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Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenim gören 

öğrencilerin ortama ilişkin sosyal olabilme algılarının belirlenmesinde 

kullanılmak üzere bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubu 403 üniversite 

öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik çalışmaları için açımlayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçek 12 madde 2 

faktörde olarak belirlenmiştir. İki faktör toplam varyansın % 55,86’sını 

açıklamaktadır. Güvenirlik çalışmaları için ise ölçeğin güvenirlik 

katsayısı ve madde toplam korelasyonu hesaplanmıştır. Görevle ilgili 

sosyal olabilme faktörünün Cronbach alfa değeri .815, görevle ilgili 

olmayan sosyal olabilme faktörünün ise .849 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyonları ise  .366 ile .640 

arasında değiştiği görülmüştür. Analizler ölçeğin Türkçe formunun 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 
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Abstract 

The aim of this study is to develope a scale towards perceived 

sociability in learning online environment. Perceived sociability in online 

learning environment was examined by two factor which are task 

related and non task related sociability. The study was carried out 403 

undergraduate(182 male, 221 female) students. The structual validity 

of scale was examined by exploratory factor analysis. Two factor was 

explained total variance of 55.86%. For reliability analiysis was used 

Cronbach alfa coefficient and item-total correlation coefficient. Task 

related sociability’s Cronbach alfa coefficient ise .815, non-task related 

sociability’s Cronbach alfa coefficient ise .849. Item-total correlation co-

efficiencies vary between .366 and .640. Findings indicate that the 

scale is reliable and valid for use in Turkish. 

1. GİRİŞ 

Çevrimiçi toplulukların gelişimini sağlayabilmek için, bilgi ve iletişim 

olanaklarının sağlandığı sosyal çevrelerin oluşturulması önemlidir (Abedin, 
2011). Sosyal çevre, insanların birlikte mesaj alışverişinde bulundukları, 

birbirlerine destek oldukları, grup üyeleri arasında çeşitli etkileşimlerin 
gerçekleştiği ortamlar sunmaktadır. Sosyal olabilen çevrimiçi öğrenme 

ortamları sosyal duygusal süreçleri kolaylaştırma ve kişilerarası ilişkileri 
güçlendirme, güven yaratma, sosyal dayanışmayı sağlama ve sağlam bir 

sosyal alan ortaya çıkarabilme fırsatı vermektedir. Çevrimiçi ortamların 
güçlü bir topluluk hissi, memnuniyet, güçlü grup dayanışması, güven, 
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karşılıklı saygı, etkili iş ilişkileri ile nitelendiriliyorsa sosyal olabilmekten 
söz edilebilir (Krejins ve diğerleri, 2007).  

Sosyal olabilmenin alan yazındaki tanımlarına bakıldığında iki farklı bakış 
açısının hâkim olduğu görülmektedir. Bunlardan biri sosyal olabilme 

sürecinin sosyal ve teknik alt yapısı ile ilgili olan bakış açısı; diğeri de alt 
yapı olanaklarının katılımcılar tarafından nasıl algılandığına ve bu 

algılamanın topluluk üzerindeki etkileriyle ilgilenen bakış açısıdır. 

Alt yapı ile ilgili olan bakış açısı:  Preece (2000), sosyal olabilmeyi 
toplumun ortak amaçlarını ve grup üyeleri arasında sosyal etkileşimi 

destekleyen sosyal politikalar ve teknik yapılar olarak belirlemiştir.  Barab 
ve diğerleri (2002) ise bu teknik ve sosyal alt yapı unsurlarını ortamın 

sosyo teknik boyutu olarak ele almaktadır. Bunlara ek olarak, sosyal 
olabilme, bireylerin sosyal olarak etkileşime girebildiği, öğrenci bağlılığını 

arttıran ve içinde sosyal yazılım araçlarının yer aldığı çevrimiçi öğrenme 
sistemlerinin yeteneği olarak belirtilmektedir (Gao, 2010; Abedin ve 

diğerleri, 2011).  

Katılımcılar tarafından ortamın nasıl algılandığına yönelik bakış açısı: Bu 

bakış açısı ise alt yapı olanaklarının katılımcılar tarafından nasıl 
algılandığına ve bu algılamanın topluluk üzerindeki etkilerine 

odaklanmaktadır. Kreijns ve diğerlerine (2004;2007) göre sosyal 
olabilmeye ilişkin teknik alt yapı, politika ve ilkeler ne kadar güçlü olursa 

olsun, topluluktaki sosyal olabilme sürecinin asıl belirleyicisi katılımcıların 

bu yapılardan haberdar olma dereceleri, dolayısıyla bu yapılara ilişkin 
algılamalarıdır. Bu açıdan sosyal olabilme güven, bağlılık ve topluluk 

hissini içeren güçlü bir sosyal etkileşim alanının oluşumunu kolaylaştıran 
ve katılımcılar tarafından algılanan bir kapsam olarak nitelenmektedir 

(Kreijns ve diğerleri, 2007). Sosyal olabilme, normları ve değerleri, 
kuralları ve rolleri, inançları ve idealleri, grup yapıları gömülü olan grup 

üyeleri arasında sosyal ilişkileri barındıran bir sosyal alanın oluşumunun 
sağlanmasında yardımcıdır. 

Sonuç olarak bir çevrimiçi topluluğun yaşamına devam edebilmesi, 
kullanıcıların, etkinlikleri ve ilişkileri algılayabilmelerine ve bu yapıyı 

kullanarak bir topluluk kültürü geliştirebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle bu 
araştırmada sosyal olabilme bireyin içerisinde bulunduğu ortama ilişkin bir 

yaklaşım olarak ele alınmakta, ortamın ve grubun sosyal etkileşime 
yönelik algısını ifade etmektedir.  

Sosyal olabilmenin sağlanmasında üç bileşenden söz etmektedir: i)Amaç: 

topluluğa ait bireylere destek, ilgi, ihtiyaç ya da bilgiye odaklanmasını 
sağlayan bir amaç sunması. ii) İnsanlar: topluluk içinde insanlar 

birbirleriyle sosyal ve bireysel etkileşim içinde olması (Topluluktaki bireyler 
farklı rollere sahip olabilir). iii) Politika: Sosyal normları kabul etme ve 

geçmiş duygusunu geliştirecek folklorun gelişimine katkı sağlayan 
insanların etkileşimine rehberlik edecek dil ve protokol kullanımı. Amaç 

bileşeninin göstergesi olarak mesaj sayısı, konu tartışma miktarı, 
etkileşim, karşılıklı olma, katkı miktarı;  insanlar bileşeninin göstergesi 
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kişi sayısı, politika bileşeninin ise öfkeli ve nezaketsiz davranışlar ya da 
dürüstlük olarak belirtilmiştir. Bu üç bileşene göre sosyal olabilme 

göstergelerinin yukarıda sözü edilen değişkenler açısından ele alınabileceği 
belirtilmektedir (Preece, 2000). Gao ve diğerleri (2010) ise, sosyal 

olabilmenin sosyal iklim, yarar ve amaç, insanlar, etkileşim zenginliği, 
formal etkileşim desteği gibi değişkenlerden etkilendiğini belirtmektedir. 

Sosyal olabilme öğrenme içeriğine entegre edilmiş ve öğrenenler arasında 

öğrenme topluluğunun oluşmasında büyük etkisi olan, informal tartışma 
ve öğrenmeyi kolaylaştıran önemli bir yapıdır (Abedin ve Daneshgar, 

2008). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sosyal olabilme görevle ilgili 
sosyal olabilme (öğrenme amaçlı etkileşim) ve görevle ilgili olmayan 

sosyal olabilme (sosyal destek, arkadaş bulma, selam söyleme gibi) olarak 
incelenmektedir.  

Görevle ilgili olan sosyal olabilme, öğrenme ve pedagojik soruları içerir ve 
ders materyalleri ile doğrudan ilgilidir (Krejins ve diğerleri, 2007). Şaka, 

övgü, tebrik gibi mesajlar ise görevle ilgili olmayan sosyal olabilme olarak 
belirtilmektedir. Görevle ilgili olmayan sosyal olabilme mesajları birçok 

zaman çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki tartışmalarda görülmektedir ve 
bu mesajlar öğrencileri ortama katılıma güdüleyen önemli bir unsur olarak 

rol oynamaktadır.  

Şekil 1’de eğitimsel araştırmaların odak noktalarını göstermektedir 

(Krejins, 2002).  Alan 1 geleneksel yönü, alan 2 ise çevrimiçi ortamlardaki 

işbirlikli öğrenme gruplarını ifade etmektedir. Görevle ilgili ve görevle ilgili 
olmayan bağlamlar kesin çizgilerle birbirlerinden ayrılmamaktadır. 

Öğrenciler görev üzerinde çalışırken, kolayca ve sıklıkla görevle ilgili 
olmayan bağlama kısa sürede olsa geçmekte, sonrasında tekrar görev 

üzerinde çalışmaya devam etmektedirler. Bireyler görevle ilgili olmayan 
konuşmalarda birbirleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmektedir.  

 

Şekil 1.  Eğitim araştırmalarında bağlam 

Abedin (2011), çevrimiçi öğrenme ortamlarında teknolojik boyutun çok 

incelendiğini ancak teknolojik olmayan sosyal, duyuşsal ve bilişsel boyut 
üzerinde çok durulmadığına dikkat çekmektedir. Bu durumun nedeni 

olarak sanal öğrenme ortamlarında bu boyutların otomatik oluştuğu 

görüşünün olabileceği şeklinde açıklamaktadır. Oysaki çevrimiçi öğrenme 
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ortamları bireylere sosyal olabilme olarak tanımlanan sosyal olarak 
etkileşim olanağı tanıyan ortamlar sunmaktadır. Bu ortamlarda yaklaşık 

her mesajda en az bir görevle ilgili olmayan sosyal olabilme 
görülmektedir. Nitekim alanyazında görevle ilgili olmayan sosyal olabilme 

düzeyi yüksek çevrimiçi öğrenme ortamlarının, topluluk olma duygusunu 
beslediği ve öğrencileri birbirine bağladığı, memnuniyetlerin arttığı ve izole 

duygusunun azalmasına yardımcı olduğu belirtilmektedir (Abedin, 2010).  

Öğrencilerin öğrenme süreçlerini geliştirecek, işbirliğini destekleyecek ve 
kolaylaştıracak ortamların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ortamlarda istenen etkililik ve verimliğe ulaşılmasında sosyal boyutun ve 
katılımcılara sağlanan sosyal olabilme olanaklarının sağlanması 

gerekmektedir. Alan yazında Bardakçı tarafından 2010 yılında uyarlaması 
yapılan “Algılanan Sosyalleşme Ölçeği” bulunmaktadır. Ancak yukarıda da 

açıklandığı gibi görevle ilgili olmayan sosyal olabilmenin rolü önemlidir. Bu 
nedenle bu araştırmada, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarına 

yönelik sosyal olabilme algılarını görevle ilgili ve görevle ilgili olmayan 
sosyal olabilme faktörleri altında inceleyebilmek amacıyla “Algılanan 

Sosyal olabilme Ölçeği” (ASÖ) geliştirilmiştir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma grubu Ankara’da bir vakıf üniversitesinin, Eğitim Fakültesi’nde 

öğrenim gören ve ölçeği yanıtlayan 409 öğrenciden oluşmaktadır. Ancak 

altı öğrenciden toplanan veriler yanıtlama sürecinde hatalı işaretleme 
yaptıkları için analize dâhil edilmemiştir. Bu sebeple 403 öğrencinin verdiği 

yanıtlar üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda yer alan 
katılımcıların cinsiyetlerine göre % 54,8’ini (f=221) kadın, % 46,2’sinin 

(f=182) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Bölümlere göre en yüksek 
yüzdeyle (% 24,1), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin; en 

düşük yüzde ile (% 4,2) Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 
oluşturduğu görülmektedir. 

2.2. Veri Toplama Aracının Geliştirilme Süreci 

Ölçeğin geliştirilmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, 

alan yazın taraması yapılmıştır. Alan yazın taraması yapılırken hem 
varolan ölçekler taranmış hem de konu ile ilgili diğer çalışmalar 

taranmıştır. Daha önce varolan iki ölçek çalışması bulunmuştur  (Krejins 
ve diğerleri, 2007; Bardakçı, 2010). Daha sonra görevle ilgili sosyal 

olabilme ve görevle ilgili olmayan sosyal olabilme algısını gösterdiği 

düşünülen göstergeler ortaya konulmuştur (Preece, 2000; Chiu ve Yang, 
2006; Krejins, 2007; Abedin, 2008: 2011; Veletsianos, 2012). Bu 

göstergeler ortamdaki sosyal gereksinimlere göre sınıflandırılmıştır. (Tablo 
1).  
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Tablo 1. Sosyal olabilme Göstergeleri 

Faktörler Madde Tanım  

Görevle 

İlgili Sosyal 

olabilme 

Bilgi alış verişi Ortamda bilgi alış verişinin kolaylıkla yapılabilme 

ölçüsü 

Katılım  Ders ile ilgili tartışma konularına ve etkinliklere 

katkıda bulunma derecesi 

Demokratik ortam Ortamda fikirlerin rahatlıkla paylaşılabilme 

derecesi 

Yardım alma Ders ile ilgili konularda ortamdan yardım 

bulabilme ölçüsü 

Görevle 

İlgili 

Olmayan 

Sosyal 

olabilme 

Başkalarının 

izlenim alma 

Başkalarının dikkat ve ilgilerini çekme  

İnformal 

konuşmalar  

Bir konunun resmi ya da gayri resmi olarak 

algılanma derecesi 

Duygularını ifade 

etme  

Ortamda insanların kendilerini diğer üyelere ifade 

ederken rahat hissetme derecesi 

Geyik muhabbet 

yapma  

Görevle ilgili konular ya da öğrenmeler dışında 

tartışmaların yapılma ölçüsü 

Yardım bulma  

 

Öğrenme aktiviteleri dışında bir konuda kişinin 

gerektiğinde diğerlerinin yardımına ihtiyaç duyma 

derecesi. 

Sıkılma duygusu Kişinin ortamı sıkıcı bulma derecesi 

Samimiyet 

duygusu  

Birinin ortamı ve etkileşimi samimi bulma derecesi 

Ortaya çıkan göstergeler ve daha önce geliştirilen ölçeklerden esinlenilerek 
23 maddelik bir madde havuzu oluşmuştur. 

İkinci aşamada madde havuzunu oluşturan ölçek maddelerinin ölçülmek 
istediği yapıyı ölçüp ölçmediğini ve ifade biçimlerini değerlendirmek üzere 

uzman kanısı alınmıştır.  
Üçüncü aşamada ise uzman kanılarından yola çıkılarak gerekli 

düzenlemeler yapılarak 17 maddelik ölçme aracı uygulamaya hazır hale 
getirilmiştir. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, 

“kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum” seçeneklerinden oluşan 5'li likert 
tipindedir. 

2.3. Verilerin Analizi 

İlk olarak ölçekteki maddelerin dağılımları incelenmiş ve normal 

dağılımdan kabul edilen sınırlar dışına sapan madde olmadığı gözlenmiştir. 

Ayrıca maddeler arasında çoklu bağlantıya da rastlanmamıştır. Ölçeğin 
geçerlik çalışmaları için açımlayıcı faktör analizi yapılmış; güvenirlik 

çalışmaları için Cronbach Alfa(α) güvenirlik katsayısı ve madde toplam 
korelasyonları hesaplanmıştır. 

Katılımcıların demografik verilerinin analizi için yüzde ve frekans 
değerlerinden yararlanılmıştır.  

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser Meyer Olkin (KMO) ve 
Barlett Sphericity Testi ile incelenmiştir.  
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Açımlayıcı faktör analizinde, Temel Bileşenler Analizi ve en iyi faktör 
yapısına ulaşabilmek için Varimax Döndürme metodu kullanılmıştır. Alan 

yazında “faktör örüntüsünün oluşturulmasında .30 ile .40 arasında değişen 
faktör yüklerinin alt kesme noktası olarak alınabileceği” belirtilmektedir 

(Büyüköztürk, 2007). Bu araştırmada alt kesme noktası olarak .40 kabul 
edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde algılanan sosyal olabilme ölçeğine ilişkin faktör analizi 
sonuçları ile ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bulgular sunulmuştur. 

3.1. Algılanan Sosyal olabilme Ölçeğinin Faktör Analizi 
Sonuçları 

Araştırmada, ölçeğin KMO değeri olarak .89 bulunmuştur. Bu durum 
verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Leech, Barrett 

ve Morgan, 2005). Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği ise 
Barlett Sphericity Testi ile test edilmektedir. Test sonucu 1832.13 

(p<0.000) olarak bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal 
dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Böylece KMO ve Barlett Testi 

sonuçları, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Kuramsal yapıda öngörüldüğü gibi faktör yapısı iki olarak sabitlenmiştir. 

Analiz sonucunda 2 faktörün öz değeri sırasıyla (Öz değerler sırasıyla 
6.31; 2.15). İki faktörün birlikte ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans % 

49,75’tir. Faktör analizinde faktör yüklerinin toplam varyansı açıklama 

yüzdesinin .40 ve üzerinde olması kabul edilebilir bulunmaktadır (Kline, 
1994). Ancak bazı maddeler iki faktörde, birbirine çok yakın değerler 

alarak yer almıştır. Bir maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu 
değerden sonra en yüksek olan yük değeri arasındaki farkın olabildiğince 

yüksek olması beklenir. Çok faktörlü bir yapıda, birden çok faktörde 
yüksek yük değeri veren madde, binişik bir madde olarak tanımlanır ve 

ölçekten çıkartılması düşünülebilir (Büyüköztürk, 2007). Bu nedenle 
madde yükleri incelenmiş ve 1, 2, 4, 8 ve 14. maddelerinin ölçekten 

çıkarılmasına karar verilmiş ve aynı analiz tekrar edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda 12 madde 2 faktörde toplanmıştır. Bu 2 faktörün 

öz değerleri sırasıyla 4.689 ve 2.014’dir (Şekil 2).  
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Şekil 2. Öz değerler 

Şekil incelendiğinde birinci öz değerden ikinci öz değere doğru hızlı bir 
düşme olduğu ve birincisine göre daha az olmakla birlikte, ikinci faktörden 

sonra da kırılmalar görüldüğü ve grafiğin yatay bir şekil aldığı ve bundan 

sonra da önemli bir düşme olmadığı gözlenmektedir. Ölçeğin seçilen 12 
maddesine ilişkin öz değer grafiği de bu maddelerin iki boyutlu bir özelliği 

ölçtüğünü desteklemektedir. Maddelerin döndürülmüş faktör yükleri ise 
Tablo 2’de verilmiştir. Açıklanan toplam varyansı faktörler sırasıyla % 

39,08’si ve  % 16,78’si açıklamaktadır.   

Tablo 2. Faktör Yükleri ve 2 Alt Faktörün Öz Değer Sonuçları 

Madde Faktör1 Faktör2 

Faktör 1:Görevle İlgili Sosyal Olabilme 

M7 Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders ile ilgili konularda 

yardım alabiliyorum. 

 
.747 

M11 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders ile ilgili konularda bilgi 

paylaşıma izin vermektedir. 

 
.795 

M12 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders ile ilgili öğrendiklerimi 

diğerleri ile paylaşabilmeme olanak sağlamaktadır. 

 
.731 

M13 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı kendimi içerisinde 

bulunduğum grubun üyesi olarak tanımlamama olanak 

sağlamaktadır. 

 

.701 

M16 Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders ile ilgili sorularıma 

cevap bulabiliyorum. 

 
.720 

Faktör 2: Görevle İlgili Olmayan Sosyal Olabilme 

M3 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı kendiliğinden gelişen 

gündelik sohbetlere izin vermektedir. 
.719 

 

M5 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı düşündüklerimi rahatça 

ifade edebilmeme izin vermektedir 
.685 

 

M6 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı diğer bireyler ile samimi bir 

ortam oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. 
.759 

 

M9 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı eğlenceli vakit 

geçirebilmeme izin vermektedir. 
.734 

 

M10 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders görevleriyle ilişkili 

olmayan sohbetlere izin vermektedir. 
.607 

 

M15 Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders dışı konularda 

ihtiyaç duyduğum konularda yardım alabiliyorum 
.659 

 

M17 Bu çevrimiçi öğrenme ortamı grup üyeleriyle yakın 

arkadaşlıklar kurmama olanak sağlamaktadır. 
.789 
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3.2. Algılanan Sosyal olabilme Ölçeği’nin Güvenirlik Analizi 
Sonuçları 

Algılanan sosyal olabilme ölçeğinin güvenirlik katsayısını hesaplamak için 
Cronbach alfa güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Ölçeğin her bir alt 

boyutuna ait madde sayısı ve ölçeğin geneli ile alt boyutları için bulunan 
Cronbach Alpha Güvenirlik katsayıları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Ölçeğin Alt Boyutlarında ve Genelinde Cronbach Alpha Güvenirlik 

Katsayıları 

Faktörler Madde Sayısı Cronbach alfa 

Görevle ilgili Sosyal olabilme 5 .82 

Görevle ilgili olmayan Sosyal olabilme 7 .85 

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 12 maddenin Cronbach Alfa 
ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .90’dır. Tablo 3 incelendiğinde ölçekteki 

faktörlerin Cronbach Alpha Güvenirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Algılanan Sosyal Olabilme Ölçeği’nin 12 maddesine ilişkin 

madde toplam korelasyonları ise Tablo 4’de verilmiştir.   

Tablo 4. Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nden Elde Edilen Madde Toplam Korelasyonları 

Madde 

no 

Madde-

Toplam 

Korelâsyonu 

Madde 

no 

Madde-

Toplam 

Korelâsyonu 

S1 .38 S7 .63 

S2 .54 S8 .64 

S3 .56 S9 .56 

S4 .57 S10 .43 

S5 .60 S11 .37 

S6 .45 S12 .59 

Nunnally ve Bernstein (1994) .3 üzerindeki madde toplam korelâsyonların 

kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. Ölçekte yer alan tüm maddeler için 
madde-toplam korelâsyonların .366 ile .640 arasında değiştiği ve t 

değerlerinin anlamlı (p<.001) olduğu görülmüştür. Bu durumda ölçekteki 
maddelerin aynı davranışı ölçmeye yönelik olduğunu söylemek 

mümkündür. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal olabilen çevrimiçi öğrenme ortamları, sosyal duygusal süreçleri 
kolaylaştırma, kişilerarası ilişkileri güçlendirme, güven yaratma, sosyal 

dayanışmayı sağlama ve sağlam bir sosyal alan ortaya çıkma olanağı 
sağlamaktadır (Dewiyanti ve diğerleri, 2007). Aynı zamanda bu ortamlar 

grup dinamiklerinin olumlu yönde gelişimine yardımcı olmakta ve 
böylelikle üyelerde yalnızlık ve dışlanmışlık hissi ve kayıplar azalmaktadır. 

Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse, kahve makineleri, insanları bir 
araya toplayabilir ve görev ile ilişkili konulardan, akşamki futbol maçına 

kadar birçok konuda informal sohbet ortamı oluşmasını sağlayabilir. Bu 

etkenler sayesinde üyeler birbirilerini yakından tanımakta, birbirlerinin 
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amaçlarından haberdar olmakta, karşılıklı güven duyguları gelişmekte, 
sosyal dayanışmayı sağlamaktadır. Bu nedenle çevrimiçi öğrenme 

ortamları oluşturulurken görev ve görev ile ilgili olmayan sosyal olabilme 
unsurlarının göz önünde tutulması önemli görülmektedir. 

Kreijns ve diğerlerine (2004;2007), sosyal olabilmeye ilişkin teknik alt 
yapı, politika ve ilkeler ne kadar güçlü olursa olsun, topluluktaki sosyal 

olabilme sürecinin asıl belirleyicisi katılımcıların bu yapılardan haberdar 

olma dereceleri, dolayısıyla bu yapılara ilişkin algılamalarının önemli 
olduğunu dile getirmektedir. Buradan yola çıkılarak Algılanan Sosyal 

Olabilme Ölçeği, üniversite öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme ortamlarının 
sosyal olabilme algılarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.  

Bu araştırma ile elde edilen veriler Algılanan Sosyal Olabilme Ölçeği’nin 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam 

12 maddeden oluşmakta, tersine çevrilmesi gereken bir madde 
bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 12 ile 60 arasında 

değişmektedir. Faktörlere göre sınır bir değer belirlenmemiştir. Bireyin 
herhangi bir faktörden elde ettiği aritmetik ortalamanın yüksek olması 

çevrimiçi öğrenme ortamına yönelik sosyal olabilme algısının yüksek 
olduğunu gösterir. 
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Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Yönelik Algılanan Sosyal Olabilme 
Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

Giriş: Sosyal olabilen çevrimiçi öğrenme ortamları sosyal duygusal 
süreçleri kolaylaştırma ve kişilerarası ilişkileri güçlendirme, güven 

yaratma, sosyal dayanışmayı sağlama ve sağlam bir sosyal alan ortaya 
çıkarabilme fırsatı vermektedir. Çevrimiçi ortamların güçlü bir topluluk 

hissi, memnuniyet, güçlü grup dayanışması, güven, karşılıklı saygı, etkili iş 

ilişkileri ile nitelendiriliyorsa sosyal olabilmekten söz edilebilir (Krejins ve 
diğerleri, 2007). Sosyal olabilme, normları ve değerleri, kuralları ve rolleri, 

inançları ve idealleri, grup yapıları gömülü olan grup üyeleri arasında 
sosyal ilişkileri barındıran bir sosyal alanın oluşumunun sağlanmasında 

yardımcıdır. Sosyal olabilme bireyin içerisinde bulunduğu ortama ilişkin bir 
yaklaşım olarak ele alınmakta, ortamın ve grubun sosyal etkileşime 

yönelik algısını ifade etmektedir.  Bu araştırmada, öğrencilerin çevrimiçi 
öğrenme ortamlarına yönelik sosyal olabilme algılarını görevle ilgili ve 

görevle ilgili olmayan sosyal olabilme faktörleri altında inceleyebilmek 
amacıyla “Algılanan Sosyal olabilme Ölçeği” (ASÖ) geliştirilmiştir. 

Yöntem: Çalışma grubu Ankara’da bir vakıf üniversitesinin, Eğitim 
Fakültesi’nde öğrenim gören ve ölçeği yanıtlayan 403 öğrenciden 

oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan katılımcıların cinsiyetlerine göre 
% 54,8’ini (f=221) kadın, % 46,2’sinin (f=182) erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır. 

Ölçeğin geliştirilmesi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, 
alan yazın taraması yapılmıştır. Alan yazın taraması yapılırken hem 

varolan ölçekler taranmış hem de konu ile ilgili diğer çalışmalar 
taranmıştır. Daha önce varolan iki ölçek çalışması bulunmuştur  (Krejins 

ve diğerleri, 2007; Bardakçı, 2010). Daha sonra görevle ilgili sosyal 
olabilme ve görevle ilgili olmayan sosyal olabilme algısını gösterdiği 

düşünülen göstergeler ortaya konulmuştur (Preece, 2000; Chiu ve Yang, 
2006; Krejins, 2007; Abedin, 2008: 2011; Veletsianos, 2012). Bu 

göstergeler ortamdaki sosyal gereksinimlere göre sınıflandırılmıştır. Ortaya 
çıkan göstergeler ve daha önce geliştirilen ölçeklerden esinlenilerek 23 

maddelik bir madde havuzu oluşmuştur. İkinci aşamada madde havuzunu 
oluşturan ölçek maddelerinin ölçülmek istediği yapıyı ölçüp ölçmediğini ve 

ifade biçimlerini değerlendirmek üzere uzman kanısı alınmıştır. Üçüncü 
aşamada ise uzman kanılarından yola çıkılarak gerekli düzenlemeler 

yapılarak 17 maddelik ölçme aracı uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Ölçek “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “kesinlikle 
katılıyorum”, “katılıyorum” seçeneklerinden oluşan 5'li likert tipindedir. 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları için açımlayıcı faktör analizi yapılmış; 
güvenirlik çalışmaları için Cronbach Alfa(α) güvenirlik katsayısı ve madde 

toplam korelasyonları hesaplanmıştır. 

Bulgular: Araştırmada, ölçeğin KMO değeri olarak .89 bulunmuştur. Bu 

durum verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Leech, 
Barrett ve Morgan, 2005). Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan 
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geldiği ise Barlett Sphericity Testi ile test edilmiştir. Test sonucu 1832.13 
(p<0.000) olarak bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal 

dağılıma sahip olduğunu göstermektedir.  

Kuramsal yapıda öngörüldüğü gibi faktör yapısı iki olarak sabitlenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda 12 madde 2 faktörde toplanmıştır. Bu 2 faktörün 
öz değerleri sırasıyla 4.689 ve 2.014’dir. Açıklanan toplam varyansı 

faktörler sırasıyla % 39,08’si ve  % 16,78’si açıklamaktadır.   

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçekteki 12 maddenin Cronbach Alfa 
ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .90’dır.  

Nunnally ve Bernstein (1994) .30 üzerindeki madde toplam 
korelâsyonların kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. Ölçekte yer alan tüm 

maddeler için madde-toplam korelâsyonların .366 ile .640 arasında 
değiştiği ve t değerlerinin anlamlı (p<.001) olduğu görülmüştür 

Sonuçlar: Bu araştırma ile elde edilen veriler Algılanan Sosyal Olabilme 
Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Ölçek toplam 12 maddeden oluşmakta, tersine çevrilmesi gereken bir 
madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 12 ile 60 

arasında değişmektedir. Faktörlere göre sınır bir değer belirlenmemiştir. 
Bireyin herhangi bir faktörden elde ettiği aritmetik ortalamanın yüksek 

olması çevrimiçi öğrenme ortamına yönelik sosyal olabilme algısının 
yüksek olduğunu gösterir. 
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Ek 1. Çevrimiçi Ortamlarla İlgili Algılanan Sosyal Olabilme Ölçeği 

 

 

 

 

 

 

 

Maddeler K
e
s
in

li
k
le

 

K
a
tı

lm
ıy

o
r
u

m
 

K
a
tı

lm
ıy

o
r
u

m
 

K
ıs

m
e
n

 

k
a
tı

lı
y
o

r
u

m
 

K
a
tı

lı
y
o

ru
m

 

K
e
s
in

li
k
le

 

K
a
tı

lı
y
o

ru
m

 

1. Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders ile ilgili konularda 

yardım alabiliyorum. 

     

2. Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders dışı konularda ihtiyaç 

duyduğum konularda yardım alabiliyorum  

     

3. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders ile ilgili öğrendiklerimi 

diğerleri ile paylaşabilmeme olanak sağlamaktadır. 

     

4. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı kendimi içerisinde 

bulunduğum grubun üyesi olarak tanımlamama olanak 

sağlamaktadır. 

     

5. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı eğlenceli vakit geçirebilmeme 

izin vermektedir. 

     

6. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı kendiliğinden gelişen gündelik 

sohbetlere izin vermektedir. 

     

7. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı düşündüklerimi rahatça ifade 

edebilmeme izin vermektedir 

     

8. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı diğer bireyler ile samimi bir 

ortam oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. 

     

9. Bu çevrimiçi öğrenme ortamında ders ile ilgili sorularıma 

cevap bulabiliyorum. 

     

10. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders görevleriyle ilişkili 

olmayan sohbetlere izin vermektedir. 

     

11. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı ders ile ilgili konularda bilgi 

paylaşıma izin vermektedir. 

     

12. Bu çevrimiçi öğrenme ortamı grup üyeleriyle yakın 

arkadaşlıklar kurmama olanak sağlamaktadır. 

     


