim düzeyine göre
katılımcıların

derecelendirme

ölçeği

genel

değerlendirme

puanında

fark

olmadı

görüşmüştür(2=2,428, p>0,05). Baba eğitim düzeyine göre katılımcıların sınav sürelerinde fark
olmadığı görülmüştür(2=2,318, p>0,005). Baba eğitim düzeyine göre katılımcıların sınav
puanında fark olmadığı görülmüştür(2=2,950, p>0,005). Baba eğitim düzeyine göre
katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanında anlamlı fark olmadığı görülmüştür(2=2,039,
p>0,05).

4.4.

Katılımcıların Soru Bazlı Bilişsel Yük Puanlarına İlişkin Bulgular

Tablo 4.12.
Katılımcıların Soru Bazlı Bilişsel Yük Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistik Tablosu
N Minimum Maksimum Toplam Ortalama Varyans
Derecelendirme Ölçeği 1 32
2,00
7,00
164,00
5,1250
1,339
Derecelendirme Ölçeği 2 32
1,00
7,00
120,00
3,7500
2,710
Derecelendirme Ölçeği 3 32
1,00
6,00
92,00
2,8750
2,242
Derecelendirme Ölçeği 4 32
1,00
9,00
128,00
4,0000
3,355
Derecelendirme Ölçeği 5 32
1,00
9,00
138,00
4,3125
4,222
Derecelendirme Ölçeği 6 32
1,00
8,00
124,00
3,8750
3,403
Derecelendirme Ölçeği 7 32
1,00
8,00
122,00
3,8125
2,415
Derecelendirme Ölçeği
32
2,00
7,00
151,00
4,7188
1,757
Genel Değerlendirme
Valid N (listwise)
32
Katılımcıların soru bazlı bilişsel yük ölçeğine verdikleri cevaplarla ilgili istatistiksel
bilgiler Tablo 4.12’de gösterilmektedir. Tabloda soru bazlı ölçek ve genel değerlendirme için
ölçek cevaplarına ilişkin minimum ve maksimum değerler ile ortalamalar verilmiştir. Bu tabloya
göre 1. Soru hariç diğer soruları katılımcılar için düşük bilişsel yük oluşturmuştur. 1. Soru yüksek
bilişsel yük oluşturmuştur. Kılıç ve Karadeniz (2004) derecelendirme ölçeğinden en yüksek
puanın 9, en düşük puanın 1 olduğunu ve ölçeğin kesim puanın 5 olduğunu ifade etmektedir. 5
puan üzeri bilişsel yükün yüksek olduğunu, 5 puan altı ise bilişsel yükün düşük olduğunu ifade
etmektedir.
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Tablo 4.13’de toplam derecelendirme ölçeği puanına göre katılımcıların sınav süresi,
sınav puanı ve bilgisayara yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin Mann Whitney U
testine ilişkin sonuçlar verilmiştir.

Tablo 4.13
Toplam Derecelendirme Ölçeği Puanına Göre Katılımcıların Sınav Süresi, Sınav Puanı ve
Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Puanına İlişkin Mann Whitney U Testi

Toplam Sınav Süresi
Toplam Sınav Puanı
Toplam Bilgisayara
Yönelik Tutum Puanı

Toplam
Derecelendi
rme Ölçeği
Puanı
1,00

N

Sıra
Ortalamaları

Sıra Toplamları

U

p

24

14,25

342,00

42

,018

2,00
1,00

8
24

23,25
18,17

186,00
436,00

56

,086

2,00
1,00
2,00

8
24
8

11,50
16,33
17,00

92,00
392,00
136,00

92

,881

Tablo 4.13 incelendiğinde; Toplam derecelendirme ölçeği puanına göre katılımcıların
sınavı tamamlama süresi arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir(U=42, p<0,05). Toplam
derecelendirme ölçeği puanına göre katılımcıların sınav puanının sıra ortalamaları arasında
anlamlı fark olmadığı görülmektedir(U=56, p>0,05). Toplam derecelendirme ölçeği puanına göre
katılımcıların bilgisayara yönelik tutum puanları sıra ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı
görülmektedir(U=92, p>0,05).
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5.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde çalışmanın bulgularına yönelik sonuç ve tartışma kısımları ile gelecek
çalışmalar için öneriler yer almaktadır. Bu bölümdeki amaç katılımcılardan elde edilen
bulgular ve araştırma sürecinde araştırmacının elde ettiği deneyim ve tecrübeler ışığında
çerçevesinde yorumlanmış ve daha ayrıntılı açıklamalar getirilmeye çalışılmıştır.

5.1.

Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada çalışmanın yapıldığı yükseköğretim kurumunda Yabancı Diller

Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilere İngilizce bilgi testi, bilişsel yük kuramı tasarım
ilkelerine göre yeniden tasarlanıp uygulanmıştır. Bu kapsamda tasarım ilkelerinin öğrencilerin
bilişsel yüklerini azaltıp azaltmadığını ortaya çıkarmak ve katılımcıların bilişsel yük, sınav süresi
ve sınavdan aldıkları puanlar arasında bir korelasyon olup olmadığını ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Ayrıca katılımcıların BDS’ye yönelik tutumları ve BDS’yi tercih etme nedenleri
saptanmaya çalışılmıştır. Bunların yanında katılımcılara uygulanan bilgisayara yönelik tutum
ölçeği ile de katılımcıların bilişsel yük puanlarının, sınav tamamlama sürelerinin, anketteki
değişkenlerden aldıkları puanların ve bilgisayara yönelik tutum puanlarının bazı değişkenlere
göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda elde edilen
bulgulardan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Öncelikle katılımcıların BDS’ye yönelik tutumlarını etkileyen faktörler: pratik, eğlenceli,
daha az zaman alması, bireysel olması, ortam ve ekipman avantajı olarak belirtilmiştir.
Ekipman avantajı için katılımcıların dile getirdiği ifadeler göstermektedir ki BDS
ortamında kullanılan ekipmanların sınıf ortamına göre rahatlık sağladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca
ekipman avantajı sınav esnasında katılımcılara esneklik ve bireysellik de sağlamaktadır. Özellikle
bireysel kulaklıkların olması BDS ortamını sınıf ortamına göre daha tercih edilebilir kılmıştır.
Çünkü katılımcılar hem kulaklıkları sayesinde daha rahat duyabiliyorlar hem de sınıftaki sıra
düzeninde olduğu gibi kağıt üzerine uzun süre eğilmek zorunda kalmıyorlar.
Ayrıca ekipman avantajı ile ilgili öğrenciler kâğıt kalem sınavlarında büyük bir sınıfta,
sınıfın tek bir bölgesinde bulunan tek bir ses kaynağından çıkan sesi duymak ve dinlemek
zorunda kalıyorlardı. Bazen sıra sesi, insan sesi ya da bina dışından gelen gürültüler gibi dış
etmenlerden dolayı duyamıyorlardı ya da anlayamıyorlardı. BDS sayesinde herkesin kendine ait
kulaklığı olduğu için katılımcılar sese daha iyi odaklanıp daha iyi duyabiliyorlar. Ayrıca kulaklık
sayesinden dış etmenlerden kaynaklı gürültülerde izole edilmektedir.

71

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

Bütün katılımcılardan ortamın rahat olduğuna dair görüş çıkmıştır. Bu da bilgisayar
destekli sınav ortamlarının kağıt kalemle yapılan sınav ortamlarına göre katılımcılara daha rahat
hissettirdiğini göstermektedir. Bazı katılımcılar sınıf ortamında akranlarından dolayı “o yapıyor
ben yapamıyorum” şeklinde kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir. BDS ortamında ise herkes
bireysel çalıştığı için ve sadece kendi sınavına odaklandığı için bu şekilde bir kaygı
duymadıklarını ifade etmişlerdir.
Kağıt kalem sınav ortamının amacına uygunsuzluğunu farklı kategoriler altında çıkan
farklı kodlar destekler niteliktedir. BDS ortamındaki odak avantajı BDS ortamının sınava
odaklanmak için sınıf ortamına göre iyi bir alternatif olduğunu ifade etmektedir. Yine BDS
ortamının ekipman yönünden daha avantajlı ve daha yeterli olması da BDS ortamının sınıf
ortamına göre dinlemeli sınavlara göre daha tercih edilebilir olduğunu göstermektedir.
Zaman harcama ile ilgili belirtilen görüşlere bakıldığında sınavın BDS ortamında olması
ve sınava multimedyaların eklenmiş olması aslında sınavda harcanan zamanda azalmaya sebep
olduğu katılımcılar tarafından düşünülmüştür. Bu araştırma kapsamında yapılan sınavda sorulan
soruların zorluk düzeyi birbirine yakın olmasına öğrenciler dinlemeli soruları dinlemelerin
olmadığı sorulara göre daha kısa sürede yaptığı ortaya çıkmıştır. Alan yazında toplam sınav
süresinin kısalması da bilişsel yükün bir göstergesi olarak belirtilmiştir örneğin Brü nken, Seufert
ve Paas (2010) zamanın, multimedya ortamlarındaki etkinliklerde bilişsel yükün dolaylı olarak
bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir(akt., Dindar, Kabakçı Yurdakul ve Dönmez, 2015). Bundan
dolayı katılımcıların BDS ortamında sınıf ortamına göre daha az zaman harcaması BDS ortamının
soruların multimedya destekli sorularda bilişsel yükü azalttığı söylenebilir.
Katılımcılar BDS’de multimedyaların kullanılmasından dolayı da tercih ettiklerini ifade
etmişlerdir.

Çünkü

katılımcılardan

bazıları

görsel

hafızalarından

faydalanmışlardır.

Katılımcıların görsel hafızadan faydalanıp soruları kolay anlaması aslında başarısını da olumlu
yönde etkilediğini göstermektedir.
Katılımcılar

öğretmen

adayı

olduklarından

duruma

öğretmen

tarafından

da

bakmışlarıdır. Katılımcılar BDS’nin başarı izleme yönünden de kâğıt kalem sınavlarına göre daha
pratik ve daha az zaman alıcı olduğunu ifade etmişlerdir. BDS ortamı öğretmen için öğrenci
başarılarını daha sistematik takip etmenin yanında zamandan da tasarruf etmesini
sağlamaktadır.
BDS ortamı öğrenciye esneklik de sağlamaktadır. Çünkü BDS’de dinlemelerde zamandan
tasarruf etmese bile daha çok dinleyerek sınavdaki doğru yapma oranını artırabilir. Çünkü sınıf
ortamında teypten en fazla iki kere dinleyebilmektedirler. Ayrıca ileri alma, geri almaya ya da
durdurup devam ettirme gibi bir şansları da bulunmamaktadır. Dolayısıyla dinleme esnasında
öğrenci birkaç cümleyi kaçırmış olsa sınavında birkaç soruyu yanlış yapmasına neden olabilir.
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BDS’deki bu esneklik öğrenciye soruları daha doğru yapma ihtimali vermektedir. Çünkü öğrenci
kaçırdığı yeri tekrar dinleyebilmektedir.
BDS’nin bir diğer üstünlüğü ise kağıt kalem sınavlarında sonuç bekleme süresi bazen
haftaları bulurken BDS’de saatler içinde sonuçlar ilan edilebilmekte. Ayrıca öğrenciler optik
forma kodlama yapmayla ya da kâğıda işaretleme yapmayla zaman kaybetmemiştir ve yanlışlıkla
işaretlemelerden dolayı ortaya çıkacak olumsuzlukları da ortadan kaldırmaktadır. Bu da
öğretmen ve öğrenci için ciddi anlamda zaman tasarrufu ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır.
Ayrıca kağıt kalem sınavlarının bazı dezavantajlarından dolayı yaşanan olumsuzlukların
BDS’de olmaması da süreden tasarruf ettirmiştir.
Katılımcılarla yapılan görüşmeler neticesinde katılımcılar zaman, süre, başarı, esneklik,
bireysellik, etkililik, yanlışlıkla yapılan hataların ortadan kalkması, ortamın dinlemeli sınavlara
daha uygun olması, BDS’nin daha az bilişsel yük oluşturması, dinleme parçalarında durdurma,
ileri-geri alma seçeneğinin olması BDS’yi kağıt kalem sınavlarına göre daha tercih edilebilir
kılmaktadır.
Katılımcıların bilişsel yükleri, sınav süreleri ve sınav puanlarının korelasyonuna
bakıldığında katılımcıların sınav tamamlama süreleri ve sınav puanların arasında negatif ve
düşük düzeyli bir ilişki çıkmıştır. Bu bulguya göre katılımcıların sınav süreleri azaldıkça sınav
puanlarında artışların meydana geldiği görülmektedir. Sınav süresinin artması bilişsel yükün
arttığını gösteren bir belirtidir. Bu durumda sınav süresi kısalan öğrencilerin daha yüksek
puanlar aldığı görülmektedir.
Ölçeğin uyarlama çalışmasında kesin noktasının 5 olduğu belirtilmektedir. 5 puan üstü
yüksek bilişsel yükü ifade ederken 5 puan altı düşük bilişsel yükü ifade etmektedir(Kılıç ve
Karadeniz, 2004). Bu sonuçlarla beraber görüşmelerden gelen katılımcı görüşleri incelendiğinde
sorular düşük bilişsel yük oluşturmuş görünüyor. Korelasyon sonuçlarına bakıldığında ise sınav
süresi ve bilişsel yük puanının düşük ve negatif ilişkisi bunu desteklemektedir. Kılıç ve Karadeniz
(2004) ölçek uyarlama çalışmalarında %27’lik alt ve üst gruplar oluşturara iki grup arasında
bilişsel yük puanları açısından fark olup olmadığına bakmışlardır. Analiz sonucunda iki grup
arasında anlamlı fark çıkmıştır. Bu anlamlı fark ölçeğin ayırt etme özelliği olduğunu
göstermektedir. Katılımcıların bilişsel yük ölçeğinden aldıkları puanlar soru bazlı analiz
edildiğinde 1. soru hariç diğer sorular 5 puanın altında olduğu için 6 sorunun düşük bilişsel yük
oluşturduğu söylenebilir. Zihinsel çaba bilişsel yükün önemli bir göstergesi olarak ortaya
çıkmaktadır. Bizim çalışmamızda da katılımcılar 6 soruda daha az zihinsel çaba harcayarak sınavı
tamamlamışlardır. Bu bağlamda bu bulgular göstermektedir ki ileti mesaj tasarımı ilkelerinden
multimedya ilkesi göz önünde bulundurularak tasarlanmış sınav sorularının daha az bilişsel yük
oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcı görüşleri ve derecelendirme ölçeğinden alınan puanların
betimsel analizi bu bulgumuzu desteklemektedir.
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Bilgisayara yönelik tutum ölçeğinden elde edilen veriler analiz edilerek katılımcıların
bilgisayara sahip olma, cinsiyet, yaş, internet kullanımı, internet bağlantısına sahip olma, anne
eğitimi, baba eğitimi ve bilgisayar destekli sınav olma deneyimi değişkenleri ile ölçek puanı, süre,
sınav puanı, algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, kullanım tutumu, kullanım niyeti,
sistem kullanımı ve bilgisayara yönelik tutum değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup
olmadığına bakılmıştır. İnternet kullanımı ile sınav süresi arasında, yaş ile puan arasında, anne
eğitimi ile sınav puanı ve bilgisayara yönelik tutum puanı arasında ve bilgisayar destekli sınav
olma deneyimi ile süre arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Analizlerden elde edilen bulgulara
göre bilgisayara sahip olma ile bilgisayara yönelik tutum arasında ve sistem kullanımı arasında
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fakat öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara
göre ise bilgisayara sahip olan ve daha çok kullanan katılımcılar sistem kullanımında bilgisayar
kullanmayanlara göre daha rahat etmişlerdir. Çünkü bazı katılımcılar bilgisayar kullanmadığını
bütün işlerini telefondan hallettiğini ifade etmiştir. Bu katılımcılar sisteme kullanımında sisteme
giriş yaparken IP adresi yazmada ve mail adresi yazarken “@” karakterinin yerini bulmada
zorlanmışlardır.
Nardi ve Ranieri (2018) yaptığı çalışmada da BDS’nin öğrenciler tarafından kağıt kalem
sınavlarına tercih ettiğini bulmuştur. Araştırmacılar BDS’nin katılımcılar için uygunluğunu
araştırmış ve kağıt kalem sınavları ile karşılaştırmıştır. Çalışmanın katılımcıları 606 kişiden
oluşmaktadır. Katılımcılardan 443’ü kendi cihazlarını kullanmayı tercih etmişlerdir. 163 tanesi
ise kağıt kalem sınavlarını tercih etmiştir. BDS’yi tercih eden katılımcılar aynı zamanda algı, öz
yeterlik ve memnuniyet konularında bir ankete cevap verdiler. Sonuçlar, öğrencilerin
performanslarının BDS ile daha iyi olduğunu ve algılanan öz yeterlik düzeyi ile BDS’yi benimseme
eğilimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğrenciler özellikle daha kısa
süreli geri bildirim için BDS’yi uygun bulmuşlardır. Ek olarak, BDS’nin sınav kaygısını
azaltabileceği ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde bizim çalışmamızda da Nardi ve Ranieri (2018) yaptığı çalışmanın
sonucunda da bulunan bulgular benzerlik göstermektedir. Fiziksel ortam ve bilgisayar destekli
sınav platformuna yönelik tutumu ve bunları etkileyen faktörleri benzeşmektedir.. Rahatlık
kodunda katılımcılar BDS ortamında kendilerini kağıt kalem sınavlarına göre daha rahat
hissettiklerini ifade etmişlerdir.
Chua (2012) de çalışmasında kağıt kalem sınavlarını ve BDS’yi sınav puanı, sınav süresi
ve sınav motivasyonu açısından karşılaştırmıştır. Araştırmaya 140 öğretmen adayı katılmıştır.
Çalışma Solomon dört grup deneysel desende gerçekleştirilmiştir. İki grup deney iki grup kontrol
grubudur. İki sınav modu arasında sınav puanları açısından hiçbir fark yoktur. Fakat sınav
süreleri arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde BDS’nin
zaman tasarrufu sağladığı ortaya çıkmıştır.
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.
Huang, Lin ve Cheng (2009) bilgisayar destekli sınavlarla ilgili yaptıkları çalışmada
bilgisayar destekli test ortamının dizüstü ve mobil cihazlarda kullanımını araştırmışlardır.
Araştırma kapsamında veri toplarken katılımcılarla birebir görüşmeler de yapmışlarıdır.
Katılımcılar test ortamı açısından dizüstü bilgisayarlar ile mobil cihazlar arasında farkın
olmadığını mobil cihazların daha taşınabilir olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerden önemli bir
de öneri gelmiştir. Bu öneri sınav ortamında multimedya içeren sorularda durdurma, devam
ettirme ve ses seviyesi kontrolünün olması ve sorunun doğruluğuna ilişkin anında geribildirimin
olmasıydı. Araştırmacılar bu öneriler doğrultusunda sistemlerini güncellemişlerdir.
Çalışma sürecinde kullanılan TAO ortamında da Huang, Lin ve Cheng’in (2009)
çalışmasında yaptıkları güncellemeler bulunmakta ve öğrenciler sınav esnasında multimedya
ögesi üzerinde yukarıda bahsedilen kontrollere sahiptiler. Bu da öğrencilerin platforma yönelik
tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.
Bu çalışmada da öğrenciler farklı bir deneyim olduğundan dolayı TAO platformunda
yapılan bilgisayar destekli sınavı daha ilgi çekici bulmuşlardır benzer şekilde Özbaşı’nın (2016)
yaptığı çalışmanın sonucu incelendiğinde öğrenciler, bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış
testlerin motivasyonlarını artırdığını ifade etmiştir.
Prisacari ve Danielson’un (2017) çalışmasında kağıt kalem sınavı ve bilgisayar destekli
sınav arasında bilişsel yük açısında bir fark çıkmamıştır. Fark çıkmamasının bir sebebi kullanılan
soruların birebir aynı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda sorular
ileti tasarım ilkelerinden multimedya ilkesine göre tasarlandığı için bilişsel yük düzeyler genel
olarak düşük çıkmıştır.

5.2.

Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar birçok sebepten dolayı BDS’yi tercih ettiği

görülmektedir. Bu alandaki araştırma sayısı artırılarak daha çok uygulama yapılıp katılımcıların
tercih sebepleri daha derinlemesine incelenebilir. Araştırmanın sahip olduğu sınırlılıklar
nedeniyle araştırma istenen noktaya getirilememiştir. Bu nedenle gelecek araştırmalar için bazı
önerilerde bulunulmuştur.
5.2.1. Araştırmacılara Yönelik Öneriler
1- Bilişsel yük çalışmaları ve BDS ile kâğıt kalem sınavlarının karşılaştırıldığı çalışmalar
genelde deneysel desenlerde gerçekleştirilmektedir. Gelecek çalışmalarda daha çok
sayıda katılımcıya ulaşılması ve araştırma yöntemi olarak deneysel yöntemler
kullanılabilir.
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2- Sınav sürecinde daha çok soru kullanılması ve multimedya ilkesinin dışında da başka
bilişse yük ileti tasarımı ilkeleri kullanılabilir.
3- Ayrıca TAO sınav ortamının daha detaylı, mesela göz izleme cihazı kullanılarak ya da
sesli düşünme yöntemi kullanılarak, kullanılabilirlik çalışmaları yapılabilir.
4- Araştırmanın sadece İngilizce alanında değil başka alanlarda da örneğin sayısal
alanda, ya da farklı eğitim seviyelerinde bulunan öğrencilerle yapılabilir.
5- TAO platformu çok farklı soru türlerini desteklediği için farklı soru türleri ile farklı
alanlarda daha geniş katılımcılarla çalışma tekrar edilebilir.
6- Bu çalışmada TAO BDS platformu açık kaynak kodlu olması nedeniyle tercih
edilmiştir. Farklı Web 2 teknolojileri kullanılarak bu ve buna benzer çalışmalar tekrar
edilebilir.
5.2.2. Karar Vericilere Yönelik Öneriler
1- Karar vericilerin üniversite bazında süreç değerlendirme uygulamalarını farklı
araçlarla yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapması;
2- Bu tür ölçme ortamlarının daha sık ve yaygın kullanımı ile ölçme faaliyetlerinin daha
kaliteli ve standart hale getirilmesi için değerlendirme süreçleriyle ilgili danışma
merkezlerinin kurulması;
3- Öğretim üyelerine süreç değerlendirme ve genel olarak değerlendirme süreçlerinde
kullanılabilecek bilgisayar destekli sınav platformlarına yönelik hizmet içi eğitimlerin
verilmesi önerilmektedir.
4- TAO sınav platformu lokalde çalıştırılması yerine üniversite geneline yayın yapması
sağlanarak daha fazla öğretim üyesinin daha fazla derste bu sistemi kullanmasına
olanak sağlanabilir.

76

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

KAYNAKLAR

[1].Akbulut, Y. (2011). Bilişsel yük kuramı ve çoklu ortam tasarımı. İçinde Dursun, Ö.Ö ve Odabaşı,
H.F. (Eds), Çoklu Ortam Tasarımı (37-56). Ankara:Yorum Matbaası.
[2].Akdemir, Ö. ve Oğuz, A. (2008). Computer-based testing: an alternative for the assessment of
Turkish undergraduate students, Computers ve Education, 1, 1198-1204.
[3].Aybek, E. C. (2012). Kağıt-kalem formu ve bilgisayar ortamında uygulanan genel yetenek
testinin psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ankara
Üniversitesi, Ankara.
[4].Basu, A., Cheng, I., Prasad, M. ve Rao, G. (2007). Multimedia adaptive computer based testing:
an overview. IEEE (Ed), International Conference on Multimedia and Expo bildiriler kitabı
içinde (ss. - ). Beijing.
[5].Bell, B. Ve Cowie, B. (2001). The characteristics of formative assessments in science education,
Science Education, 85(5), 536-553.
[6].Bulunuz, M ve Bulunuz, N. (2016). Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise
öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi, Araştırma Temelli Etkinlik
Dergisi, 6(2), 50-62.
[7].Cansu, F.K. (2017). Clark-Kozma tartışması; medya mı yöntem mi, 4 Eylül 2019 tarihinde

https://www.academia.edu/37713940/Clark-Kozma_Tartışması_Medya_mı_Yöntem_mi
adresinden erişildi.
[8].Chua, Y.P. (2012). Effects of computer-based testing on test performance and testing
motivation, Computers in Human Behavior, 28(5), 1580-1586.
[9].Clark, R.E. (1983). Reconsiderin researh on learning from media. Review of Educational

Research 53(4), 445-459.
[10].Çetin, İ. (2016). Nitel içerik analizi. İçinde Özden, M. Y. ve Durdu, L. (Eds), Eğitimde Üretim
Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri (125-148). Ankara: Anı Yayıncılık.
[11].Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in
education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
[12].Gerjets, P., Scheiter, K. ve Catrambone, R. Instructional Science (2004). Designing
Instructional Examples to Reduce Intrinsic Cognitive Load: Molar versus Modular Presentation
of Solution Procedures, Instructional Science, 32, 33-58.
[13].Huang, Y.M., Lin, Y.T. ve Cheng, S.C. (2009). An adaptive testing system for supporting
versatile educational assessment. Computer and Education, 52, 53-67.
[14].ISO (2010). Ergonomics of Human-System Interaction. 26 Haziran 2019 tarihinde
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en adresinden erişildi.
[15].Jeong, H. (2012). A comparetive study of scores on computer-based tests and paper-based
tests, Behaviour ve Information Technology, 33(4), 410-422
[16].Kalyuga, S., Chandler, P. ve Sweller, J. (1999). Managing Split-attention and Redundancy in
Multimedia Instruction, Applied Cognitive Pscyhology, 13, 351-371.
[17].Kılıç, E. (2009). Amaç tabanlı kurgu yaklaşımı temel alınarak hazırlanmış çoklu ortam
yazılımlarındaki bilişsel yükün, farklı çalışan bellek kapasitesine sahip öğrencilerin öğrenmeleri
üzerindeki etkileri. Yayımlanmış doktora tezi, ODTÜ, Ankara.
[18].Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Hiper ortamlarda öğrencilerin bilişsel yüklenme ve
kaybolma düzeylerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 40, 56—579.
[19].Kirschner, P.A. (2003) Cognitive Load Theory: İmplications of Cognitive Load Theory on The
Design of Learning, Learning and Instruction, 12, 1-10.
[20].Kolloffel, B., Eysink, T.H.S., de Jong, T. ve Wilhelm, P. (2009) The Effects of Representional on
Learning combinatorics from an interactive Computer Simulation, International Science, 37(6),
503-517.
[21].Kozma, R.B. (1991). Learning with media. Review of Educational Research, 61(2), 179-

211.

77

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

[22].Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning, Psychology of Learning and Motivation, 41, 85-139.
[23].Mayer, R.E. (2003). The Promise of Multimedia Learning: Using The Same İnstructional
Design Methods Across Different Media, Learning and Instruction, 13, 125-139.
[24].Moreno, R. ve Mayer, R.E. (1999). Cognitive Principles of Multimedia Learning: The Role of
Modality and Contiguity, Journal of Educational Psychology, 91(2), 358-368.
[25].Nardi, A ve Ranieri, M. (2018). Comparing paper‐based and electronic multiple‐choice
examinations with personal devices: Impact on students' performance, self‐efficacy and
satisfaction, British Journal of Educational Technology, 50(3), 1495-1506.
[26].Özalp Yaman, Ş. ve Çağıltal, N.E. (2010) Paer based versus computer based testing in
engineering Education. UPM - SERVICIO DE PUBLICACIONES - EUI – UPM (Ed.), IEEE Engineering
Education 2010 – The Future of Global Learning in Engineering Education Conference bildiriler
kitabı içinde (ss. 1631-1637).
[27].Özbaşı, D. (2016). Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test uygulamasına ve kağıt kalem
testine katılan öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42),
1270-1274.
[28].Özturan, T. (2016). Bilgisayar temelli ölçme-değerlendirmenin ingilizce öğretmen adaylarının
sınav başarısı ve tutumu üzerine etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
[29].Paas, F., Renkl, A. ve Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: recent
developments, Educational Psychologist, 38(1), 1-4.
[30].Paas, F., Tuovinen, J.E., Tabbers, H. ve Van Gerven, P.W.M. (2003) Cognitive Load
Measurement as a Means to Advance Cognitive Load Theory, Educational Psychologist, 38(1), 6371
[31].Paas, F., Tuovinen, J.E., Tabbers, H. ve Van Gerven, P.W.M. (2003) Cognitive load
measurement as a means to advance cognitive load theory, Educational Psychologist, 1(38), 6371.
[32].Prisacari, A.A. ve Danielson, J. (2017). Computer-based versus paper-based testing:
Investigating testing mode with cognitive load and scratch paper use, Computers in Human
Behavior, 77, 1-10.
[33].Swaak, J ve De Jong, T. (2001). Learners vs. System Control in Using Online Support for
Simulation-Based Discovery Learning. Learning Environments Research, 4, 217-241.
[34].Sweller, J., van Merrienboer, J.J.G. ve Paas FGWC. (1998). Cognitive Architecture and
Instructional Design, Educational Psychology Review, 10(3), 251-296.
[35].Takır, A. (2011). Bilişsel Yük Kuramı İlkelerine Göre Geliştirilmiş Bir Öğretimin 7. Sınıf
Öğrencilerinin Cebir Başarısına ve Bilişsel Yüklerine Etkisi. Yayımlanmış doktora tezi, ODTÜ,
Ankara.
[36].TAO
(2017).
Redefining
Digital
Assessment,
12.12.2017
tarihinde
https://www.taotesting.com/wp-content/themes/TAO/docs/TAO_Data_Sheet_2017.pdf
adresinden erişilmiştir.
[37].Ulusam Seçkiner, S. ve Toraman, N. (2017). BİLİŞSEL İŞYÜKÜNÜ BELİRLEMEK İÇİN YENİ BİR
MODEL. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5 (1), 365-381.
[38].Walkgrove (2017). Cognitive Load Theory What Does It Mean for Learning Designers. 15
Mayıs 2019 tarihinde http://www.walkgrove.co.uk/assets/White-papers/WhitepaperCognitive-Load.pdf adresinden erişildi.
[39].Yağcı, M., Ekiz, H. ve Gelbal, S. (2011). Çevrimiçi sınav ortamlarının öğrencilerin akademik
başarılarına etkisi. Z. Genç (Ed.), Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
bildiriler kitabı içinde (ss. 185-190).
[40].Yeung, A.S., Jin, P. ve Sweller, J. (1998). Cognitive Load and Learner Expertise: Split-Attention
and Redundancy Effects in Reading with Explanatory Notes, In Contemporary Educational
Psychology, 23(1), 1-21.
[41].Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim
Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi, Eğitim ve Bilim 23(112), 7-17.

78

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

[42].Yıldırım, Z. (2016). Öğretim teknolojileri ve ileti tasarımı. İçinde Çağıltay, K. ve Göktaş, Y.
(Eds), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (279-296).
Ankara:Pegem Akademi.
[43].Zeng, M. ve Bender, D. (2019). Evaluating outcomes of computer-based classroom testing:
Student acceptance and impact on learning and exam performance, Medical Teacher, 41(1), 7582.

79

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

EKLER
EK 1:

Sınav sonrası katılımcılara verilen sınav sonuç karnesi örneği
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Konulara Göre Puanlar:
KONULAR

Sen %

METIN 1
METIN 2
SES 1
SES 2
SES 3
VIDEO 1
VIDEO 2

100
100
100
60
100
75
80

Sınıf Ort. % Süre-Sen
(saniye)
83
244,2
76
248,5
86
77
75
73
69

317,1
333,2
417,2
664,9
357,1

Süre-Ort.
(saniye)
186,1
235,1
179,9
274,9
220,6
421,2
245,2
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EK 2:
Derecelendirme
Öğrenci No:Ölçeği
Bu anket, multimedyayı kullandığınız sırada harcadığınız zihinsel çabayı
ölçmektedir. Bu görevi yerine getirirken ne kadar zihinsel çaba sarf ettiniz?

Çok
çok az

Çok
az

Az

Kısmen
az

1

2

3

4

Ne az
ne
fazla
5

Kısmen
fazla

Fazla

Çok
fazla

Çok çok
fazla

6

7

8

9

184
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EK 3:
Görüşme Formu Taslak
1. Sınav deneyimi nasıldı?
2. Sınavda çokluortam yani multimedyanın kullanılması sınavı kolaylaştırdı mı?
3. Sınavdaki hangi tür multimedya daha kolaydı
4. Sence bu sınav nasıl olmalıydı?
a. Hangi multimedyayı kullanırdın?
b. Tasarım sence nasıl olurdu?

5. Sistem ile çalışmak kolay mıydı?
6. Sınav esnasında verilen yönergelerde belirsizlik var mıydı?

7. Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin sizi tüm yönlerinizle ölçtüğünü düşünüyor musunuz?
8. Çevrimiçi ölçme değerlendirmeye yönelik kendinizi yeterli görüyor musunuz? (Bilgi
bakımından değil kullanım vs. bakımından?
9. Çevrimiçi ölçme değerlendirme ile klasik ölçme yöntemlerini(kâğıt-kalem) vakit,
kullanışlılık açısından nasıl değerlendirirsiniz?
10. Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin daha iyi değerlendirdiğini düşünüyor musunuz?
(Ölçüçülük geçerlik güvenirlik bakımından)
11. Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin eğlenceli olduğunu düşünüyor musunuz?
12. Avantaj ve dezavantaj noktasında sizin düşünceleriniz nelerdir?

Görüşme Formu Ara Taslak
1) Daha önce hiç bilgisayar destekli bir sınav deneyiminiz oldu mu?
a) Varsa sınav hakkında bilgi verir misiniz?
b) Hangi ders? Nasıl bir ortam? Hangi platform? Hangi araçlar?
2) Sınavın yapıldığı ortam sizce nasıldı? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
a) Siz sınavın yapıldığı bilgisayar destekli test merkezini nasıl buldunuz?
3) Sınav platformunda bilgisayar başında sınav deneyiminiz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
a) Nasıl hissettirdi?
b) Neden?
c) Bu sınav platformu ile çalışmak kolay mıydı?

83

Mehmet Mevlüt ODACI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

4) Peki sınav platformunun sizin için yeni olması sizin sınav sürecinde zorlanmanıza neden oldu
mu?
a) Zorlandıysanız neden?
b) Zorlanmadıysanız neden?
5) Sınav platformunda farklı multimedya öğeleri üzerinden soruların sorulması sınav sürecinde
sizi nasıl etkiledi?
a) Sizin sınavı bu şekilde değerlendirmenizin nedenleri nedir?
b) Sınavı tamamlama sürenize etkisi oldu mu?
c) Soruları anlamanızı kolaylaştırdı mı?
6) Sınavda sizin zihinsel olarak daha çok çaba sarfetmenize neden olan soru türü(multimedia
ogesi) hangisiydi? Neden?
7) Çoklu ortam yani multimedyanın kullanılması sınavı kolaylaştırdı mı?
a) Hangi soru türü soruları daha rahat anlamanızı sağladı?
b) Neden?
8) Sınav esnasında verilen yönergeler ve bildirimler hakkında ne düşünüyorsunuz?
a) Ne tür bildirim ve yönergeler yer almalıdır?
9) Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin sizi tüm yönlerinizle ölçtüğünü düşünüyor musunuz?
a) Reading, listening ve okuduğunu anlama açısıdan?
10) Çevrimiçi ölçme değerlendirmeye yönelik bu deneyiminiz çerçevesinde kendinizi yeterli
görüyor musunuz?
a) Hangi açıdan yeterli?
b) Hangi açıdan yetersiz?(Bilgi bakımından değil kullanım vs. bakımından)
11) Çevrimiçi ölçme değerlendirme ile klasik ölçme yöntemlerini(kâğıt-kalem) süre, kullanışlılık,
sınavda harcanan zihinsel çaba açısından kıyaslar mısınız?
12) Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin eğlenceli olduğunu düşünüyor musunuz?
13) Bilgisayar destekli ölçme ortamları siz ileride derslerinizde kullanmayı tercih eder misiniz?
a) Neden?
14) Son olarak sınavda size sorulan soru türleri ve bu soru türlerinin bilgisayar destekli sınav
ortamında kullanımı ile ilgili olarak ne önerirsiniz?
a) Farklı

multimedia

ögeleri

ve

bunların

getirdiği

zihinsel

çaba

açısından

değerlendirirseniz?
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Görüşme Formu Son Hali
Merhaba.
Benim adım Mehmet Mevlüt ODACI ve Mersin Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyorum. İngilizce öğretmen adaylarının
bilgisayar destekli ölçme ortamındaki bilişsel yüklenme düzeylerini ve bilgisayar destekli sınav
platformuna yönelik tutumlarını araştırıyorum. Bu nedenle konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenmek
istiyorum. Sınav esnasında edindiğiniz deneyimleri, yaşadığınız güçlükleri ve bu tür bilgisayar
destekli sınavların daha etkili ve verimli geçmesine yönelik önerilerinizi benimle paylaşırsanız
çok sevinirim. Eğer izin verirseniz yaptığımız görüşmeyi kaydetmek istiyorum. Bu kayıtları,
görüşmeden sonra verdiğiniz yanıtlar üzerinde daha iyi analiz yapabilmek için kullanacağım.
Görüşme süresince verilen bilgiler sadece bu araştırmada kullanılacak olup kişisel bilgileriniz
gizli tutulacaktır. Görüşmenin yaklaşık 20 dakika süreceğini tahmin ediyorum. Çalışmaya
katıldığınız için şimdiden teşekkür ederim.
1. Daha önce hiç bilgisayar destekli bir sınav deneyiminiz oldu mu?
a. Varsa sınav hakkında bilgi verir misiniz?
b. Hangi ders? Nasıl bir ortam? Hangi platform? Hangi araçlar?
2. Sınavın yapıldığı ortam sizce nasıldı? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
a. Siz sınavın yapıldığı bilgisayar destekli sınav merkezini nasıl buldunuz?
3. Sınav platformunda bilgisayar başında sınav deneyiminiz hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
a. Nasıl hissettirdi?
b. Neden?
c. Bu sınav platformu ile çalışmak kolay mıydı?

4. Peki, sınav platformunun sizin için yeni olması sizin sınav sürecinde zorlanmanıza
neden oldu mu?
a. Zorlandıysanız neden?
b. Zorlanmadıysanız neden?
5. Sınav platformunda farklı multimedya öğeleri üzerinden soruların sorulması sınav
sürecinde sizi nasıl etkiledi?
a. Sizin sınavı bu şekilde değerlendirmenizin nedenleri nedir?
b. Sınavı tamamlama sürenize etkisi oldu mu?
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6. Sınavda sizin zihinsel olarak daha çok çaba sarf etmenize neden olan soru
türü(multimedya ögesi) hangisiydi? Neden?
7. Çoklu ortam yani multimedyanın kullanılması sınavı kolaylaştırdı mı?
a. Hangi soru türü soruları daha rahat anlamanızı sağladı?
b. Neden?
8. Sınav esnasında verilen yönergeler ve bildirimler hakkında ne düşünüyorsunuz?
a. Ne tür bildirim ve yönergeler yer almalıdır?
9. Bilgisayar destekli sınavın farklı multimedya araçlarıyla uygun ölçme değerlendirme
ortamı sağladığını düşünüyor musunuz?
10. Bilgisayar destekli sınava yönelik bu deneyiminiz çerçevesinde kendinizi yeterli görüyor
musunuz? (bilgisayar kullanım becerisi, yeterliliği)
a. Hangi açıdan yeterli?
b. Hangi açıdan yetersiz?(Bilgi bakımından değil kullanım vs. bakımından)
11. Bilgisayar destekli sınav ile klasik ölçme yöntemlerini(kâğıt-kalem) süre, kullanışlılık,
sınavda harcanan zihinsel çaba açısından kıyaslar mısınız?
12. Bilgisayar destekli sınavın eğlenceli olduğunu düşünüyor musunuz?
13. Bilgisayar destekli ölçme ortamları siz ileride derslerinizde kullanmayı tercih eder
misiniz?
a. Neden?
14. Son olarak sınavda size sorulan soru türleri ve bu soru türlerinin bilgisayar destekli
sınav ortamında kullanımı ile ilgili olarak ne önerirsiniz?
a. Farklı multimedya ögeleri ve bunların getirdiği zihinsel çaba açısından
değerlendirirseniz?
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EK 4:
Demografik Bilgi Anketi ve Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği
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5. Annenizin eğitim durumu *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
6. Babanızın eğitim durumu *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
7. Bilgisayarınız var mı? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Evet
Hayır
8. Yaşadığınız yerde İnternet erişiminiz var mı? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Evet
Hayır
9. Günlük ortalama İnternet kullanım süreniz nedir? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
2 saat altı
2-4 saat
5-7 saat
8 saat ve üzeri
10. Daha önce bilgisayar destekli ölçme deneyiminiz oldu mu? *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
Evet
Hayır

Adsız Bölüm
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Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği

Bu ölçek, bilgisayara yönelik tutumlarınızı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ölçekte 23
adet ifade bulunmaktadır. Her ifade için “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”,
“Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum” seçeneklerinden kendinize en uygun olanı
seçmeniz beklenmektedir. Tutumlarınızın doğru bir şekilde ölçülebilmesi için ölçeği
eksiksiz doldurarak tüm ifadelere samimi olarak cevap vermeniz önemlidir. Vereceğiniz
bilgiler gizli kalacaktır ve ad-soyad bilgilerinizi yazmanıza gerek yoktur.

Katılımınız için teşekkürler.
11. Bilgisayar kullanmak bana zor gelir *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
12. Bilgisayarla çalışmak hoşuma gider *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
13. Bilgisayarda çalışırken kaygılı olurum *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
14. Yeni konuları bilgisayarda öğrenmek bana zevk verir *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

15. Bilgisayar ile ilgili problemleri çözmek bana çekici gelmiyor *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
Kesinlikle katılmıyorum

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum
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16. Bilgisayar hakkında bir şeyler öğrenmek zaman kaybıdır *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

17. Bilgisayarla çalışmanın zevkli ve teşvik edici olduğunu düşünüyorum *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
18. Bilgisayar kullanmaktan kaçınırım *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
19. Bilgisayarla çalışabileceğime eminim *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
20. Bilgisayarla çalışmak motivasyonumu arttırır *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
21. Bilgisayar ile ilgili kursları almak bana zor gelir *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

22. Bilgisayarlar konusunda kendimi daha da geli ştireceğime inanıyorum *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
Kesinlikle katılmıyorum

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum
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23. Bilgisayarda geçirdiğim zamanların büyük bölümünü kayıp sayarım *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

24. Bilgisayarla ilgili bildiğim bir konuyu arkadaşlarımla paylaşmayı isterim *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

25. Bilgisayarla çalışmak konusunu düşündüğümde endişeleniyorum *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
26. Bilgisayarla mümkün olduğunca çok çalışma yaparım *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

27. Bilgisayar kullanmam gerekse kendimi rahat hissederim *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

28. Bilgisayarlar beni huzursuz ediyor ve aklımı karıştırıyor *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Kesinlikle katılmıyorum
29. Bilgisayarlar günlük işlerimi kolaylaştırır *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
Kesinlikle katılmıyorum

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum
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30. Derslerin bilgisayar destekli olarak işlenmesini isterim *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

31. Bilgisayarlar insan ilişkilerine zarar verir *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

32. Çalışmalarımı yaparken bilgisayarlara güvenmem *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1

2

3

4

Kesinlikle katılmıyorum

Kesinlikle katılıyorum

33. Bilgisayarı kullanırken bozmaktan korkarım *
Yalnızca bir şıkkı işaretleyin.
1
Kesinlikle katılmıyorum

2

3

4
Kesinlikle katılıyorum

Powered by
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EK 5:
Multimedya ilkesi kullanılarak hazırlanan soru örneği
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EK 6:

Araştırmacı Günlüğü
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EK 7:
Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgisayar
Destekli Sınav Laboratuvarı
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EK 8:
TAO Bilgisayar Destekli Sınav Ortamına giriş, soru ekleme, kullanıcı ekleme, test
oluşturma, grup oluşturma, test yayınlama ve sonuçlandırma adımları.
https://www.taotesting.com adresinden TAO ortamının web sitesine ulaşılabilir. TAO
ortamının kendi sitesinden TAO’nun farklı sürümlerini indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
Burada https://demo.taotesting.com/tao/Main/login adresinden TAO’nun demo ortamına girip
soru ve kullanıcı ekleme aşamaları, test oluşturma ve yayınlama aşamları ile sonuçlandırma
aşamaları adım adım tarif edilecektir.
Öncelikle https://demo.taotesting.com/tao/Main/login adresine girdiğinizde karşınıza
Şekil1’deki gibi bir ekran çıkacaktır. Burada demo sürüme giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre
bilgileri yer almaktadır. Burada yaptığınız değişiklikler kalıcı olarak saklanmaz.

Şekil 1: TAO Giriş Ekranı
Giriş yaptıktan sonra Şekil 2’de görüldüğü üzere karşınıza soru ekleme sayfası çıkacaktır.
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Şekil 2: TAO Soru Ekranı
Burada sol tarafta daha önceden eklenmiş soruları görülmektedir. Soruların altında
bulunan “New Class” butonu soruları içine almak için klasörler oluşturur. “Delete” butonu ise
klasör yada soruları siler. “Import” daha önceden oluşturulmuş soruları sisteme aktarır. “Export”
butonu sistemde bulunan soruları dışarı aktarır. “New Item” butonu ise yeni soru oluşturmak için
kullanılır. “New Item” butonuna basıldığında Şekil 3’teki gibi bir sayfa açılır.

Şekil 3: Yeni Soru
Bu sayfada sol tarafta yeni oluşturduğumuz soru “Item 1” adıyla geldi. “Label” kısmından
yeni sorunun adı değiştirilir. Daha sonra “Save” butonuna basılarak kaydedilir. Daha sonra üst
tarafta bulunan “Authoring” butonu ile Şekil 4’teki görülen soru yazma ekranına geçilir.
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Şekil 4: Soru Yazma Ekranı
Bu sayfada sol tarafta TAO’da bulunan soru türleri bulunmaktadır. En başta bulunan
“Choice” soru türü çoktan seçmeli soru türüdür. Sol taraftan istediğimiz bir soru türünü ortada
bulunan boşluğu tutup sürüklüyoruz. Daha sonra yeni sorunun soru kökü ve seçenekler yazılır.
Sağ tarafta bulunan “Identifier” kısmı seçeneklerin tanımlayıcı ismidir. Buraya seçenekleri
tanımlamak için “A-B-C-D-E” şeklinde maddeler yazılması önerilir. Çükü sınav sonucunda
katılımcıların verdikleri cevaplar “Identifier” kısmına ne yazıldıysa o şekilde görünecektir. Sol
tarafta bulunan “Interaction Properties” menüsünün açık hali Şekil 5’te gösterilmiştir. Cevap
anahtarı için sorunun doğru seçeneğini belirlemek için “Response” butonuna basılır. Burada aynı
şekilde soru kökü ve seçenekler görünür. Doğru cevap seçildikten sonra “Done” butonuna basılır.
“Question” butonuna basılarak tekrar soru kökü ve seçeneklerinin yazıldığı yere dönülebilir. Çöp
kutusu simgesi ise soruyu silmeye yarar. Daha sonra üst tarafta bulunan “Save” butonu ile soru
kaydedilir ve bu sayfadan çıkılır. “Save” butonunun yanında bulunan “Preview” butonu ile
sorunun test sırasındaki görüntüsüne bakılabilir. Burada farklı ekran boyutuna sahip cihazlarda
nasıl görüneceği, seçeneklerden farklı cihazlar seçilerek görüntülenebilir.
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Şekil 5: Soru seçenekleri
Burada “Shuffle choices” seçeneği sınav esnasında şıkları karıştırır. “Allowed choices” ise
katılımcıların seçenek işaretleme sayısını belirler. “Max” değeri 1 yapıldığında sadece seçenek
işaretleyebilir.
Soru oluşturduktan sonra yeni bir test oluşturmak için anasayfada bulunan “Test” butonu
ile test sayfasına geçilir. Şekil 6’da test sayfası görünmektedir.
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Şekil 6: Test Sayfası
Test sayfasının sol tarafında bulunanlar soru sayfasındakiler ile aynı. “Duplicate” butonu
seçilen test, soru ya da klasörü kopyalar. “Copy to” butonu ise seçilenler herhangi bir klasöre
kopyalamaya yara. Burada “New test” butonu ile yeni bir test oluşturacağız. Burada da yine
“Label” kısmından teste isim verdikten sonra “Save” butonuna basılır. Yine “Authoring” butonu
ile soruların ekleneceği sayfaya geçilir. Şekil 7’de teste soru ekleme sayfası görülmektedir.

Şekil 7: Test Sayfası
Test sayfasında sol tarafta sistemde oluşturulan bütün sorular görünmektedir. Buradan
sorular seçilir. Daha sonra orta kısımda bulunan “Test part” içinde bulunan “Test section” kısmına
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eklenir. Sol taraftan herhangi bir soru seçildiğinde orta kısımda sorunun eklenebileceği yerlerde
“Add selected item(s) here” butonu çıkmakta. Bu butona basılarak soru istenen kısma eklenebilir.
Soruyu ekledikten sonra “Save” butonuna basılarak kaydedilir ve bu sayfadan çıkılır.
Daha sonraki aşama sisteme kullanıcıları eklemektir. Kullanıcıları eklemek için
anasayfadan “Test Takers” butonuna basılarak kullanıcı işlemlerinin yapıldığı sayfaya gelinir.
Kullanıcılar sayfası Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Test Sayfası
Bu sayfada da yine sol tarafta sistemde kayıtlı kullanıcılar bulunmaktadır. buradan “New
test-taker” butonuna basılarak yeni bir kullanıcı oluşturulur. Daha sonra kullanıcının bilgilerinin
yazılacağı kısımlar orta kısımda yer alır. Burada “Label” kısmı kullanıcı sisteme girince göreceği
isimdir. “First name” ve “Last name” isim soyisim kısmıdır. “Mail” mail adresi kısmıdır. “Interface
Language” kullanıcılar için arayüz dilidir. Toplamda 15 dil bulunmaktadır fakat Türkçe
bulunmamaktadır. Login kullanıcının kullanıcı için belirlenecek olan giriş için kullanıcı adıdır. Bir
kullanıcı adı sadece bir kere kullanılabilir. Bir kullanıcının adı belirlendikten sonra değiştirilemez
anca silinip tekrar tanımlanabilir. Daha sonra password belirlenerek “Save” butonu ilse
kaydedilir. Eğer sisteme çok fazla sayıda kullanıcı eklenecek ise kullanıcıların listesi bir “.csv”
uzantılı dosyaya yazılır. Daha sonra “Import” butonu ile kullanıcılar toplu olarak sisteme
tanımlanabilir.
Kullanıcı oluşturduktan sonra kullanıcıların ekleneceği gruplar oluşturulur. Grup
oluşturmak için ana sayfadan “Groups” butonuna basılır. Grup sayfası Şekil 8’de görünmektedir.
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Şekil 8: Gruplar Sayfası
Sol taraftan yine “New group” butonu ile yeni grup oluşturulur ve bu gruba yeni
bir isim verilerek “Save” butonu ile kaydedilir. Dahs sonra “Select group test-takers” ksımından
yeni oluşturulan gruba hangi kullanıcıların ekleneceği seçilir ve altta bulunan “Save” butonu ile
kaydedilir. Grup ismi değişikliği için ve gruba kullanıcı ekleme için ayrı olarak “Save” butonu
kullanılır. “Save” butonuna bir kere basmak iki işlem için geçerli sayılmaz.
Gruplar eklendikten sonra anasayfadan “Deliveries” butonu ile sınav yayınlama sayfasına
geçilir. Sınav yayınlama sayfası Şekil 9’da gösterilmiştir.
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Şekil 9: Test Yayınlama Sayfası
Test yayınlama sayfasında sol taraftan “New delivery” butonu ile yeni bir test
yayını oluşturulur. Yeni test yayını butonuna basıldığında sistem sizden bir test seçmenizi ister.
Bu aşama Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 10: Test Yayınlama Sayfası
Test seçerken en az üç karakter yazılması gerekir. Daha sonra o üç karakter ile başlayan
testler listelenir ve seçilir. Test seçildikten sonra Şekil 11’de gösterildiği gibi “Publish” butonuna
basılır.
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Şekil 11: Test Yayınlama Sayfası
“Publish” butonun bastıktan sonra Şekil 12’de görüldüğü üzere test yayınlama ayarlarının
yapıldığı sayfa açılır.

Şekil 12: Test Yayınlama Ayarları
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Burada dikkat edilmesi gerek kısım testin başlangıç ve bitiş zamanlarıdır. Bunları “Start date” ve
“End date” ile ayarlayabiliriz. Daha sonra “Max. Executions” kısmında aynı testi bir kullanıcının
kaç kere alabileceği belirlenir. Eğer herhangi bir şey yazmazsanız bir kullanıcı testi bitirdikten
sonra testin süresi bitene kadar tekrar tekrar testi çözebilir. Bu durumda bir kullanıcının birden
fazla cevabı görünecektir. Burada “Max. Executions” kısmının 1 yapılması önerilir. Böylece bir
kullanıcı testi bitirdikten sonra tekrar aynı teste giriş yapamaz. “Save butonu ile kaydedilir.” Daha
sonra testin hangi kullanıcılara atanacağını belirlemek için “Assigned to” kısmından grup seçilir
ve “Save” butonuna basılır. Böylece sınav başlamış olur. Artık belirlenen kullanıcılar sistemlerine
girdiklerinde sınavı görüntülerler.
Sınav bittikten sonra sonuçları elde etmek için “Results” sayfasına girilir(Şekil 13).

Şekil 13: Test Yayınlama Ayarları
Şekil 13’te sınava katılan katılımcıların sonuçları “View” butonuna basılarak
görüntülenebilir. Üst tarafta bulunan “Export table” butonu ile katılımcıların cevaplarını,
sürelerini, puanlarını ve soruyu çözüp çözmediklerini belirten sütunların olduğu “.csv” uzantılı
dosya üretilmektedir. Bu dosyada katılmcıların verdikleri cevaplar ilk bşata soru oluşturma
seçeneklerin “Identifier” kısmında yazılı olan ifade ile belirtilmektedir. Varsayılan olarak
“choice_1” şeklindedir ve değiştirilmezse “.csv” uzantılı dosyada bu şekilde görünmektedir.
Ayrıca TAO mutlimedya kullanımına da izin vermektedir(Şekil 14).
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Şekil 14: Multimedya
Şekil 14’te görüldüğü üzere multimedyalar sisteme yüklenerek soru hazırlama aşamasında
kullanılabilir. Ayrıca “Shared stimulus” seçeneği şeçildiğinde yüklenen multimedya ortak kök
olarak kullanılır ve altına birden fazla soru eklenebilir.
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