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ÖNSÖZ 

 

Günümüz 21. yüzyıl bilgi çevresinde lisans öğrencileri günlük yaşamla ilgili 

bilginin yanı sıra, akademik amaçlar için de bilgiye gereksinim duymaktadır. 

Dolayısıyla öğrenciler akademik başarı elde etmek ve başarılarını sürdürebilmek için 

gereksinim duydukları bilgiyi arama faaliyeti içine girmektedirler. Bilgi arama 

faaliyeti öğrencilerin hem konu seçimini, odak konunun belirlenmesini, bilgi arama 

becerilerini hem de bilgiyi analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve bilimsel ve etik 

ilkeler doğrultusunda yazma yeteneğini gerektiren önemli bir süreçtir. Ancak 

öğrenciler için bilgi arama süreci her zaman kolay ve başarılı bir süreç olarak 

gerçekleşmemektedir. 

Lisans öğrencilerinin, hem araştırmacının hem de tez danışmanlarının 

deneyimleri ve gözlemleri doğrultusunda da bilgi arama sürecinde birtakım sorunlar 

yaşadıkları görülmüştür. Araştırmacının ve tez danışmanlarının öğrencilere ilişkin bu 

gözlemleri ve deneyimleri, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili yaşadıkları bu 

sorunların bazen ısrarlı bir şekilde sürdürülmesinin kaynağının, öğrencilerin 

doğrudan dıştan gözlenemeyen kavramları, tutumları ve düşünceleri gibi içsel 

süreçleri ile ilgili olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Bu nedenle, bilgi arama 

sürecinde lisans öğrencilerinin kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), 

tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve düşüncelerinin (tutum içinde 

değerlendirilemeyen) etkili olduğu varsayımından hareketle, Kuhlthau’nun 

“Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, Bilgi Toplama ve 

Tamamlama” olmak üzere altı aşamadan oluşan “Bilgi Arama Süreci-BAS” modeli 

esas alınarak araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi aramaya ilişkin içsel süreçleri ile 
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ilgili; Kavramlarının (varsa Kavram yanılgılarının), Tutumlarının (olumlu ve 

olumsuz) ve Düşüncelerinin (tutum içinde değerlendirilemeyen) bütüncül bir 

yaklaşımla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın oluşması, 

gelişmesi ve sonuçlandırılması, sayısız yardım ve desteklerle gerçekleşmiştir. 

Çalışmalarım boyunca unutamayacağım ilgi ve katkılarını gördüklerimi burada 

minnetle anmak isterim. 

Araştırmamı yönlendiren, her aşamasını titizlikle değerlendirerek görüşlerini 

sunan, araştırmanın tamamlanmasında büyük katkıları bulunan, sabır, anlayış ve 

yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen değerli hocalarım ve danışmanlarım Sayın 

Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan’a ve Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen’e en içten 

duygularla teşekkürlerimi sunarım. 

Tezimin başlangıcından emekliliğine kadar danışmanlığımı yürüten, tezimin 

her aşamasında emeklerini esirgemeyen, değerli katkı ve önerileriyle beni hep 

destekleyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. H. Sekine Karakaş’a sonsuz 

teşekkürlerimi sunarım. 

Değerli fikirleriyle ve değerlendirmeleriyle çalışmaya önemli katkıları 

bulunan Sayın Prof. Dr. Nazan Özenç Uçak’a, Prof. Dr. Tülay Fenerci’ye, Prof. Dr. 

Sacit Arslantekin’e ve Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu’na sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

Araştırmada nitel ve nicel soruların hazırlanma aşamasında değerli fikirleri ve 

önerileri ile katkıda bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Psikoloji Bölümü’nden Sayın Doç. Dr. Derya Hasta’ya, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nden Dr. Nihan Arsan’a, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim 

Fakültesi’nden Sayın Yrd. Doç. Dr. Fatma Baysen’e teşekkürü borç bilirim. 



 III 

Çalışmada nitel ve nicel yöntemlerin uygulanmasında büyük ve önemli 

destek ve yardımlarını gördüğüm Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Dekanlıklarına, bölüm başkanlıklarına, 

öğretim üyelerine ve elemanlarına, öğrencilerine içten teşekkürlerimi sunmak 

isterim. Destekleri olmasaydı bu çalışma ortaya çıkmazdı. 

Çalışmada nitel araştırmaların yürütülmesinde birinci ve ikinci pilot 

uygulamanın gerçekleşmesini sağlayan ve araştırmanın gelişmesinde önemli katkıları 

bulunan TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi kullanıcılarına ve özellikle ikinci 

pilot çalışmada gönüllü öğrencileri yönlendiren değerli çalışma arkadaşım Sayın 

Ömer Burak Polat’a minnet duygularımı sunarım. Nitel araştırma çerçevesinde 

yürütülen üçüncü pilot uygulamanın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilmesinde, 

gönüllü öğrencilerin yönlendirilmesinde önemli katkıları bulunan değerli arkadaşım 

ve meslektaşım Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü’nden Sayın Dr. Nevzat Özel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Araştırmada geliştirilen “Bilgi Arama Süreçleri İle İlgili Tutum Ölçeği”nin 

istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesinde ve analiz sürecinin her aşamasında 

değerli önerileriyle katkıda bulunan Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme 

Bölümü’nden Sayın Yrd. Doç. Dr. K. Zülfikar Deniz’e en içten duygularımla 

teşekkür ederim. 

Çalışma süresince yapıcı önerileriyle ve içten yardımlarıyla katkı sunan 

çalışma arkadaşım Sayın Dr. Selda Bancı’ya samimi duygularımla teşekkür ederim. 
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Araştırma süresince yardımlarını esirgemeyerek arkadaş sevgisinin ve meslek 

dayanışmasının en güzel örneğini veren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ve 

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli ve adları bu satırlara 

sığdırılamayacak kadar çok sayıdaki değerli meslektaş ve arkadaşlarıma gönül 

borcumu en derin duygularla ifade etmek isterim. Özellikle araştırma boyunca 

değerli katkı ve desteğini gördüğüm meslektaşlarım ve arkadaşlarım Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nden Sayın Sibel Yılmaz 

Karagülle’yi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nden Sayın Halil 

Kıpçak’ı, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nden Sayın Hande Uçartürk’ü ve TBMM 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı’nda Sayın F. Nafiz Ertürk’ü en içten 

duygularımla anmak isterim. 

Araştırma boyunca beni sabırla dinleyen, öneri ve destekleriyle beni yalnız 

bırakmayan değerli dostlarım Nurcan Özköklü’ye, Asiye Şalcı’ya, Gürcan 

Özköklü’ye, Bilge Güler Öztürk’e ve Taybet Kocataş’a ne kadar teşekkür etsem 

azdır. 

Hayatımın her aşamasında, önemli kararlarımda ve her zaman olduğu gibi bu 

araştırmanın gelişmesi, olgunlaşması ve tamamlanmasında da bilgi ve tecrübeleriyle, 

sevgi ve inançlarıyla hep yanımda olan, varlıklarıyla güç aldığım ablam Yrd. Doç Dr. 

Fatma Baysen’e ve eniştem ve ikinci tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Engin Baysen’e 

gönül dolusu teşekkür borçluyum. 

Benim bu günlere gelmemde en büyük pay sahibi olan babam Ömer Çakmak 

ve her türlü zorluğa karşı okumam için gerekli ortamı her zaman hazırlayan ve hep 
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yanımda hissettiğim merhum annem Emine Çakmak’a en derin duygularımla 

teşekkürü borç bilirim. 

Araştırma boyunca kendi küçük ama yüreği kocaman, birlikte daha çok 

zaman geçirebilmek için sabırla bu araştırmanın bitmesini bekleyen benim en büyük 

güç kaynağım teyzesinin biricik boncuğu Şifa Deniz Baysen’e, teyzesine yaşından 

beklenmeyecek olgunlukta gösterdiği sabrı, sevgisi ve ilgisi için çok ama çok 

teşekkür ederim. Teyzeciğim seni kocaman kucaklıyor ve öpüyorum. 

Büyük heyecan ve istek duyarak yaptığım bu araştırmada destek verenlerin, 

yardım sağlayanların, katkıda bulunanların tümüne candan teşekkürler... 
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I. BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

I. 1. Konunun Önemi 

Bilgi arama, kütüphanecilik ve enformasyon biliminde, 1900’lü yılların 

başından günümüze kadar araştırılmaya devam eden önemli bir konu olmuştur. Bilgi 

arama ile ilgili literatürde bireyin çeşitli durumlardaki bilgi arama süreçleri ve bilgi 

arama davranışları farklı açılardan incelenmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaları en 

genel biçimde, “bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve bilgiyi kullanma”; “bilgi 

erişim” ve doğrudan bireyin içsel süreçlerine odaklanan “bilgi arama süreçleri” 

olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Bilgi aramaya “bilgi gereksinimi, bilgi 

arama davranışı ve bilgiyi kullanma” açısından yaklaşılan birinci grupta yer alan 

çalışmalarda (Ellis, 1993; Ellis ve Haugan, 1997; Dervin, 1998; Wilson, 1999b; 

Pettigrew, Fidel ve Bruce, 2001; Fourie, 2006; Karas ve Green, 2007), daha çok 

bireylerin bilgi gereksinimlerini tanımlamalarına, bilgi gereksinimleri doğrultusunda 

gereksinim duydukları bilgiyi arama davranışlarına, bilgiyi ararken bilgi sistemleri, 

internet ve bilgi teknolojilerini tercih etme ve kullanma nedenlerine; bilgi aramaya 

“bilgi erişim” açısından yaklaşılan çalışmalarda (Bates, 1977, 1979; Belkin, Oddy ve 

Brooks, 1982a, 1982b; Borgman, 1986; Tonta, 1995; Ford, 1999; Järvelin ve Wilson, 

2003; Zhang, 2008; Gürdal Tamdoğan, 2009; Özel ve Çakmak, 2011) ise bireylerin 

kütüphane katalogları, internet ve elektronik veritabanlarında bilgi erişim 

stratejilerini kullanmalarına ve bilgi erişim sorunlarına; özellikle bilgi erişim ile ilgili 

sorunlara bireyden bağımsız sistem açısından odaklanıldığı görülmektedir. Bu iki 
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grup dışında üçüncü grupta “bilgi arama süreçleri” ile ilgili yer alan çalışmalarda 

(Kuhlthau, 1983; Burdick, 1995; Nahl, 1997; Kracker, 2002; Kracker ve Wang, 

2002; Cheng, 2004, Peterson, 2008;) ise, odak doğrudan bireyin kendisi olmuştur. Bu 

grupta yer alan çalışmalarda bireyin bilgi gereksinimini farketmesinden, gereksinim 

duyduğu bilgiyi elde etmesi ve kullanması süresince gerçekleştirdiği bilgi arama 

adımları, bireyin iç dünyası ile ilgili bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları 

açısından derinlemesine incelenmiştir. Belirtilen çalışmalarda, bilgi arama sürecinde, 

soruna ilişkin var olan bilginin yetersiz olması durumunda, gereksinim duyulan 

bilgiyi elde etmek ve kullanmak için, karar verme, problem çözme vb.’ni içeren 

bilişsel süreçler ile birlikte, bireyin duyguları gibi içsel süreçlerinin ve ayrıca 

davranışlarının da etkili olduğu vurgulanmıştır. Bu tez çalışması da, belirtilen bilgi 

arama ile ilgili yapılan araştırmalar sınıflandırmasında, bireyin doğrudan kendisinin 

derinlemesine incelendiği, “bilgi arama süreçleri” ile ilgili sınıflandırmada yer 

almaktadır. Dolayısıyla, çalışmada doğrudan bireyin (lisans öğrencisi) kendisine 

odaklanılmıştır. Başka bir deyişle konu, sistemden bağımsız olarak, lisans 

öğrencilerinin bilgi merkezlerini aktif olarak kullanıp kullanmadıkları gözardı 

edilerek, tamamen lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan 

Kavramları, Tutumları ve Düşünceleri açılarından bütüncül (holistic) bir yaklaşımla 

ele alınmıştır. 

Kütüphanecilik ve enformasyon bilimi ile ilgili uluslararası literatür 

incelendiğinde bireylerin bilgi arama ile ilgili düşüncelerinin, duygularının ve 

davranışlarının yaygın olarak araştırıldığı görülmektedir (Saracevic ve Kantor, 1988; 

Ellis, 1993; Fister, 1992; Valentine, 1993; Mellon, 1986; Marchionini, 1989; Bostic, 

1992; Burdick, 1995; Nahl, 1997; Dervin, 1998; Jiao and Onwuegbuzie, 1999; 
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Kuhlthau, 1983, 1988a, 1988b, 1991, 1996, 1994; Kracker, 2002; Kracker ve Wang, 

2002; Cheng, 2004; Ford, 2004; Hyldegård, 2006; Given, 2007; Peterson, 2008; 

Martinez, Chen ve Liu, 2008; Fainburg, 2009; Lopatovska, 2009; Gwizdka ve 

Lopatovska, 2009; Fulton, 2009; Currie, Devlin, Emde ve Graves, 2010; Lopatovska 

ve Arapakis, 2011; Savolainen, 2012; Taylor, 2012; Zhou, 2013; Cole ve diğerleri, 

2013; Mizrachi ve Bates, 2013; Bronstein, 2014; Savolainen, 2014, 2015). Adı geçen 

araştırmaların çoğunda bireylerin bilgi arama ile ilgili içsel süreçleri (bilişsel ve 

duygusal) ve davranışları ya tek tek ya da ikisi birarada (bilişsel-duygusal; bilişsel-

davranışsal; duygusal-davranışsal) ele alınarak incelenmiştir. Bununla birlikte, anılan 

bu araştırmacılar içinde Kuhlthau (Bu tez çalışmasının kuramsal altyapısı 

Kuhlthau’nun modeline dayandırılmıştır, bkz. Kuramsal Çerçeve), Bilgi Arama 

Süreci –BAS (Information Search Process-ISP) modelini geliştirdiği, 1983 tarihli ve 

“The library research process: Case studies and interventions with high school 

seniors in advanced placement English classes using kelly’s theory of constructs” 

adlı doktora tezinde, bireyin bilgi arama süreçlerini etkileyen bu üç unsuru (düşünce, 

duygu, davranış) bütüncül açıdan ele alıp inceleyen ilk araştırmacı olma niteliğini 

taşımaktadır (Van Lill, 2001; Cheng, 2004; Holliday ve Li, 2004; Peterson, 2008; 

Reynolds, 2010; Savolainen, 2015). Kuhlthau’nun yanı sıra, bilgi arama süreçlerini 

Kuhlthau’nun BAS modeline dayalı olarak araştıran Burdick (1995), Nahl (1997), 

Cheng (2004) ve Peterson (2008) da süreçlere bütüncül (düşünce-duygu-davranış) 

açıdan yaklaşmışlardır. 

Bütüncül yaklaşımın temelinde, insan davranışlarının karmaşık bir yapıya 

sahip olması ve birtakım birbirinden bağımsız daha küçük davranışlara kolayca 

bölünemeyeceği varsayımı yatmaktadır. Bu nedenle bütüncül yaklaşımla, problemi 
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oluşturan değişkenlerin birbirinden bağımsız olarak incelenmesi yerine, bu 

değişkenlerin birlikteliğinin ön plana çıkarılması vurgulanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bütüncül yaklaşım sayesinde, incelenecek olgu/olay daha 

derinlemesine ve daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılabilmektedir. Nitekim, 

Kuhlthau (1996) da, bireyin bilgi arama süreçlerinin anlaşılmasının ve 

tanımlanmasının, üç temel öğe (düşünce, duygu, davranış) çerçevesinde, bütüncül ve 

kapsamlı bir incelemeyi gerektirdiğini belirterek, süreçleri bireyin bakış açısından 

anlamanın göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olduğunun altını çizmiştir. 

Savolainen (2015), Kuhlthau ile Nahl’ın bilgi arama süreçleri modellerini, duygusal 

ve bilişsel faktörlerin etkileşimi açısından karşılaştırdığı çalışmasında, her iki 

modelin bulgularında da bütüncül yaklaşmanın öneminin ortaya çıktığını 

vurgulamaktadır.  

Yurtiçi mesleki yazın incelendiğinde ise, bireylerin bilgi arama süreçlerine 

bütüncül (düşünce-duygu- davranış) açıdan yaklaşan bir çalışma olmamakla birlikte; 

bilgi gereksinimleri, bilgi arama davranışları ve bilgi erişim ile ilgili konularda 

bireylerin davranışlarını ve bilişsel (düşünce) yapılarını ayrı ayrı inceleyen önemli 

çalışmalar bulunmaktadır (Gürdal, 1996; 1998; Özenç Uçak, 1997a, 1997b; Özenç 

Uçak ve Al, 2000; Özenç Uçak ve Güzeldere, 2006; Özlük, 2006; Tanrıkulu, 2006; 

Birinci, 2006; Zencir, 2007; Önal, 2008; Şahiner Akdeniz, 2010; Najjari, 2010; 

Keten, 2011, Ögel, 2011; Ekici ve Uçak, 2012; Yıldız ve Özenç Uçak, 2014). 

Belirtilen bu çalışmalar dışında sadece bir çalışmanın bilgi arama süreçleri ile ilgili 

olduğu, fakat ilgili çalışmada da bilgi arama süreçlerine bütüncül açıdan değil; 

süreçlerle kavram haritaları ilişkisi açısından yaklaşıldığı belirlenmiştir (Çakmak ve 

Baysen, 2013).  
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Mesleki alan literatüründeki Kuhlthau (1983), Burdick (1995), Nahl (1997), 

Cheng (2004) ve Peterson (2008)’ nın araştırmalarında olduğu gibi, bu tez 

çalışmasında da lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinin incelenmesinde 

bütüncül yaklaşım benimsenmiştir. Fakat tezde, belirtilen çalışmalardan farklı olarak 

Kavram ve Tutum konularına da odaklanılmıştır. İlgili literatür bu bağlamda ayrı ayrı 

(kavram-tutum-düşünce) incelendiğinde, kavram ve kavram yanılgısı ile ilgili 

çalışmaların ağırlıklı olarak fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi doğa bilimleri ve 

bu bilimlerin öğretiminin gerçekleştirildiği fen öğretimi/eğitimi alanında ve ayrıca 

matematik, coğrafya, dil bilgisi, psikoloji vb. öğretimi/eğitimi gibi yine temel olarak 

eğitim bilimleri alanında ciddi anlamda araştırılan önemli bir konu olduğu 

görülmektedir (Treagust, 1986; Brown ve Clement, 1989; Ormrod, 2006; Keçeli, 

2007; Kara ve Yeşilyurt, 2008; Francek, 2013; Deshmukh, 2012; Baysen ve Silman, 

2012; Kapartzianis ve Kriek, 2014). Mesleki alan literatürüne bakıldığında ise, 

kavram ve kavram yanılgısı ile ilgili çalışmaların sayıca yetersiz olduğu 

izlenmektedir. Yurtdışı mesleki literatürde yer alan çalışmaların da BAS’ın tümünü 

kapsamadığı ve hepsinin de lisans öğrencileri ile ilgili olmadığı görülmekle birlikte; 

bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” (örn. “Bilgi erişim”; “İnternet”; “Kütüphane” 

ile ilgili kavram yanılgıları) ve “tamamlama” (örn. “İntihal”/“Plagiarism” ile ilgili 

kavram yanılgıları) aşamalarında değerlendirilebilecek önemli çalışmalar olduğu 

belirlenmiştir (Chen ve Dhar, 1988; Tenopir, 1997; Stern, 2002; Graveline, 2010; 

Löfström, 2011, Barrett, 2012; Williams, 2014). Yurtiçi mesleki literatür 

incelendiğinde ise, doğrudan bilgi arama süreçleri ile ilgili kavram ve kavram 

yanılgılarına odaklanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Fakat, doğrudan bilgi arama 

süreçleri ile ilgili olmasa da BAS’ın “tamamlama” aşamasında, intihal ile ilgili 
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kavram yanılgılarında değerlendirilebilecek birkaç önemli çalışma tespit edilmiştir 

(Özenç Uçak ve Birinci, 2008; Özenç Uçak, 2012; Çakmak, 2015).  

Kavram ve kavram yanılgısı ile ilgili çalışmalarda, kavram yanılgılarının 

oluşmasında insanın doğasının, yaşadığı sosyo-kültürel ortamın, öğretim çevresinin 

vb. birçok faktörün etkili olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte Ormrod (2008), 

kavram yanılgılarının sonraki öğrenmeler üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğunu 

belirtmektedir. Bu nedenle öğrencilerdeki kavram yanılgılarının erken safhalarda 

tespit edilmesi ve giderilmesi, bilgi arama süreçleri ile ilgili becerilerini 

geliştirmelerinde oldukça önemlidir 

Mesleki literatürde Tenopir (1997:32) kullanıcıların en yaygın yaptığı 

hataların başında kavramsal hatalar olduğunu belirtmektedir. Tenopir, kullanıcıların 

gereksinim duydukları bilgi ile ilgili aradıkları herşeye erişmeleri gerektiğini 

düşündüklerini, oysaki; böyle bir şeyin mümkün olmadığını açıklamanın en zor 

alanlardan biri olduğunu vurgulamaktadır. Chen ve Dhar (1988) da kavram 

yanılgılarının, kullanıcıların verimsiz arama yapmalarına ve bu nedenle ilgili 

materyalleri bulmalarına engel olduğunu belirtmektedir. 

Çalışmada bütüncül yaklaşımın ikinci unsuru olan Tutum ile ilgili 

çalışmaların ağırlığının sosyal psikoloji ve davranış bilimleri alanında olduğu 

izlenmektedir (Allport, 1967; Fishbein, 1967; Kelvin, 1970; Fishbein ve Ajzen, 

1975; Baysal 1981; Manstead, 1990; Özgüven, 1999; Franzoi, 2006; Forgas, 2008; 

Kağıtçıbaşı, 2012; Senemoğlu, 2013). Mesleki literatür incelendiğinde ise, kavram ve 

kavram yanılgılarında olduğu gibi tutum ile ilgili çalışmaların da yetersiz olduğu ve 

var olan çalışmaların da, öğrencilerin tutumlarını bilgi arama süreçlerini bir bütün 

olarak kapsayacak şekilde ölçmeye ve ortaya çıkarmaya yönelik olmasından ziyade, 
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öğrencilerin genel olarak araştırmaya, kütüphaneye ve internette bilgi aramaya karşı 

tutumlarının incelenmesine odaklanıldığı görülmektedir (Mellon, 1986, 1988; Geffert 

ve Christensen, 1998; Klentzin, 2010; Erfanmanesh, Abrizah ve Karim, 2012). Bu 

çalışmalarda, kütüphaneciler tarafından öğrencilerin kütüphanede araştırma 

becerilerinin geliştirilmesinin planlanmasına yönelik hizmetler sunulmasına rağmen, 

öğrencilerin kütüphaneye ve araştırmaya yönelik tutumlarını, düşüncelerini ve 

inaçlarını inceleyen araştırmaların yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 

öğrencilerin, kütüphaneye ve araştırmaya karşı tutumlarının, düşüncelerinin ve 

inançlarının bilinmesinin, bibliyografik eğitim ve danışma hizmetlerinin planlanması 

bakımından da oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Çalışmada ele alınan bütüncül yaklaşımın üçüncü unsuru olan Düşünce ile 

ilgili mesleki literatür değerlendirildiğinde ise, düşünce ile ilgili kuramsal 

çalışmalara rastlanmamakla birlikte, düşüncelerin öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerine etkisini vurgulayan önemli bazı çalışmalar bulunmaktadır (Kuhlthau, 

1994, 1996; Nahl, 1997; Cheng, 2004). Bilgi arama sürecinde bilgi gereksiniminin 

tanımlanmasından, bilginin toplanmasına ve ödevin teslim edilmesine kadar, elde 

edilen bilginin organize edilmesi, sentezlenmesi ve yazılması süreci bir dizi yüksek 

düzeyde zihinsel faaliyetler sonucu gerçekleştirilmektedir. Her lisans öğrencisinin 

kendine özgü düşünce yapısı vardır ve bu yapılar bilgi arama sürecinin başından 

sonuna kadar süreci etkileyebilmektedir. Bu nedenle bilgi arama süreçleri boyunca, 

her öğrencinin BAS ile ilgili düşüncelerinin ortaya çıkarılması ve BAS’da yaşanan 

ortak sorunların tespit edilmesi, öğrencilerin BAS ile ilgili düşüncelerinden kaynaklı 

yaşadıkları sorunların giderilebilmesi açısından son derece önemlidir.  
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Kütüphanecilik ve enformasyon bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür 

birlikte incelendiğinde, bilgi arama ile ilgili araştırmaların lisans öğrencilerinden 

ziyade ağırlıklı olarak ortaokul ve lise öğrencilerine, bilgi merkezi kullanıcılarına, 

mühendisler, pratisyen hekimler, hukukçular, gazeteciler gibi belirli meslek grubu 

mensuplarına, akademisyenlere ve özellikle kanser hastalarına yönelik olduğu 

gözlenmektedir (Dervin, 1998; Beklin ve diğerleri, 1982a, 1982b; Kuhlthau, 1983; 

Ellis, 1993; Leckie, Pettigrew ve Sylvain, 1996; Ellis ve Haugan, 1997; Peterson, 

2008; Özenç Uçak, 1997a; Özlük, 2006; Tanrıkulu, 2006; Birinci, 2006; Önal, 2008; 

Köse Uysal ve Özenç Uçak, 2012; Özel, 2014). Lisans öğrencileri ile ilgili 

araştırmaların da ağırlıklı olarak, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinden çok, bilgi 

arama davranışları, bilgi/enformasyon okuryazarlığı, okuma alışkanlıkları, internet 

kullanımı, kütüphane çevrimiçi kataloğunun kullanılması, elektronik kaynaklara 

erişim, bilgi erişim stratejileri ve değerlendirme kriterleri, bilgi erişim sorunları, 

kütüphane kaygısı vb. çerçevesinde ele alındığı görülmektedir (Bates, 1977; Bostic, 

1992; Jerabek, Meyer ve Kordinak, 2001; Çapar ve Gürdal, 2001, 2002; Shoham ve 

Mizrachi, 2001; Whitmire, 2003; Heinström, 2005; Polat, 2005; Ajiboye ve Tella, 

2007; Karas ve Green, 2007; Odabaş, Odabaş ve Polat, 2008; Özenç Uçak, 2008; 

Yılmaz, Köse ve Korkut, 2009; Bell, 2011; Aydın, 2012; Bodemer, 2012; Ekici ve 

Özenç Uçak, 2012; Gholipour, 2012; Shyu ve Pern, 2013; Li, 2012; Özenç Uçak, 

Kurbanoğlu, Şencan ve Doğan, 2012; Yalman, Özkan ve Kutluca, 2013). Bu nedenle 

bu tez çalışması, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini, öğrencilerin süreçle 

ilgili Kavramlarını (varsa Kavram yanılgılarını), Tutumlarını ve Düşüncelerini 

bütüncül yaklaşımla ele alıp, derinlemesine inceleyen ilk araştırma olması 

bakımından önem taşımaktadır. 



 

 

9 

Günümüz 21. yüzyıl bilgi çevresinde lisans öğrencileri günlük yaşamla ilgili 

bilginin yanı sıra, akademik amaçlar için de bilgiye gereksinim duymaktadır. 

Dolayısıyla öğrenciler akademik başarı elde etmek ve başarılarını sürdürebilmek için 

gereksinim duydukları bilgiyi arama faaliyeti içine girmektedirler. Bilgi arama 

faaliyeti öğrencilerin hem konu seçimini, ön araştırma yapılmasını, odak konunun 

belirlenmesini, odak konu hakkında bilgi arama becerilerini hem de bilgiyi analiz 

etme, sentezleme, değerlendirme ve bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yazma 

yeteneğini gerektiren önemli bir süreçtir. Ancak öğrenciler için bilgi arama süreci her 

zaman kolay ve başarılı bir süreç olarak gerçekleşmemektedir. Öğrenciler özellikle 

bilgi gereksinimlerini tanımlarken, araştırma konularını ve odak konularını 

belirlerken, bilgi gereksinimleri ile ilgili bilgiyi toplamak için uygun ve güvenilir 

(özellikle web sitelerindeki) bilgi kaynakları ve kanallarını seçerken, elde ettikleri 

bilgileri sentezlerken ve atıf yaparak ve kaynak göstererek yazarken, tüm araştırma 

için gerekli zamanı planlarken; kavramları, tutumları ve düşüncelerinden kaynaklı 

ciddi sorunlarla ve engellerle karşılaşabilmektedirler.  

Bu nedenle öğrencilerin gereksinim duydukları bilgiyi tanımlamalarından, 

konularını seçmelerinden, odaklarını oluşturmalarından, bigiyi elde etmelerinden ve 

elde ettikleri bilgiyi kullanmalarına kadar, bütün bir bilgi arama süreci boyunca, 

kütüphane eğitimi (“library instruction”), kullanıcı eğitimi (“user instruction”) gibi 

öğrenciye yönelik eğitimlerle kütüphaneciler (özellikle danışma kütüphanecisi); 

araştırma yöntemlerini içeren derslerle de öğretim üyeleri tarafından desteklenmeleri 

oldukça önemlidir. Fakat Kuhltahu (1983), kütüphane eğitimlerinde, daha çok bilgi 

kaynakları hakkında bilgi verilmesine, kaynağın yerinin bulunmasına önem 

verilirken; öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde rol oynayan düşüncelerinin, 
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duygularının ve davranışlarının gözardı edildiğini belirtmektedir. Bununla birlikte 

Kuhlthau, danışma kütüphanecilerinin öğrencilere, kaynağın yerini göstermekten 

daha çok, tüm süreçlerde rehberlik etme görevini üstlenmesinin çok daha önemli 

olduğunu ifade etmektedir. Isbell ve Kammerlocher (1998) de, kütüphane ve 

danışma eğitimi ile ilgili yaptıkları araştırmada, kütüphane eğitimi programlarında, 

kütüphanecilerin, öğrencilerin araştırma süreçlerinin başlama ve ön araştırma 

aşamasında karşılaştıkları belirsizlik sorunlarını gözardı etmeye eğilimli olduklarını 

vurgulayarak; kütüphanecilerin, kütüphane eğitimlerinde, öğrencilerin bütün bir 

araştırma süreçlerine, düşünce, duygu ve davranış faktörlerini gözönüne alarak değil, 

geleneksel danışma hizmetlerinde olduğu gibi sadece bilgi toplama boyutuna 

odaklanıldığına dikkat çekmişlerdir.  

Mellon (1988) da, hem kütüphanecilerin hem de öğretim üyelerinin, 

öğrencilerin gereksinim duydukları bilgiyi nasıl bulacaklarını ve kütüphaneyi nasıl 

kullanacaklarını bildiklerini düşündüklerini ve bu nedenle öğrencilerin kütüphane 

araştırmasında sorun yaşamamaları gerektiğine inandıklarını ve öğrencilerin neden 

sorunlarla karşılaştıklarını anlamadıklarını belirtmektedir. Mellon ayrıca, uzun bir 

süreden beri bibliyografik eğitim üzerine çalışılmasına rağmen, bu çalışmalarda 

bireylerin, kütüphanelerde bilgi gereksinimlerini karşılarken, nasıl hissettikleriyle 

daha az ilgilenildiğine dikkat çekmiştir. 

Bu alandaki ilgili literatür bu bağlamda değerlendirildiğinde, kütüphane 

eğitim programlarında genellikle, öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkileyen 

düşünsel, duygusal ve davranışsal faktörlerin yanı sıra kavramları (varsa kavram 

yanılgıları) ve tutumları gibi içsel faktörlere odaklanılmadığı görülmektedir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda, kütüphane eğitimlerinin 
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özellikle kütüphane otomasyon sisteminde ve veritabanlarında nasıl tarama 

yapılacağı, tarama için anahtar kelimelerin nasıl seçileceği, Bull operatörlerinin nasıl 

seçilip kullanılacağı, tarama sonuçlarının nasıl değerlendirileceği gibi ağırlıklı olarak 

bilgi toplama ve bilgi erişim konusunda olduğu izlenmektedir (Churckovich ve 

Oughtred, 2002; Bodi, 2002; Judd, Tims, Farrow ve Periatt, 2004; Çakmak ve Önal, 

2013; Özel, 2013, Işık, 2013).  

Ülkemizde de özellikle kütüphane eğitimlerinin, kütüphane oryantasyon 

eğitimi ve kullanıcı eğitimi çerçevesinde verildiği ve bu eğitimlerin de her öğretim 

yılı başında yaklaşık bir hafta süre ile gerçekleştirildiği ve içerik, zaman, tekrar etme 

ve uygulama açısından yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, öğrencilere 

lisans eğitimleri içerisinde, genellikle bilimsel araştırma yöntemleri adı ile verilen 

derslerin içeriğinde de, araştırma süreçlerinin, öğrencilerin içsel faktörlerinden 

bağımsız ele alındığı ve derslerin uygulamalar ile yeterince pekiştirilmediği 

izlenmektedir. Dolayısıyla lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili içsel 

faktörlerinden (kavram-tutum-düşünce) kaynaklı sorunların tespit edilmesi ile 

sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda, öğrencilerin daha 

derinlemesine tanınmasıyla; öğrenci odaklı daha etkili ve verimli bilgi hizmetlerinin 

ve eğitim programlarının oluşturulması ve böylelikle, öğrencilerin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 
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I. 2. Araştırmanın Amacı, Varsayımı, Nitel ve Nicel Araştırma 

Soruları/Problemleri 

Araştırmacının çalışmış olduğu Mimarlar Odası Kütüphanesi’ndeki1 ve tez 

danışmanlarının sınıf ortamındaki deneyimlerinin ışığında ülkemizde lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçleri boyunca bazı sorunlar yaşadıkları izlenimine 

varılmıştır. Örneğin, Mimarlar Odası Kütüphanesi’ne gelen bazı öğrencilerin 

araştırma konularının tam olarak neyi içerdiğini ifade edemedikleri, hangi 

kaynaklardan ne şekilde bilgi arayacakları konusunda yetersiz oldukları, kendileri 

araştırmaktan ziyade doğrudan kütüphaneciden spesifik tek bir kaynak (kitap) 

istedikleri, bu kaynak dışında başka bir kaynak talep etmedikleri, bilgiye erişim için 

genellikle interneti tek kaynak olarak kullandıkları, kütüphane kataloğundan sadece 

birkaç kez arama yapıldıktan sonra gereksinim duyulan kaynağa erişilemeyince bilgi 

aramaya devam edilmemesi gibi sorunlar yaşadıkları dikkat çekmiştir. Bununla 

birlikte tez danışmanları da sınıf ortamında öğrencilerin, bilimsel araştırma 

yöntemleri, bilgiye erişim gibi dersler almış olmalarına rağmen, bilimsel araştırma 

yapma ve yazı yazma konusunda eski doğru olmayan alışkanlıklarını 

sürdürdüklerini, özellikle bilimsel yazı yazma konusunda zorlandıklarını 

gözlemlemişlerdir. Araştırmacının ve danışmanların öğrencilere ilişkin bu 

deneyimleri, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili yaşadıkları bu sorunların 

bazen ısrarlı bir şekilde sürdürülmesinin kaynağının, öğrencilerin doğrudan dıştan 

gözlenemeyen kavramları, tutumları ve düşünceleri gibi içsel süreçleri ile ilgili 

olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Bu nedenle bilgi arama süreçlerinde lisans 

                                                           
1 Araştırmacı 2002 yılından itibaren Mimarlar Odası Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak 
çalışmaktadır. Kütüphanede, başta mimarlık fakültesi öğrencileri olmak üzere çeşitli fakültelerden, 
kurumlardan ve kurum içinden gelen kullanıcılara hizmet verilmektedir. 
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öğrencilerinin kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), tutumlarının ve 

düşüncelerinin (tutum içinde değerlendirilemeyen) etkili olduğu varsayımından 

hareketle, Kuhlthau’nun Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, 

Bilgi Toplama ve Tamamlama olmak üzere altı aşamadan oluşan Bilgi Arama Süreci 

modeli esas alınarak araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi aramaya ilişkin içsel 

süreçleri ile ilgili; 

1. Kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), 

2. Tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve 

3. Düşüncelerinin bütüncül2 bir yaklaşımla ortaya çıkarılması temel 

amaçtır. 

Bu temel amaçla birlikte araştırmada; kuram oluşturmaya ve lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarını ortaya koyabilen geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Kuhlthau 1983 yılından başlayarak uzun süreli araştırmaları boyunca lise, 

üniversite ve halk kütüphanesi kullanıcıları olmak üzere farklı çalışma gruplarının 

bilgi arama süreçlerindeki düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını bütüncül 

açıdan ele alarak incelemiştir. Kuhlthau bu uzun süreli çalışmaları ile kullanıcıların 

süreç boyunca duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl değiştiğini 

ortaya koymuştur. Fakat Kuhlthau çalışmalarında bu üç öğenin birbiri arasındaki 

ilişkisini veya etkileşimini incelememiştir. Bununla birlikte bu üç öğe Kuhlthau’nun 

çalışmalarında tutumun öğeleri olarak ele alınmamıştır. Bu bağlamda Kuhlthau’nun 

çalışmasında duygu, düşünce ve davranış olmak üzere incelenen bu üç öğe, bu 

                                                           
2 “I. 1. Konunun önemi” başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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araştırmada tutumun öğeleri olarak ele alınmış ve hem nicel hem de nitel araştırma 

yöntemleri kullanılarak derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. 

Yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda araştırmada, doğrudan bireyin 

(lisans öğrencisi) kendisine odaklanılmıştır. Başka bir ifadeyle öğrencilerin bilgi 

merkezlerini aktif olarak kullanıp kullanmadıkları göz ardı edilerek, sistemden 

bağımsız olarak tamamen lisans öğrencilerinin, bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramları (varsa kavram yanılgıları), tutumları ve düşünceleri gibi içsel özellikleri 

açısından bakabilmek amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşabilmek için araştırmada nitel 

ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır3. Sonraki başlıklarda 

araştırmanın nitel ve nicel araştırma soruları/problemleri ayrı ayrı ele alınarak 

sunulmuştur. 

 

I. 2. 1. Nitel Araştırma Soruları 

Araştırmanın nitel araştırma soruları aşağıda sunulan şekilde belirlenmiştir. 

1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları nedir? 

2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik tutumları nedir? 

3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili düşünceleri nedir? 

 

I. 2. 2. Nicel Araştırma Problemleri 

Araştırmada, detayları “I. 4. Araştırmanın Yöntemi, Deseni, Veri Toplama ve 

Analiz Teknikleri” başlığında da verildiği gibi lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili var olan tutumlarının ortaya çıkarılmasında, nitel araştırma 

                                                           
3 Araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler “I. 4. Araştırmanın Yöntemi, Deseni, Veri Toplama ve 
Analiz Teknikleri” başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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tekniklerinin yanı sıra nicel araştırma teknikleri de kullanılmış ve bu kapsamda lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılmasında nicel 

veri toplama amacıyla “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ” 

geliştirilmiştir. Dolayısıyla araştırmada BASTÖ doğrultusunda aşağıdaki iki temel 

nicel araştırma problemi tanımlanmıştır: 

Birinci problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik 

tutumları ne düzeydedir? 

İkinci problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik 

tutumları farklı değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

Yukarıda belirtilen bu iki ana problem etrafında 16 alt problem belirlenmiştir. 

Bu 16 alt problemden ilk 8 alt problem Birinci Problem’e; 9 ile 16 arasındaki alt 

problemler de İkinci Problem’e ilişkin olarak tanımlanmıştır. Birinci Problem ve 

İkinci Problem’e ilişkin alt problemler aşağıda ayrı başlıklar şeklinde sunulmuştur. 

 

I. 2. 2. 1. Birinci Problem’e İlişkin Alt Problemler  

Birinci Problem’e ilişkin olarak, toplam ölçek ve ölçeğin beş alt boyutu ile 

ilgili 8 alt problem tanımlanmıştır. Birinci problem ile ilgili tanımlanan 8 alt problem 

aşağıda sunulmuştur:  

 

1. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik tutum 

düzeyleri nedir?  

1. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “Başlama” alt 

boyutuna yönelik tutum düzeyleri nedir? 
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1. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “Konu seçim süreci” 

alt boyutuna yönelik tutum düzeyleri nedir? 

1. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutuna yönelik tutum düzeyleri nedir? 

1. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna yönelik tutum düzeyleri nedir? 

1. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “Araştırma 

yöntemleri becerileri” alt boyutuna yönelik tutum düzeyleri nedir? 

2. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim 

aldıkları bölüm değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

2. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları 

bölüm değişkenine göre “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir? 

2. 2. Lisans öğrencilerinin arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları bölüm 

değişkenine göre “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir? 

2. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları 

bölüm değişkenine göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri nedir? 

2. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları 

bölüm değişkenine göre “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri nedir? 
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2. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları 

bölüm değişkenine göre “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna 

ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

3. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

3. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

3. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir? 

3. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum 

düzeyleri nedir? 

3. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum 

düzeyleri nedir? 

3. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili sınıf düzeyi 

değişkenine göre “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri nedir?  

4. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet 

değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

4. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet değişkenine 

göre “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 
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4. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet değişkenine 

göre “Konu seçim süreci”  alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

4. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet değişkenine 

göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir? 

4. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet değişkenine 

göre “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir? 

4. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili cinsiyet değişkenine 

göre “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

nedir?  

5. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

5. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Başlama” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri nedir? 

5. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Konu seçim süreci” alt boyutuna 

ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

5. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 
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5. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Bilgi toplama ve tamamlama” 

alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

5. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Araştırma yöntemleri becerileri” 

alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

6. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

6. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre “Başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

6. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre “Konu seçim 

süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

6. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

6. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

6. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre “Araştırma 

yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 
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7. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

7. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre “Başlama” alt boyutuna 

ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

7. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre “Konu seçim süreci” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

7. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

7. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

7. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre “Araştırma yöntemleri 

becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

8. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre tutum düzeyleri nedir? 

8. 1. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre “Başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 
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8. 2. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre “Konu seçim süreci” 

alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

8. 3. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

8. 4. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

8. 5. Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre “Araştırma yöntemleri 

becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri nedir? 

 

I. 2. 2. 2. İkinci Problem’e İlişkin Alt Problemler 

İkinci Problem’e ilişkin olarak, toplam ölçek ve ölçeğin beş alt boyutu ile 

ilgili 9 alt problem tanımlanmıştır. İkinci problem ile ilgili tanımlanan 9 alt problem 

aşağıda, birinci problemdeki numerik sırayı takip edecek şekilde sunulmuştur. Başka 

bir deyişle aşağıda İkinci Problem ile ilgili tanımlanan 9 ile 16 arasındaki alt 

problemler sunulmuştur: 
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9. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik tutum 

düzeyleri, 

9. 1. ölçeğin toplamına ilişkin olarak eğitim aldıkları bölüm değişkenine göre 

anlamlı fark oluşturmakta mıdır? 

9. 2. ölçeğin toplamına ilişkin olarak sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı 

fark oluşturmakta mıdır? 

9. 3. ölçeğin toplamına ilişkin olarak cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark 

oluşturmakta mıdır? 

9. 4. ölçeğin toplamına ilişkin olarak bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp 

almama değişkenine göre anlamlı fark oluşturmakta mıdır? 

9. 5. ölçeğin toplamına ilişkin olarak bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı 

öğretim kademesi değişkenine göre anlamlı fark oluşturmakta mıdır? 

9. 6. ölçeğin toplamına ilişkin olarak bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden 

aldıkları değişkenine göre anlamlı fark oluşturmakta mıdır? 

9. 7. ölçeğin toplamına ilişkin olarak bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda 

eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu 

düşünmeyenler değişkenine göre anlamlı fark oluşturmakta mıdır? 

10. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim 

aldıkları bölüm değişkenine göre; 

10. 1. “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

10. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 
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10. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

10. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

10. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

11. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik sınıf düzeyi 

değişkenine göre; 

11. 1. “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

11. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

11. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

11. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir?   

11. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

12. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik cinsiyet 

değişkenine göre; 

12. 1.“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

12. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 
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12. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

12. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

12. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

13. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre;  

13. 1.“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

13. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

13. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir?   

13. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

13. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

14. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre; 

14. 1.“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

14. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 
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14. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

14. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

14. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir?  

15. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre; 

15. 1.“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

15. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

15. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

15. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

15. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

16. Alt Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre; 

16. 1.“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 
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16. 2. “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

16. 3. “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

16. 4. “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

16. 5. “Araştırma yöntemleri becerileri” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermekte midir? 

 

I. 3. Araştırmanın Kapsamı, Evreni, Sınırlılıkları, Çalışma Grubu ve Örneklemi  

Araştırmanın kapsamını ve evrenini, Ankara Üniversitesi’ne bağlı sosyal ve 

beşeri bilimler fakültelerinde, 2013/2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar 

dönemlerinde, lisans düzeyinde (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) eğitim gören 17959 lisans 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada temsil edilen fakültelerin adları aşağıda 

belirtildiği gibidir: 

 

1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) 

2. Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF) 

3. Hukuk Fakültesi (HF) 

4. İlahiyat Fakültesi (İF) 

5. İletişim Fakültesi (İLEF) 

6. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) 

Araştırmada çalışma grubu olarak lisans öğrencileri iki temel nedenden dolayı 

seçilmiştir. Bu nedenlerden birincisi, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi ile ilgili 
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ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde, bilgi arama ve bilgi arama süreçleri ile 

ilgili araştırmaların lisans öğrencilerinden ziyade ağırlıklı olarak ortaokul ve lise 

öğrencilerine, bilgi merkezi kullanıcılarına, mühendisler, pratisyen hekimler, 

hukukçular, gazeteciler gibi belirli meslek grubu mensuplarına, akademisyenlere ve 

özellikle kanser hastalarına yönelik olmasıdır. İkinci neden de, lisans öğrencileri ile 

ilgili araştırmaların ağırlıklı olarak, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinden çok, bilgi 

arama davranışları, bilgi/enformasyon okuryazarlığı, okuma alışkanlıkları, internet 

kullanımı, kütüphane çevrimiçi kataloğunun kullanılması, elektronik kaynaklara 

erişim, bilgi erişim stratejileri ve değerlendirme kriterleri, bilgi erişim sorunları, 

kütüphane kaygısı vb. çerçevesinde ele alınmış olmasıdır. Sonuç olarak, hem 

uluslararası hem de ulusal düzeyde lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini 

araştırmamız boyutunda bütüncül bir yaklaşımla (kavram-tutum-düşünce) ele alan 

araştırmaların olmaması, çalışma grubu olarak lisans öğrencilerini tercih etme nedeni 

olmuştur. 

Araştırma konunun genişliği, kapsamı ve seçilen araştırma yöntemlerinin 

uygulanabilirliği bakımından bir grup çalışmasını gerektirecek niteliktedir. 

Dolayısıyla çalışmada hem zaman hem de maddi unsurların sınırlı olması ve aynı 

zamanda Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dağınık bir yerleşkeye sahip 

olmaları nedeniyle, Ankara Üniversitesi’ne bağlı sosyal ve beşeri bilimler fakülteleri 

dışındaki fakülteler araştırma kapsamına alınmamıştır. 

Bir sonraki başlıkta ve tezin üçüncü bölümünde (III. Yöntem) detaylı bir 

şekilde açıklanacağı üzere araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleri 

birlikte kullanılmıştır. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen Ankara Üniversitesi’ne bağlı 
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altı fakültede eğitim gören gönüllü 27 öğrenci nitel araştırma için çalışma grubunu, 

374 öğrenci de nicel araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

 

I. 4. Araştırmanın Yöntemi, Deseni, Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 

Kuhlthau’nun altı aşamalı “Bilgi Arama Süreci” modeline dayandırılan bu 

çalışmada, gerekli kuramsal temeli oluşturabilmek ve bu alanda yapılan çalışmaları 

saptayabilmek ve gerekli tanımları yapabilmek amacıyla literatür taraması (Creswell, 

2008) gerçekleştirilmiş ve konunun kuramsal ve kavramsal boyutu ile uygulama için 

gerekli unsurların, birbirleriyle olan ilişkileriyle ortaya konmasında betimleme 

yöntemi kullanılmıştır. Betimleme yöntemi ile, “olayların olguların, nesnelerin, 

kurumların veya çeşitli durumların ne olduklarını veya belli özelliklerinin neler 

olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır” (Cebeci, 2002:7). 

Lisans öğrencilerinin, bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan kavramlarının 

(varsa kavram yanılgılarının), tutumlarının (ayrıca karma yöntem araştırma deseni 

içinde de bahsedildi) ve düşüncelerinin tespit edilmesi amacıyla, nitel araştırma 

desenlerinden “olgubilim”/“phenomenology” (Moustakas, 1994; Creswell, 2007; 

Neuman, 2014) yöntemi; öğrencilerin tutumlarının ortaya çıkarılması aşamasında da 

hem nitel (görüşme) hem de nicel (Likert tutum ölçeği) yöntemlerin birlikte 

değerlendirildiği “karma yöntem”/ “mixed method” araştırma deseni kullanılmıştır 

(Creswell, 2008, 2014; Teddlie ve Tashakkori, 2009; Clark ve Creswell, 2008). 

Araştırmada nitel veri toplama tekniği olarak, “yarı yapılandırılmış görüşme” 

tekniğinden; nicel veri toplama tekniği olarak da “Likert tutum ölçeği”nden 

yararlanılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili tutumlarını ölçen bir ölçeğe rastlanmadığı için, bu tez 
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çalışmasında, lisans öğrencilerine yönelik “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği-BASTÖ” araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

“Yarı yapılandırılmış görüşme” ve “BASTÖ”; Ankara Üniversitesi’ne bağlı 

sosyal ve beşeri bilimler fakültelerinde (DTCF, EBF, HF, İF, İLEF, SBF) lisans 

düzeyinde eğitim gören 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Belirtilen 

uygulamaların gerçekleştirilmesinden önce, Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’na, 30 

Mayıs 2013 tarihinde uygulamanın yapılabilmesi için izin başvurusunda 

bulunulmuştur. Etik Kurul tarafından değerlendirilen başvuru, 19 Eylül 2013 

tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir (Bkz. 1. Ek). Etik Kurul kararından sonra 28 

Ekim 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 

yukarıda belirtilen altı fakültede eğitim gören öğrenci sayılarının fakülte, bölüm ve 

sınıflara göre listesi alınmıştır. Bu listelerden uygulama yapılacak evren ve 

örneklemin tespit edilmesinde yararlanılmıştır. Ayrıca Etik Kurul kararından sonra 

yine aynı altı fakültenin dekanlıklarından, ölçeğin ve görüşmenin fakülte 

öğrencilerine uygulanabilmesi için 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde ayrı ayrı dilekçe ile 

izin başvurusunda bulunulmuştur. Dekanlıklar, Kasım 2013 içerisinde başvuruyu 

değerlendirerek izin talebini olumlu olarak yanıtlamışlardır. Başvuru talebi Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Dekanlıkları tarafından sözlü 

olarak iletilirken, diğer dört Fakülte Dekanlığı tarafından yazılı olarak sunulmuştur 

(Bkz. 2. Ek, a, b, c, d). Bununla birlikte, yarı yapılandırılmış görüşmeye öğrencilerin 

katılımı tamamen gönüllülük esasına dayandığı için, Ankara Üniversitesi Etik Kurul 

kararı doğrultusunda öğrencilerin uygulamaya gönüllü olarak katıldıklarını ama 

istedikleri herhangi bir zamanda da araştırmadan ayrılmakta özgür olduklarını ifade 

edebilecekleri, çalışmanın detaylı bir şekilde öğrencilere anlatıldığı “Ankara 
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Üniversitesi Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Onam Formu” (Bkz. 3. Ek) hazırlanmış ve 

katılımcıların her birinden görüşmeye katılmaya gönüllü olduklarına dair formu 

imzalamaları istenmiştir. Form iki nüsha şeklinde düzenlenmiştir. Nüshalardan biri 

öğrenciye verilmiş, diğeri de araştırmacıda kalmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra, 

BASTÖ’nün ve “yarı yapılandırılmış görüşme”nin uygulama aşaması, 28 Kasım 2013 

- 10 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşmeler, gönüllü olan 28 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, görüşme yapılan öğrencilerden biri ile görüşme yarım 

kalmıştır. Daha sonra tamamlanması planlanan görüşme, öğrencinin araştırmadan 

çekilmek istemesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, öğrenci ile yarım 

kalan görüşme araştırmaya dahil edilmemiştir. Dolayısıyla görüşmeler araştırmacı 

tarafından, gönüllü olan 27 öğrencinin her biri ile 2013/2014 Eğitim–Öğretim Yılı 

Güz ve Bahar Yarıyılında (14 Aralık 2013 - 10 Haziran 2014), “bire bir 

görüşme”/“one-on-one interviews” tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Her bir 

görüşme yaklaşık bir buçuk ile iki saat arası sürmüştür. Beş öğrenci ile ilk görüşme, 

öğrencilerin zamanlarının sınırlı olmasından dolayı daha kısa sürede (ortalama 

kırkbeş dakika ile bir saat) tamamlanmıştır. Sürenin kısa olması öğrencilerin soruları 

da hızlı, kısa ve yetersiz yanıtlamalarına yol açmıştır. Bu nedenle bu beş öğrenci ile 

onların belirttikleri zamanda, birinci görüşmede elde edilen verilerin yetersiz 

olmasından ve daha fazla bilgi elde edilebilmesi gereğinden dolayı ikinci görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde “içerik 

analizi”/“content analysis” yöntemi kullanılmıştır.  

“BASTÖ”, gerekli izinler alındıktan ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

tamamlandıktan sonra esas örnekleme uygulanmıştır. Uygulama, Ankara 
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Üniversitesi’ne bağlı, sosyal ve beşeri bilimler alanında eğitim veren, DTCF, EBF, 

HF, İLEF, SBF ve İF’de, 2013/2014 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, 5-13 

Mayıs 2014 tarihlerinde, toplam 385 öğrenciye (lisans 1, 2, 3, 4) uygulanmıştır. 

Ancak, 11 kişinin yaşları 26’nın üzerinde (analize 18 ile 26 yaş aralığı dahil 

edilmiştir) ve çok dağınık olduğu (18 ile 26 yaş aralığı dışında belirtilen 11 kişinin 

yaşları, 27 ile 70 yaş aralığında yer almaktadır.) için analiz dışında bırakılmıştır 

(Bkz. III. Bölüm-Yöntem). Bu nedenle analize 374 öğrenci dahil olmuştur4. 

Nicel verilerin çözümlenmesinde, SPSS istatistik programı kullanılmıştır. 

Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliğine yönelik açımlayıcı 

ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapı geçerliğin bir başka göstergesi 

olarak alt boyutlar arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin 

güvenirliğinin hesaplanmasında Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde dağılımın normalliği Kolmogorov-Smirnov testi 

(örneklem büyüklüğü 50’den fazla olduğunda) ile incelenmiş, dağılım normal ise “t 

testi”, değil ise “Mann Whitney U testi” uygulanmıştır. Ayrıca, ikiden fazla gruplar 

için “ANOVA” kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda farkın kaynağını bulmak için de 

“Post-Hock testleri (LSD ve Dunnet C testi)” uygulanmıştır (Büyüköztürk, 2008, 

2015). 

 

 

 

 

 

                                                           
4 .“III.Bölüm: Yöntem” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır 
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I. 5. Araştırmanın Özgün Değeri 

Araştırma, I. 1. Konunun önemi başlığında da detaylı olarak belirtildiği gibi, 

aşağıda sunulan,  

1. Bu tez kapsamında incelenen literatür doğrultusunda hem ulusal hem de 

uluslararası literatürde bilindiği kadarıyla, lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçlerini, öğrencilerin süreçle ilgili Kavramlarını (varsa kavram 

yanılgılarını), Tutumlarını ve Düşüncelerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, 

derinlemesine inceleyen ilk araştırma olması, 

2. Ülkemizde mesleki alan literatüründe karma araştırma deseninin kullanıldığı 

ilk araştırma olması, 

3. Ülkemizde bilgi arama süreçlerine ilişkin kuram oluşturmaya (grounded 

theory) yönelik gerçekleştirilen ilk araştırma olması, 

4. Hem ulusal hem de uluslararası mesleki literatürde bilindiği kadarıyla bilgi 

arama süreçleri ile ilgili geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının (Bilgi Arama 

Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği) geliştirildiği ilk araştırma olması bakımında 

özgün değer taşımaktadır. 

Bu çalışmanın, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarının (ve kavram yanılgılarının), tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve 

düşüncelerinin (tutum dışı) daha derinlemesine anlaşılmasıyla; ileride bu alanda 

araştırma yapacak araştırmacıların “bilgi arama süreci” eğitim programı 

oluşturmalarında, kütüphane oryantasyon veya kullanıcı eğitimlerinin yeniden 

yapılandırılması ve geliştirilmesinde (eğitimcilerin ve kütüphanecilerin işbirliğinde), 

kütüphane otomasyon sistemlerinin ve elektronik veritabanlarının (bilgi erişim 

sistemlerinin) yapılandırılması ve geliştirilmesinde (sisteme tasarımcılarının ve 
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kütüphanecilerin işbirliğinde) öğrenci odaklı daha etkili ve verimli bilgi 

hizmetlerinin ve eğitim programlarının oluşturulmasına ve böylelikle, öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir. 

 

I. 6. Araştırmanın Düzeni 

Araştırma altı ana bölüm, ekler ve kaynakçadan oluşmaktadır. Bu bölümler 

sırasıyla şunlardır: 

I. Bölüm: Konunun önemi, araştırmanın amacı, varsayımı, nitel ve nicel 

araştırma soruları/problemleri, araştırmanın kapsamı, sınırlılıkları, evreni, araştırma 

yöntemi, araştırma deseni, veri toplama ve analiz teknikleri, araştırmanın özgün 

değeri; araştırmanın düzeni, terminoloji ve kaynaklar hakkında bilgilerin yer aldığı 

giriş bölümüdür. 

II. Bölüm: Bu bölümde, tezin dayandığı kuramsal alt yapı, “bilgi arama ve 

bilgi arama süreci”, “kavram ve kavram yanılgısı”, “tutum ve tutumların ölçülmesi” 

olmak üzere üç temel alt başlıkta ele alınarak açıklanmış ve tartışılmıştır. Bu 

bölümde kuramsal alt yapıyı oluşturan birinci alt başlıkta; bilgi arama, bilgi arama 

süreci, bilgi arama süreci ile ilgili modeller açıklanmış ve bu modeller içinde, bu tez 

çalışması, Kuhlthau’nun altı aşamalı “Bilgi Arama Süreci-BAS” modeline 

dayandırıldığı için, Kuhlthau’nun BAS modeli daha kapsamlı bir şekilde 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu bölümde, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri ve öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkileyen faktörlerin 

açıklanmasına da yer verilmiştir. 
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Kuramsal alt yapıyı oluşturan ikinci alt başlıkta, kavram ve kavram 

yanılgısının ne olduğu, kavram öğrenme ve kavram yanılgılarının tespit edilmesinin 

neden önemli olduğu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kuramsal alt yapıyı oluşturan 

üçüncü alt başlıkta ise, tutumun ne olduğu, tutumu oluşturan temel öğelerin nelerden 

oluştuğu, tutumun ortaya çıkarılması için kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu 

ve tutumun tespit edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 

Araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili düşünceleri 

(tutum içinde değerlendirilemeyen) de incelenmiştir. Ancak düşünce çok geniş bir 

kavram olduğu ve düşünce ile ilgili kuramsal bir çalışma olmadığı için ayrı bir 

başlıkta değerlendirilmemiştir. Fakat literatür taramaları sonucunda, kuramsal olmasa 

da düşüncelerin lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine etkisini vurgulayan 

önemli çalışmalar olduğu tespit edildiği için, tutum içinde değerlendirilemeyen 

düşüncelere de bu bölümde “II. 1. 3. Lisans öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerini 

Etkileyen Faktörler” başlığı içerisinde “II. 1. 3. 1. 3. Düşünceler” alt başlığı altında 

yer verilmiştir. 

III. Bölüm: Bu bölümde araştırmanın yöntemi kapsamlı bir biçimde 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda üçüncü bölümde, araştırmanın deseni; 

çalışma grubu ve örneklemi; “Yarı yapılandırılmış görüşme” ve “Bilgi Arama 

Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği” nin hazırlanma ve uygulama aşamaları ve nitel ve 

nicel veri toplama ve çözümleme yöntemleri ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer 

verilmiştir. 

IV. Bölüm: Bu bölümde nitel (“Yarı yapılandırılmış görüşme”) ve nicel 

(BASTÖ) araştırma ile elde edilen bulgulara yer verilmiş ve bulgular hem elde edilen 

veriler hem de literatür doğrultusunda tartışılarak açıklanmıştır. Bununla birlikte, 
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araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan tutumlarının 

ortaya çıkarılmasında, “Karma Yöntem-Mixed Method” araştırma deseni kullanıldığı 

için, tutum ile ilgili elde edilen nitel ve nicel bulgular, ayrıca karşılaştırmalı olarak da 

değerlendirilmiştir. 

V. Bölüm: Bu bölümde nitel ve nicel araştırma ile elde edilen bulgular 

doğrultusunda geliştirilen, “Bilgi Arama İçsel Süreç Belirleyicileri Modeli –BAİSB 

(Nitel)” ve “Bilgi Arama Süreci Modeli-BAS (Nicel)” ne ve modellerin detaylı 

olarak açıklanmasına yer vreilmiştir. 

VI. Bölüm: Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, 

araştırma sonuçları tartışılmış ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 

 

I. 7. Terminoloji 

Araştırmada hem mesleki literatür hem de sosyal psikoloji, davranış bilimleri 

ve eğitim psikoloji alanlarında kullanılan ve tanımlanan terimler ve kavramlar 

kullanılmıştır. Araştırma metni içinde geçen bu terimler ve kavramlar aşağıda ilgili 

alan literatüründe yaygın olarak kullanıldığı şekliyle tanımlanmış ve bunlar hakkında 

açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir: 

Bilgi arama: Bireyin, bilgi sorununu çözmek için, önceki bilgisinin yeterli olmaması 

durumunda, gereksinim duyduğu bilgiyi amaçlı olarak araması, elde etmesi ve 

kullanması sürecini ifade etmektedir (Vakkari, 1999).  

Bilgi arama süreci: Problem durumunun tanımlandığı, araştırma planının 

kurulduğu, araştırmanın yürütüldüğü (Marchionini, 1989:54, 1992:157), kaynakların 

keşfedildiği, sahip olunan düşüncelerin berraklaşmasını sağlayan bulguların 

değerlendirildiği, odağın daha iyi ortaya çıkarılması için gerekirse adımların tekrar 
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edildiği veya yeni adımların eklendiği karmaşık doğrusal olmayan bir süreçtir 

(George, 2008:23). 

Bilgi arama süreci ile ilgili literatür doğrultusunda bu araştırmada, bilgi arama 

süreci ayrıca, soruna ilişkin var olan bilginin yetersiz olması durumunda, gereksinim 

duyulan bilgiyi elde etmek için yürütülen, karar verme ve problem çözme gibi 

bilişsel süreçlerin yanı sıra, bireyin duyguları gibi içsel süreçlerinin ve 

davranışlarının da etkili olduğu, tekrar eden aktivitelerden ve aşamalardan oluşan bir 

kişisel inşa etme süreci olarak tanımlanmıştır.  

Düşünce: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutum içinde 

değerlendirilemeyen düşüncelerini ifade etmektedir. 

Kavram: Kavram, düşüncelerin en küçük yapı taşlarıdır (Carey, 2009). Birçok 

araştırmacı tarafından yaygın olarak yapılan bir başka tanıma göre kavramlar, 

“nesneler veya olaylar arasında var olan benzerlikleri temel alan ve bir kategorinin 

veya kategorilerin önemli özelliklerini tanımlamayı içeren zihinsel temsillerdir.” 

(Medin ve Abn, 1992:116; Murphy, 2004:5; Carey, 2009:5).  

Kavram yanılgısı: Birçok araştırmacı tarafından kavram yanılgısı, “bilim 

çevrelerince yaygın olarak kabul görmüş bilimsel gerçeklere aykırı olan inanışlar ve 

bilim tarafından gerçekliği kanıtlanmış kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini 

engelleyici bilgiler olarak” tanımlanmaktadır (Peterson, Treagust ve Garnett, 1986; 

Schmidt, 1997; Ormrod, 2008; Deshmukh, 2012; Monteiro, Nóbrega, Abrantes ve 

Gomes, 2012; Brown, 2014). 

Kuram oluşturma (Grounded Theory): Kuram oluşturma, ana konu hakkında 

kapsamlı kavramları, süreçleri, eylemleri veya etkileşimleri açıklayan bir teori 
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oluşturmak için kullanılan sistematik ve nitel araştırma yaklaşımıdır (Creswell, 

2008:432).  

Tutum: “Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir toplumsal konu (obje) ya 

da olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal ve 

davranışsal bir tepki öneğilimidir.” (Baysal, 1981:13) 

Tutumun öğeleri: Tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç temel 

öğesi bulunmaktadır (Rosenberg ve Hovland, 1966). “Bilişsel öğe” kişinin tutum 

nesnesine ilişkin olgu, bilgi ve inançlarını; “Duygusal öğe” kişinin tutum nesnesine 

yönelik duygu ve heyecanlarını, tutum nesnesine ilişkin olumlu ve olumsuz 

değerlendirmelerini ve “Davranışsal öğe” de kişinin tutum nesnesine karşı olumlu 

veya olumsuz olmak üzere belirli bir yönde davranma eğilimini ifade etmektedir 

(Taylor, Peplau ve Sears, 2012:140). 

Tutum ölçeği: Tutum ölçekleri bireyin bir ya da birçok boyutta tutumunun yönünü 

ve şiddetini belirlemek için kağıt ve kalemle veya elektronik ortamda uygulanan 

kendini rapor etme araçlarıdır. Bir tutum ölçeği, ölçülmek istenen tutum konusu 

(örneğin bu araştırmadaki tutum konusu olan“bilgi arama süreci” gibi) ile ilgili bir 

dizi ifadeyi içerir. Bu ölçekler doğrudan ve dolaylı olmak üzere farklı tekniklere göre 

geliştirilebilir (Tezbaşaran, 2008).  

Likert Tutum Ölçeği: Likert tarafından 1932 yılında geliştirilen “Toplam 

Derecelendirme Ölçeği”dir (Likert, 1967, 2008). Likert Tutum Ölçeği’nde, tutumları 

ölçülecek kişilerin tepkide bulunacakları söz konusu tutumla ilgili çok sayıda olumlu 

ve olumsuz ifade yer almaktadır. Tutum ölçeğini alan kişi benimsediği maddeleri 

işaretlemek yerine verilen her maddeye ne ölçüde katılıp-katılmadığını, “Tamamen 

katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle 
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katılmıyorum” gibi dereceler biçiminde tepki vererek belirtmektedir (Özgüven, 1999; 

Tezbaşaran, 2008).  

Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği: Araştırma kapsamında bilgi arama 

süreçlerine ilişkin 5’li Likert tutum ölçeğine göre geliştirilen tutum ölçeğini ifade 

etmektedir. Araştırma metni içerisinde “BASTÖ” kısaltması ile kullanılmaktadır. 

Lisans öğrencisi: Ankara Üniversitesi’ne bağlı, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, 

İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nde lisans 

düzeyinde (1, 2, 3, 4) eğitim alan öğrencileri ifade etmektedir. 

 

I. 8. Kaynaklar 

Tezin kuramsal çerçevesi ile ilgili basılı ve elektronik kaynakları 

saptayabilmek için kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. 2010 yılından bu yana 

yapılan kaynak taramaları, çalışma sırasında zenginleşen anahtar sözcüklerle 

geliştirilerek tekrarlanmıştır. Konu ile ilgili çalışmaların, 1980’lerden sonra 

yaygınlaşması nedeniyle kaynak taramaları ağırlıklı olarak 1980-2015 yılları arasını 

kapsamakla birlikte, konunun gelişiminin ve farklı boyutlarının daha derinlemesine 

anlaşılması ve aynı zamanda tarama boyunca elde edilen kaynaklarda yapılan 

atıfların da dikkatlice gözden geçirilmesi sonucu, 1980 yılından önce yayınlandığı 

belirlenen kaynaklara da erişme gereksiniminden dolayı taramalarda 1980 öncesine 

de bakılmıştır. 

Araştırmanın dayandığı kuramsal çerçeve kapsamında mesleki alanyazın 

dışında tezin kuramsal çerçevesini oluşturan diğer alanlardan eğitim psikolojisi, 

davranış bilimleri, sosyal psikoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürle birlikte, 
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araştırmanın yöntemine, veri toplama ve analiz tekniklerine ilişkin bilimsel araştırma 

yöntemleri ile ilgili literatür de belirli bir yıl sınırlaması gözetmeksizin kapsamlı bir 

şekilde taranmaya çalışılmıştır.  

Türkiye’de konu ile ilgili var olan basılı ve elektronik ortamlardaki 

kaynakları tespit etmek amacıyla aşağıdaki çevrimiçi kataloglardan yararlanılmıştır. 

• Milli Kütüphane Çevrimiçi Kataloğu (1980-2015) 

• Türkiye Makaleler Bibliyografyası (Çevrimiçi versiyonu, 1980-2015) 

• YÖK Ulusal Tez Kataloğu (Çevrimiçi versiyonu, 1980-2015) 

• Üniversite Kütüphanelerinin Çevrimiçi Katalogları: Ankara Üniversitesi 

Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi 

Kütüphanesi, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi, Orta Doğu teknik 

Üniversitesi Kütüphanesi 

• Ankara Üniversitesi Açık Erişim Yayınları 

• Türk Kütüphaneciliği Dergisi (Çevrimiçi versiyonu, 1980-2015) 

• Bilgi Dünyası Dergisi (Çevrimiçi versiyonu, 2002-2015) 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Kataloğu (1980-2015) 

• TOK-AT Ulusal Toplu Kataloğu (1980-2015) 

• ULAKBİM Ulusal Veritabanları (1980-2015)  

Yine konu ile ilgili hem dünyada hem de ülkemizde yayınlanan basılı ve 

elektronik ortamdaki kaynakları tespit etmek amacıyla aşağıdaki veri tabanlarından 

yararlanılmıştır: 

• Academic Search Complete 

• EBSCOHost 

• Emerald 
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• ERIC 

• ISI Web of Knowledge [Science Citation Index Expanded (SCI-

Expanded), Social Science Citation Index (SSCI) ] 

• Library, Information Science & Technology Abstracts with Fulltext  

• ProQuest Dissertations and Thesis Global  

• SAGE 

• ScienceDirect 

• Scopus 

• SPRINGER LINK 

• Taylor & Francis 

• Wiley Online Library 

Araştırma kapsamında erişilen literatür doğrultusunda bilindiği kadarıyla, 

uluslararası alanyazında lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile birlikte, 

kavramlarını (varsa kavram yanılgılarını), tutumlarını ve düşüncelerini bütüncül bir 

yaklaşımla inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Aynı şekilde, lisans öğrencilerinin 

bilgi arama süreçlerine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen bir tutum 

ölçeğine de rastlanmamıştır. Kavram ve kavram yanılgılarına yönelik çalışmaların da 

tüm bilgi arama süreçlerinden ziyade, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi 

konularını kapsayan çeşitli alanlarla (“bilgi erişim”, “intihal” vb.) ilgili olduğu 

görülmektedir. Ancak bilgi arama, bilgi arama süreçleri, bilgi arama modelleri, bilgi 

arama süreci modelleri, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri, lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinde yaşadıkları sorunlar/engeller, kavram, kavram 

yanılgısı, tutum, tutum ölçeği/ölçekleri, kütüphane kaygısı, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama, bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, kavram yanılgıları, tutumları ve 

http://www.isiknowledge.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=8319
http://www.informaworld.com/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
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düşünceleri gibi anahtar kelimler kullanılarak konuyla doğrudan veya dolaylı olarak 

ilgili çok sayıda yabancı kaynak bulunmuştur. Bu kaynaklar arasından seçim 

yapılmış, seçilenler okunarak değerlendirilmiştir. Ayrıca mümkün olduğu kadar konu 

ile ilgili kaynağa ulaşabilmek için “lisans öğrencisi” anahtar kelimesine ek olarak, 

taramalar “üniversite öğrencisi” anahtar kelimesi kullanılarak da gerçekleştirilmiş ve 

ilgili kaynaklar elde edilerek değerlendirmede dikkate alınmıştır. 

Ulusal alanyazın da ise, uluslararası alanyazında olduğu gibi lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik kavramlarını (varsa kavram 

yanılgılarını), tutumlarını ve düşüncelerini bütüncül yaklaşımla araştıran herhangi bir 

çalışmaya ve tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen herhangi bir ölçme aracına 

rastlanmamıştır. Ülkemizdeki kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanında var 

olan çalışmalar konumuz çerçevesinde değerlendirildiğinde, yoğunlukla 

kullanıcıların kütüphane kullanım oranlarından, kütüphane kullanım sıklığından, 

kütüphaneden yararlanma şekillerinden, bilgi gereksinimlerinin kullanıcıların sosyal, 

kültürel ve ekonomik çevre ile kişilik özelliklerine bağlı olarak değiştiğinden ve bu 

özelliklerinin bilgi arama davranışını etkilediğinden bahsedildiği gözlenmektedir. 

Başka bir deyişle, ülkemizde konu ile ilgili literatürde bireylerin (kullanıcıların-

öğrencilerin) bilgi arama süreçlerinden çok, bilgi gereksinimleri ve bilgi arama 

davranışlarına odaklanıldığı belirlenmiştir.  

Çalışmanın kuramsal alt yapısının dayandırıldığı Kuhlthau’nun BAS 

modelininin kapsamını anlamamızda ve çalışmamıza uyarlamamızda, Kuhlthau’nun 

makaleleri dışında özellikle 1983 tarihli ve “The Library Research Process: Case 

Studies and Interventions with High School Seniors in Advanced Placement English 

Classes Using Kelly’s Theory of Constructs” adlı doktora tezinden ve ayrıca bilgi 
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arama süreçlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğ “Seeking Meaning: A Process 

Approach to Library and Information Services-1993”, “Teaching the Library 

Research Process-1994” adlı iki kitabından yoğun bir şekilde yararlanılmıştır.  

Araştırma yönteminin belirlenmesi ve yürütülmesi amacıyla özellikle şu yedi 

kitaptan “The Mixed Methods Reader-2008”, “Foundations of Mixed Methods 

Research-2009”, “Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research-2008”, “Research Design: Qualitive, 

Quantitive, and Mixed Methods Approches-2014”, “Sosyal Bilimlerde Nitel 

Araştırma Yöntemleri-2011”, “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, 

Teknikler-2010” ve “Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma 

Teknikleri: Nicel mi? Nitel mi?-2012; Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve 

ilkeler-2013” kitaplarından büyük ölçüde yararlanılmıştır. 

Tez’de tutumlar ile ilgili nicel verilerin elde edilmesi için nasıl bir yöntem 

kullanılacağı, nasıl bir ölçme aracı tercih edileceği, ölçme aracının nasıl 

hazırlanacağı konularında da, “Readings in Attitude Theory and Measurement-

1967”, “Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and 

Research-1975”, “Attitudes, Personality and Behavior-2005”, “Psikolojik Testler-

1999”, “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi-2010”, “Sosyal Bilimler İçin 

Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum-

2008, 2015” adlı kitaplardan önemli ölçüde yararlanılmıştır.  

Kavram ve kavram yanılgısı ile ilgili literatürün ağırlıklı olarak eğitim 

bilimleri alanında olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada, kavram ve 

kavram yanılgısı ile ilgili temel bilgileri almada bu literatürden yoğun bir şekilde 

yararlanılmıştır. Doğrudan bilgi arama süreçleri ile ilgili olmasa da çalışmamızda, 
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önemli bir bakış açısı sağlayan, Chen ve Dhar tarafından, çevrimiçi (online) katalog 

sisteminde bilgi erişim ile ilgili kavram yanılgılarının raporlandığı “User 

Misconceptions of Information Retrieval Systems-1988” araştırma sonuçlarından da 

büyük oranda yararlanılmıştır. 

Tez’de kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen 

verilerin analizi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla da “Content Analysis for 

Social Sciences and Humanities-1969”, “The Content Analysis: Guidebook-2002”, 

“Content Analysis: An Introduction to Its Methodology-2004” ve “İçerik Analizi: 

Kuramsal ve Pratik Bilgiler-2006” adlı kitaplardan önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

Bu kaynaklar dışında görüşme verilerinin içerik analizinde tema ve kodların 

belirlenmesi ve kodlama kurallarının oluşturulması sürecinde, Cheng (2004)’in ve 

Peterson (2008)’ın doktora tezleri de dikkatle incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Tez düzeninin oluşturulmasında ve kaynakçanın yazılmasında Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Tez Yazım Yönergesi” rehber olarak 

alınmıştır. Ayrıca, tez içi atıf ve kaynakça yazımında Serap S. Kurbanoğlu 

(2004)’nun “Kaynak Gösterme El Kitabı”ndan da yararlanılmıştır. Bununla birlikte, 

tezin yazımında Türkçe İmla Kılavuzu (çevrimiçi)’ndan yararlanılmıştır. 

 



II. BÖLÜM 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde tezin dayandığı kuramsal altyapı üç temel alt başlıkta ele 

alınarak açıklanmış ve tartışılmıştır. Bu alt başlıklar, “Bilgi Arama ve Bilgi Arama 

Süreci”, “Kavram ve Kavram Yanılgısı”, “Tutum ve Tutumların Ölçülmesi” 

başlıklarından oluşmaktadır.  

Tezin ikinci bölümü olan kuramsal çerçeve kapsamında, “Bilgi arama ve bilgi 

arama süreci (II. 1)” olarak adlandırılan birinci alt başlığında, bilgi arama ve bilgi 

arama süreci; bilgi arama süreci modelleri (Tezin dayandırıldığı bilgi arama süreci 

modeli olduğu için Kuhlthau’nun BAS modeli ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.); 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ve lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçlerini etkileyen faktörler ilgili literatür doğrutusunda değerlendirilmiştir. 

Tezde öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili düşünceleri (tutum içinde 

değerlendirilemeyen) de incelenmiştir. Ancak düşünce çok geniş bir kavram olduğu 

ve düşünce ile ilgili kuramsal bir çalışma olmadığı için ayrı bir başlıkta 

değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte literatür taramaları sonucunda, kuramsal 

olmasa da düşüncelerin lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine etkisini 

vurgulayan önemli çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle tutum içinde 

değerlendirilemeyen düşüncelere de, “II. 1. Bilgi Arama ve Bilgi Arama Süreci” 

başlığı altında, “II. 1. 3. Lisans Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerini Etkileyen 

Faktörler” alt başlığında yer verilmesinin uygun olduğu kanaatine varılmış ve tutum 
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içinde değerlendirilemeyen düşüncelerle ilgili çalışmalar belirtilen başlıkta 

değerlendirilmiştir.  

Kuramsal çerçeveyi oluşturan ikinci alt başlıkta, kavram ve kavram 

yanılgısının ne olduğu, kavram öğrenme ve kavram yanılgılarının tespit edilmesinin 

neden önemli olduğu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Kuramsal çerçeve kapsamında 

üçüncü başlıkta ise, tutumun ne olduğu, tutumu oluşturan temel öğelerin nelerden 

oluştuğu, tutumun ortaya çıkarılması için kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu 

ve tutumun tespit edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 

 

II. 1. Bilgi Arama ve Bilgi Arama Süreci 

Bilgi arama, 1900’lü yılların başından günümüze kadar, kütüphanecilik ve 

enformasyon bilimindeki önemini korumaya devam etmektedir. Bunun temel 

nedenleri arasında, bu alandaki birçok hizmet ve sistemin geliştirilmesinde, bilgi 

aramanın, bulmanın ve kullanmanın bireyler açısından ne kadar önemli olduğunun 

fark edilmesi gösterilebilir. Başka bir deyişle, bilgi sistem ve hizmetlerinin 

geliştirilmesinde, bireyden (kullanıcıdan) bağımsız bir yaklaşımın varlığının uzun 

soluklu olmayacağının anlaşılmasıdır. Diğer önemli bir neden de 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerdir. Bu 

alanda yaşanan gelişmeler, bireylerin gereksinim duydukları bilgiye çeşitli bilgi 

çevrelerinden erişme konusunda önemli olanaklar sağlamasının yanı sıra bireylerin 

bu çevrelerden bilgiye erişmelerinde bazı güçlükleri de beraberinde getirmiştir. 

Bireyler, bu karmaşık yapı içerisinde gereksinim duydukları bilgiyi arama ve bulma 

sırasında da önemli sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu nedenle bireylerin, elektronik 

çevrede bilgi araması, bulması ve bilgi arama faaliyetlerini gerçekleştirirken 
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yaşadıkları sorunlar da bilgi arama çalışmaları içinde, bilgi erişim ve bilgi sistemleri 

ile ilgili çalışanların araştırma konuları arasında yer almıştır.  

Bu gelişmeler doğrultusunda da birçok araştırmacı tarafından, bireyin çeşitli 

durumlardaki bilgi arama davranışı, bilgi erişim ve bilgi arama süreçleri farklı 

açılardan ele alınarak incelenmiştir. Bu incelemelerin doğal birikimi olarak da bilim 

adamları tarafından çeşitli bilgi arama modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller 

terminolojik olarak, “Bilgi Arama”, “Bilgi Arama Davranışı”, “Bilgi Erişim” ve 

“Bilgi Arama Süreçleri” terimleri ile adlandırılmıştır. Bu modellerde, bireylerin 

(kullanıcıların) bilgi gereksinimlerini fark etmeleri ve problemi çözme süreçleri 

farklı açılardan ele alınıp incelenmiştir.  

Bilgi arama ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde, bu alanda 

yapılan çalışmaları en genel biçimde: “bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve 

bilgiyi kullanma”, “bilgi erişim” ve doğrudan bireyin içsel süreçlerine odaklanan 

“bilgi arama süreçleri” olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Bilgi arama 

olgusuna “Bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve bilgiyi kullanma” açısından 

yaklaşılan birinci grupta yer alan çalışmalarda (Ellis, 1993; Ellis ve Haugan, 1997; 

Dervin, 1998; Gürdal, 1998; Wilson, 1999b; Pettigrew ve diğerleri, 2001; Spink ve 

Cole, 2006; Karas ve Green, 2007; Keten, 2012; Köse Uysal ve Özenç Uçak, 2012), 

daha çok bireylerin bilgi gereksinimlerini tanımlamalarına, bilgi gereksinimleri 

doğrultusunda gereksinim duydukları bilgiyi arama davranışlarına, bilgiyi ararken 

bilgi sistemleri, web ve bilgi teknolojilerini tercih etme ve kullanma nedenlerine 

odaklanılırken; bilgi aramaya “Bilgi erişim” açısından yaklaşılan çalışmalarda 

(Bates, 1977, 1979; Beklin ve diğerleri, 1982a, 1982b; Borgman, 1986; Tonta, 1995, 

1996; Järvelin ve Wilson, 2003; Steinerová ve Šušol, 2005; Prabha, Connaway, 
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Olszewski ve Jenkins, 2007; Zhang, 2008; Kesen, Şenol ve Yanar, 2008; Gürdal 

Tamdoğan, 2009; Özel ve Çakmak, 2011) ise; bireylerin kütüphane katalogları, 

internet ve elektronik veritabanlarında bilgi erişim stratejilerini kullanmalarına ve 

bilgi erişim sorunlarına; özellikle bilgi erişim ile ilgili sorunlara bireyden bağımsız 

sistem açısından odaklanıldığı görülmektedir. Bu iki grup dışında üçüncü grupta, 

“Bilgi arama süreçleri” ile ilgili yer alan çalışmalarda (Kuhlthau, 1983; Burdick, 

1995; Nahl, 1997; Kracker, 2002; Kracker ve Wang, 2002; Cheng, 2004; Peterson, 

2008;) ise, odak doğrudan bireyin kendisi olmuştur. Bu grupta yer alan çalışmalarda 

bireyin bilgi gereksinimini hissetmesinden, gereksinim duyduğu bilgiyi elde etmesi 

ve kullanması süresince gerçekleştirdiği bilgi arama adımları, bireyin iç dünyası ile 

ilgili duygusal, bilişsel ve davranışsal boyutlar açısından derinlemesine incelenmiştir. 

Bu tez çalışması da, belirtilen bilgi arama ile ilgili yapılan araştırmalar 

sınıflandırmasında, bireyin doğrudan kendisinin derinlemesine incelendiği, “Bilgi 

arama süreçleri” ile ilgili sınıflandırmada yer almaktadır. Dolayısıyla, bu araştırmada 

doğrudan bireyin (üniversite öğrencisi) kendisine odaklanılmıştır. Bu nedenle çok 

kapsamlı olan bilgi arama literatürü, çalışmanın içeriği doğrultusunda 

sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte bilgi arama ile ilgili yapılan çalışmaların, 

sistemden bireye doğru evrilişini (bilgi arama süreçlerine doğru) izleyebilmek için 

tarihsel bir süreç içinde değerlendirilmesinin de yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu 

bağlamda, ilerleyen paragraflarda bilgi arama ile ilgili literatür tarihsel bir süreç 

içinde ele alınıp, tanımlandıktan sonra, bilgi arama sürecinin tanımlanması ve 

açıklanmasına kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. 

Bilgi arama ile ilgili çalışmalar tarihsel bir süreç içinde değerlendirildiğinde, 

bu alandaki çalışmaların köklerinin 1916 yılına kadar uzandığı görülmektedir 
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(Wilson, 2000:50). Wilson (2000; s. 50’de aktarıldığı gibi)’na göre; bilgi arama ile 

ilgili çalışmaların başlangıcı olarak 1916 yılını düşünmemizi sağlayan çalışmalar, 

Ayres ve McKinnie (1916)’ye aittir. Savolainen (2009:189), bu erken dönemdeki 

çalışmaların, kullanıcıları incelemekten çok, kütüphane kullanımına yönelik 

olduğunu belirtmektedir. İlk çalışmaları takip eden yıllarda, bilgi arama 

literatürünün, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bilimsel literatürdeki gelişime 

paralel olarak arttığı izlenmektedir. Wilson (2000:50), bu literatürün gelişmesine, 

1948 yılında yapılan “The Royal Society Scientific Information” konferansının 

öncülük ettiğini ve önemli katkılarının olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, 

Wilson (2000), 1960’lı yıllara kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, insanların bilgiyi 

işyerlerinde ve özellikle de bilim ve teknolojide nasıl kullandıkları ile ilgilenildiğini 

belirtmektedir. 

Ingversen ve Järvelin (2005), bilgi arama araştırmalarının, 1960’larda 

yaygınlaştığını belirtmektedir. “The Royal Society Scientific Information 

Conference”tan on yıl sonra, 1958’te gerçekleştirilen “The International Conference 

on Scientific Information” etkinliği, bilgi arama çalışmalarının artmasını olumlu 

yönde etkilemiştir (Wilson, 2000:50; Ingversen ve Järvelin, 2005:17). 

Washington’da 1958 yılında düzenlenen bu konferansın teması, bilim adamlarının 

literatür ve danışma gereksinimleri ve gereksinimlerine yönelik araştırma 

metodlarının anlaşılması ve kullanılması olarak belirlenmiştir.  

1960’lı yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, insanın bilgiyi kullanma 

boyutuyla daha az ilgilenilirken; çalışmaların ağırlığı bilgi kaynaklarının ve 

sistemlerinin kullanımı yönünde olmuştur (Krikelas, 1989:439; Kuhlthau, 1991:361; 

Ingwersen ve Järvelin, 2005; Wilson, 2000:50; Ingversen ve Järvelin, 2005:17, 55-
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56; Wu, 2011). Bu çalışmalara, Herner (1958); Spurr (1958); Hogg ve Rowland 

Smith (1958); Fishenden (1958); Herner ve Herner (1958), ve Bernal (1958)’ın 

araştırmaları örnek gösterilebilir (Wilson, 2000; s. 50’de aktarıldığı gibi). 

Ingversen ve Järvelin (2005), bilgi arama ile ilgili çalışmaların, 1980’lerin 

ortasına kadar geleneksel tarzda üretildiğini; başka bir deyişle bireyden çok sistem 

odaklı çalışmalar olduğunu, 1986 yılından sonra bilgi arama ile ilgili çalışmaların 

boyut değiştirdiğini ve yeni yönelimlerin olduğu bir döneme girildiğini 

belirtmektedir. 

Bilgi arama ile ilgili araştırmaların bu evrilişinde, başka bir ifadeyle, bu 

alandaki çalışmaların odağının sistemlerden bireylere doğru kaymasında, Dervin ve 

Nilan’ın, 1986 yılındaki ARIST (“Annual Review of Information Science and 

Technology”)’te “Information needs and uses” adlı çalışmaları mihenk taşı olmuştur 

(Ingversen ve Järvelin, 2005). Dervin ve Nilan, adı anılan çalışmada, kütüphanecilik 

ve enformasyon bilimi alanındaki araştırmaların kullanıcıyı/bireyi merkezine 

almadığını, kullanıcı yerine sisteme odaklanıldığını belirtmiş ve bilgi arama 

çalışmalarında kullanıcı odaklı yaklaşımların önemine vurgu yapmışlardır (Kuhlthau, 

1988:259; Limberg, 1997:275; Vakkari, 1997:455; Pettigrew ve diğerleri, 2001:43; 

Ingwersen ve Järvelin, 2005:55). 

Tarihsel gelişim içinde değerlendirilen bilgi arama literatürü bağlamında, 

bilgi arama terimi kavramsal açıdan ele alındığında, daha önce belirtilen yaklaşımlar 

doğrultusunda, birçok araştırmacı tarafından, bilgi aramanın “amaçlı bir eylem; bilgi 

gereksinimi; problem çözme; süreç; öğrenme” gibi farklı yönlerinin öne çıkarıldığı, 

çeşitli bilgi arama tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Bilgi aramaya, amaçlı bir 

eylem olduğu açısından yaklaşan araştırmacılar bilgi aramayı, “bireyin, sorunu 
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çözmek için, önceki bilgisinin yeterli olmaması durumunda, gereksinim duyduğu 

bilgiyi amaçlı olarak araması, elde etmesi ve kullanması sürecidir” olarak 

tanımlamışlardır (Vakkari, 1999:820; Peterson, 2008:18; Wu, 2011:526). Bilgi arama 

ile amaçlılık ilişkisi kuran, Wilson (2000:49), bilgi aramanın, gereksinimler sonucu 

ortaya çıkan bazı hedefleri tatmin etmek için gerçekleştirilen amaçlı bir eylem 

olduğunu vurgulamıştır. Bilgi aramayı bu bağlamda tanımlayan Johnson (2003:737) 

da, bilgi aramanın, seçilmiş bilgi kaynaklarından gereksinim duyulan bilginin amaçlı 

olarak elde edilmesi olduğunu ifade etmiştir. 

Bilgi arama olgusunu, “bilgi gereksinimi” ile ilişkisi çerçevesinde 

değerlendiren Rouse ve Rouse (1984:131), bilgi aramayı, alternatif bilgi kaynakları 

arasından gereksinimlere en uygun olan bilgiyi belirleme ve seçme işlemi olarak 

tanımlamıştır. Bu bilgi kaynakları alanında bilinen ve kabul gören kişi olabildiği 

gibi; teknolojik olanaklar ya da bilgi sistemleri kullanılarak elde edilen kaynaklar da 

olabilmektedir (Shih, Chen, Chu ve Chen, 2012:524). Case (2002:5) de bilgi 

aramanın, bir “bilgi gereksinimine” veya bilgi eksikliğine yanıt aramak için yapılan 

bilinçli bir çaba olduğunu belirtmektedir. 

Bilgi aramaya, “bilgi gereksinim”i yanı sıra “problem çözme” ve “süreç” 

açısından da yaklaşan; Rouse ve Rouse (1984:129) bilgi aramayı, karar verme, 

“problem çözme” ve kaynak bulma gibi süreçlerin bir parçası olarak görmektedir. 

Rouse ve Rouse (1984), bilgi aramanın, sadece kütüphanede arama yapmakla sınırlı 

olmadığına; aksine insanın var olduğu bütün sistemlerin önemli bir öğesi/parçası 

olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bakımdan bilgi aramayı da belirli koşullar veya 

süreçlerden bağımsız olarak düşünmek zordur. Başka bir ifadeyle; bilgi arama, bazı 

koşullarda ortaya çıkan ve tekrar eden aktiviteler ve aşamalardan oluşan bir süreçtir 
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(Rouse ve Rouse, 1984; Wersig ve Windel, 1985; Kuhlthau, 1991; Özenç Uçak; 

1997a; 1997b; Yoon ve Nilan, 1999; Foster, 2004). Bu bağlamda bilgi arama, verilen 

bir görevin çözümünün kalitesini etkileyen “problem çözmenin” önemli ve 

bütünleşmiş bir bölümünü oluşturmaktadır (Hyldegård, 2006:277). 

Bilgi arama ve öğrenme arasındaki ilişkinin irdelendiği çalışmalarda, bilgi 

aramanın, herkes tarafından evrensel olarak kabul edilebilir bir araştırmadan ziyade 

kişisel yapıya özgü olan bir öğrenme süreci olduğu vurgulanmaktadır (Kuhlthau, 

1988, 1991, 1996; Tanni ve Sormunen, 2008; Fainburg, 2009:461). Dolayısıyla, bilgi 

arama, hazır bilgi kalıplarından faydalanmayan bir bireysel inşa etme sürecidir. Birey 

aktif olarak ve sürekli önceki bildikleriyle ve deneyimleriyle yeni bilgilerini 

özümseyerek dünya görüşlerini yapılandırırlar. Bu nedenle bilgi arama, insanların 

düşünceleri ve davranışları yanı sıra bütün deneyimleri ve duygularını da içeren 

yapısal bir süreçtir (Kuhlthau, 1991; Ingwersen ve Järvelin, 2005). Bu yönüyle bilgi 

arama biriciklik özelliğine sahiptir. Başka bir deyişle, aynı konu, farklı bireyler 

tarafından farklı düzeylerde (bireyin öğrenme yapılarına; var olan bilgi, kavram, 

tutum, duygu ve düşüncelerine bağlı olarak) araştırılabilir ve farklı araştırma 

sonuçları elde edilebilir. 

Bilgi arama ile öğrenme arasındaki ilişkiye vurgu yapan Marchionini 

(1989:54, 1992:157), bilgi aramanın, öğrenme gibi temel ve yüksek seviyede bilişsel 

bir süreç olduğunu belirtmesinin yanı sıra bilgi aramanın geçici bir görevi 

tamamlamak için yapıldığına; öğrenmenin ise akılda tutmayı gerektiren bir eylem 

olduğuna dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, hem öğrenmenin hem de bilgi aramanın 

temel amacı, var olan bilgide değişiklik yaratmaktır.  
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Limberg (1999a, b) de bilgi arama, kullanma ve öğrenme çıktıları arasındaki 

etkileşimi inceleyen çalışmalarında, bilgi arama ve öğrenme ilişkisine değinmiştir ve 

bu ilişkinin kütüphanecilik ve enformasyon bilimi araştırmacıları tarafından yeteri 

kadar ele alınmadığını; bununla birlikte bilgi aramanın, öğrenme koşullarında 

karmaşık bir süreç olduğunu ve daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Kuhlthau (1996) da bilgi arama ve öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 

bilgi aramanın, üç temel öğe (bilişsel/düşünce, duygusal, davranışsal) çerçevesinde 

bütüncül ve kapsamlı bir öğrenmeyi gerektirdiğini belirterek; bilgi aramayı bütüncül 

bir şekilde, bireyin bakış açısından incelemenin/anlamanın göz ardı edilemeyecek bir 

öneme sahip olduğunun altını çizmiştir. 

Yukarıdaki paragraflarda yer verilen literatürde, bilgi arama kavramının 

içeriğine yönelik yapılan tanımlar genel olarak değerlendirildiğinde, tanımlarda 

aşağıda sunulan unsurlara dikkat çekildiği görülmektedir: 

• Bilgi arama, bilgi gereksinimini gidermek için amaca yönelik yapılır. 

• Bilgi arama, karar verme ve problem çözme gibi bilişsel süreçlerin 

parçasıdır. 

• Bilgi arama, kişisel yapıya özgü bir öğrenme sürecidir. 

• Bilgi arama, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını içeren 

yapısal bir inşa etme sürecidir. 

•  Bilgi arama, üç temel öğe (düşünce, duygu, davranış) çerçevesinde 

bütüncül olarak ele alınıp, incelenmesi gereken bir konudur. 

• Bilgi aramanın temel amacı, var olan bilgide değişiklik yaratmaktır. 

• Bilgi arama, tekrar eden aktivitelerden ve aşamalardan oluşmaktadır. 
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Bütün bu tanımlarda da izlenebileceği gibi, tanımların ortak noktası, bilgi 

aramanın bir süreç olarak değerlendirilmesi ve tekrar eden aktivite ve aşamalardan 

oluştuğu vurgusunun yapılmasıdır. Bu bağlamda, sonraki paragraflarda bilgi arama 

sürecinin tanımlanmasına ve açıklanmasına yer verilmiştir. 

Geleneksel bakış açısına göre bilgi arama süreci, konu seçiminden ödevin 

yazılmasına kadar sıralı bir şekilde ilerlemektedir (Kuhlthau, 1983). Başka bir 

ifadeyle, geleneksel yaklaşımda bir aşama ile ilgili işlemler bittikten sonra, diğer 

basamağa geçilmektedir. Dolayısıyla geleneksel yaklaşımda bilgi arama süreci, 

tekrar eden aktivitelerden ve aşamalar arasında gidiş ve gelişlerden oluşmamaktadır. 

Böylelikle, geleneksel yaklaşımda kullanıcı gereksinim duyduğu bilgiyi elde etmek 

için aşağıdaki işlemleri sıralı bir şekilde takip etmektedir: 

• Sürece, konunun tanımlanmasıyla başlanır; 

• Konu ile ilgili materyaller/kaynaklar araştırılır; 

• Elde edilen kaynaklardan notlar alınır; 

• Alınan notların çerçeve taslağı oluşturulur; 

• Kabaca yazılır; 

• Dokümanlar kontrol edilir ve  

• Ödev tamamlanarak süreç sonlandırılır (Hook ve Gaver, 1962).  

Kuhlthau (1983), bilgi aramaya geleneksel yaklaşımdan farklı olarak, süreç 

vurgusunu getirmiştir (Burdick, 1995; Cheng, 2004). Tezde “Kuhlthau’nun Bilgi 

Arama Süreci (BAS) Modeli” başlığında ayrıntılarına yer verilen, Kuhlthau’nun 

BAS modelinde, bireyler, modelde tanımlanan-başlama, konu seçimi, ön araştırma, 

odak oluşturma, bilgi toplama, tamamlama- olmak üzere altı aşama boyunca 

dinamik olarak hareket etmektedir. Görüldüğü üzere, bilgi arama süreci birçok 
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kullanıcı için geleneksel yaklaşımda olduğu gibi sıralı bir şekilde devam 

etmemektedir. Bazı kullanıcılar konularını seçerken veya sürecin başka bir 

aşamasında zorlanabilmektedirler. Böyle zamanlarda konuyu araştırmak mümkün 

olmayabilir ve kullanıcı araştırmadan uzaklaşır veya konuyu tekrar gözden geçirip 

değiştirebilir (Kuhlthau, 1983). Bununla birlikte, bilgi arama süreci yüksek düzeyde 

kişiselleştirilmiş bir bilişsel inşa etme süreci olmasının yanı sıra bireyin duygu, 

davranış ve öğrenme süreçlerinden de etkilenmektedir. Bireyler araştırmanın başında 

belirsizlik ve kaygı hissederken; bu olumsuz duygular araştırma ilerledikçe genellikle 

yerini güvene bırakmaktadır. Ancak araştırma sonunda birey, araştırmadan tatmin 

olmakta veya hayal kırıklığı yaşayabilmektedir (Kuhlthau,1983; Kraker, 2002:282; 

Hyldegård, 2009:143).  

Marchionini (1989:54, 1992:157) de bilgi arama sürecinin, geleneksel 

yaklaşımda olduğu gibi doğrusal olmadığını; elde edilen bilgiler ve yeni 

gereksinimler doğrultusunda sürecin tekrar ettiğini belirtmektedir. Bu bağlamda 

Marchionini, bilgi arama sürecinin; problem durumunu tanımlamayı ve 

yorumlamayı, araştırma planını kurmayı, araştırmayı yürütmeyi, sonuçları 

değerlendirmeyi ve gerekirse süreçleri tekrar etmeyi içerdiğini vurgulamıştır. 

Bilgi aramaya süreç vurgusu yapan, Barranoik (2004) de, bilgi aramanın, bir 

seferlik aktivite değil sürekli tekrar eden bir anlamlandırma ve yapılandırma süreci 

olduğunu ve tekrarlayan süreçler sayesinde düşüncelerin geliştiğini ve odağın 

oluştuğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bilgi arama sürecinde elde edilen her bilgi ile 

süreç yeniden şekillenmektedir (Weiler, 2005). 

Case (2002) de araştırma süreçlerinin klasik olarak beş aşama ile tasvir 

edildiğini belirtmektedir. Bu aşamalar, 
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1. Araştırma projesinin zihinde canlandırılması; 

2. Belirli bir çalışma planının tasarlanması; 

3. Araştırma metotlarının seçilmesi ve uygulanması; 

4. Araştırmanın analiz edilmesi ve yorumlanması; 

5. Sonuçların etraflıca düşünülerek yazılı veya sözlü olarak paylaşılması 

şeklindedir.  

Case (2002), “Looking for information: A survey of research on information 

seeking, needs, and behavior” adlı kitabında yukarıda belirtilen basmakların sıralı bir 

şekilde devam edip etmediği hakkında bir bilgiye yer vermemiştir. Bununla birlikte 

bu aşamalar, bilgi arama süreci aşamalarından ziyade, sadece klasik araştırma 

aşamaları olarak tanımlanmıştır. 

George (2008:16-18) da, “The elements of library research: What every 

student needs to know” adlı kitabında, her öğrencinin bilmesi gerektiğini belirttiği, 

kütüphanede yapılan araştırma adımlarının dokuz aşamadan oluştuğunu belirtmiştir. 

Şekil-1’de gösterilen bu aşamalar şu şekilde açıklanmıştır:  

1. Genel konu seçimi yapılır; 

2. Araştırmacıya, araştırmanın başlarında her açıdan düşünmesi, başka bir 

deyişle, konu hakkında zihnini kullanması ve hayal etmesi için zaman 

tanınır; 

3. Konu hakkında beyin fırtınasının sonucu olarak, bir veya daha fazla 

araştırma sorusuna dikkat çekilir; araştırma sorusu hazırlanır;  

4. Araştırma planı veya çeşitli araştırma stratejisi geliştirilir; 

5. Danışma kaynaklarına ve veri tabanlarına başvurulur;  

6. Kaynaklar tanımlanır ve elde edilir;  
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7. Araştırma sorularını yanıtlamak için elde edilen kaynaklar değerlendirilir; 

8. Araştırma problemini çözmek için öğrenme deneyimi gelişir;  

9. Öğrenilenlere göre tez veya araştırma önerisi üretilir.  

1. Şekil’in başında ve çerçevelenmiş alanın dışında yer alan “motivasyon veya 

ödev” ile sonunda yer alan “tartışma ve ana hatları çizme” ve “taslak oluşturma ve 

tekrar gözden geçirip düzeltme” de kütüphanedeki araştırma adımlarının parçasıdır.  

 

1. Şekil: Kütüphane Araştırma Aşamaları (George, 2008:17) 
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George, 1. Şekil’de belirtilen dokuz aşamayı, kütüphanedeki araştırma 

süreçleri olarak gerçekleştirilen temel öğeler olarak ele almış ve bu dokuz aşamayı 

daha ayrıntılı biçimde açıklamıştır. George (2008:23)’a göre, bir kütüphane 

araştırmasındaki aşamalar, düşünmeyi, davranışı, duyguyu ve belirsizliği içeren bir 

mücadeledir. Bilgi arama süreci kaynakların keşfedildiği, sahip olunan düşüncelerin 

berraklaşmasını sağlayan bulguların değerlendirildiği, odağın daha iyi ortaya 

çıkarılması için gerekirse adımların tekrar edildiği veya yeni adımların eklendiği 

karmaşık doğrusal olmayan bir süreçtir.  

Literatürde bilgi arama sürecinin içeriğine yönelik yapılan betimlemeler genel 

anlamda değerlendirildiğinde, temel olarak aşağıda sunulan unsurlara dikkat 

çekildiği görülmektedir: 

• Bilgi arama süreci, geleneksel yaklaşımda olduğu gibi doğrusal (sıralı) 

olmayan; elde edilen bilgiler ve yeni gereksinimler doğrultusunda tekrar 

eden aşamalardan oluşur. 

• Tekrarlayan süreçler sayesinde, düşünceler gelişir ve odak belirlenir. 

• Bilgi arama süreci, sürekli tekrar eden bir anlamlandırma ve yapılandırma 

süreçlerini kapsar. 

• Bilgi arama süreci, bireyin duygu, düşünce, davranış ve öğrenme 

süreçlerinden etkilenir. 

• Bilgi arama süreci, bireyin kendi kendine yapmak zorunda olduğu yüksek 

düzeyde kişiselleştirilmiş bir bilişsel inşa etme sürecidir. 

Bu doğrultuda bilgi arama süreci kavramı için şöyle bir içerik tanımlaması 

getirilebilir: Bilgi arama süreci, soruna ilişkin var olan bilginin yetersiz olması 

durumunda, gereksinim duyulan bilgiyi elde etmek için yürütülen, karar verme ve 
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problem çözme gibi bilişsel süreçlerin yanı sıra, bireyin duyguları gibi içsel 

süreçlerinin ve davranışlarının da etkili olduğu, tekrar eden aktivitelerden ve 

aşamalardan oluşan bir kişisel inşa etme sürecidir. 

 

II. 1. 1. Bilgi Arama Süreci Modelleri 

Birçok araştırmacı tarafından, kullanıcıların bilgi arama davranışlarını ve 

süreçlerini tanımlamak ve açıklamak için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu 

modeller genellikle bir teori ile tanımlanmışlardır. Fakat modellerde, sıklıkla bir 

teoriden daha sınırlı problemlere odaklanılmıştır (Case, 2002:114). Bilgi arama ile 

ilgili modellerin çoğunda, kullanıcıların davranışlarının incelenmesine ağırlık 

verilmiştir. Bilgi aramaya davranışsal açıdan yaklaşılan modellerde, “kullanıcının ne 

zaman ne yaptığı” açıklanmış ve tanımlanmıştır (Peterson, 2008:45). Bununla 

birlikte, bilgi arama boyunca, kullanıcının (bireyin) seçimlerine, duygularına, 

algılarına, kavramlarına, düşüncelerine, tutumlarına ve davranışlarına bütüncül 

açıdan yaklaşılması; kullanıcıların bütün bir bilgi arama süreçlerinin daha iyi 

anlaşılmasında ve sorunlarına çözümler üretilmesinde daha geniş bir perspektiften 

bakılmasını sağlayarak, uygun hizmet ve eğitim programlarının geliştirlmesinde 

yardımcı olacaktır.  

Bilgi arama ile ilgili birçok model bulunmakla birlikte; bu tez kapsamında, 

bilgi aramada kullanıcıyı merkezine alan modellere odaklanılmıştır. Dolayısıyla, bu 

araştırmada, Kuhlthau (1983)’nun “Bilgi Arama Süreci (BAS)-Information Search 

Process (ISP)” modeli, Ellis (1993)’in “Davranışsal” modeli, Dervin (1998)’in 

“Anlamlandırma (The Sense-Making Approach)” modeli, Beklin ve diğerleri (1982a, 

1982b)’un “ASK (Anomalous States of Knowledge)” modeli, Marchionini (1989, 
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1992)’nin “Bilgi Süreçleri-Information Process” modeli, Nahl (1997)’ın “Duygusal, 

Bilişsel ve Sensorimotor”/“Affective, Cognitive, and Sensorimotor (ACS)” modeli 

ve Wilson (1999a, 1999b, 2000)’ın “Bilgi Davranışı”/“Information Behavior” modeli 

ele alınmıştır.  

Tezin kuramsal altyapısı Kuhlthau’nun BAS modeline dayandırıldığı için, adı 

geçen modeller, Kuhlthau’nun BAS modeli ile kıyaslanarak açıklanmıştır. Bununla 

birlikte, tezin kuramsal alt yapısını oluşturduğu için, Kuhlthau’nun BAS modeline, 

ilgili başlıklarda oldukça kapsamlı bir biçimde yer verilmiştir.  

 

II. 1. 1. 1. Ellis’in Davranışsal Modeli 

Ellis“Davranışsal” modelinde, sosyal bilimcilerin, fen bilimcilerin ve 

mühendislerin bilgi arama özelliklerini, kuram oluşturma-grounded theory 

yaklaşımıyla tanımlamıştır. Modelde akademisyenlerin bilgi arama davranışları, 

sekiz özellik çerçevesinde açıklanmıştır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir: 

• Başlama/“Starting”: Literatürde arama yaparak veya meslektaşlara 

sorarak bilgi aramaya başlama davranışı; 

• Zincirleme/“Chaining”: Bilinen materyallerden dip notları ve atıfları 

takip etme davranışı; 

• Gözden geçirme/“Browsing”: Birincil ve ikincil kaynaklarda yönetilen ve 

yapılandırılan bilgiyi tarama davranışı; 

• Farlılaştırma/ayırma/süzme/“Differentiating”: Elde edilen bilgi mikarını 

süzmek için, bilgi kaynaklarındaki bilenen farklılıkları kullanma 

davranışı; 
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• İzleme/“Monitoring”: Resmi ve resmi olmayan kanallar ve kaynaklar 

aracılığıyla, bir alandaki gelişmeleri düzenli olarak takip etme davranışı; 

• Çıkarma/“Extracting”: Bir bilgi kaynağı ile ilgili materyalleri titizlikle 

tanımlama davranışı; 

• Doğrulama/“Verifying”: Bilginin doğruluğunu çek etme davranışı; 

• Sonlandırma/“Ending”: Son bir araştırmayla bilgi aramayı tamamlama 

davranışını içermektedir (Ellis, 1993; Ellis ve Haugan, 1997). 

Ellis’in modeli de Kuhltahu’nun modeli gibi bir dizi deneysel çalışmaya 

dayandırılmış ve test edilmiştir. Fakat, Ellis modelinde, Kuhlthau’nun “stages” 

olarak nitelendirdiği “aşamalar” yerine; “features-özellikler” terimini kullanmıştır 

(Wilson, 1999b:254). Ellis’in modelinde tanımlanan sekiz özellik, tanımlandığı 

sırada ortaya çıkmamaktadır. Başka bir deyişle, Ellis’in modelinde, bilgi arama 

davranışı farklı sırada ortaya çıkabilirken; araştırma süreçleri boyunca farklı 

zamanlarda, farklı sırada da araştırmaya başlanabilmektedir (Wilson, 1999b:255). 

Bununla birlikte, modelde, kullanıcıların bilgi arama davranışlarının kategori ve 

sıraları arasındaki etkileşimi ve ilişkileri tanımlanmaya da girişilmemiştir (Peterson, 

2008:46-47). Ellis’in modeline karşın, Kuhlthau, BAS modelinde süreç vurgusunu 

yapmıştır. Kuhlthau’nun modelinde, kullanıcı BAS’ın altı aşaması boyunca dinamik 

olarak hareket etmektedir ve sürecin herhangi bir aşamasında sorunla 

karşılaşıldığında, süreçlere tekrardan başlanabilmektedir. Kuhlthau ile Ellis’in 

modellerini ayıran temel özellik, Kuhlthau’nun BAS modelinde, kullanıcıların bilgi 

arama süreçlerinin duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç öğe açısından 

bütüncül olarak incelenmiş olmasıdır. 
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II. 1. 1. 2. Dervin’in Anlamlandırma Modeli 

Dervin’in“Anlamlandırma (The Sense-Making Approach)” modelinde, daha 

önceki başlıklarda da açıklandığı gibi, kullanıcı odaklı yaklaşım benimsenmiştir. 

Dervin ve meslektaşları, anlamlandırma modelini geliştirmeye, insanların bilgiyi 

kullanması ve bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalara alternatif bir yaklaşım olarak 1972 

yılında başlamışlardır (Dervin, 1998). Durumlar “stuations”, boşluklar “gaps” ve 

kullanım “uses”, modelin çekirdek kavramlarıdır. Modele göre, birey, belirli bir 

uzay-zaman bağlamında, bir problemle veya soru ile karşılaşır. Bu soru veya 

problem, bireyin bilgi arama görevini gerçekleştirmesini engelleyerek, bireyde 

boşluk yaratır. Birey, bilgi arama süreçlerini, bu boşluğu geçmek için bir köprü inşa 

etmek üzere gerçekleştirir. Bilgi, boşluğu geçmek için bireye yardım ederse (örneğin, 

bilgiyi kullanma), birey görevine devam edebilir. Eğer boşluk hala var olursa, bireyin 

boşluğu kapatmak için bilgi arama gereksinimi devam eder. Modelde, bilginin bireye 

yardım edip etmediği, bireyin öznel yargısına bağlanmıştır. Başka bir ifadeyle, 

bireyin bilgiyi anlamlandırmasına bağlıdır (Cheng, 2004:12; Ingwersen ve Järvelin, 

2005:60). Bununla birlikte, anlamlandırma modelinde davranışa odaklanılmaktadır. 

Dervin, içsel (bilişsel davranış) ve dışsal (işlemsel davranış) olmak üzere, iki tip 

davranıştan bahsetmektedir. Bu her iki davranış da bireye, uzay-zaman bağlamında, 

hareketini yapılandırmasında ve tasarlamasında olanak tanımaktadır. Dervin’in 

modelinde içsel ve dışsal davranışlar, düşünceler ve davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır (Cheng, 2004:12). Dervin’in anlamlandırma modeli de, 

Kuhltahu’nun BAS modeli ile karşılaştırıldığında; Dervin’in modelinde sadece 

düşüncelerin ve davranışların hesaba katıldığı görülmektedir. 
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II. 1. 1. 3. Belkin, Oddy ve Brooks’un ASK Modeli 

Belkin, Oddy ve Brooks’un “ASK (Anomalous States of Knowledge)” 

modelinde, bilgi gereksiniminin, kullanıcının belirli bir konu hakkındaki bilgi 

durumunda tanımlanan anormallik ile ortaya çıktığı varsayılmaktadır ve genelde 

kullanıcı, bu anormalliği (sorunu) çözmek için, neye (hangi bilgiye) gereksinimi 

olduğunu tam olarak belirlemekten yoksundur (Beklin ve diğerleri, 1982a:62). Fakat, 

eğer bilgi, kullanıcının bu bilgi sorununu (anormalliği) çözebilirse, kullanıcı bilgi 

aramayı sonlandırmaktadır; eğer bilgi, kullanıcının bilgi sorununu çözemezse, 

kullanıcı bilgi arama süreçlerine tekrarlayan bir şekilde devam etmektedir. Bu 

yönüyle ASK modeli, Kuhlthau’nun BAS modeli ile benzerlik göstermektedir.  

ASK modelinde de, bilgi arama süreci, kullanıcının problemi ile 

başlamaktadır. Her iki modelde de, kullanıcının problem veya konu hakkındaki 

bilgisi ile problemi çözmek için ihtiyaç duyduğu bilgi arasındaki boşluk, bilgi 

gereksinimini ifade etmektedir. Yine, her iki modelde de, kullanıcının bilgi durumu, 

durağan değil, dinamiktir. Başka bir ifadeyle, kullanıcı, bilgi gereksinimini 

tamamlayana kadar, bilgi arama süreçlerine devam etmektedir ve süreçleri 

tekrarlamaktadır. Bununla birlikte, Kuhlthau (1996:6), ASK modelinin de, bilgi 

aramayı, yapılandırmacı bir süreç olarak tanımladığını belirtmektedir. 

Her iki model arasındaki temel farklılıklardan biri; ASK modelinin, bilgi 

erişim sistemlerinin tasarlanmasına atfedilmiş olması ve kullanıcının bilgi arama 

süreçlerini açıklamada tüm bir resmi ortaya koymamasıdır. Örneğin; ASK 

modelinde, kullanıcının duygularına odaklanılmamıştır (Cheng, 2004:12-13). Bu 

bağlamda her iki model arasındaki diğer bir farklılık da, ASK’ta, sadece bilişsel 

boyutlara (cognitive aspects) odaklanılırken; Kuhlthau’nun BAS modelinde, duygu, 
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düşünce (biliş) ve davranış, daha önce de belirtildiği gibi bütüncül açıdan ele 

alınmıştır. 

 

II. 1. 1. 4. Marchionini’nin Bilgi Süreçleri Modeli 

Marchionini (1989), “Bilgi süreçleri-Information Process” modelinde; 

kullanıcıların elektronik çevredeki, bilgi arama süreçlerini anlamak için problem 

çözme yaklaşımından yararlanmıştır. Marchionini (1989)’ye göre bilgi arama, 

problem çözmenin özel bir durumudur ve bilgi problemini çözmek için yürütülen 

amaçlı bir eylemdir. Marchionini’nin “Bilgi süreçleri” modelinde, bilgi problemi 

basit veya karmaşık olabilir, fakat ne olursa olsun, bilgi aramada, amaca yönelik ve 

bilinçli olarak hareket edilmelidir. Modelde, bilgi arama, problemin tanımlanması ve 

kabul edilmesiyle başlar ve problem çözülene kadar devam eder. Marchionini, bilgi 

arama süreçlerini sekiz adımda tanımlamıştır. Bunlar: problemin varlığını kabul 

etme; problemi tanımlama; araştırma için kaynakları seçme; araştırma stratejileri 

açısından problemi düzgün bir şekilde ifade etme (sorgulama cümlesi oluşturma); 

araştırmayı yürütme; düzgün bir şekilde ifade edilen problemin sonuçlarını inceleme; 

elde edilen sonuçlardan istenen bilgiyi çıkarma ve sorgulama sürecini sonlandırma 

şeklindedir (Peterson, 2008; s.51’de aktarıldığı gibi). 

Marchionini (1989:54, 1992:157) modelinde, belirtilen bu sekiz adımın 

doğrusal olmadığını; elde edilen bilgiler ve yeni gereksinimler doğrultusunda sürecin 

tekrar ettiğini belirtmektedir. Aynı ASK modelinde olduğu gibi, Marchionini’nin 

“Bilgi süreçleri” modeli de, bu yönüyle, Kuhltahu’nun BAS modeliyle benzerlik 

göstermektedir. Bununla birlikte, her iki modelde (“Bilgi süreçleri” ve BAS) de bilgi 

aramanın, bir arama ve öğrenme süreci olduğu vurgulanmaktadır (Cheng, 2004:4). 
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Bu her iki modeli birbirinden ayıran fark ise, Marchionini’nin “Bilgi süreçleri” 

modelinde elektronik çevredeki bilgi arama süreçlerine ve yine ASK modelinde 

olduğu gibi bilişsel boyutlara (cognitive aspects) odaklanılmış olmasıdır. 

 

II. 1. 1. 5. Nahl’ın Duygusal, Bilişsel ve Sensorimotor Modeli 

Nahl, “Duygusal, Bilişsel ve Sensorimotor - Affective, Cognitive, and 

Sensorimotor (ACS)” modelini geliştirirken, kullanıcıların çeşitli çevrelerde bilgi 

aramasını incelemek için, enformasyon bilimindeki davranışsal geleneği 

benimseyerek, sınıflandırmacı yaklaşımı (taxonomy approach) kullanmıştır. Başka 

bir ifadeyle Nahl, bilgi çevrelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek için 

kullanıcının bilgi davranışını, duygusal/“affective-A”, bilişsel/“cognitive-C” ve 

sensorimotor/“action- sensorimotor-S” olmak üzere üç düzeyde incelemiştir (Nahl, 

1997).  

Nahl, ACS modelinin teorik yapısını, insan-bilgisayar etkileşimi, psikoloji ve 

bilişsel bilim alanlarındaki çalışmalar üzerinden elde ettiği bilgiler doğrultusunda 

kurmuştur. Kuhlthau, BAS modelini Kelly’nin “Kişisel Yapı Kuramı (KYK)-

Personal Construct Theory” (Kulhthau, 1983) gibi belirli bir teoriye dayandırırken, 

Nahl’ın ACS modeli, belirli bir teori çerçevesinde inşa edilmemiştir (Savolainen, 

2015:187). Bu yönüyle, Nahl’ın ACS modeli Kuhlthau’un BAS modelinden 

ayrılmaktadır. Nahl’ın ACS modelindeki üç öğe “bilgi davranışı” terimi ile 

adlandırılmıştır. Aşağıda, bu üç öğenin içeriği tanımlanmıştır: 

• Duygusal alan/“Affective domain”: İlgi, değer, motivasyon, hedefler ve 

amaçlar gibi, duygularla ilgili davranışları; 
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• Bilişsel alan/“Cognitive domain”: Bilgi, algı, problem çözme ve eleştirel 

yorumlama gibi, biliş ile ilgili davranışları; 

• Sensorimotor alan/“Sensorimotor domain”: Görsel algı, konuşma, 

gezinme (yön bulma) gibi, dıştan gözlenebilen davranışları içermektedir 

(Nahl, 1997:13-14). 

Nahl, bu üç öğenin, insanın bütün davranışlarını içerdiğini ifade etmektedir. 

ACS modelinin geliştirilmesinde, Nahl, duygusal değişkenlerin her zaman bilişsel ve 

motor davranışlara eşlik ettiğini varsaymıştır ve aynı zamanda bu üç öğenin karar 

vermeyi kolaylaştırdığını belirtmiştir. Bununla birlikte Nahl, bu üç öğeden duygusal 

davranışlara daha çok önem vermiştir. Nahl, herhangi bir birey için uygun bilgi 

çevrelerini tasarlarken, duygusal becerileri eş zamanlı olarak geliştirmeden, bilişsel 

becerilerin geliştirilemeyeceğini vurgulamaktadır (Peterson, 2008:49-50). Nahl da 

Kuhlthau da kullanıcıların bu üç öğe çerçevesinde derinlemesine incelenmesinin, 

özellikle danışma kütüphanecilerinin hizmetlerini planlarken ve geliştirirken, 

kullanıcılarını daha iyi tanımalarına ve kullanıcı odaklı hizmetler sunmalarına olanak 

sağlayacağı konusunda birleşmektedirler. Nahl ACS modelinde, özellikle acemi 

kullanıcıların elektronik ve internet kaynaklarını kullanmaları ile ilgili eğitim 

verilmesi üzerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, Nahl ACS modelinde, 

Kuhlthau’nun BAS modelinde olduğu gibi bir süreç vurgusu yapmamıştır. 

Kullanıcıların bilgi arama süreçleri boyunca duygu, düşünce ve davranışlarındaki 

gelişimi/değişimi Kuhlthau gibi ele almamıştır. Bunun yanı sıra, Nahl’ın ACS 

modeli daha çok elektronik çevrede bilgi arama ile ilgili olmuştur. 

 

 



 

 

66 

II. 1. 1. 6. Wilson’ın Bilgi Davranışı Modeli 

Wilson ilk olarak 1981 yılında geliştirdiği “Bilgi Davranışı-Information 

Behavior” modelini, 1996 yılında revize etmiştir (Wilson, 1999; Case, 2002; 

Ingwersen ve Järvelin, 2005). Bu yeni modelde, önceki modele ek olarak; 

enformasyon bilimi dışındaki, karar verme, psikoloji, yenilik/teknolojik gelişim 

(innovation), sağlıklı iletişim (healty communication) ve tüketici araştırmaları gibi 

diğer alanlardaki araştırmalardan da yoğun şekilde yararlanılmıştır (Wilson, 1999).  

İlk modele göre daha karmaşık bir yapıya sahip olan bu yeni modelde, üç 

teorik düşünce temsil edilmiştir. Bunlardan ilki, stres/başa çıkma teorisidir 

(“stres/coping theory”, psikoloji alanından alınmıştır). Bu teoriden, neden bazı 

gereksinimlerin, bilgi arama davranışını başlatmadığını incelemek için 

yaralanılmıştır. İkinci teori ise risk/ödül teorisidir (“risk/reward theory”, tüketici 

araştırmaları alanından alınmıştır). Bu teoriden de, bazı bilgi kaynaklarının neden 

diğerlerinden daha fazla kullanıldığını araştırmak için yararlanılmıştır. Üçüncü teori 

de, sosyal öğrenme teorisidir (“social learning theory”, psikoloji alanından 

alınmıştır). Sosyal öğrenme teorisinden, bir bireyin, istenen sonuçları üretmek için 

gereksinim duyulan davranışı başarılı bir şekilde yönetebilme düşüncesini araştırmak 

için yararlanılmıştır (Wilson, 1999:256-257 Case, 2002:118-119). Başka bir ifadeyle, 

sosyal öğrenme teorisinin altında öz-yeterlilik (self-efficacy) kavramı gizlenmiştir 

(Wilson, 1999:257). 

Wilson’nın “Bilgi Davranışı-1996” modelinde, pasif ilgi/“passive attention”, 

pasif araştırma/arama/“passive search”, aktif araştırma/arama/“active search” ve 

devam eden araştırma/arama/“ongoing search” olmak üzere dört farklı bilgi davranışı 

tanımlanmıştır. Bununla birlikte, psikolojik eğilimler (meraklı olma veya isteksizlik); 
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yaş ve eğitim gibi demografik özellikler; sosyal roller veya ilişkiler; çevresel 

değişkenler (kaynaklara erişilebilirlik gibi) ve kaynakların özellikleri (güvenirlilik) 

gibi bilgi davranışını etkileyen beş ara değişken tanımlanmıştır (Case, 2002:119). 

Wilson’ın modeli (1996) ile Kuhlthau’nun BAS modeli karşılaştırıldığında, 

Kuhlthau’nun modeli, Wilson’ın modelinde tanımlanan bilgi arama davranışlarından 

“aktif arama” davranışı ile ilgilidir. Bununla birlikte, Wilson’ın modeli ne bir süreç 

modelidir ne de uygulamalı bulgulara dayandırılmıştır. Wilson’ın modeli, 

durağandır, oldukça geniştir ve bilgi davranışı modellerinin genel bir özetidir 

(Ingwersen ve Järvelin, 2005:67). 

Wilson, modele bağlı olarak yaptığı sonraki çalışmalarında, bilgi arama ile 

problem çözme davranışını da ilişkilendirmiştir. Wilson (1999)’a göre, bilgi arama, 

problem çözme süreci olarak belirsizliği azaltmak için sürdürülmektedir. Bu 

bağlamda, birey, problem çözme süreçleri boyunca belirsizlikten belirliliğe doğru 

hareket etmektedir. Problem çözme sürecinde birey, ilk önce problemi fark etmekte, 

sonra problemi tanımlamakta ve daha sonra da problemi çözmek için olası çözümleri 

üretmektedir. Bu noktada problemin tanımlanmasında hata yapılırsa, birey problemi 

tanımlama aşamasına geri döner. Burada sorulması gereken önemli soru, “Belirsizlik 

nasıl çözülür?” sorusudur. Wilson, bu sorunun cevabının Kuhlthau ve Ellis’in 

modellerinde arandığını belirtmektedir. Bu bağlamda Wilson, problem çözme 

süreçlerinde yer alan belirsizliği çözmek için, bireyin belirsizlikten belirliliğe doğru 

nasıl hareket ettiğini tanımlayan Kuhlthau’nun BAS modelinden yararlanmıştır 

(Peterson, 2008:52). Wilson’ın modeli genel anlamda değerlendirildiğinde, daha 

önce açıklanan modellerde de yaygın olarak ortaya çıktığı gibi, Wilson’ın “Bilgi 
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davranışı” modelinde de, bireyin bilgi arama süreçlerine Kuhltahu’nun BAS 

modelinde ele alınan üç öğe açısından bütüncül olarak yaklaşılmadığı görülmektedir. 

Yukarıda açıklanan bütün modeller, kullanıcıların bilgi arama adımlarını ve 

davranışlarını açıklamada önemli bir bakış açısı sunmuşlardır. Bu bağlamda, 

belirtilen modeller, kullanıcıların, bilgi arama süreçlerinin farklı aşamalarında, ortak 

bilgi davranışı özellikleri sergileyebileceklerini desteklemektedirler. Diğer taraftan 

adı anılan modellerde, kullanıcıların bilgi arama süreçlerine davranışsal açıdan 

yaklaşılmıştır. Başka bir ifadeyle, kullanıcıların ön plana çıkarıldığı bu modellerde, 

kullanıcıların bilgi arama süreçlerinin altında yatan içsel süreçleri, Kuhlthau’nun 

modelinde olduğu gibi bütüncül (duygusal, bilişsel ve davranışsal) bir açıdan ele 

alınıp, derinlemesine incelenmemiştir. Bu bağlamda sonraki başlıklarda, 

kullanıcıların bilgi arama süreçleri ile ilgili çalışmalara farklı bir bakış açısı sunan 

Kuhlthau’nun “Bilgi arama süreci” modeli, kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve 

açıklanmıştır.  

 

II. 1. 1. 7. Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreci (BAS) Modeli 

Bu başlıkta Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreci (BAS) modelinin kuramsal alt 

yapısı, modelin geçerliliği ve doğrulanması ile süreç aşamaları ayrıntılı bir biçimde 

açıklanmıştır.  

 

II. 1. 1. 7. 1. Kuhlthau’nun BAS Modeli’nin Teorik Altyapısı 

Bilgi arama ile ilgili geliştirilen birçok model bir kurama (teori) 

dayandırılmıştır. Kuramsal çerçeve etkili bir uygulama için gereklidir. Kuram 

sayesinde karmaşık kavramlar birleştirilerek, anlaşılır hale getirilir (Kuhlthau, 1996; 
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Peterson, 2008). Bununla birlikte, Kuhlthau (1996:14-15)’ya göre, kütüphanecilik ve 

enformasyon bilimi, kullanıcıların bilgi arama süreçleri ile ilgili bakış açılarını 

tamamen açıklamayı sağlayacak bir kuramdan yoksundur. Bu nedenle, kullanıcıların 

bilgi arama süreçleri ile ilgili bakış açılarını anlayabilmek için diğer bilim 

dallarındaki; özellikle de öğrenme psikolojisindeki kuramlardan hem kütüphanecilik 

ve enformasyon bilimi alanındaki kuramsal boşluğu doldurmak hem de kullanıcıların 

bilgi arama süreçlerini daha iyi anlayabilmek için yararlanılabilir. 

Bu bağlamda, Kuhltahu’nun BAS modeli, George A. Kelly (1955)’nin 

“Kişisel Yapı Kuramı (KYK)-Personal Construct Theory” dan doğmuştur (Kulhthau, 

1983, 1990, 1991, 1996; Wilson, 1999a:255-256; Kracker, 2002:283; Cheng, 

2004:19; Ingversen ve Järvelin, 2005:65-66). Bununla birlikte, Kuhlthau BAS 

modelini geliştirirken, diğer iki önemli yapılandırmacı teorisyen John Dewey (1933) 

ve Jerome Bruner (1966)’in teorilerinden ve Beklin ve diğerleri (1982a, 1982b)’nin 

ASK modeli ile Taylor (1968)’ın “Bilgi Gereksinimi” modelinden de etkilenmiştir 

(Kuhlthau, 1991, 1996). 

Kişisel Yapı Kuramı (KYK) olarak adlandırılan Kelly’nin yapılandırmacı 

kuramı, bugünkü yapılandırmacı yaklaşımın temel taşı olarak kabul edilmektedir. 

Yapılandırmacı kuram, ilk olarak felsefi açıdan Dewey (1933) tarafından 

araştırılmasına rağmen, George A. Kelly’nin 1950 ve 1960’larda yaptığı çalışmalar 

ile psikolojik perspektiften yeniden incelenmiş ve böylelikle yapılandırmacı kuram, 

geçerlilik kazanmış ve doğrulanmıştır. Bir klinik psikolog olan Kelly, yapılandırmacı 

kuramını, gerçek dünyada gerçek insanların davranışlarını kapsamlı bir şekilde 

incelediği araştırmaları sonucunda inşa etmiştir (Kuhlthau, 1996). 
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Kişisel Yapı Kuramı’nda, yapılar, bireyin dünyayı anlamak için oluşturduğu 

kişisel modellerdir. Bu modeller bireye, bir olayı/durumu kişisel yapılarında 

anlamlandırırken ve karar verirken rehberlik etmektedir. Böylelikle bireyler kişisel 

yapılarını, yaşam boyunca edindikleri deneyimler yoluyla şekillendirirler ve sürekli 

olarak yapılarını dünyayı anlamak üzerine yeniden inşa ederler. Kelly, bu yapıların 

bir dizi psikolojik safhalar yoluyla oluştuğunu belirtmektedir. Bu yönüyle her bireyin 

inşa ettiği yapı kendisine özgüdür, fakat biriciklik özelliğinin yanı sıra bireylerin 

yapılandırma süreçlerindeki belli başlı deneyimlerinde ortak özellikler 

bulunmaktadır. Örneğin, bireylerin hemen hemen hepsi, yapılandırmacı süreçlerin 

başında belirsiz bir bilgi/düşünce ile karşılaştığında, bu belirsiz yeni bilgiyi var olan 

yapıları ile birleştiremeyebilir ve yeni bilgiyi özümsemekte güçlük çekebilir. Eğer 

birey bu yeni bilgiyi var olan yapılarında özümseyemezse, bu şaşırmasına ve 

kafasının karışmasına neden olmakta; diğer taraftan birey, yeni bilgi ile var olan 

bilgisi arasında bağ kurabilirse, deneyim yoluyla yeni bilgiyi özümserse kafa 

karışıklığı, yerini belirliliğe ve güvene bırakmaktadır (Kelly, 1955).  

Kuhlthau da 1980’lerin başında bilgi arama süreçlerini, kullanıcıların bakış 

açısından araştırmaya başlamıştır. Kuhlthau’nun bir orta okul kütüphanecisi iken 

öğrencilerle ilgili gözlemleri ve edindiği deneyimler, öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerini araştırdığı “The library research process: Case studies and interventions 

with high school seniors in advanced placement English classes using kelly’s theory 

of constructs” adlı doktora çalışmasında oldukça etkili olmuştur. Kuhlthau’nun 

gözlemlerine göre öğrenciler kütüphaneye geldiklerinde, araştırmalarının ilk birkaç 

gününde ortak davranış özellikleri sergilemişlerdir. Hemen hemen öğrencilerin hepsi 

araştırma projelerinin ilk safhalarında kafa karışıklığı ve kaygı hissetmişlerdir. Bu 
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yüzden öğrenciler sık sık ya araştırma ödevlerine ya kütüphaneye ya da kendilerine 

kızmışlardır. Kuhlthau’nun bu gözlemleri, Onu BAS modelini temellendirirken 

yapılandırmacı süreçlerden yararlanmaya yönlendirmiştir (Kuhltahu, 2007:32). 

Çünkü KYK’ya göre birey, bilgiyi kafa karışıklığı ile başlayan bir dizi safhalarda 

özümser. Eğer birey yeni bilgi ile var olan bilgisi arasında bir bağ kuramazsa kafa 

karışıklığı artar. Kafa karışıklığı sıklıkla şüpheye neden olur. Bu durum bireyin yeni 

bilgiyi göz ardı etmesine ve yeni yapılar oluşturmasından kaçınmasına neden 

olabilmektedir. Ancak birey kişisel sisteminde var olan yapılarıyla yeni yapıları 

birleştirmek için tecrübesinden yararlanmaktadır. Tecrübe, bilgi edinmek için yapılan 

eylemler, davranışlardır. Birey yeni bilgi ile var olan bilgisi arasında bağ kurdukça, 

deneyim yoluyla yeni bilgiyi özümsedikçe, kafa karışıklığı ve belirsizlik; belirliliğe 

ve anlama odaklanmaya dönüşmektedir (Kelly, 1955; Kuhlthau, 1991:362-363; 

1996:19-23, 38; 2007:32; Barranoik, 2004:22-23; Bal, 2010:41). 

Kuhlthau, kullanıcıların bilgi arama süreçlerinin, Kelly’nin KYK’da 

tanımladığı gibi yapılandırmacı bir süreç olup olmadığını ve gözlemlediği 

öğrencilerin, bu süreçleri yaşayıp yaşamadığını merak etmiştir. Kuhlthau, yaptığı 

çalışmalarda George A. Kelly, John Dewey ve Jerome Bruner’in yapılandırmacı 

süreçleri ile bilgi arama süreçlerinin ilgili olduğunu düşünmüştür. Yapılandırmacı 

öğrenme süreçlerine göre; öğrenmenin ilk başlarında belirsizlik, şüphe ve kaygı 

sürecin doğal bir parçasıdır. Bu güçlü duygular öğrenme sürecinden uzaklaşmaya ve 

eski bilinenleri korumak için yeni öğrenmelerden vazgeçmeye neden olabilmektedir. 

Fakat iyimserlik ve güven sürecin ilerlemesini sürdürebilmektedir. Nitekim 

Kuhlthau, doktora tezi ve sonraki uzun süreli/“longitudinal” çalışmalarında; 

öğrencilerin gerçekten de bilgi arama süreçlerinde, sürecin ilk safhalarında, 
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düşüncelerindeki belirsizliğin, belirlilik ile yer değiştirdiğini ve yine araştırma 

ilerledikçe kaygının yerini güvene bıraktığını deneyimlemiştir (Kuhlthau, 1996:38, 

2007:32-33, Kraker, 2002:283). Dolayısıyla, George A. Kelly, John Dewey ve 

Jerome Bruner’in çalışmaları, öğrencilerin bilgi arama süreçlerini anlamada faydalı 

bir çerçeve sunmuştur. 

Kuhlthau’nun “Bilgi Arama Süreçleri” modelinde, Kelly’nin Kişisel Yapı 

Kuramı’nda olduğu gibi, öğrencilerin süreç boyunca duygu, düşünce ve 

davranışlarının nasıl değiştiği, aşağıda sunulan 2. Şekil’de gösterilmiştir.  

2. Şekil: Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreçleri Modeli (Kuhltahu, 1996:43) 

 

II. 1. 1. 7. 2. Kuhlthau’nun BAS Modeli’nin Geçerliliği ve Doğrulanması 

Kuhlthau, 1983 yılında “East Brunswick High School Media Center”da 

yürüttüğü doktora çalışmasında, daha önceki başlıkta da belirtildiği gibi; lise 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerindeki deneyimlerinin, yapılandırmacı süreçlerdeki 

safhalara benzeyip benzemediğini durum çalışması/“case study” yöntemi ile 

incelemiştir. Bu çalışma, Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak 

Oluşturma, Bilgi Toplama ve Tamamlama olmak üzere altı aşamadan oluşan, 

“Bilgi Arama Süreçleri-BAS/Information Search Process-ISP” modelinin ortaya 
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çıkmasını sağlamıştır. Kuhlthau, her aşama ve aşamalar arası ilişkiler için tipik 

görevleri, düşünceleri, duyguları ve davranışları tanımlamıştır. Bu ilk çalışmada 

öğrencilerin BAS ile ilgili ortak algı ve duygulara sahip oldukları gözlenmiştir. İlk 

çalışmanın ana boyutlarından biri duygulara/“emotion” dikkat çekmesidir. Kuhlthau, 

güçlü duyguların, araştırma sürecinin önemli bir parçası olduğunu ve bu duyguların 

normal olduğunu ileri sürmüştür. Bu duygular sürecin başında kafa karışıklığı ve 

belirsizlik olarak görülürken; sürecin sonunda, güven duyma, tatmin ya da hayal 

kırıklığı olarak seyretmektedir. 

Kuhlthau, modelin diğer kütüphane türlerine de genellenip 

genellenemeyeceğini merak etmiştir. Bu nedenle model, uzun süreli durum 

çalışması/“longitudinal case study” ve çeşitli kütüphane türlerinden (akademik, halk 

ve okul) geniş ölçekli bir örneklem çalışması ile doğrulanmıştır. Kuhlthau, 

meslektaşları ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda süreç anketleri, algı anketleri ve 

deneklerin bilgi arama süreçlerinin başında, ortasında ve sonundaki tekrar eden 

davranışlarını ölçmek için akış şemalarından yararlanmıştır. Kuhlthau, BAS modelini 

inşa ederken ve doğrularken hem nicel hem de nitel yöntemleri birlikte kullanmıştır. 

Toplanan verileri analiz etmek için istatistiksel metotları (“ki-kare”, “t-test” ve 

“ANOVA”) uygulamıştır. Bu çalışmaların bulguları, bilgi arama süreçlerinde, üç 

farklı kütüphane türündeki kullanıcıların da davranışlarında farklılık olmadığını 

göstermiştir. Böylelikle modelin sadece lise öğrencilerinin değil, diğer kütüphane 

kullanıcılarının bilgi arama süreçlerini açıklamada da kullanılabileceği 

doğrulanmıştır. Bu doğrulama çalışmasında da üç farklı kütüphane türündeki 

kullanıcıların, bilgi arama süreçlerinde ilerledikçe, araştırma konuları hakkındaki 

düşüncelerinin netleştiği ve odaklarının daha da belirginleştiği bulgusuna 
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ulaşılmıştır. Bu düşüncelerin değişmesine eşlik eden duyguların da Kuhlthau’nun ilk 

çalışmasında belirttiği duygularla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. İlk çalışmada 

olduğu gibi sonraki doğrulama çalışmalarında da süreç boyunca 

belirsizlik/“uncertainty”, kafa karışıklığı/“confusion” ve hayal kırıklığı/“frustration” 

azalırken; güven/“confident”, tatmin olma/“satisfied”, emin olma/“sure” ve 

rahatlama/“relieved” duyguları artmıştır (Kuhlthau, 1988, 1990:5-6, 26-27, 1996:72-

107, 2007:34; Ingwersen ve Järvelin, 2005:65-66). Böylelikle, 15 yıllık bir zamana 

yayılan araştırma süreci sonucunda modelin, akademik, halk ve okul kütüphanesi 

kullanıcıları için de geçerli olduğu doğrulanmıştır.  

Ayrıca Kuhlthau’nun BAS modeli bilgi arama, danışma hizmetleri, sistem 

tasarlama ve değerlendirme ve kütüphane eğitimi ile ilgili pekçok konuda birçok 

araştırmacı tarafından kullanılmıştır (Isbell ve Kammerlocher, 1998; Ford, Wilson, 

Foster, Ellis, ve Spink, 2002; Kracker, 2002; Barranoik, 2004; Cheng, 2004; 

Hyldegård, 2006, 2009; Peterson, 2008; Fainburg, 2009; Abusin ve Zainab, 2010; 

Bowler, 2010; Flavian-Blanco, Gurrea-Sarasa ve Orus-Sanclemente, 2011; 

Savolainen, 2012; Taylor, 2012; Theng ve Sin, 2012; Nesset, 2013; Thellefsen, 

Thellefsen ve Sorensen, 2013; Bronstein, 2014; Savolainen, 2014). Bununla birlikte, 

kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanındaki araştırmalar üzerinde Kuhlthau’nun 

çalışmasının etkisini incelemek amacıyla, Web of Science, Sosyal Bilimler Atıf 

İndeksi (“Social Sciences Citation Index”)’nde, 1987-2014 yılları arasını kapsayan 

bir tarama gerçekleştirilmiştir. Bu tarama sonucunda Kuhlthau’nun çalışmalarına 

yapılan toplam 1055 atıfa ulaşılmıştır. Bu sayısız çalışma da Kuhlthau’nun 

çalışmasının geçerliliğine hizmet etmektedir.  
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II. 1. 1. 7. 3. Kuhlthau’nun BAS Modeli’nin Aşamaları 

Kuhltahu’nun “Bilgi Arama Süreci” modelinde süreç vurgusu yapılmaktadır. 

Sözlü veya yazılı bir ödev için bilgi arama ve toplama, zihinsel (kavramsal-bilişsel) 

olduğu kadar psikolojik de yönü olan karmaşık bir süreçtir. Herhangi bir sürecin 

temel özelliği geniş zamana yayılmasıdır ve bilgi arama süreci de bundan ayrı 

tutulamaz (Kuhlthau, 1983, 1988:258; Cheng, 2004:19). 

Kuhlthau, lise öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini uzun süreli durum 

çalışması yöntemini kullanarak yürütmüştür. Kuhlthau, lisede incelediği deneklerin 

bazılarını koleje geçtikten sonra da incelemeye devam etmiştir. Kuhlthau, doktora 

çalışmasında 6 gönüllü öğrenciden (durum çalışması/”case study”) araştırma 

süreçleri ile ilgili veri elde etmek için nitel (görüşme) veri toplama araçları olarak 

günlüklerden (öğrencilerin araştırma süreçleri ile ilgili tuttukları günlüklerinden), 

araştırma kütüklerinden, odak hakkında kısa yazılmış parçalardan/paragraflardan, 

kavram haritalarından, öğretmenlerin değerlendirmelerinden ve nicel veri elde etmek 

için de algı anketlerinden yararlanmıştır. Kuhlthau altı öğrenci ile gerçekleştirdiği 

durum çalışması sonucunda BAS modelini geliştirmiştir (Kuhlthau, 1983). Kuhlthau, 

modelinde kullanıcıların bilgi arama süreçleri boyunca dinamik hareketlerini altı 

aşamaya ayırmıştır. Modelde bilgi arama süreçleri; bu altı aşamada deneyimlenen 

düşünceler, duygular ve davranışlar birlikte değerlendirerek tanımlanmıştır 

(Kuhlthau, 1996:41-42, Kracker, 2002:282; Cheng, 2004:19; Ingwersen ve Järvelin, 

2005:65; Peterson, 2008:44-45). 

Kuhlthau’nun modelini esas alan veya model hakkında bilgiye değinen 

çalışmalarda da yer aldığı gibi, Kuhlthau’nun “Bilgi Arama Süreci” modeli aşağıda 

sunulan aşamalardan oluşmaktadır: 
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• Başlama/“Task initiation”; 

• Konu seçimi/“Topic selection”; 

• Ön araştırma/“Prefocus exploration”; 

• Odak oluşturma/“Focus formulation”; 

• Bilgi toplama/“Information collection”; 

• Tamamlama/“Search clousure” (Kuhlthau, 1988a:262, 1988b:421, 

1990:9-12, 1991:366-368, 1994:IV, 1996:41-52, 1999:13-14, 2001:27; 

2007:34-35; Isbell ve Kammerlocher, 1998:34-35; Wilson, 1999b:255; 

Ford ve diğerleri, 2002:732; Kracker, 2002:282; Barranoik, 2004:26; 

Cheng, 2004:50; Ingwersen ve Järvelin, 2005:65; Hyldegård, 2006:278, 

2009:143; Peterson, 2008:48; Fainburg, 2009:459-460). 

Kulthau’nun BAS modelindeki süreçlerin daha iyi anlaşılması için, yukarıda 

sunulan altı aşamanın açıklanması yerinde olacaktır. 

 

II. 1. 1. 7. 3. 1. Başlama/“Task Initiation” 

Sürecin ilk aşamasıdır. Başlama, konu seçimi için hazırlık evresidir. Bu 

aşamada öğrencilere dersle ilgili ödev ya da proje verilerek görev tanımlanır. 

Görevin tanımlanması ile bilgi gereksinimi ortaya çıkar. Bilgi gereksinimi sonucu 

öğrenciler ödev ya da proje hakkında araştıracakları konuları belirlemek için hazırlık 

yapmaya girişirler. Kuhlthau, bu aşamada öğrencilerin ödevi ilk aldıklarında 

belirsizlik ve kaygı duygusu hissettiklerini ortaya çıkarmıştır (Kuhlthau, 1991:366; 

1994:2; 1996:42). 
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II. 1. 1. 7. 3. 2. Konu Seçimi/“Topic Selection” 

Sürecin ikinci aşaması konunun tanımlanmasıdır. Bu aşamada ödev veya 

proje ile ilgili araştırılacak genel konu veya izlenecek yaklaşım belirlenir. Konu hızlı 

bir şekilde seçilmezse kaygı artmaktadır. Konu seçildiğinde belirsizlik ve kaygı gibi 

olumsuz duygular yerini olumlu duygulara bırakmaktadır. Örneğin; Kuhltahu’nun 

çalışmasında bir öğrenci konu seçimi ile ilgili şu görüşü belirtmiştir: “bir konum 

varken genellikle daha iyi hissederim ve araştırma ödevi düşüncesini sıkıcı bulmam” 

(Kuhlthau, 1991:366; 1994:30-40; 1996:35-42). Konu seçimi ile ilgili ağırlıklı 

düşünce kişisel ilgiye, ödev gereksinimlerine, bilginin erişilebilirliğine ve ayrılacak 

zamana göre seçilmesi yönündedir (Kuhlthau, 1994:30-40; 1996:42). 

 

II. 1. 1. 7. 3. 3. Ön Araştırma/“Prefocus Exploration” 

Ön araştırma, bilgi arama sürecinin üçüncü aşamasıdır. Bu aşamada, bir 

önceki aşamada seçilen genel konu hakkında, olası odakları belirlemek için araştırma 

yapılmaktadır. Olası odaklar genel konunun farklı boyutları veya ana teması olabilir. 

Bu araştırmada öğrenciler genel konu hakkında olası diğer boyutları belirlemek için 

yaptıkları araştırmada elde ettikleri bilgileri okurlar. Bu aşama öğrencileri, genel 

konu hakkında belirlenen olası odaklar içinden birine karar verilecek olan bir sonraki 

aşamaya (odak oluşturma) hazırlamaktadır. Bu aşamada öğrencinin yaptığı 

kütüphane ve internet araştırmasında elde ettikleri bilgileri okuması ve konunun 

farklı boyutları hakkında bakış açısı geliştirmesi beklenmektedir (Kuhltahu, 1994:54-

65). 

Birçok öğrenci için bu aşama sürecin en zor adımıdır. Bu aşamada en çok 

hissedilen duygular kafa karışıklığı, hayal kırıklığı ve şüphedir. Kuhlthau’nun 
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araştırmasında; öğrencilerin bazıları bu noktada konularını bırakmak istediklerini 

belirtmişlerdir (Kuhlthau, 1991; 366; 1996; 35, 46). 

 

II. 1. 1. 7. 3. 4. Odak Oluşturma/“Focus Formulation” 

Odak oluşturma sürecin dördüncü aşamasıdır. Bu süreçte öğrenci genel 

konunun farklı boyutlarından birine yoğunlaşmaya karar vermektedir. Üçüncü 

aşamada (Ön araştırma) belirlenen konunun farklı boyutları hakkında yapılan 

okumalar sonucunda, öğrenci konunun bir yönünü ele alıp o konuya 

yoğunlaşmaktadır. Odak oluşturma dikkat, ilgi ve konsantrasyon gerektirmektedir. 

Öğrenciler okudukları ile var olan bilgilerini birleştirerek odaklarını 

oluşturmaktadırlar. Bir sonraki bilgi toplama aşamasında da karar verdikleri odak 

hakkında bilgi toplamaya hazırlanmaktadırlar (Kuhlthau, 1994:80-89). 

Odak oluşturma birçok öğrenci için belirsizlik duygusunun azaldığı ve 

güvenin arttığı; araştırma sürecinin dönüm noktasıdır. Bu aşamada tanımlanan görev; 

karşılaşılan bilgiden odak oluşturmaktır. Stratejiler ise; tema hakkındaki notları 

okumak, tartışmak, tema ya da düşünceler hakkında yazmaktır. 

Odak oluşturma öğrencilerin kendi kendilerine yapmak zorunda oldukları 

yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bir süreçtir. Bu süreçte bir odağı kavrama anı 

aniden şekillenirken, yapı netleştikçe odak adım adım ortaya çıkmaktadır. Odak 

ortaya çıktıkça öğrencinin ödevi/projeyi tamamlayabileceğine dair güveni artmakta 

ve olumlu duygular gelişmektedir (Kuhlthau, 1991:367, 1996:36, 46). 
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II. 1. 1. 7. 3. 5. Bilgi Toplama/“Information Collection” 

Bilgi arama sürecinin beşinci aşaması bilgi toplamadır. Bilgi arama 

sürecinde, kullanıcı ve bilgi sistemleri arasında en etkili ve verimli etkileşimin 

olduğu aşama bilgi toplama aşamasıdır. Bilgi toplama aşamasında tanımlanan görev; 

odaklanılan konu ile ilgili bilgi toplamaktır. Burada temel düşünce odağı tanımlayıcı 

ve destekleyici bilgiyi elde etmektir. Davranışlar da odak ile ilgili bilgi seçmeyi ve 

odak oluşturulduktan sonra, genel konu hakkında bilgi elde etmeye artık gereksinim 

olmadığı için, özellikle odak ile ilgili detaylı notlar alınmasını içermektedir. Bu 

aşamada öğrenci, yön duygusunun netleşmesi ile odaklanılan bilgi hakkında 

gereksinimini kütüphanecilere veya sistemlere belirtebilmekte ve böylece bütün 

erişilebilir kaynakları etraflıca araştırması kolaylaşabilmektedir. Ödev veya projeyle 

derinlemesine ilgilenilmesi ile belirsizlik azalırken güven duygusu artmaya devam 

etmektedir (Kuhlthau, 1991:368, 1994:104-114; 1996:49). 

 

II. 1. 1. 7. 3. 6. Tamamlama/“Search Clousure” 

Araştırma sürecinin rahatlama hissinin yaygın olduğu son aşamasıdır. 

Araştırma eğer iyi gitmiş ise tatmin duygusu, kötü gitmiş ise hayal kırıklığı 

hissedilmektedir. Bu aşamadaki görev; araştırmayı tamamlamak ve sunmaya 

hazırlamak veya sonuçları farklı bir şekilde kullanmaktır. Bu aşamadaki düşünce, 

konunun veya problemin kişisel sentezi yapılarak araştırmayı bitirmeye konsantre 

olmaktır. Davranış ise, başlangıçta gözden kaçmış olabilecek bilgi olup olmadığını 

tekrar kontrol etmek için çok kısa bir araştırmayı içermektedir. 

Kuhlthau’ya göre, öğrenciler araştırmayı bitirmek için farklı nedenler ortaya 

koymaktadırlar. Bazıları araştırmayı, konu ile ilgili kaynakların azalması veya kanıt 
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çokluğu ile karşılaştıklarında bitirirken; bazıları da araştırma için harcadıkları 

çabanın yeterli olduğunu hissettiklerinde bitirmektedirler. Ödevin veya projenin 

teslim tarihi göz önünde tutulursa; birçok öğrenci, erişilebilen kaynaklar bittiği için 

değil ödevin teslim tarihinden önce sentez yapmak ve ödevlerini hazırlamak için 

zamana ihtiyaç duydukları için bilgi toplamayı bırakmaktadırlar (Kuhlthau, 

1991:368; 1994:144-151; 1996:49-52). 

Aşağıda 1. Tablo’da sürecin altı aşamasının daha iyi anlaşılmasına yardımcı 

olması amacıyla, Kuhlthau’nun “Bilgi Arama Süreçleri” modelini oluşturan altı 

aşama boyunca gerçekleşen düşünceler, duygular ve davranışlar ile ilgili tanımlanan 

kavramlara yer verilmiştir. 
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1. Tablo: Kuhlthau’nun BAS Modeli’nde duygu, düşünce ve davranış ile ilgili tanımlanan kavramlar 
(Kuhlthau, 1996; Cheng, 2004:21). 
 
Aşamalar Düşünceler Duygular Davranışlar 

1. Başlama • Ödev hakkında 
düşünme. 

• Ödevi anlama. 
• İlk deneyim ve 

öğrenme ile ilgili 
bağlantı kurma. 

• Olası konular 
hakkında düşünme. 

  

Belirsizlik (Uncertainty) 
• Korku (Apprehension) 
• Belirsizlik (Uncertainty) 

• Başkalarıyla konuşma 
(arkadaşlar, 
kütüphaneci, öğretmen 
vb.). 

• Kütüphane 
koleksiyonuna göz atma. 

2. Konu Seçimi Belirsizlik (Ambiguity) 
• Konuları kişisel 

ilgiye, proje 
gereksinimlerine, 
bilginin 
erişilebilirliğine ve 
tahsis edilen zamana 
göre tartıp düşünme. 

• Olası seçeneklerin 
çıktılarını tahmin 
etme. 

• Başarılı olma 
potansiyeli olan 
konuyu seçme. 

İyimserlik (Optimism) 
• Kafa karışıklığı (Confusion) 
• Kaygı (Anxiety) 
• Olası konuyu tahmin etme 

(Anticipation) 

• Resmi olmayan aracılara 
danışma (arkadaş, 
akraba vb.). 

• Kütüphane araştırması 
için ön hazırlık yapma. 

• Danışma kaynaklarını 
kullanma. 

3. Ön Araştırma • Genel konuyu 
şekillendirme. 

• Genel konu 
hakkındaki odağı 
arama. 

• Birkaç olası odağı 
tanımlama. 

• Gereksinim duyulan 
bilgiyi ifade etme 
yetersizliği. 

Kafa karışıklığı (Confusion)  
• Kafa karışıklığı (Confusion)  
• Şüphe (Doupt) 
• Korku (Threat) 
• Belirsizlik (Uncertainty) 

• İlgili bilgiyi bulma. 
• Şekillendirmek için 

okuma. 
• Gerçekler ve düşünceler 

üzerine notlar alma. 
• Bibliyografik atıf 

yapma. 

4. Odak Oluşturma İlginin artması 
(Increased interest) 
• Olası odağın çıktısını 

tahmin etme. 
• Kişisel ilgi, ödev 

gereksinimleri, 
materyallerin 
erişilebilirliği ve 
zaman tahsisi 
kriterlerini kullanma. 

• Odak oluşturmak için 
düşünceleri 
tanımlama. 

Belirginlik (Clarity) 
• İyimserlik (Optimism) 
• Güven (Confidence) 

• Tema için notları okuma 

5. Bilgi Toplama Belirlilik (Specificity) 
• Odağı destekleyici 

bilgi arama. 
• Odağı tanımlayıcı ve 

geliştirici bilgi 
bulma. 

• Uygun bilgiyi 
toplama. 

• Not alınan bilgiyi 
organize etme. 

Yön duygusu/Güven (Sense of 
direction/confidence) 
• Yapılan işin 

büyüklüğünün/genişliğinin 
farkında olma. 

• Güven (Confidence) 
• İlginin artması 

İlgili bilgiyi arama (seeking 
pertinent information) 
• İlgili bilgiyi bulmak için 

kütüphaneyi kullanma. 
• Kütüphaneciden özel 

kaynakları istemek. 
• Bibliyografik atıflardan 

detaylı notlar alma. 

6. Tamamlama • Herhangi bir ek bilgi 
gereksinimini 
tanımlama. 

• Sınırlı zamanı 
düşünme. 

• İlgilileri azaltma. 
• Kanıtları çoğaltma. 
• Kaynakları tüketme. 

Rahatlama (Relief) 
• Rahatlama (Relief) 
• Tatmin (Satisfaction) 
• Hayal kırıklığı 

(Disappoinment) 

• Başlangıçta gözden 
kaçan bilgiler için 
kaynakları tekrar kontrol 
etme. 

• Bilgiyi ve bibliyografik 
atıfları doğrulama). 
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Kuhlthau’nun “Bilgi Arama Süreci” modelinin aşamaları ile ilgili yapılan 

açıklamalar bağlamında, 2. Şekil’i ve 1. Tablo’yu birlikte değerlendirerek özetlersek; 

bilgi arama süreçleri boyunca, öğrencilerin düşüncelerinin belirsizlikten, konu ile 

ilgili bilginin elde edilmesine bağlı olarak belirginliğe doğru değiştiği izlenmektedir. 

Öğrencilerin duyguları da, sürecin başlarında var olan belirsizlik ve kaygı gibi 

olumsuz duygulardan; sürecin sonuna doğru rahatlama gibi olumlu duygulara doğru 

kaymaktadır. Öğrencilerin, süreç boyunca davranışları ise, konu seçimi ve ön 

araştırma aşamaları boyunca ilgili bilgiyi aramaktan (genel konu ile ilgili temel 

kaynaklar/bilgiler), odak oluşturma ile birlikte, odak konu ile ilgili bilginin 

toplanması ve yazılması şeklinde olduğu görülmektedir.  

Altı aşamalı modelin en zor aşaması, genel konu ile ilgili ön araştırmanın 

yapıldığı üçüncü aşamadır. Çünkü öğrenciler bu aşamada, genel konu hakkında 

belirlenen olası odaklar içinden birine karar vermek zorundadırlar. Odak konunun 

belirlendiği dördüncü aşama ise, sürecin dönüm noktasıdır. Bu aşamada öğrenciler, 

bu ana kadar genel konu hakkında topladıkları bilgiler doğrultusunda odak konularını 

belirlerler. 2. Şekil ve 1. Tablo’da da görüldüğü gibi, bu aşamada öğrenciler olumlu 

duygular içindedirler. Çünkü, odak belirlenince araştırmanın bitirileceğine olan inanç 

da artmaktadır. Fakat, öğrenci eğer bu aşamada odağını belirleyememiş ise, ödevin 

ya da projenin hatalı olduğunu düşünme eğiliminde olmaktadır. Bu düşünce de 

öğrencilerin araştırmadan vazgeçmelerine yol açabilmektedir. Dolayısıyla, odağın 

belirlenmesi oldukça önemlidir. Sürecin beşinci aşaması olan bilgi toplama 

aşamasında ise, öğrencilerdeki yön duygusunun geliştiği ve güvenlerinin arttığı 

izlenmektedir. Sürecin son aşaması olan, tamamlama aşamasında da öğrenciler 

rahatlama duygusu hissetmektedirler. 
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Kuhlthau, “Bilgi Arama Süreci” modeli ile, kütüphanecilik ve enformasyon 

bilimi alanında çalışma yapan araştırmacılara, hem bilgi arama hem de öğrencilerin 

bilgi arama süreçlerindeki içsel faktörleri derinlemesine incelemesiyle, önemli bir 

kuramsal alt yapı sunmuştur. Kuhltahu’nun BAS modeli, bu alandaki 

araştırmacıların, modelde temel olarak aşağıda sunulan yaklaşımlarla, farklı bakış 

açıları kazanmalarına ve bu alanda yeni çalışmaların üretilmesi bağlamında kapsamlı 

bir çerçeve ortaya koymaktadır. 

• Bilgi arama süreci, tekrar eden bir dizi işlemlerden oluşur; 

• Öğrencilerin bilgi arama süreçleri altı aşamada tanımlanır; 

• Bilgi arama, yapılandırmacı bir süreçtir. Süreçler boyunca öğrenciler, 

bilgiyi, araştırma ödevlerini yazmak; belirsizlik ve kaygı gibi olumsuz 

duyguların üstesinden gelmek için, belirli bir konu ile ilgili bilgilerini 

yapılandırmak (inşa etmek) için ararlar; 

• Düşünceler, duygular ve davranışlar; öğrencilerin bilgi arama süreçleri 

boyunca, süreçlere etki eden önemli içsel faktörler olarak tanımlanır; 

• Öğrencilerin duyguları, düşünceleri ve davranışları süreçler boyunca 

değişiklik gösterir. 

Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinin daha iyi anlaşılması için, hem 

Kuhltahu’nun BAS modeli hem de bilgi arama süreçleri ile ilgili literatür 

doğrultusunda açıklanması yararlı olacaktır. 
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II. 1. 2. Lisans Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçleri 

Lisans öğrencileri günümüzde bilginin hızla arttığı ve bilgi sistemlerinin her 

geçen gün geliştiği ve değiştiği bir çevrede ödev yapma, sınavlara hazırlanma, 

seminer veya çalıştaya katılma vb. gibi çeşitli akademik amaçlar için gereksinim 

duyduğu bilgiye erişme ve elde ettiği bilgiyi bu akademik amaçlar için arama ve 

kullanma faaliyetine girişmektedirler (Baro, Onyenania, Osaheni, 2010:111). Bilgi 

arama faaliyeti öğrencilerin hem konu seçimini, odak konunun belirlenmesini, bilgi 

arama becerilerini hem de bilgiyi analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve bilimsel 

ve etik ilkeler doğrultusunda yazma yeteneğini gerektiren önemli bir süreçtir 

(Barranoik, 2004:24-25). Ancak öğrenciler için bilgi arama süreci her zaman kolay 

ve başarılı bir süreç olarak gerçekleşmeyebilmektedir.  

Kuhlthau (1991, 1994, 1996), öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde en çok ön 

araştırma ve odak geliştirme aşamalarında zorlandıklarını gözlemlemiştir. Ön 

araştırmada öğrenciler genel konu hakkındaki kişisel anlamalarını geliştirmek ve bir 

odak oluşturmak için araştırma yaparlar. Fakat araştırma boyunca çeşitli bilgi 

kaynaklarından elde ettikleri bilgilerin konuları ile ilgili olmadığını gördüklerinde 

cesaretleri kırılmakta ve hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Odak oluşturma ise 

öğrencilerin kendi kendilerine yapmak zorunda oldukları yüksek düzeyde 

kişiselleştirilmiş bir süreçtir. Odak oluşturma dikkat, ilgi ve konsantrasyon 

gerektirmektedir. Başarısız bir ön araştırma öğrencilerin odak geliştirme aşamasında 

da zorlanmalarına ve güven eksikliği hissetmelerine neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla bu duygular onları araştırmadan uzaklaştırabilmektedir.  

Fister (1992) de araştırma projelerini başarı ile tamamlayan ondört lisans 

öğrencisi ile yaptığı çalışmasında, öğrencilerin araştırma süreçleri boyunca en çok 
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odak oluştururken zorlandıklarını ve araştırmaları boyunca zamanlarının çoğunu 

odak oluşturmak için harcadıklarını ortaya çıkarmıştır. Lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerini inceleyen bir diğer araştırmacı Valentine (1993), çalışmasında iki 

önemli bulguya ulaşmıştır. Bunlardan ilki, öğrencilerin araştırma projelerini en az 

çabayı harcayarak zamanında ve tatmin edici bir şekilde tamamlamak için en kolay 

olan konuyu tercih ettikleri; diğeri de çeşitli arama stratejilerini organize ederken 

öğrencilerin hiçbirinin bibliyografik eğitim derslerinde öğretilen stratejileri 

kullanmadıklarıdır. Leckie (1996)’ye göre, lisans öğrencileri konuyu nasıl 

daraltacaklarını bilmedikleri için araştırma ödevine başlamakta zorlanmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin araştırma süreçleri boyunca yeteri kadar sabırlı ve inançlı 

olmadıklarını belirtmektedir. Yine Leckie, öğrenciler bilimsel bir bilgi arama 

stratejisine sahip değillerse, araştırma projeleri için gereksinim duydukları kaynakları 

incelemek ve değerlendirmek için var olan atıf listelerinden çalışmaları için uygun 

kaynağı seçemediklerine dikkat çekmiştir. Bu bilgi arama stratejisi eksikliği 

yüzünden öğrenciler araştırma ödevlerini yaparken bilgi toplamaya, öncelikle 

arkadaşlarına, ailelerine, sınıf arkadaşlarına ve çevrelerindeki diğer insanlara 

konuları hakkında soru sorarak başlamaktadırlar. Öğrenciler ayrıca ilk olarak en çok 

aşina oldukları (ansiklopedi ve gazete gibi) kaynakları kullanma eğilimindedirler ve 

bazen bu kaynakları sonraki projelerinde de uygun olmasa bile kullanmaya devam 

edebilmektedirler. Bu strateji onlara anlamlı gelmesine rağmen, maalesef bilimsel 

literatürün çoğunu kaçırmalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle Leckie, 

öğrencilere bilgi arama stratejisi geliştirmelerinde yardım edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 
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Bodi (2002) araştırmasında, üniversite öğrencilerinin bilgi arama 

süreçlerinde, konuyu seçme ve daraltma; araştırma metodunu seçme ve web 

sitelerindeki kaynakların güvenirliliğini değerlendirme olmak üzere, özellikle üç 

alanda sıkıntı yaşadıklarını ve bu alanlarla ilgili beceri eksiklikleri olduğunu tespit 

etmiştir. Bodi, öğrencilerin araştırma konularını seçerken konuya ilgilerinin devam 

edebilmesi için kolay konuları seçme eğiliminde olduklarını belirtmektedir. Ayrıca 

Bodi, çalışmasında öğrencilerin genellikle eğitimlerinin ilk iki yılında konunun 

bölümlerini tanımlamada yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıklarını ve literatürdeki 

çelişkili durumlar hakkında kafa karışıklıklarını gidermek için alternatif bakış açıları 

geliştiremediklerini ve bu nedenle sadece hakkında uzlaşmaya varılmış konulardan 

birini seçmeyi tercih ettikleri sonucuna varmıştır.  

Holliday ve Li (2004) de Kuhlthau’nun BAS modeline dayalı olarak 

yaptıkları çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin bilgi davranışlarını 

araştırmışlardır. Bu çalışmalarında, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde ortak 

sorunlara sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Bu sorunlar: bilgi gereksinimini ifade 

edememe; başarısız bilgi arama çabalarını tolere edememe ve toplanan bilgiyi 

düzenleyememe, organize edememe ve sentezleyememe şeklindedir. Bütün bu 

güçlükler öğrencilerin araştırmalarını sonuçlandırmalarını engellemekte, çabucak 

konularını değiştirmelerine neden olmakta ya da araştırmalarında tatminsizliğe yol 

açmaktadır. 

Barranoik (2004)’e göre, öğrenciler araştırma ödevlerine başlamadan önce 

bilgi arama süreçlerinin neyi içerdeğini anlamaya gereksinim duymaktadırlar. Farklı 

bilgi arama süreçleri modelleri bilgi arama süreçlerinin aşamalarını yeterince 

tanımlamışlardır. Fakat bu modeller sıklıkla doğrusaldır ve aşamalar sıralı bir şekilde 
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birbirini takip eder. Öğrenciler araştırmalarını bu doğrusal modellere dayalı olarak 

tamamladıklarında bunun nihai bir cevap olduğuna inanabilmekte ve bu yüzden 

konuları hakkında daha fazla araştırmayıp, araştırmayı bitirme eğilimi 

gösterebilmektedirler. Oysa, bilgi arama süreci birçok öğrencinin düşündüğü ve 

yaptığı gibi bir seferlik aktivite değil; sürekli tekrar eden bir anlamlandırma ve 

yapılandırma sürecidir. Tekrarlayan süreçler sayesinde düşünceler gelişmekte ve 

odak oluşmaktadır. Dolayısıyla, bilgi arama sürecinde elde edilen her bilgi ile süreç 

yeniden şekillenmektedir (Weiler, 2005). 

Head (2008), öğrencilerin akademik bir araştırmayı nasıl yürüttüklerini grup 

tartışması yöntemi ile incelediği çalışmasında, öğrencilerin grup tartışmalarında 

araştırma konularını belirlemede özgür bırakılmalarına rağmen, sadece dersle ilgili 

bir araştırma konusu seçmeyi düşündüklerini gözlemlemiştir. Öğrencilere uyguladığı 

ankette de öğrencilerin araştırma için 1 ile 5 saat arasında zaman harcadıkları ve 

sıklıkla da bunu ödevin teslim tarihinden hemen önce gerçekleştirdikleri bulgusuna 

ulaşmıştır. Head, ayrıca öğrencilerin araştırmaya başlarken kendi kendilerini 

engellemeleri de dahil olmak üzere birçok sorunla yüzyüze kaldıklarını 

belirtmektedir. Head bu sorunları: akademik düzeyde bir araştırmanın nasıl 

yapılacağının ve böyle bir araştırmanın neler gerektirdiğinin bilinmemesinden 

kaynaklı kafa karışıklığı; erişilen bilgi kaynaklarının nasıl değerlendirileceğinin 

bilinmemesi; çok fazla kaynağa erişilmesinden dolayı sıkılma ve konuyu 

daraltamama; ödevin verilmesinden itibaren ödeve başlayana kadar geçen sürede 

konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmadığının düşünülmesi ve ödevi hazırlamak 

için ne kadar bilgiye gereksinim olduğunu anlamakta zorlanma şeklinde 

sıralamaktadır.  
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Lee (2008) de lisans öğrencilerinin ödevleri ile ilgili bilgi gereksinimlerini 

karşılamak için yeterli bilgiyi bulmada çok fazla engelle karşılaştıklarını ve bilgi 

ararlarken mümkün olduğu kadar en az çabayı harcamak istediklerini belirtmektedir. 

Lee’ye göre, birçok öğrenci erişilebilir bilgi kaynaklarının miktarının farkında 

değildir ve kaynakların çeşitli fonksiyonlarını ve amaçlarını tanımlama becerileri 

yetersizdir. Öğrencilerde kaynakları arama ve değerlendirme becerisi eksik olduğu 

için elverişli/uygun bilgiyi sağlayan çevrelerde başarılı bir şekilde yön bulmakta 

zorlanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler zaman azlığı ve bazen de motivasyon eksikliği 

yüzünden sıklıkla kolay olan konuya erişmeye karar vermektedirler. 

Bu aratırmada da literatüre benzer ve literatürü destekleyecek nitelikte 

bulgulara ulaşılmıştır (Bkz. IV. Bölüm: Bulgular ve Yorumlar). Lisans öğrencilerinin 

yukarıda açıklanan bilgi arama süreçlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen, 

öğrencilerin araştırmadan vazgeçmesine ya da zevk almasına neden olan, araştırma 

sonunda tatmine ya da tatminsizliğe yol açan bazı etmenler vardır. Bu etmenlere bir 

sonraki başlıkta yer verilmektedir.  

 

II. 1. 3. Lisans Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerini Etkileyen Faktörler 

Lisans öğencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen faktörler iç ve dış 

faktörler olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmiştir. İç faktörler: Kavram ve 

Kavram Yanılgısı; Tutumlar ve Düşünceler olmak üzere üç; dış faktörler de: 

Araştırma Ödevi; Zaman Yönetimi; Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Aracıların Rolü 

olmak üzere dört başlıkta ele alınıp açıklanmıştır. 
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II. 1. 3. 1. İç Faktörler 

Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen iç faktörler araştırmada 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınan üç öğe; Kavramlar (varsa Kavram Yanılgıları), 

Tutumlar ve Düşünceler çerçevesinde değerlendirilerek sunulmuştur. Bu bağlamda 

aşağıdaki başlıklarda, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen iç 

faktörler, ilgili literatür doğrultusunda bu üç unsur etrafında açıklanmıştır. 

 

II. 1. 3. 1. 1. Kavram ve Kavram Yanılgısı 

Kavram ve kavram yanılgıları ağırlıklı olarak fizik, kimya, biyoloji, 

astronomi gibi doğa bilimleri ve bu bilimlerin öğretiminin gerçekleştirildiği fen 

öğretimi/eğitimi alanında ve ayrıca matematik, coğrafya, dil bilgisi, psikoloji vb. 

öğretimi/eğitimi gibi yine temel olarak eğitim alanında ciddi anlamda araştırılan 

önemli bir konu olmuştur (Treagust, 1986; Peterson ve diğerleri, 1986; 

Fetherstonhaugh ve Happs, 1988; Brown ve Clement, 1989; Ormrod, 2006, 2008; 

Keçeli, 2007; Uzunkaya, 2007; Kara ve Yeşilyurt, 2008; Stein, Larrabee ve Barman, 

2008; Liu, Lin ve Tsai, 2009; Power, 2009; Aykutlu ve Şen, 2012; Baysen ve 

Silman, 2012; Francek, 2013; Deshmukh, 2012; Akbaş ve Uzunöz, 2013; Shaw ve 

Woodworth, 2013; Brown, 2014; Kapartzianis ve Kriek, 2014; Motulsky, 2014; 

Pieterse, 2014; Temiz ve Yavuz, 2014). Kütüphanecilik ve enformasyon bilimi 

alanında da az da olsa kavram yanılgıları ile ilgili yapılan çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak, bu çalışmalara göz gezdirildiğinde çalışmaların bilgi arama sürecinin 

tümünü kapsamadığı ve hepsinin de lisans öğrencileri ile ilgili olmadığı görülmekle 

birlikte; bilgi arama sürecinin bilgi toplama (bilgi erişim ile ilgili kavram yanılgıları; 

internet ile ilgili kavram yanılgıları) ve tamamlama (yazma) (intihal-“plagiarism” 
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ile ilgili kavram yanılgıları) aşamasında değerlendirilebilecek ve ayrıca tez 

kapsamında elde edilen bulguları da destekleyen nitelikte araştırmalar olması 

bakımından göz ardı edilemeyecek birkaç önemli çalışma tespit edilmiştir.  

Bu bağlamda, bilgi arama sürecinin bilgi toplama aşamasında 

değerlendirilebilen, kavram ve kavram yanılgısı ile ilgili temel sayılabilecek ilk 

araştırma, bilgi yönetimi sistemleri alanında, özellikle yapay zeka üzerinde çalışan 

iki araştırmacı, Chen ve Dhar (1988) tarafından, “User misconceptions of 

information retrieval systems” adlı çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, hem 

doğrudan kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanında yer almamasına hem de 

lisans öğrencileri ile ilgili olmamasına rağmen, araştırmada elde edilen bulgular ve 

ortaya çıkan sonuçlar bakımından kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanı ile son 

derece ilgili olduğu görülmektedir. Chen ve Dhar (1988), adı geçen araştırmalarında, 

çevrimiçi katalog taraması ve bilgi erişim ile ilgili kavram yanılgılarını 

incelemişlerdir. Bu tez kapsamında bu araştırmayı, bilgi arama süreçlerinde “bilgi 

toplama (bilgi erişim stratejileri açısından)” aşamasında değerlendirmek 

mümkündür. Chen ve Dhar araştırmalarında, 30 deneğin, çevrimiçi katalog 

sistemlerinde gerçekleştirdikleri konuya dayalı tarama performanslarını araştırmışlar 

ve bu çalışmalarını bir sonuç raporu ile sunmuşlardır. Araştırmalarında konuya 

dayalı tarama süreçlerinde, her bir deneğin (kullanıcının) 1 ile 7 arasında kavram 

yanılgısına sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

Chen ve Dhar (1988), çevrimiçi katalog taraması ile ilgili kavram yanılgısını, 

“bir kullanıcının yaptığı hatalı/yanlış bir davranış, yanlış terim kullanımı veya bir 

amacı başarmak için yapılan hatalı veya verimsiz bir işlem olarak” tanımlamaktadır. 

Chen ve Dhar araştırmaları sonucunda, kullanıcıların çevrimiçi katalog sistemlerinde 
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gerçekleştirdikleri tarama faaliyetleri ile ilgili kavram yanılgılarının ne olduğunu ve 

bu yanılgıların nedenlerini daha iyi açıklayabilmek için bu yanılgıları 

sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmada kavram yanılgıları genel hatlarıyla; konu 

alanı kavram yanılgıları; sınıflama şeması ile ile ilgili kavram yanılgıları ve sistem 

(çevrimiçi katalog tarama) ile ilgili kavram yanılgıları olmak üzere üç başlıkta; 

kavram yanılgılarının nedenlerini de; kullanıcılardan kaynaklı nedenler ve 

sistemden(çevrimiçi katalog) kaynaklı nedenler olmak üzere iki başlıkta 

değerlendirilmiştir.  

Chen ve Dhar (1988), kavram yanılgılarının kullanıcıların verimsiz arama 

yapmalarına neden olduğunu ve ilgili materyalleri bulmalarına engel olduğunu 

belirtmektedir. Chen ve Dhar’a göre, pek çok çevrimiçi katalog sistemi yazar, başlık, 

sınıflama numarası, ISBN, ISSN, gibi bilinen maddeler ile konu alanı ve anahtar 

kelime gibi bilinmeyen maddeler kullanılarak erişim imkanı sunmaktadır. 

Kullanıcılar için, bilinen bir madde ile arama yapmak kolayken; konuya dayalı veya 

anahtar kelime kullanarak arama yapmak zor olabilmektedir. Özellikle konuya dayalı 

aramalarda iyi bir sorgulama ifadesi oluşturmak (“query formulation”), ilgili 

dokümanlara erişimde önemli bir aşamadır ve bilgi erişim süreçlerinin belkemiğidir. 

Ancak, kullanıcılar tarafından iyi bir sorgulama ifadesi oluşturmak kolay bir mesele 

değildir. Bununla birlikte, kullanıcıların bilgi erişim süreçlerinde neden iyi bir 

sorgulama ifadesi oluşturamadıklarını araştırmak da aynı derecede zor bir meseledir. 

Bu konunun araştırılmasının kolay olmamasının nedeni, kullanıcıların zihninde 

gerçekleştirilen bir süreç olması ve bireyin bizzat kendisinin gerçekleştirdiği bu 

sürecin dışardan gözlemlenerek anlaşılamamasıdır. Bununla birlikte, kullanıcıların 

bilgi arama deneyimleri ve bilgi düzeyleri (konu, sistem ve sorgulama ifadesi 
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oluşturma) de iyi bir sorgulama ifadesi oluşturmayı ve dolayısıyla ilgili dokümanlara 

erişimi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Wacholder, 2011). 

Bilgi erişim ile ilgili kavram yanılgılarının incelendiği bir diğer çalışma da 

Sinnott (1993)’a aittir. Sinnott, 1984’den 1992 yılına kadarki on yıllık zaman 

aralığında çevrimiçi kütüphane kataloğunda (OPAC) başarısız yazar adı 

taramalarının (sıfıra yakın sonuç veya doğru olmayan erişim), kullanıcıların 

(üniversite öğrencileri, akademisyenler) kavram yanılgılarından kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını iki farklı çevrimiçi kütüphane kataloğunda (Columbia University 

Law Library-PEGASUS; Northwestern University-NOTIS) karşılaştırmalı olarak 

incelemiştir. Sinnott, bu incelemesi sonucunda her iki çevrimiçi kütüphane 

kataloğunu kullanan kullanıcıların da dört farklı kavram yanılgısına sahip olduklarını 

tespit etmiştir. Bu kavram yanılgıları: Yazar adlarını doğal sırada yazma; yanlış 

dosya seçme; Boolean görünümlü aramalar ve başarısız aramayı tekrar etme 

şeklindedir. Sinnott, araştırmasında bu kavram yanılgısına sahip kullanıcıların, 

taramaları ile ilgili sıfır sonuca veya doğru olmayan kaynaklara eriştiklerini ortaya 

çıkarmıştır. Sinnott, ayrıca OPAC sistemlerinde, kullanıcıların bu kavram 

yanılgılarının giderilmesi yönünde alternatif arama yapıları geliştirilse bile; 

kullanıcıların sistemin arama özelliklerini bilmediği sürece bu kavram yanılgılarının 

bir problem olarak varlığını koruyacağını belirtmektedir. Bu da kavram yanılgılarının 

giderilmesinde, uygun eğitim programlarının geliştirilmesinin önemini ortaya 

çıkarmaktadır.  

Kratzert ve Richey (1997) de California State University, Fullerton (CSUF) 

kütüphanesinde danışma kütüphanecisi olarak çalışırken; hem kullanıcıların hem de 

kütüphanecilerin İnternet ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olduklarını 
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gözlemlemişlerdir. Kratzert ve Richey’in, bu kavram yanılgılarının zamanla arttığını 

farketmeleri, Onları bu konuda araştırma yapmaya itmiştir. Bu araştırma sonucunda 

tespit edilen kavram yanılgıları şu şekildedir: İnternetten bütün bilgiye erişilebilir; 

internetten erişilen bilgilere telif hakkı kanunu uygulanmaz; bütün bilgilere erişim 

serbesttir/ücretsizdir; araştırma ödevinin tümü sadece internet kaynaklarına dayalı 

olarak tamamlanabilir; bütün internet siteleri doğrudur/güvenilirdir; pornografi ve 

kirlilik her yerdedir; bilgi internette daha hızlı bulunabilir; zor ve karmaşık veri 

tabanlarını internet üzerinden aramak daha kolaydır; internette her zaman en güncel 

bilgiye erişilebilir ve ücretsiz internet erişimine sahip olan öğrenciler onu ciddi 

araştırmalar için kullanabilir. Kratzert ve Richey’e göre, internette arama yapmak, 

CD-ROM veya basılı kaynaklarda arama yapmaktan daha yüksek düzeyde beceriye 

sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle öğrenciler kitlesel ham veriler arasında 

etkili ve verimli bir arama yapabilmek için, bu verileri değerlendirme, analiz etme, 

sentezleme, anlamlandırma ve yaratıcı düşünme becerilerini de en üst düzeyde 

geliştirmeleri gerekmektedir. Hem öğretim üyeleri hem de kütüphaneciler, 

öğrencilerin interneti etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmelerinde ve bu becerileri 

kazanmalarında onlara yardımcı olabilirler.  

Stern (2002) de, internet ve web arama motorlarının kullanıcılarda kavram 

yanılgılarına neden olduğunu vurgulamaktadır. Stern (2002), kullanıcıların Google 

ve Yahoo gibi web arama motorlarının, internette var olan bütün bilgilere erişim 

sağladığına inandıklarını veya kütüphane çevrimiçi kitap kataloğunun dergilere de 

erişim sağlayacağını sandıklarını belirtmektedir.  

Sesen ve İnce (2010), internetten elde edilen bilginin öğrencilerde kavram 

yanılgısına neden olup olmadığını araştırdıkları çalışmalarında, öğrencilerin 
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araştırma ödevleri ile ilgili bilgi bulmak için öncelikle interneti seçtiklerini ve 

Google, Yahoo, AltaVista gibi web arama motorlarında arama yaptıklarını 

belirtmektedirler. Sesen ve İnce, öğrencilerin web’de buldukları bilgiyi, bilginin 

kaynağını ve amacını hiç düşünmeden doğru olduğunu kabul ettiklerini ve bu 

nedenle daha fazla araştırma yapmaya gerek duymadıklarını tespit etmişlerdir. 

Ayrıca Sesen ve İnce’ye göre, internet ortamındaki bilgiler farklı web sitelerinde de 

kopyalandığı için, eğer kaynak web sitesindeki bir bilgi yanlış ise “kopyala-yapıştır” 

nedeniyle yanlış bilgi internet ortamında hızla yayılmaktadır. Araştırma ödevleri ile 

ilgili internette arama yapan öğrenciler, elde ettikleri bilginin kaynağını ve 

güvenirliğini sorgulamadan, şüphe duymadan doğru olarak kabul ettikleri için, 

araştırma konuları ile ilgili internetten elde ettikleri yanlış bilgiler yüzünden konuları 

ile ilgili kavram yanılgılarına da sahip olabilmektedirler. 

Bilgi erişim ile ilgili kavram yanılgılarının doğrudan incelenmediği ama 

içeriğinde bize kavram yanılgısı olduğunu düşündürecek önemli birkaç araştırma 

daha bulunmaktadır (Berģart, 2002; Jansen, 2005; Porter, 2009, 2011; Barrett, 2012; 

Bodemer, 2012; Williams, 2014). Bu araştırmalarda da, çevrimiçi kataloglarının yanı 

sıra internetteki arama motorlarının (google, wikipedia vb.), elektronik veri 

tabanlarının vb.’nin öğrencilerin hatalı arama yapmalarına veya kavram yanılgılarına 

neden oldukları belirtilmektedir. 

Bilgi arama sürecinin altıncı aşaması olan tamamlama aşamasında 

değerlendirilen diğer bir kavram yanılgısı da “intihal”/“plagiarism” ile ilgili kavram 

yanılgılarıdır. Literatürde intihal ile ilgili kavram yanılgıları üzerine yapılan 

araştırmalar incelendiğinde, çalışmaların kütüphanecilik ve enformasyon bilimi 

alanından ziyade, ağırlıklı olarak eğitim bilimleri ve davranış bilimleri alanında 
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olduğu görülmektedir. Strittmatter ve Bratton (2014), İntihalin, lisans öğrencileri 

arasında oldukça yaygın etik olmayan bir akademik davranış olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Birçok araştırmacı tarafından öğrencilerin intihal davranışı, 

“kasıtlı”/“intentional” ve “kasıtsız”/“unintentional” olmak üzere iki grupta ele alınıp 

değerlendirilmiştir (Alam, 2004; Belter ve Pré, 2009; Mahmood, Mahmood, Khan ve 

Malik, 2010). Araştırmacılar kasıtlı intihalin, öğrencilerin kolayı seçme, zaman 

baskısı (Köklü, 2000; Williamson, McGregor, Archibald ve Sullivan, 2007; Evering 

ve Moorman, 2012), tembellik (Alam, 2004; Batane, 2010; Evering ve Moorman, 

2012), eğitim aldığı üniversitede etik ilkelere ve değerlere önem verilmemesi (Köklü, 

2000; Bennett, 2005) gibi nedenlerden dolayı farkında olarak, bilerek 

gerçekleştirdikleri intihal davranışı olduğunu belirtmişlerdir. Bazı araştırmacılar 

kasıtlı olmayan intihalin ise, öğrencilerin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını 

vurgulamışlardır (Belter ve Pré, 2009; Mahmood ve diğerleri, 2010; Ahmad, 

Mansourizadeh ve Ai, 2012).  

Öğrencilerin kavram yanılgılarından kaynaklı olarak gerçekleştirdikleri etik 

olmayan akademik davranışlarını, kasıtlı olmayan intihal içerisinde değerlendirmek 

mümkündür. Ulusal ve uluslararası literatür bu bağlamda değerlendirildiğinde, 

özellikle kasıtlı intihal üzerine odaklanıldığı görülmektedir (Fowler, 1998; Köklü, 

2000; Alam, 2004; Bennett, 2005; Duff, Rogers ve Harris, 2006; Williamson, 

McGregor, Archibald ve Sullivan, 2007; Batane, 2010; Evering ve Moorman, 2012; 

Özenç Uçak, 2010, 2012). Bununla birlikte öğrencilerin kasıtsız intihal ile ilgili 

kavram yanılgıları üzerine az da olsa önemli bazı çalışmalar bulunmaktadır 
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(Graveline, 2010; Gullifer ve Tyson, 2010; Henderson, 2011; Löfström, 2011; 

Ahmad ve diğerleri, 2012; Cheak, Sze, Ai, Min ve Ming, 2013). 

Henderson (2011), lisans öğrencileri arasında intihal ile ilgili yaygın olarak 

görülen iki temel kavram yanılgısına dikkat çekmiştir. Öğrenciler arasında yaygın 

görülen intihal ile ilgili kavram yanlgılarından birincisi, eğer sadece doğrudan 

kaynağın kelimeleri kopyalanıyor ise ancak o zaman kaynağa atıf yapmak gerektiği 

şeklinde iken; yaygın görülen ikinci kavram yanılgısı da araştırma ödevinin çoğunda 

intihal yapılmış ise ancak o zaman intihalin suç olarak düşünüldüğü şeklindedir. 

Henderson (2011), öğrencilerin araştırma ödevlerinde, eğer kaynaktaki cümleleri 

değiştiriyorlarsa veya yazarın düşüncesini kendi cümleleriyle yeniden yazıyorlarsa, 

kaynağa atıf yapmanın gerekli olmadığını düşündüklerini belirtmektedir. 

Henderson’a göre öğrencilerin bu davranışı bir kavram yanılgısıdır. Çünkü yazarın 

kelimeleri değiştirilse bile, yazarın düşüncelerinden esinlenildiğinde veya 

yararanıldığında da atıf yapılması gereklidir. Bilgi sadece herkes tarafından bilinen 

yaygın veya ortak (anonim); ise atıf yapılmaksızın kullanılabilir. Örneğin “dünya 

güneşin etrafında döner” gibi genel bir gerçek olarak kabul edilen bilgiler atıf 

yapılmadan kullanılabilir (Çakmak, 2015).  

Ahmad ve diğerleri (2012) de çalışmalarında, öğrencilerin, kaynak metinden 

tam olarak kopyalanan kelimelerin kapsamı hakkında belirsizlik yaşadıklarını tespit 

etmişlerdir. Ahmad ve diğerleri (2012), Henderson (2011)’ın çalışmasında olduğu 

gibi öğrencilerin, kaynak metinden bir veya birkaç paragraf gibi uzun cümleler 

kopyaladıklarında bunu bir intihal olarak düşünürken; kelimesi kelimesine daha kısa 

cümleler kullandıklarında bunu intihal olarak düşünmediklerini ortaya çıkarmışlardır. 

Bununla birlikte Ahmad ve diğerleri (2012), bazı öğrencilerin, şekil ve çizelgeleri bir 
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fikir ürünü olarak görmediklerini ve bu nedenle kaynaklardan şekil veya çizelge 

kullandıklarında atıf yapmaya gerek olmadığını düşündüklerini belirlemişlerdir.  

Graveline (2010) ve Löfström (2011) de çalışmalarında öğrencilerin intihal 

ile telif hakkı ihlalini/“copyright infringement” karıştırdıklarını tespit etmişlerdir. 

Löfström (2011), bazı öğrencilerin, “eğer başkalarına ait olan bir şeye atıf 

yapıyorsanız, ona çalışmanızda yer vermeden önce izin almak zorundasınız” şeklinde 

düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. 

İlgili literatürde, intihal ile ilgili kavram yanılgılarının nedenleri arasında, 

intihal hakkında bilgi eksikliği (Belter ve Pré, 2009; Evering ve Moorman, 2012); 

öğrencilerin bilimsel düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek düzeyde ödevlerin 

ya hiç verilmemesi ya da çok az verilmesi (Belter ve Pré, 2009), deneyim eksikliği; 

internet ve elektronik kaynaklar ve kültürel farklılıklar gösterilmektedir (Ahmad ve 

diğerleri, 2012; Cheak ve diğerleri, 2013). 

Sonuç olarak yukarıda ilgili literatür doğrultusunda kavram yanılgılarının 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini çoğu zaman olumsuz yönde 

etkileyebildiği belirtilebilir. 

 

II. 1. 3. 1. 2. Tutumlar 

Tutumlar, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinde etkili olan diğer bir 

içsel özelliktir. Tezin “Tutum ve tutumların ölçülmesi” başlığında ayrıntılı olarak yer 

verildiği gibi, tutum bir iç faktördür ve doğrudan gözlemlenmesi ve ölçülmesi 

güçtür; ancak, davranışlar yoluyla çıkarsanabilmektedir. Öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerine ilişkin olumlu ve olumsuz tutumları; davranış ve psikoloji biliminde 

yapılan araştırmalarda da benzer şekilde açıklandığı gibi, onların bilgi arama 
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sürecinde tepkilerini yönlendirici bir unsur olarak davranış şekillerini de 

belirlemektedir.  

Kütüphanecilik ve enformasyon ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası 

literatür incelendiğinde literatürün, lisans öğrencilerinin, araştırma ödevi konusunu 

duymalarından, konularını seçmelerine, hangi konuya çalışacaklarına karar 

vermelerine (ön araştırma ve odak oluşturma), karar verdikleri konuyu hangi 

kaynaklardan nasıl araştıracaklarına (hangi kaynakları tercih edeceklerine), konu ile 

ilgili elde ettikleri bilgileri nasıl organize edeceklerine, yazacaklarına ve 

sunacaklarına dair bütün bir bilgi arama sürecini (Kuhltahu’nun BAS süreçleri ile 

ilgili) kapsayacak şekilde, öğrencilerin tutumlarını ölçmeye ve ortaya çıkarmaya 

yönelik olmasından ziyade, öğrencilerin araştırmaya, kütüphaneye ve internette bilgi 

aramaya karşı tutumlarının incelenmesine odaklanıldığı görülmektedir. Bununla 

birlikte, ilgili literatürde öğrencilerin bilgi arama (süreçleri) ile ilgili duyguları, 

kütüphane kaygıları ve araştırma kaygıları da ağırlıklı olarak incelenen konular 

olmuştur. 

Bu bağlamda ele alınan literatüre göre; Mellon (1986:162; 1988:138) 

etnografik teknikler kullandığı çalışmasında, öğrencilerin araştırmaları için 

kütüphaneyi kullanmaları hakkındaki tutumlarını araştırmıştır. Mellon, lisans 

öğrencilerinin %75-85’inde araştırmanın başında yaygın olarak kütüphaneden 

korktuklarını ortaya çıkarmıştır. Mellon bu korkuyu “kütüphane kaygısı-library 

anxiety” terimi ile açıklamıştır. Mellon araştırmasında, öğrencilerin kütüphane 

kullanma becerilerinin yetersiz olduğuna ve öğrencilerin bu yetersizliklerini 

gizleyerek, kütüphane çalışanlarından yardım istemediklerine dikkat çekmiştir. 



 

 

99 

Geffert ve Christensen (1998:279) da, üniversiteye yeni başlayan (birinci 

sınıf) öğrencilerin kütüphane ve araştırma hakkındaki bilgilerini ve kütüphaneye ve 

araştırmaya karşı tutum ve düşüncelerini inceledikleri araştırmalarında, kütüphane 

literatüründeki birkaç çalışmada, üniversite öğrencilerinin dört yıllık eğitim 

yaşamları boyunca, kütüphanede araştırma becerilerinin geliştirilmesinin 

planlanmasına rağmen, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin tutumlarını, 

düşüncelerini ve inaçlarını inceleyen araştırmaların yetersiz olduğunu 

belirtmektedirler. Bununla birlikte çalışmada, üniversite kütüphanesiyle yeni 

karşılaşan öğrencilerin, kütüphaneye ve araştırmaya karşı tutumlarının, 

düşüncelerinin ve inançlarının bilinmesinin, bibliyografik eğitim ve danışma 

hizmetlerinin planlanması bakımından da oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Klentzin (2010) de üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ikincil araştırma süreçlerine 

(secondary research process) karşı tutumlarını incelemiştir. Klentzin, ikincil 

araştırmayı, öğrencilerin anket sonuçları ve görüşme çözümlemeleri gibi orijinal veri 

setlerine dayalı olarak yapılan araştırmadan ziyade; kitaplar, dergiler ve 

veritabanlarında var olan veri kaynaklarını kullanarak, sınıf dışında 

gerçekleştirdikleri bireysel araştırma olarak tanımlamıştır. Klentzin, araştırmasında 

öğrencilere, Araştırmadan hoşlanıyor musunuz? Neden hoşlanıyorsunuz veya neden 

hoşlanmıyorsunuz? şeklinde sadece iki soru sormuş ve öğrencilerden duygularını 

serbestçe yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin yanıtlarını içerik analizi yöntemini 

kullanarak çözümleyen Klentzin, öğrencilerin %16’sının ikincil araştırmadan 

hoşlandığını, %33’ünün hoşlanmadığını ve %49’unun da karışık (mixed) olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Örneğin; ikincil araştırmadan hoşlanan öğrencilerden birisi ikincil 

araştırmaya yönelik şu yorumu yaparken; “İkincil araştırma belirli materyaller 
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hakkında bilgimi genişletmemde bana yardım eder”, araştırmadan hoşlanmayan bir 

öğrenci de “Araştırma çok zaman alır ve düşünceme ve bakışaçıma ayna tutan 

kaynakları bulmak zordur” şeklinde yorum yapmıştır. Öğrencilerin yorumlarından 

da izlenebileceği gibi, onların ikincil araştırmaya karşı olumlu ve olumsuz tutumları, 

öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirmekte veya engellemektedir. Klentzin, 

araştırma sonucunda elde edilen bulguların kütüphanecilere özellikle iki açıdan yarar 

sağlayacağını belirtmiştir. Birincisi, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin ikincil 

araştırmaya karşı tutumlarının ne olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Böylece, daha 

etkili hizmet sunmak için duygusal öğelerin öneminin farkına vararak, kütüphane 

eğitimlerini kaynağın yerini bulmaktan ziyade öğrenciye odaklı olarak planlamakta 

daha dikkatli olacaklardır.  

Bilgi arama süreçlerinde duygusal faktörlere odaklanılan çalışmalara 

gözgezdirildiğinde ise, bu çalışmaları da doğrudan öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerine yönelik tutumları ile ilişkilendirmek mümkün olmamakla birlikte, 

tutumun duygusal öğesi gibi, öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkiledikleri için bu 

çalışmalara da yer vermek yerinde olacaktır. İlgili literatür bu bağlamda 

değerlendirildiğinde, öğrenciler bilgi arama süreçleri boyunca ilerlerken ve 

görevi/ödevi tamamlarken aşina oldukları (daha önceden bilgi sahibi oldukları), 

hoşlandıkları, rahat hissettikleri, ilgili kaynaklara kolay ulaşabilecekleri araştırma 

konularını seçtiklerinde; Onlara, özgüven, kararlılık, sabır, zevk alma ve rahatlama 

gibi olumlu duygular eşlik etmektedir. Bu olumlu duygular öğrencilerin güvenlerinin 

artmasını sağlayarak araştırmayı bitireceklerine olan inançlarını güçlendirmektedir 

(Peterson, 2008:176-184). Ayrıca Zhou (2013:506-507)’ya göre, bu olumlu duygular 

öğrencilerin kritik (eleştirel) ya da yaratıcı düşünme, problem çözme, bilgiyi analiz 
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etme, sentezleme ve değerlendirme, arama stratejilerini seçme gibi bilişsel 

yeteneklerinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Tam tersi durumda da; yani 

kararsızlık veya belirsizlik arttığında ya da öğrenciler ödevi tamamlarken engellerle 

karşılaştıklarında, bu kez hayal kırıklığı ya da teraddüt etme/çekinme gibi olumsuz 

duygular öğrencilerin bilgi arama süreçlerini de olumsuz yönde etkilemektedir 

(Peterson, 2008:176-184). Bununla birlikte, olumsuz duygular bilgi arama süreçleri 

boyunca dikkat eksikliğine neden olmakta ve araştırmanın üstünkörü yapılmasına yol 

açabilmektedir (Zhou, 2013:506-507).  

Bilgi aramaya kullanıcıların duygusal süreçleri açısından yaklaşan diğer 

araştırmacılara göre de (Kuhlthau, 1996; Wilson, 1999a; Case, 2002; Anderson, 

Bates, Berryman, Erdelez ve Heinström, 2006; Chowdhury, Gibb ve Landoni, 2011; 

Wilson, Ford, Ellis, Foster ve Spink, 2002) kullanıcılar özellikle araştırmanın 

başında belirsizlik ve endişe/kaygı hissetmektedirler. Fleming (Kuhlthau, 1990, 

s.8’de aktarıldığı gibi) birinci sınıftaki lisans öğrencilerinin bilgi arama davranışını 

incelediği çalışmasında; öğrencilerin algılarının, bilgi arama davranışına liderlik eden 

psikolojik durumları ortaya çıkardığını ve öğrencilerin, araştırmanın başında ödevleri 

hakkında korkmalarına ve kafalarının karışık olmasına rağmen kütüphane 

çalışanından yardım istemediklerini gözlemlemiştir. Bununla birlikte Fleming 

araştırmasında, öğrencilerin problem çözmeye yardımcı olacak soruları oluşturmada 

yetersiz olduklarını, sınırlı kaynak bilgisine sahip olduklarını, bilgiyi analiz etme, 

sentezleme ve değerlendirme kabiliyetlerinin eksik olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Akademik kütüphanelerde yapılan başka bir çalışmada da; Lederman (Kuhlthau, 

1990, s.8’de aktarıldığı gibi) kaygının, bilgi sorununu çözmek için gerekli olan 

bilgiyi elde ederken kişiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulamıştır.  
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Bu araştırmanın teorik alt yapısının dayandırıldığı Kuhlthau’nun BAS 

modelinde de, süreçlerin başında öğrencilerin yaygın olarak belirsizlik ve kaygı 

duygusu hissettikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenciler, araştırmanın 

başında oluşan bu belirsizlik ve kaygının kendi yetersizliklerinden kaynaklandığını 

düşündükleri için; uzman yardımı almak, belirsizliği tolere etmek ve sistemi 

kullanmak gibi verimli bir araştırma davranışını engelleyerek bilgiye erişimlerini 

sınırlayabildikleri belirlenmiştir (Kuhlthau, 1990:8). Kracker (2002) ve Kracker ve 

Wang (2002), Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreçleri (BAS) modelinden yararlanarak 

üniversite öğrencilerinin araştırma ile ilgili algılarını ve kaygı düzeylerini incelediği 

çalışmasında, hem nicel (Araştırma Süreç Anketi) hem de nitel yöntem kullanarak, 

deney ve kontrol grupları üzerinde, ön test ve son test uygulaması yapmıştır. Kracker 

bu çalışmasında, Kuhlthau’nun altı aşamalı bilgi arama süreçlerini öğrencilere 

(deney grubu) 30 dakikalık bir sunumla, tek seferde anlatmıştır. Bu çalışmanın 

amacı, Kuhlthau’nun BAS modelindeki araştırma aşamalarının anlatılmasının, 

öğrencilerin araştırma ile ilgili kaygı düzeylerinde olumlu yönde bir değişiklik yapıp 

yapmayacağını incelemektir. Araştırma sonucunda, BAS aşamalarının öğrencilere 

anlatılmasının, öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygılarını azalttığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışma, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili duygusal faktörlerine 

yönelmesi ve gerekli eğitimlerle araştırma kaygılarının azaltılabileceğini ortaya 

koyması bakımından önemlidir. 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkileyen duygusal faktörlerin yanı sıra 

bazı araştırmacılar tarafından öğrencilerin kütüphane kaygılarını (Bostick, 1992), 

doğrudan araştırmaya karşı tutumlarını (Köklü, 1992) ve araştırma kaygılarını 

(Büyüköztürk, 1997; Erfanmanesh ve diğerleri, 2012) ölçmeye yönelik bazı ölme 
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araçları geliştirilmiştir. Bu ölçme araçları, lisans öğrencilerinin doğrudan bilgi arama 

süreçlerini ölçmemektedir. Bununla birlikte bu ölçme araçları, bu tez kapsamında 

geliştirilen, lisans öğrencilerinin“Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği”ndeki gibi, öğrencilerin tüm bilgi arama süreçlerine ilişkin tutumlarını da 

ölçmemekle birlikte, bu ölçme araçlarına kaygıların ölçülmesi bakımından kısaca 

değinilmesi yararlı olacaktır. Bu bağlamda bu ölçme araçları incelendiğinde, Bostick 

(1992), üniversite (college) öğrencilerinin kütüphane kaygısını ortaya çıkarmak için 

beş faktörden oluşan Likert tipi ölçek geliştirmiştir. Bostick’in çalışmasında ölçek 

faktörleri; 1) kütüphane çalışanları ile ilgili engeller, 2) duygusal engeller, 3) 

kütüphanenin ergonomisi, 4) kütüphane bilgisi ve 5) mekanik engeller’i 

içermektedir. Ancak; Bostic’in geliştirdiği ölçekte, daha önce de belirtildiği gibi 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerini içsel bakış açısı (tutum) bakımından ele alan 

herhangi bir boyut bulunmamaktadır.  

Erfanmanesh ve diğerleri (2012) de, altı faktörden oluşan bilgi arama kaygı 

ölçeğini geliştirmişlerdir. Ölçek faktörleri; 1) bilgi kaynakları ile ilgili engeller, 2) 

bilgisayar ve internet ile ilgili engeller, 3) kütüphane ile ilgili engeller, 4) bilgi arama 

ile ilgili engeller, 5) teknik engeller ve 6) konuyu tanımlamakla ilgili engellerden 

oluşmaktadır. Bu ölçek de, Bostick’in kütüphane kaygı ölçeğinde olduğu gibi 

BAS’ın bütün aşamalarını ele almamakla birlikte, ölçeğin “konuyu tanımlamakla” 

ilgili altıncı boyutu, bu tez kapsamında geliştirilen “BASTÖ”nün maddeleri ile 

benzerlik göstermektedir. 

Ulusal literatürde yer alan çalışmalardan Köklü (1992)’ye ait olan çalışmada 

da, araştırmaya yönelik tutumların ölçülmesi için bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. 

Tek boyutlu olarak geliştirilen bu ölçek, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
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Eğitim Yönetimi ve Planlaması (EYP), Eğitimde Psikolojik Hizmetler (EPH) ve 

Eğitim Programları ve Öğretimi (EPÖ) bölümlerinde, “Eğitimde Araştırma 

Yöntemleri” dersini alan 3. sınıf öğrencilerinden toplam 214 öğrenciye ve yine bu 

bölümlerin yüksek lisans programlarına devam eden ve “Araştırma” dersi öğrencisi 

olan 40 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda lisans öğrencileri ile yüksek 

lisans öğrencilerinin tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Başka 

bir ifadeyle, yüksek lisans öğrencilerinin araştırmaya karşı tutumları daha yüksek; 

yani pozitif (olumlu) çıkmıştır. Köklü, bu sonucu, yüksek lisans öğrencilerinin lisans 

öğrencilerine göre daha fazla araştırma yapmış olmalarına ve daha fazla deneyim 

kazanmış olmalarına bağlamaktadır. Bu sonuç, lisans öğrencilerinin de araştırma 

becerisi kazanmaları için, daha fazla araştırma yapmayı gerektirecek nitelikte ödevler 

verilerek deneyim kazanmalarını desteklemek açısından önemlidir. Ulusal düzeyde 

gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da Büyüköztürk (1997), araştırmaya yönelik 

kaygı ölçeği geliştirmiştir. Büyüköztürk, tek boyutlu ve 12 maddeden oluşan ölçeği 

113’ü lisans ve 93’ü de yüksek lisans olmak üzere toplam 206 üniversite öğrencisine 

uygulamıştır. Ölçekten elde edilen verilere göre, öğrencilerde araştırma kaygısı 

olduğu tespit edilmiştir. Büyüköztürk, öğrencilerin araştırma kaygısını azaltmaya 

yönelik bir önlem alınmazsa, öğrencilerin zamanla araştırma yapmayı bir fobi haline 

getirebileceklerine dikkat çekmekte ve özellikle yüksek düzeyde kaygı duyan 

öğrencilerin tespit edilmesi ve onlarla özel olarak ilgilenilerek araştırmaya yönelik 

kaygılarını düşürücü önlemlerin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtmektedir. 

Literatürden de takip edildiği gibi tutumlar da kavramlarda (ve kavram 

yanılgılarında) olduğu gibi lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen 

önemli içsel özelliklerden biridir. 
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II. 1. 3. 1. 3. Düşünceler 

Düşünceler (tutum dışı düşünceler), lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçlerinde etkili olan içsel faktörlerden üçüncüsüdür. Düşünce, düşünmenin 

ürünüdür ve yaşamın her alanında kullanılmaktadır. İnsanlar düşünce sürecini bir 

sorunu çözme, belirli amaçları gerçekleştirme, bilgi ve olayları anlamlandırma, akıl 

yürütme gibi birçok konuda gerçekleştirmektedirler (Cüceloğlu, 2000). İki insan aynı 

şey hakkında düşünmekle birlikte, her ikisinin düşünmeyle ulaştığı sonuçlar 

birbirinden farklı olabilmektedir. Düşünce üzerine yapılan bu açıklamalarda da 

görüldüğü gibi, düşünce de bireyin içsel durumuyla ilgilidir ve doğrudan davranışlar 

yoluyla gözlenmesi oldukça zordur. 

Araştırmada ele alınan bütüncül yaklaşımın üçüncü unsuru olan düşünce 

(tutum dışı düşünceler) ile ilgili mesleki literatür değerlendirildiğinde, düşünce ile 

ilgili kuramsal çalışmalara rastlanmamakla birlikte, düşüncelerin öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine etkisini vurgulayan önemli bazı çalışmalar bulunmaktadır 

(Kuhlthau, 1983, 1994, 1996; Burdick, 1995; Nahl, 1997; Cheng, 2004; Peterson, 

2008). Bilgi arama sürecinde bilgi gereksiniminin tanımlanmasından, bilginin 

toplanmasına ve ödevin teslim edilmesine kadar, elde edilen bilginin organize 

edilmesi, sentezlenmesi ve yazılması süreci bir dizi yüksek düzeyde zihinsel 

faaliyetler sonucu gerçekleştirilmektedir. Her bir lisans öğrencisinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili kendine özgü düşüncesi, bilgi arama süreçlerinin başından sonuna 

kadar süreci etkileyebilmektedir. Bu nedenle bilgi arama süreçleri boyunca, her 

öğrencinin BAS ile ilgili düşüncelerinin ortaya çıkarılması ve BAS’da yaşanan ortak 

sorunların tespit edilmesi, öğrencilerin BAS ile ilgili düşüncelerinden kaynaklı 

yaşadıkları sorunların giderilebilmesi açısından son derece önemlidir.  
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Araştırmada tutum dışı düşünceler, öğrencilerin tutuma bağlı düşüncelerde 

olduğu gibi tutum nesnesine (bilgi arama süreci) yönelik tepki eğilimlerini 

içermemektedir. Dolayısıyla tutum dışı düşünceler tutuma bağlı düşüncelerde olduğu 

gibi belirli bir yargı içermeyen öğrenci görüşlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte 

bilgi arama ile ilgili literatürde bireyin bilişsel süreçleri karar verme, problem çözme, 

algılama vb. gibi daha üst düzeyde ve karmaşık bilişsel faaliyetler çerçevesinde ele 

alınmıştır (Belkin ve diğerleri, 1982a, 1982b; Marchionini, 1989; Dervin, 1998; 

Wilson, 1999a; Özenç Uçak ve Güzeldere, 2006). Fakat bu tez çalışmasında 

öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili düşünceleri karar verme ve problem çözme 

süreçleri ekseninde incelenmemiştir ve paragrafın başında da belirtildiği gibi tutuma 

bağlı düşüncelerde olduğu gibi daha karmaşık tepki eğilimlerini içermemektedir. 

Nahl (1997) da “Duygusal, Bilişsel ve Sensorimotor - Affective, Cognitive, 

and Sensorimotor (ACS)” modelinde, kullanıcıların çeşitli çevrelerde bilgi aramasını 

incelemek için, enformasyon bilimindeki “davranışsal” geleneği benimseyerek, 

sınıflandırmacı yaklaşımı (taxonomy approach) kullanmıştır. Başka bir ifadeyle 

Nahl, bilgi çevrelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek için kullanıcının 

bilgi davranışını, duygusal/“affective-A”, bilişsel/“cognitive-C” ve 

sensorimotor/“action- sensorimotor-S” olmak üzere üç düzeyde incelemiştir. Nahl, 

modelinde “bilişsel” alanı bilgi, algı, problem çözme ve eleştirel yorumlama gibi, 

biliş ile ilgili davranışlar olarak nitelemiştir. Nahl, bu üç öğeden duygusal 

davranışlara daha çok önem vermiştir. Nahl, herhangi bir birey için uygun bilgi 

çevrelerini tasarlarken, duygusal becerileri eş zamanlı olarak geliştirmeden, bilişsel 

becerilerin geliştirilemeyeceğini vurgulamaktadır (Peterson, 2008:49-50). Bu 
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bağlamda Nahl da bilişsel özelliklerin (veya dar anlamda) düşüncelerin bilgi arama 

süreçlerindeki etkisini kapsamlı olarak ortaya koymamıştır. 

Cheng (2004) de Kuhlthau’nun BAS modeline dayalı olarak yürüttüğü 

çalışmasında nitel ve nicel yöntemleri birlikte kullanmıştır. Cheng, nicel 

yöntemlerden korelasyon analizi ile bilgi arama süreci boyunca düşünce, duygu ve 

davranış öğelerinin eşit oranda önemli faktörler olup olmadığını ve bu faktörlerden 

hangisinin süreçlerde daha etkili olduğunu incelemiştir. Cheng, nicel yöntemlerden 

korelasyon analizine dayalı olarak elde ettiği sonuçlara göre bilgi arama sürecinde 

düşüncelerin, duygulara ve davranışlara göre daha az etkili olduğunu belirlemiştir.  

Peterson (2008) da, ağ nesli gençlerin (networked generation youth) ağ 

ortamındaki bilgi arama davranışlarını, bilgi gereksinimlerini ve bilgi problemlerini 

çözme tekniklerini Kuhlthau’nun BAS modelinde yer alan üç öğe çerçevesinde 

(düşünce, duygu ve davranış) nitel ve nicel yöntemler kullanarak incelemiştir. 

Peterson, araştırmasında ağ neslinin bilişsel davranışlarının (düşüncelerinin) bilgi 

gereksinimine odaklanma, problemi çözmek için önceki bilgilerine başvurma, bilgiyi 

seçme ve değerlendirme ve bilgi gereksinimini destekleyen bilgiyi bulma şeklinde 

gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. Peterson da araştırmasında Kuhlthau’nun 

araştırmasında olduğu gibi düşüncelerin bilgi arama süreçlerinde diğer öğelerle 

ilişkisine odaklanmamıştır.  

 

II. 1. 3. 2. Dış Faktörler 

Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen dış faktörler hem 

enformasyon ve bilgi bilimi alanındaki literatüre hem de bu araştırmada nitel 

yöntemler ile doğrudan öğrencilerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre ortaya 
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çıkmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki dört dışsal faktörün lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerinde etkili olabildiği görülmüş ve bu faktörler literatür çerçevesinde 

açıklanmıştır. 

 

II. 1. 3. 2. 1. Araştırma Ödevi 

Araştırma ödevinin niteliği, kapsamı, verilme sıklığı ve grup ödevleri, 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkileyebilmektedir. Barranoik (2004)’a göre 

araştırma ödevlerinin niteliği öğrenciyi araştırmaya yönlendirmeli ve öğrencinin bilgi 

ve deneyimi ile uyumlu olmalıdır.  

Kuhlthau (1994)’ya göre de araştırma ödevlerinde bulunması gereken üç 

temel öğe vardır. Birincisi araştırma ödevleri, ders kitaplarından erişilemeyecek soru 

veya konuları içermelidir. İkincisi öğrencide, kütüphane koleksiyonundan bilgi 

toplama gereksinimini doğurmalıdır. Üçüncüsü de araştırma bulgularının sunumu 

(yazılı vb.) yapılmalıdır. Böylelikle öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

deneyim kazanmaları sağlanmış olur. 

Kuhlthau (1994), araştırma ödevlerinin yapılandırılması hakkında da önemli 

noktalara dikkat çekmiştir. O’na göre araştırma ödevleri formal ve günlük olmak 

üzere iki şekilde yapılandırılabilir. Formal araştırma ödevi, daha geniş bir zaman 

periyodunda bilgi toplamayı ve bibliyografik atıflarla yazılan bir sunum yapmayı 

gerektirir. Günlük araştırma ödevlerinde ise, kütüphane araştırması tek bir seferde 

tamamlanabilir ve toplanan bilgilerin sunumu sıklıkla sözlü olarak gerçekleştirilir. 

Günlük araştırma ödevinde öğretmen öğrencilerden “bu konu hakkında yarınki derste 

tartışmak için kütüphaneye (veya media center) bir göz atın” şeklinde istekte 

bulunabilir. Bununla birlikte araştırma ödevleri yüksek düzeyde veya düşük düzeyde 
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yapılandırılabilir. Yüksek düzeyde yapılandırılmış araştırma ödevlerinde öğrenci, 

farklı rehberlerden özel, spesifik konuları incelemeye yönelirken, düşük düzeyde 

yapılandırılmış ödevlerde bir konu listesinden seçim gerçekleştirilir. Araştırma 

ödevinin yapısını kullanılan kaynakların sayısı ve çeşidi, bibliyografik atıfların 

kullanımı, sunum şekli veya diğer sayısız özellikler ortaya çıkarabilir. Kuhlthau’ya 

göre araştırma ödevleri ne şekilde yapılandırılmış olursa olsun öğrencilerin farklı 

türlerde araştırma ödevlerine gereksinimleri vardır. Bu bağlamda formal ve günlük 

ödevlerin birleştirilerek verilmesi, öğrencilerin çeşitli bilgi gereksinimlerini 

tanımlamalarında yardımcı olabilir. Örneğin, günlük araştırma ödevleri her 

öğrencinin yaşamında ortaya çıkan, anlık veya gündelik bilgi gereksinimine 

benzerken, daha formal araştırma ödevleri akademik veya iş ile ilgili gereksinim 

duyulan bilginin farklı kaynaklardan derlenip, sentezlenmesine benzer. Öğrencilere 

her iki şekilde de yapılandırılmış araştırma ödevlerinin verilmesi, öğrencilerin bilgi 

gereksinimlerinin farkında olmalarında ve bilgi arama becerilerinin gelişmesinde 

oldukça önemlidir.  

Araştırma ödevi öğretim üyesi tarafından ya bütün sınıfa tek bir konu ya da 

konu havuzundan seçilebilecek şekilde verilebilmektedir (Yalçınkaya, 2012:60). 

Yalçınkaya, öğrencilerin bazılarının ödev konusunun öğretim üyesi tarafından 

verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ama bazılarının ise, tam tersi olarak konu 

öğretim üyesi tarafından verildiğinde yakınmaları gerektiğini belirtmiştir. Çünkü 

öğretim üyesinin verdiği konu büyük bir olasılıkla öğrencinin istemediği, ilgi alanına 

girmeyen bir konuda olacak ve bu nedenle öğrenci benimsemediği bir konuyu 

çalışmak zorunda kalabilecektir.  
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Alam (2004) ve Harris (2012) de araştırma ödevlerinin bir önceki yıl verilen 

araştırma ödevlerinin aynısı olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Çünkü bu öğrencilerin araştırma ödevi ile ilgili gereken çabayı 

harcamadan bir önceki sınıftaki öğrencilerin hazırladıkları ödevleri alıp, kopyala-

yapıştır tarzı ödevler yapmalarına ve öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili bilgi, 

beceri ve deneyim kazanmamalarına yol açabilmektedir. 

 

II. 1. 3. 2. 2. Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi hayatımızın her alanında etkili ve verimli olmayı sağlayan 

önemli bir unsurdur. Zaman yönetimi lisans öğrencileri için akademik başarı elde 

etmelerinde hayati bir öneme sahiptir (Kibar, Fidan ve Yıldıran, 2014).  

Kuhlthau (1994), araştırma ödevleri için ayrılan sürenin genelde yeterli 

olmadığını ve öğrencilerin özellikle konu seçimi ve odak oluşturma aşamasında 

zamanlarını iyi kullanmayı öğrenmeye gereksinimlerinin olduğunu belirtmiştir. Head 

(2008) de öğrencilerin araştırma ödevi için ayrılan süreyi iyi yönetemediklerini, 

araştırmaları için en fazla 1 ile 5 saat arasında zaman harcadıklarını ve bunu da 

ödevin teslim tarihinden hemen önce gerçekleştirdiklerini vurgulamıştır.   

Kibar ve diğerleri (2014) de zaman yönetimi ile akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, Head (2008)’in araştırmasında elde ettiği 

bulgulara benzer şekilde, öğrencilerin araştırma ödevi için verilen zamanı iyi 

yönetemediklerini ve ödevi yapmayı son birkaç güne bıraktıklarını veya teslimden 

bir gün önce yapmaya başladıklarını belirlemişlerdir. Aynı zamanda araştırma ödevi 

için ayrılan zamanı iyi yönetemeyen öğrencilerin akademik başarılarının da düşük 

olduğunu tespit etmişlerdir.  
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II. 1. 3. 2. 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi 

eğitim alanında da lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinde etkili olmaktadır. 

Özellikle İnternet’in, öğrencilerin araştırma ödevlerini yaparken başvurdukları ilk 

kaynak olma özelliği hızla artmaktadır (Metzger, Flanagin ve Zwarun, 2003; Porter, 

2009; Rodi, Spangler, Kohun ve DeLorenzo, 2014). Öğrenciler hızlı, kolay ve ucuz 

olduğu, istedikleri zaman istedikleri yerden erişim sağlayabildikleri için 

araştırmalarını web ortamında gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerin web ortamında 

kullandıkları temel arama motorları da genellikle Google ve Wikipedia olmaktadır 

(Sesen ve İnce, 2010; Li, 2012; Dalal, Kimura ve Hofmann, 2015, Todorinova, 

2015). 

Bilginin dijital ortamlarda çağdaş araç ve yöntemlerle sunulması, öğrencilerin 

bilgiye kolayca ulaşmalarını sağlarken, aynı zamanda karmaşık bir yapıyı da 

beraberinde getirmiştir (Metzger ve diğerleri, 2003; Özel, 2013). Örneğin öğrenciler 

elektronik çevrede arama yaparken en çok sorgulama ifadesini belirleme ve 

kullanma, Bull operatörlerinin çalışma prensiplerini anlama, anahtar kelime 

oluşturma (Chen ve Dhar, 1988; Wacholder, 2011; Dalal ve diğerleri, 2015), çok 

fazla kaynağa erişme ve erişilen kaynakları seçme ve değerlendirme (Debowski, 

2001; Lee, 2008) ile ilgili konularda zorlanmaktadırlar. 

İnternet ve elektronik ortam öğrencilerin araştırma ödevlerini de kopyala 

yapıştır tarzı yapmalarına yol açabilmektedir (Sesen ve İnce, 2010; Henesey, 2012). 

Bununla birlikte İnternet, Google, Wikipedia vb. gibi web arama motorları ve 

çevrimiçi kütüphane veritabanları öğrencilerin, “II. 1. 3. 1. 1. Kavram ve Kavram 

Yanılgısı” başlığında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere “İnternet” (Kratzert ve 
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Richey, 1997; Stern, 2002; Sesen ve İnce, 2010; Bodemer, 2012; Williams, 2014) ve 

“bilgi erişim” (Chen ve Dhar, 1988; Sinnott, 1993; Wacholder, 2011) ile ilgili bazı 

kavram yanılgıları geliştirmelerine neden olabilmektedir. 

 

II. 1. 3. 2. 4. Aracıların Rolü 

Kuhlthau (1983, 1994, 1996), öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde rol 

oynayan aracıları resmi (formal) ve resmi olmayan (informal) olmak üzere iki grupta 

değerlendirmiştir. Kuhlthau resmi aracıları öğretmenler ve kütüphaneciler; resmi 

olmayan aracılar da aile bireyleri, arkadaşlar, meslektaşlar ve alanında uzman başka 

kişiler olarak tanımlamıştır. 

Kuhlthau yaptığı uzun süreli araştırmaları boyunca öğrencilerin resmi 

aracılardan ziyade resmi olmayan aracılardan yardım istedikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Örneğin Kuhlthau (1994), öğrencilerin araştırma konusunu seçerken ve odak 

oluştururken kütüphanecilerden yardım alabileceklerini düşünmediklerini ve genelde 

kütüphanecilerden kaynağın yerini bulma konusunda çok sınırlı düzeyde yardım 

istediklerini tespit etmiştir. Hatta bazı öğrenciler kütüphaneyi kullanırken zorluklarla 

karşılaşsalar bile kütüphaneciden yardım istememektedir. Bununla birlikte Kuhlthau 

(1996) öğrencilerin, araştırma süreçlerinde kütüphanecilerin önemli rolleri olduğunu 

düşünseler bile yine de öncelikle ailelerinden ve sınıf arkadaşlarından yardım 

istediklerini belirtmiştir.  

O’Brien ve Symons (2007) da lisans öğrencilerinin bilgi davranışları üzerine 

yaptıkları araştırmalarında Kuhlthau’ya benzer şekilde, öğrenciler araştırma 

süreçlerinde en çok öğretim üyelerine ve sınıf arkadaşlarına danışırken, 

kütüphanecilerden daha az ve sınırlı konularda yardım istediklerini tespit etmişlerdir. 
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Kuhlthau (1994, 1996), öğrencilerin bilgi arama sürecinin bütün aşamalarında 

öğretmenlerin ve kütüphanecilerin rehberliğine gereksinimleri olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin ve kütüphanecilerin de bir takım gibi 

birlikte çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekmiştir.  

 

II. 2. Kavram ve Kavram Yanılgısı 

Kavramlar tezin kuramsal çerçevesini oluşturan ikinci önemli unsurdur. 

Dolayısıyla bu başlıkta bilgi arama süreçlerinde etkili olduğu varsayılan kavram ve 

kavram yanılgısının ne olduğu, kavram öğrenme ve kavram yanılgılarının tespit 

edilmesinin neden önemli olduğu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

 

II. 2. 1. Kavram ve Kavramın Temel Özellikleri 

Kavramlar birçok araştırmacı tarafından, “nesneler veya olaylar arasında var 

olan benzerlikleri temel alan ve bir kategorinin veya kategorilerin önemli 

özelliklerini tanımlamayı içeren zihinsel temsiller” olarak tanımlanmaktadır (Medin 

ve Abn, 1992:116; Murphy, 2004:5; Carey, 2009:5). Diğer bir ifadeyle, kavram, 

benzer özelliklere sahip fikir, obje veya olaylar grubuna verilen ortak isimdir 

(Bruner, 1966; Baysen, 2003). Kavramlar, ortak özellikler nedeniyle bir küme, sınıf 

ya da kategori içinde yer almaktadırlar. Bu yönüyle bakıldığında, her kavram 

öncellikle bir kümedir ve bu kümeyi oluşturan öğeler, ortak ve değişken özelliklere 

sahiptir (Şimşek, 2006:27). Kavramlar, grup ya da kümeyi temsil ettikleri örneklerle 

açıklanmakla birlikte, kavramları en iyi “prototip”inin temsil ettiği belirtilmektedir 

(Kruschke, 2003; Prinz, 2003). Bir “prototip”, bütün grup üyelerinin bir özeti gibidir. 

Örneğin, bir “prototip”, kırlangıçların, neden penguenlere göre daha çok tipik bir kuş 
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olarak nitelendirilebileceğini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bir kuş “prototipi”, 

kanatları olan, tüyleri olan, uçabilen, ötebilen, ağaçlarda yaşayabilen, 

yumurtlayabilen vb., ortalama özelliklere sahip bir kuşu temsil etmektedir. 

Kırlangıçlar da, bu kuş prototipinin bütün özelliklerini taşıyarak, bu prototipin bütün 

özelliklerini paylaşmaktadır. Fakat, penguenler uçamama ve yüzebilme özellikleri ile 

bu kuş prototipini temsil etmemektedir (Love, 2003:649). Dolayısıyla, her kavram 

benzer veya farklı özellikleri ile bir grubu temsil ederler ve her kavram başka 

kavramlarla bir biçimde ilişkilidir ve bu ilişkilerden de bir bilgi yapısı oluşmaktadır 

(Şimşek, 2006:27). 

Kavramlar düşüncelerin yapıtaşlarıdır. Kavramlar, bireylerin zihninde var 

olan soyut düşüncelerdir ve belirli bir anda zihnimizden geçen düşüncelerden 

farklıdırlar. Başka bir deyişle; kavramlar bireylerin içsel yapılarıyla ilgilidirler (Rey, 

2004). Bu nedenle Soylu (2004:97)’ya göre, “kavramlar gerçek dünyada değil 

düşüncelerimizde vardır ve gerçek dünyada kavramların sadece örnekleri 

bulunmaktadır.” 

Dewey (1933) kavramlarla insanlar arasındaki ilişkiyi “deneyim” kavramıyla 

açıklamıştır. Dewey (1933)’ye göre kavramlar, bireylerin geçmiş deneyimleri ile o 

andaki dünyaları arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Başka bir deyişle kavramlar 

insanların o andaki yaşantılarını anlamalarında ve biçimlendirmelerinde, var olan 

bilgi yapılarını geliştirmelerinde ve şekillendirmelerinde, kavramlarla daha önceden 

gerçekleştirdikleri deneyimleri veya ilişkileri etkili olmaktadır. Kavram ve deneyim 

ilişkisini, bir örnekle açıklamak gerekirse; şu anda sahip olduğumuz “sandalye”, 

“masa”, “yatak”, “kahvaltı” vb. gibi kavramları, önceki deneyimlerimiz sayesinde 

bilebiliriz; fakat bu kategorilerle (kavramlarla) ilgili yeni bir örnekle 



 

 

115 

karşılaştığımızda, şaşırabiliriz veya önceki deneyimlerimizden faydalanabiliriz. 

Örneğin, yeni bir odaya girdiğimizde ve yeni bir sandalye ile karşılaştığımızda; sil 

baştan, karşılaşılan yeni kavram ile ilgili, canlı mı cansız mı, hangi fonksiyonlara 

sahip, bize zararı veya faydası olabilir mi? gibi sorular yönelterek, yeni 

kategorilendirmeler yapabiliriz. Ancak, “sandalye” kavramı hakkındaki daha önceki 

bilgimiz sayesinde, bu şekilde sil baştan yeni bir sınıflandırma yapmak yerine, 

karşılaşılan yeni nesnenin basit bir şekilde sandalye olduğunu tanımlayıp, hemen 

gidip oturma eylemini gerçekleştirebiliriz (Murphy, 2004:1). Dolayısıyla “kavramlar 

insanların yaşantılarına bağlı olarak oluşma ve zamanla değişebilme özelliğine 

sahiptir. Bu nedenle kavramlar, geçmiş yaşantı tecrübelerine bağlı olarak insanlar 

tarafından değişik şekillerde algılanabilmektedir” (Yılmaz ve Çolak, 2011). Başka 

bir anlatımla, kavramlar hangi yollarla kazanılırsa kazanılsın sadece kişilerin 

yaşantılarında anlam kazanırlar. Bu nedenle, kavramlar fiziki ve sosyal çevremizi 

anlamımıza yardım ederek; olaylar, olgular ve düşünceler arasındaki bağlantıları 

açıklamamızı ve birbirinden ayırt etmemizi sağlarlar (Turan, 2002:70).  

Kavramlar, dil aracılığı ile ifade edilir ve bireylerin etkili ve başarılı bir 

şekilde iletişim kurmalarına hizmet ederler (Prinz, 2003). Dolayısıyla; kavramlar bir 

dilin gelişiminde de önemli bir role sahiptirler. İnsanlar düşüncelerini dil ile 

açıklarlar. Yeni öğrenilen kavramlar, daha önce öğrenilmiş veya geliştirilmiş 

kavramlarla açıklanmaktadır. Bu durum, insanın düşünme sürecini işleten 

malzemenin kavramlar olduğunu ve bilinen kavramlar yoluyla bilinmeyenlerin 

açıklanmaya çalışıldığının bir göstergesi olarak nitelendirilebilir (Kendirli, 2008:4; 

Yaman, 2009:7). 
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Kavramların, soyut olma, basitten karmaşığa doğru sıralanma, birbiriyle 

ilişkili birden fazla kavramı içerme, diğer kavramlardan farklı özelliklere sahip olma, 

yaşantı ve tecrübelerin sayılarının artmasıyla sürekli gelişme ve yeni anlamlar 

kazanma, sembollerle ifade edilme gibi özellikleri de bulunmaktadır (Dewey, 1933; 

Carey, 2009; Şeker, 2010).  

Kavramlar ile ilgili bütün içerik tanımları ve kavramların özellikleri, bu tez 

kapsamında değerlendirildiğinde; kavramların, bireylerin içsel süreçleriyle ilgili 

olması, zihinde yapılandırılmaları, her insan tarafından farklı şekilde 

algılanabilmeleri, yaşantı ve tecrübelere dayalı olarak sürekli gelişmesi ve yeni 

anlamlar kazanması gibi özellikleri bakımından, tez ile son derece ilgili olduğu 

görülmektedir. Peki, varlığımız için bu denli önemli olan kavramları nasıl 

öğreniyoruz? Bir sonraki başlıkta bu sorunun yanıtı verilmeye çalışılmıştır. 

 

II. 2. 2. Kavram Öğrenme 

Kavram öğrenme, bilgiyi organize etmenin önemli bir parçasıdır ve bir karar 

verme sürecini içermektedir (Hunt, 1966:VII, 160). Hunt (1966:160)’a göre, kavram 

öğrenme süresince varsayımlar seçilmelidir. Başka bir deyişle, öğrenen, belirli bir 

nesneye hangi adı vereceğine karar vermelidir. Bütün kararlar birbirini 

etkilediğinden, karar verebilmek için yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. 

Yanlış bir varsayım seçimi, hatalı bir kavram sınıflandırmasına yol açacak ve bu da 

yeni varsayımlar geliştirmeyi, kavram öğrenmeyi ve bilgi toplamayı olumsuz olarak 

etkileyecektir. Örneğin; bir doktor bir hastayı, “sağlıklı” olarak sınıflarsa, muayene 

etmeyi ve daha fazla bilgi toplamayı sonlandıracaktır. Fakat, eğer, hastayı, “akciğer 
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kanseri olasılığı” olarak sınıflarsa, daha fazla muayene edecek ve bilgi toplayacak ve 

böylelikle gelecekteki teşhis etme tekniklerini de geliştirebilecektir. 

Kavram öğrenme konusu ile hem psikologlar hem de davranış bilimciler 

yoğun bir şekilde ilgilenmişlerdir. Kavramsal davranış üzerine çalışan araştırmacılar, 

kavram öğrenmeye şöyle bir sınırlı tanım getirmişlerdir: İki veya daha fazla nesne 

grubuna veya olayların birleşimine bağlı olmayı gerektiren bir eylemdir. Bu 

sınıflandırma davranışının; yeni veya farklı bir nesneyi temsil edene kadar; 

kategorilerin veya kavramların geliştirilmesini sağladığı varsayılmaktadır. Nesne, bu 

şekilde kavramın örneği olan veya olmayan bir özelliği ile tam olarak 

sınıflandırılabilmektedir (Johnson, 1971:408). Bruner, Goodnow ve Austin (1967), 

bu sınıflandırmayı, “kriter özellik”/“criterial attribute” terimi ile açıklamışlardır. 

“Attribute”, kısaca, bir nesnenin/olayın ayırt edilebilir özelliğini ifade etmektedir. 

Kavram öğrenirken, nesneler benzer veya ayırt edici özelliklerine göre 

gruplandırılmaktadır. “kriter özellik”/“criterial attribute” in iki unsuru 

bulunmaktadır. Birinci unsur, nesne, eşdeğer bir kategorinin üyesi ise bu “olumlu 

değer”/“a positive value” olarak; diğer ikinci unsur da nesnenin kategori ile ilgili 

olmadığını gösteren “olumsuz değer”/“a negative value” olarak açıklanmaktadır. 

Örneğin, bir portakalın tanımlı özelliklerinden biri rengidir. Portakalın “olumlu 

değeri”, açık turuncudan koyu turuncuya kadar olan renk aralığıdır. Portakal tam 

rengini almadan önce ayırt edici birçok tona sahiptir. Böylelikle portakal; limon ve 

greyfurt gibi diğer sınıflardan ayırt edilebilmektedir. İnsanlar, çocukluktan itibaren 

kavramları öğrenirken, sınıfın ayırt edici olan veya olmayan özelliğini 

kullanmaktadır.  



 

 

118 

Tennyson (1994a:1016), kavram öğrenmeyi, yeni karşılaşılan kavramları 

kazanmayı (“acquisition”; “attainment”); var olan kavramları ayrıntılandırmayı ve 

daha önceden karşılaşılan ve karşılaşılmayan durumlarla ilgili kavramları 

işlemek/anlamlandırmak için, zihinsel stratejiler geliştirmeyi kapsayan bir dizi 

“bilişsel süreçler” olarak tanımlamaktadır. Tennyson (1994a)’a göre, kavram 

öğrenmenin ne olduğunu anlayabilmek için, kavramların üçlü (nesneler/“objects”, 

semboller/“symbols” ve olaylar/“events” sınıflandırmasını anlamak gereklidir. Nesne 

olarak ifade edilen kavramlar basit bir şekilde, zaman ve uzayda var olan çizimlerle, 

fotoğraflarla, modellerle veya bizzat objenin kendisiyle temsil edilmektedir. Örneğin, 

bu tür kavramların bir kısmı, okul kitaplarında bulunabilmektedir. Sembol olarak 

ifade edilen kavramlar da, belirli kelimelerden, sayılardan, işaretlerden vb.’ den 

oluşmaktadır ve hem gerçek hem de düşsel dünya ile ilgili nesneleri, olayları ve 

bunlar arasındaki ilişkileri temsil etmektedir. Örneğin, okulda öğrenilen kavramların 

birçoğu sembolik (matematik ve fen bilimlerindeki kavramlar gibi) kavramlardır. 

Olay/durum olarak adlandırılan kavramlar ise, belirli bir zaman periyodunda (tarih 

veya edebiyat gibi), canlı veya cansız nesnelerin etkileşiminden oluşmaktadır. Bu tür 

kavramlar, daha önceden bilinen kavramlarla etkileşimi gerektirdiği için, kavramsal 

olarak öğrenilmeleri zor olmaktadır. Bu üçlü kavram sınıflandırması, koşullara göre 

hem sabit hem de değişken kavramları içerebilmektedir. Tennyson (1994a), bir 

kişinin, bir kavramı, bu üç kavram sınıflandırmasını doğru olarak 

tanımlayabildiğinde öğrenebileceğini belirtmektedir. Tennyson (1994a), bu bilişsel 

kavram öğrenme tipini açıklamak için, “sınıflandırmacı davranış”/“classification 

behavior” terimini kullanmıştır. Sınıflandırmacı davranışta, kavram öğrenmek için 
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iki tür bilişsel strateji kullanılmaktadır. Bunlar, “genelleme”/“generalization” ve 

“ayrıştırma”/“discrimination yaparak kavram öğrenme stratejileridir.  

Tennyson (1994a)’ın, kavram öğrenme stratejisi olarak belirttiği, “genelleme” 

ve “ayrıştırma” terimlerinin, ilgili literatürde, ağırlıklı olarak “kavram 

oluşturma”/“concept formation” ve “kavram kazanma”/“concept attainment” 

terimleri ile açıklandığı izlenmektedir (Bruner ve diğerleri, 1967; Bruner, 1973; 

Wetherick ve Dominowski, 1976; Thornly ve West, 2010; Shuwairi, Bainbridge ve 

Murphy, 2014). Başka bir ifadeyle, ilgili literatürde, Tennyson’ın “genelleme” olarak 

belirttiği terim, “kavram oluşturma”/“concept formation” terimine; “ayrıştırma” 

terimi de “kavram kazanma”/“concept attainment” terimine karşılık gelmektedir. 

Dolayısıyla, kavram öğrenmede gerçekleştirilen bu iki temel stratejiyi (“kavram 

oluşturma”; “kavram kazanma”) açıklamak, kavram öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini 

anlayabilmemiz açısından yararlı olacaktır.  

Kavram öğrenme ile ilgili birçok strateji bulunmakla birlikte (Hunt, 1966; 

Tennyson, 1994b), kavram öğrenme temelde, “kavram oluşturma” ve “kavram 

kazanma” olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir (Ülgen, 2004). “Kavram 

oluşturma”; belirli özelliklerine göre ayrılan ve belirli tanımlar yoluyla birleştirilen, 

iki veya daha fazla öğenin (nesnenin) zihinsel olarak birleştirilmesidir (Ran, 1990). 

Medin ve Abn (1992), “kavram oluşturmanın”, hangi özelliklerin, bütün üyelerden 

mi veya sadece kategorinin üyelerinden mi meydana geldiğini gözlemleyerek, 

gerekli ve yeterli özellikleri keşfetme süreci olduğunu belirtmektedir. “Kavram 

oluşturma” süreci boyunca nesneler, herhangi bir ortak özelliğe dayalı olarak 

gruplandırılmaktadır/genelleme yapılmaktadır. Kavramın ortak özelliği tekrarlarsa, 

birey, kavramın ortak ve tekrarlayan özelliğini fark etmeye başlamaktadır. Böylelikle 
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birey, nesnenin ortak özelliğine, tekrarlayan bir şekilde maruz kaldıkça kavram 

oluşturma süreci de gelişmektedir (Thornly ve West, 2010:2575). Örneğin, “yaklaşık 

üç aylık bebekler annelerini ya da kendilerine bakan kimseyi gördükleri zaman, onu 

tanır ve gülümserler. Sonra aynı tepkiyi diğer insanlara genellerler. Bu, bebekte insan 

kavramının oluşmaya başladığını göstermektedir” (Ülgen, 2004:120). Burada bebek 

için uyarıcı annesi veya kendisine bakan kişidir. Bebek uyarıcıyı gördükçe, başka bir 

deyişle uyarıcıya tekrarlayan bir şekilde maruz kaldıkça, bebekte de insan kavramı 

oluşmaya başlamıştır. 

Kavram öğrenmede bir diğer aşamanın da “kavram kazanma” olduğu, daha 

önce belirtilmişti. “Kavram kazanma”, temelde bir şeyin var ya da yok olması 

durumuna dayanmaktadır. Başka bir deyişle, kavramları kazanırken, ayırt edici 

özellikler esas alınmaktadır. Örneğin, kavramlar, açık renkler ve koyu renkler, taze 

yiyecekler veya bayat yiyecekler, deterjanlar veya sabunlar, dürüst veya sahtekar 

kişiler vb. gibi, kavramlar arasında ayırım yapılarak kazanılmaktadır (Bruner, 1973). 

“Kavram kazanma”da, kavramın adının ne olduğundan ziyade, kavramı anlamaya 

odaklanılmaktadır. Kavram kazanma, bilenenle bilinmeyen arasında bağlantı kurma 

esasına dayanmaktadır (Boulware ve Crow, 2008). Başka bir ifadeyle, “kavram 

kazanma, oluşturulan kavramı uygun kural ve ölçütlerle sınıflara ayırma işlemidir” 

(Ülgen, 2004:121). 

“Kavram öğrenme” birey dünyaya geldiği anda başlayan ve ölünceye kadar 

devam eden bir süreçtir (Çakmak, 2015). Wilson ve Tessmer (1990:690), insanların 

kavramları, çevreleriyle doğal etkileşimleri ve ayrıca eğitim yaşamları süresince 

okuldaki deneyimleri yoluyla öğrenmelerinin yanı sıra, problemlerine çözüm ararken 

birdenbire keşfederek de öğrendiklerini vurgulamışlardır. 
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Voelker (1973), bireylerin kavram öğrenmesinde bazı önemli etmenlerin 

varlığından söz etmiştir. Voelker bu etmenleri, yaş, zeka, dikkat ve odaklanma, 

kavram öğrenme stratejileri, dil, kültür ve uyarıcı sunusu olarak betimlemiştir. 

Ausubel (1963) de yeni kavramların öğrenilebilmesinde önceki öğrenilen 

kavramların önemine vurgu yapmıştır. Ausubel’e göre, anlamlı öğrenme yeni 

kazanılan bilgi ile önceki bilgi arasındaki bağlantıların kurulmasına ve 

özümsenmesine bağlıdır (Novak ve Cañas, 2008). Eğer bireyin yeni kavram ile ilgili 

var olan bilgisi yetersiz ya da kavram hakkında var olan bilgisi yanlış ise, birey yeni 

kavramı öğrenirken ve kavramı zihinsel süreçlerinde yapılandırırken güçlük 

çekebilmektedir. Dolayısıyla, bu güçlük bireyin kavram öğrenme becerisini 

geliştirmesini zorlaştırabilmektedir. Bir sonraki başlıkta, bireyin kavram öğrenme 

becerisini ve anlamlı öğrenmesini etkileyen “kavram yanılgısı”nın ne olduğuna ve 

öğrenmeyi nasıl etkileyebildiğine ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

II. 2. 3. Kavram Yanılgısı 

Kavram yanılgıları, çeşitli bilim dallarında (eğitim-özellikle de fen bilgisi 

eğitimi, psikoloji, istatistik vb.) birçok bilim adamı tarafından araştırılmıştır. Bunun 

doğal sonucu olarak da kavram yanılgısı ile ilgili çeşitli terimler kullanılmıştır. 

Yanlış kavramlar bilim adamlarınca, “ön/özgün/orijinal kavramlar-preconception”, 

“kavram yanılgısı-misconception”, “alternatif yapılar-alternative frameworks”, 

“alternatif kavramlar-alternative conceptions”, “hatalı düşünceler-erroneous 

ideas/false ideas”, “çocukların bilimi-children’s science”, “genel duyu kavramları-

common sense concepts”, “kendiliğinden oluşan bilgiler-spontaneous knowledge”, 

“bilimsel olmayan inançlar-nonscientific beliefs” veya “yetersiz kavrama-naive 



 

 

122 

conception” gibi farklı türlerde isimlendirilmiştir (Bahar, 2003; Liu ve diğerleri, 

2009; Stein ve diğerleri, 2008; Barke, Hazari ve Yitbarek, 2009; Monteiro ve 

diğerleri, 2012; Francek, 2013). Bu tez kapsamında, literatürde en çok tercih edilen 

ve yaygın olarak kullanılan “kavram yanılgısı-misconception” teriminin 

kullanılması tercih edilmiştir. 

Öğrenciler sınıf ortamına var olan bilgi yapıları ve deneyimleri ile 

katılmaktadırlar. Başka bir ifadeyle öğrencilerin, derste öğrenecekleri kavramlar 

hakkında daha önceden geliştirdikleri orijinal kavramları bulunabilmektedir. Bu 

nedenle öğrenciler bazen söz konusu kavram ile ilgili bilgileri veya yeni kavramları 

öğrenirken, önceki bilgileri kavramı öğrenmelerinde etkili olabilmektedir. 

Öğrencilerin var olan bilgi yapıları, eğitim sırasında ısrarcı olup öğrenmeyi 

engelleyebilmektedir (Nehm ve Reilly, 2007; Hughes, Lyddy ve Lambe; 2013). Bu 

bağlamda, Brown ve Clement (1989), öğrencilerin söz konusu kavramla ilgili 

önceden var olan bilgi yapılarının kavram öğrenmede hayati bir role sahip olduğunu 

vurgulamışlardır. Araştırmacılar öğrencilerin söz konusu kavramla ilgili var olan 

köklü kavram yanılgılarının, sonraki ya da yeni öğrenmelerini de olumsuz yönde 

etkileyebildiğini; kavram hakkında var olan bilgi yapılarını yeni bilgileri ile 

özümserken zorlanmalarına neden olabildiğini ve anlamlı öğrenmelerini 

engelleyebildiğini belirtmişlerdir (Brown ve Clement, 1989; Ormrod, 2008; Baysen 

ve Silman, 2012; Holding, Denton, Kulesza ve Ridgway, 2014).  

Öğrencilerin yaşamları boyunca kendi deneyimleri ile elde ettikleri 

kavramları genellikle bilimsel bilgiden farklı olabilmektedir. Başka bir ifadeyle 

öğrenciler, söz konusu kavram ile ilgili var olan orijinal bilgilerini yeni bilgiler ile 

özümserken veya zihinlerinde yapılandırırken bilimsel gerçeklere aykırı kavramlar 
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geliştirebilmektedirler (Ormrod, 2006, 2008; Holding ve diğerleri, 2014). Kavram 

yanılgıları bilimsel düşünce önünde önemli bir engeldir ve öğrencilerin önceki 

yaşamları ile doğrudan ilişkilidir (Palut, 2006; Göncü, 2013). Dolayısıyla literatürde 

birçok araştırmacı tarafından “kavram yanılgısı”, “bilim çevrelerince yaygın olarak 

kabul görmüş bilimsel gerçeklere aykırı olan inanışlar ve bilim tarafından gerçekliği 

kanıtlanmış kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini engelleyici bilgiler olarak” 

tanımlanmıştır (Peterson ve diğerleri, 1986; Schmidt, 1997; Ormrod, 2008; 

Deshmukh, 2012; Monteiro ve diğerleri, 2012; Brown, 2014).  

Yapılan birçok araştırmada öğrencilerdeki kavram yanılgılarının birçok 

nedene bağlı olarak gelişebildiği görülmüştür (Brown ve Clement, 1989; Taylor ve 

Kowalski, 2004; Keçeli, 2007; Ormrod, 2008; Stein ve diğerleri, 2008; Borazan, 

2008; Huck, 2009; Barke ve diğerleri, 2009; Yılmaz, 2010; Deshmukh, 2012). Bu 

bağlamda kavram yanılgıları doğal bir şekilde oluşabileceği (Driver, Guesne ve 

Tibergihen, 1998) gibi, öğrencinin doğasından (deneyim, önsezi-algılama, tutum vb.) 

(Ormrod, 2008; Bahar 2003), yaşadığı sosyo-kültürel ortamdan (aile, içinde 

bulunduğu toplumun kültürü/dili/dini vb.) (Driver ve diğerleri, 1998; Ormrod, 2008), 

öğretim çevresinden (öğretmenin bilimsel bilgi yeterliliği, öğretme tarzı ve öğretenin 

kendisinin kavram yanılgılarına sahip olması vb.) (Bahar, 2003; Baysen ve Silman, 

2012) ve ders kitaplarından (yanlış bilgi içermesi, şekil ve örneklerin eksikliği, 

konular arasında bağlantı eksikliği) (Brown ve Clement, 1989; Barke ve diğerleri, 

2009; Baysen ve Silman, 2012; Deshmukh, 2012) kaynaklı olarak da 

oluşabilmektedir. 

Kavram yanılgıları ağırlıklı olarak fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi doğa 

bilimleri ve bu bilimlerin öğretiminin gerçekleştirildiği fen öğretimi/eğitimi alanında, 
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matematik, coğrafya, dil bilgisi, psikoloji vb. öğretimi/eğitimi gibi yine temel olarak 

eğitim alanında ciddi anlamda araştırılan önemli bir konu olmuştur. Kütüphanecilik 

ve enformasyon bilimi alanında da az da olsa kavram yanılgısı ile ilgili yapılan 

çalışmalar bulunmaktadır (Sinnott, 1993; Kratzert ve Richey, 1997; Miksa, 2008; 

Wacholder, 2011). Tezin “II. 1. 3. Lisans öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerini 

Etkileyen Faktörler” başlığında “II. 1. 3. 1. 1. Kavram ve Kavram Yanılgısı” nın ele 

alındığı alt başlıkta ayrıntılı olarak açıklandığı üzere bu çalışmalarda bilgi erişim, 

kataloglama eğitimi ve özellikle de intihal (“plagiarism”) konularına odaklanıldığı 

görülmektedir  

İlgili literatürde kavram yanılgılarının tespit edilmesinin ve düzeltilmesinin, 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, bir sonraki başlıkta kavram yanılgılarının 

tespit edilmesi ve düzeltilmesi için neler yapılabileceği ve nasıl yaklaşımlar 

geliştirilebileceği sorularına yanıt aranmıştır. 

 

II. 2. 3. 1. Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Düzeltilmesi 

Araştırmalarda öğrencilerdeki kavram yanılgılarının tespit edilmesinin ve 

düzeltilmesinin, öğrencilerin sadece o andaki öğrenmelerini değil sonraki 

öğrenmelerini de olumlu yönde etkileyebileceği vurgulanmaktadır (Çakmak, 2015). 

Bu nedenle kavram yanılgılarının erken safhalarda tespit edilmesi ve giderilmesi 

anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir.  

Öğrencilerin kavram yanılgılarını tespit etmek kolay olmamakla birlikte, 

öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya koymak ve onları ayrıntılarıyla açıklamak 

amacıyla araştırmacılar tarafından farklı ölçme araçları geliştirilmiştir. Bu ölçme 

araçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:“Çoktan seçmeli testler-multiple choice 
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items”, “iki kademeli tanı testi-two-tier diagnostic tests-TTDT”, “kavram haritası-

concept mapping”, “açık uçlu testler-open-ended tests-OETs”, “durumlar ve olaylar 

hakkında görüşme-interviews about intances and event”, “klinik mulakat-clinical 

interview”, “tahmin-gözlem-açıklama-prediction-observetion-explanation”, “sözcük 

çağrışım testi-word association tests”, “yapılandırılmış grid-structural 

communication grid”, “doğru-yanlış testleri-true or false questions tests”, “sınıf 

tartışmaları-classroom discussions”, “günlük yazma-journal writing”, “kavramsal 

değişim metinleri-conceptual change texts”, “bilgisayar simülasyonları-computer 

simulation”, “üç aşamalı test-three-tier tests” (Linke ve Venz, 1979; Novak ve 

Gowin, 1984; Treagust, 1986; Peterson ve diğerleri, 1986; Bahar, 2003; Atasoy ve 

Akdeniz, 2007; Uzunkaya, 2007; Toroslu, 2011; Deshmukh, 2012; Monteiro ve 

diğerleri, 2012). Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan bu ölçme 

araçları, araştırmacılara, kavram yanılgılarının varlığı hakkında daha net cevaplar 

verebilme olanağı sağlamaktadır. Bu da araştırmanın güvenirliliğini artıran bir unsur 

olmaktadır.  

Kavram yanılgılarının tespit edilmesi, yanılgıların düzeltilmesi için önemli 

bir aşamadır. Ancak, kavram yanılgılarının düzeltilmesi kolay bir mesele değildir. 

Ormrod (2006), öğrencilerin zihinlerinde bilgiyi yapılandırma süreçlerinde, zihinsel 

şemalarını doğru ve tam olarak oluşturabilmelerinin düşünülmemesi gerektiğini ve 

hatta öğrenmeler sırasında yanlış zihinsel şemaların oluşturulmasının doğal ve 

kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda Ormrod (2006, 2008), kavram 

yanılgılarının oluşmasının engellenmesinin kolay olmadığını ve bu bağlamda kavram 

yanılgılarının düzeltilmesi veya giderilmesi için yapılan birçok çalışmanın da etkili 

ve başarılı olarak sonuçlanamayacağına dikkat çekmiştir. Baysen ve Silman 
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(2012:222)’a göre de “herhangi bir konuyla ilgili sınıfta verilen bilgiler, öğrencilerin 

o konuya ait kavram yanılgılarının ortadan kalkmasını ve yerine öğretmenin verdiği 

doğru bilginin yerleşmesini garanti altına almaz”. Dolayısıyla öğrenciler, okulda 

verilen bilimsel bilgi karşısında, kavram yanılgılarını ısrarla sürdürebilmektedirler. 

Öğrencilerin kavram hakkındaki yanlış inançlarını ısrarla sürdürmeleri onların yeni 

öğrenmelerini de olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Hamza ve Wickman, 

2008:142; Hughes ve diğerleri, 2013:23). Baysen ve Silman (2012:222) bazı 

araştırmacıların, kavram yanılgılarının değişime dirençli olmasını aşağıda sıralanan 

bazı nedenlere bağladıklarını belirtmişlerdir.  

• “Var olan inançlar yeni bilgilerin izahını etkiler.” 

• “Kendini onaylama tercihi” 

• “Kavram yanılgıları günlük yaşam tarafından desteklenebilir” 

• “Bazı kavramlar veya kavram yanılgıları çok sıkı bağlarla birçok teori ve 

kavramla bütünleşmişlerdir.” 

• “Farklı olmalarına rağmen, öğrenciler var olan bilgileri ile yeni 

bilgilerinin aynı olmadığını fark etmeyebilir.” 

• “Öğrenciler var olan bilgilerine kişisel veya duygusal olarak bağlı 

olabilir.” 

Baysen ve Silman (2012:222)’a göre, “bir konuyla ilgili öğrencilerin sahip 

oldukları kavram yanılgısı arttıkça, onların bilimsel olarak kabul görmüş bilgileri 

kazanmalarını sağlamak da zorlaşmaktadır”. Brown (2014), eğitimcilerin 

öğrencilerindeki kavram yanılgıları hakkında bilgi sahibi olmalarının, onlara son 

derece yararlı olabileceğini ileri sürmektedir. Brown, öğretmenlerin öğrencileri basit 

bir soruyu yanlış cevaplandırdıklarında, onların dikkatsiz ya da zeki olmadıklarını 
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düşünmeleri yerine, öğrencilerinin kavram yanılgıları hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olmalarının kendilerine fayda sağlayacağının farkında olmaları gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü, öğretim açısından öğrenenlerin sadece yeni bilgileri 

öğrenmeleri değil aynı zamanda var olan ve bilimsel olarak kabul görmeyen 

bilgilerinin ve teorilerinin de ortadan kaldırılması gerekir (Baysen ve Silman, 2012). 

Diğer bir deyişle öğretmenler, öğrencilerinin kavram yanılgıları hakkında daha fazla 

bilgi sahibi oldukça, öğrencilerin kavram yanılgılarını düzeltmelerine de daha fazla 

yardımcı olabilirler.  

Kavram yanılgılarının düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması için, 

araştırmacılar tarafından, uygulanabilecek farklı yaklaşım ve öneriler sunulmuştur 

(Dekkers ve Thijs, 1998; Driver ve diğerleri, 1998; Hughes ve diğerleri, 2013; 

Vosniadou, 2013). Aşağıda kavram yanılgılarının düzeltilmesi veya ortadan 

kaldırılması için, tek başına veya birkaçı birada uygulanabilecek bazı stratejiler 

sunulmuştur: 

• “Öğretim öncesi var olan kavram yanılgıları tespit edilmelidir”. (Baysen 

ve Silman, 2012:223). 

• “Öğrencilere konu ile ilgili hatalı bilgilerinin olduğu ispatlanmalıdır” 

(Driver ve diğerleri, 1998). “Bu aşamada, öğrenciler, var olan bilgilerinin 

yetersiz olduğu konusunda ikna edilmelidir. Kavramsal değişimi 

sağlayabilmek için, öğrencinin var olan bilgilerinin yanlış veya yetersiz 

olduğunun farkına varması gerekir. Bu süreçte gösteri deneyleri, 

öğrencilerin yaptıkları deneyler, öğretmen açıklamaları ve öğrenci 

tartışmaları gibi teknikler kullanılabilir. Öğrenciye konu ile ilgili var olan 

bilgisinin yetersiz olduğu ispatlanırken bu, öğrenciyi küçük 
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düşürmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Başka bir ifadeyle, öğrenci 

alay edileceği korkusunu taşımamalıdır” (Baysen ve Silman, 2012:223). 

• “Öğrenciler, bilimsel bilgileri öğrenme konusunda özendirilmelidirler”. 

• “Öğrencilerin kavram yanılgılarını sürdürmede ısrarcı olmalarının 

nedenleri tespit edilerek, bu nedenleri ortadan kaldıracak bir strateji 

geliştirilmelidir” (Baysen ve Silman, 2012:223). 

• “Öğrenciler, yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak, konu ile ilgili 

bildiklerinin hatalı olduğunu gösteren şaşırtıcı olaylarla 

karşılaştırılmalıdır” (Baysen, 2003). “Böylece öğrencilerin önceki 

öğrenmelerini değerlendirmeleri, gözden geçirmeleri ve onlara eleştirel 

bir gözle bakmaları sağlanmış olur. Fakat bunu yaparken yeni bilginin de 

bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde öğrenildiğinden emin olunması 

gereklidir” (Baysen ve Silman, 2012:223). 

Açıklamalardan da izlenebildiği gibi, öğrencilerin kavram yanılgılarının tespit 

edilmesinde ve düzeltilmesinde öğretmenler önemli bir role sahiptirler. 

 

II. 3. Tutum ve Tutumların Ölçülmesi 

Bu başlıkta tezin kuramsal alt yapısını oluşturan öğelerden üçüncüsü olan 

tutum konusu ele alınmıştır. Oldukça geniş bir çerçeveye sahip olan tutum konusu, 

bu tez kapsamında en genel temalara değinilerek sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu 

başlıkta, tutumun ne olduğu, tutumu oluşturan temel öğelerin nelerden oluştuğu, 

tutumun ortaya çıkarılması için kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu ve tutumun 

tespit edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 
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II. 3. 1. Tutum Kavramı 

Bilimsel olarak incelenmesi 19. yüzyılın başlarına dayanan tutum, Latince 

“Aptus-hazır olma” kelimesinden türemiştir (Allport, 1967:3). Tutum kavramı ilk 

defa deneysel sosyal araştırma alanında, 1918’de basılan Thomas ve Znaniecki’nin, 

Amerika’ya göç eden Polonya köylülerini inceledikleri “The Polish peasant in 

Europe and America”adlı kitapta kullanılmıştır. Kitapta sosyologlar, Polonya 

köylüsünü incelerken tutumlar üzerinde önemle durmuşlar ve ayrıca sosyal 

psikolojiyi tutum bilimi olarak tanımlamışlardır. Thomas ve Znaniecki (1918)’nin 

araştırmalarından sonra tutum araştırmaları özellikle sosyal bilimlerde en çok sosyal 

psikoloji alanında gelişim göstermiş ve hem kuramsal hem de yöntemsel ve teknik 

bakımdan önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (Forgas, 2008:131; Kağıtçıbaşı, 

2012:155). 

Tutum ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, tutum ile ilgili çalışan 

araştırmacıların farklı yaklaşımlardan (kuramsal veya uygulamalı) etkilendikleri 

görülmektedir. Bu da tutum ile ilgili farklı tanımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Birçok araştırmacı tarafından da belirtildiği gibi, sosyal psikolojide tutum ile ilgili 

geçerliliği bugün de kabul edilen en yaygın tanımlardan birisinin Allport (1935)’ a 

ait olduğu görülmektedir (Fishbein, 1967; Kelvin, 1970; Fishbein ve Ajzen, 1975; 

Manstead, 1990; Franzoi, 2006; Krosnick, Judd ve Wittenbrink, 2008; Prislin ve 

Crano, 2008). Allport (1967:8) tutumu, “bireyin ilgili olduğu bütün nesne ve 

durumlara tepkisi üzerinde yönlendirici veya dinamik bir etkisi olan ve deneyimlerle 

organize edilen zihinsel ve sinirsel (duygusal) bir hazır olma durumu” olarak 

tanımlamaktadır. Baysal (1981)’a göre Allport’un tanımında tutum, bireyin tepkisini 

yönlendirici bir unsur olarak onun davranış şeklini belirlemektedir. Ayrıca 
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Allport’un tanımında tutumun deneyimlerle örgütlenmesi, tutum oluşmasını öğrenme 

sürecine bağlamaktadır. Allport gibi tutumu öğrenme sürecine bağlayan bir başka 

tanım da Sherif ve Sherif (1967:190)’e aittir. Sherif ve Sherif (1967)’e göre tutum, 

bir bireyin sosyal çevresindeki kişiler veya nesnelerle etkilişimi süresince oluşturmuş 

(veya öğrenmiş) olduğu birtakım değerlendirme kategorileridir.  

Katz (1967:459) da tutumu, bir bireyin çevresindeki bir simgeyi, nesneyi 

veya bir olayı/durumu olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimidir, 

olarak tanımlamaktadır. Katz, bu tanım ile tutumun olumlu ve olumsuz olmak üzere 

iki yönü olduğuna dikkat çekmiştir (Baysal, 1981). Ajzen (2005), yine önceki 

tanımlara benzer olarak tutumu, bir nesneye, kişiye, kuruma veya olaya yönelik 

olumlu veya olumuz tepki verme eğilimidir, şeklinde tanımlamaktadır. Fishben ve 

Ajzen (1975:6)’e göre, tutumun üç temel özelliği vardır. Bu özellikler: Tutum 

öğrenilir; tutum davranışa yönlendirir ve bu davranışlar tutum nesnesine karşı tutarlı 

bir şekilde olumlu veya olumsuz olarak devam eder, şeklinde belirtilmiştir.  

Krech ve Crutchfield (1948), tutum ile inanç arasındaki ilişkiye vurgu 

yaparak tutumu, bireyin kendi dünyasının bir yönüyle ilgili güdülenme, algılama, 

coşku ve tanıma süreçlerinin devamlı bir örgütlenmesidir, olarak tanımlamaktadır. 

Krech ve Crutchfield’e göre, inançlar tutumlardaki tanıma unsurunu belirtirler. Bütün 

tutumlarda tutum nesnesi hakkında gerekli inançlar da bulunur; ancak bütün 

tutumlarda inançların varlığından söz edilemez. Krech ve Crutchfield, inançları 

“nötr” olurken; tutumların “lehte/olumlu” veya “aleyhte/olumsuz” olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Günümüzde de en genel ve yaygın şekliyle tutum; bireyin bir nesneyi olumlu 

veya olumsuz olarak değerlendirmesidir, olarak tanımlanmaktadır (Ajzen, 2005; 
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Franzoi, 2006; Olson ve Kendrick, 2008). Tanımda belirtilen nesne, insanları, 

kurumları, olayları ve çeşitli konuları içermektedir. Bireyler bir nesneye karşı olan 

tutumlarını genelde hoşlanma veya hoşlanmama, sevme veya nefret etme, iyi veya 

kötü gibi bazı duygusal terimlerle açıklamaktadırlar. Bütün tanımlardan yola çıkarak 

tutum nesnesinin kişi, kurum, grup vb. yanı sıra, soyut (özgürlük, din vb.) ve somut 

(araba, ev vb.) olmak üzere bireyin çevresinde var olan herşey olabileceği 

görülmektedir. 

Tutum ile ilgili Türkiye’deki literatürde yer alan tanımlara göz atıldığında; 

Özgüven (1999:353), tutumu, “bireylerin belirli bir kişiyi, grubu, kurumu veya bir 

düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen, duygusal bir hazıroluş hali veya 

eğilimi” olarak tanımlamaktadır. Bireyin tutumu kişiliğinin bir parçası olarak, 

nefretlerini, sevgilerini ve genelde tüm davranışlarını etkilemektedir (Özgüven, 

1999:353; Kağıtçıbaşı, 2012:110).  

Baysal (1981:13)’a göre tutum “bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi 

bir toplumsal konu (obje) ya da olaya karşı deneyim ve bilgilerine dayanarak 

örgütlediği bilişsel, duygusal ve davranışsal bir tepki öneğilimidir”. Tanımdan da 

çıkarılabileceği gibi tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç öğesi 

bulunmaktadır ve bu öğeler arasında genellikle iç tutarlılık olduğu varsayılmaktadır 

(Tavşancıl, 2010). Kağıtçıbaşı (2012)’na göre, “bu üç öğenin varlığından anlamamız 

gereken, tutumun sadece davranış eğilimi ya da sadece bir duygu değil, düşünce-

duygu-davranış eğilimi bütünleşmesi olduğudur”. Ayrıca tanıma göre Baysal (1981), 

“tutumun bir tepki olmadığını (öyle olsa gözlemlenebilirdi); daha çok belli bir tepki 

göstermeye hazır olma şekli (bir öneğilim) olduğunu belirtmektedir”. Bir başka 

deyişle tutum, bir iç faktördür ve bu nedenle doğrudan gözlemlenemeyebilir ve 
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ölçülemeyebilir; ancak sözel veya sözel olmayan davranışlar yoluyla çıkarsanabilir 

(Sherif, Sherif ve Nebergall, 1965; Rosenberg ve Hovland, 1966; Ajzen, 1989; Şerif 

ve Şerif, 1996). 

Senemoğlu (2013:417) da tutumun, bireyin içsel süreçleri ile ilgili olduğuna 

vurgu yaparak tutumu, “bireyin herhangi bir grup şeye, olaylara ve çok çeşitli 

durumlara karşı bireysel etkinliklerindeki seçimini etkileyen kazanılmış içsel bir 

durum” olarak tanımlamıştır. 

Nartgün (2002), “tutum çalışmalarının 1960’lı yıllarda yoğunluk kazandığını, 

bu dönemdeki çalışmalarda tutumların “bilişsel”, “duygusal” ve “davranışsal” 

bileşenlerinin ayrı ayrı ele alındığı kuramların ve yaklaşımların geliştirildiğini ve 

tutumla ilgili tanımların, tutumların oluşumunun, değişiminin ve ölçülmesinin bu 

kuramlar ve yaklaşımlar çerçevesinde ele alındığını" belirtmiştir. Daha sonraki 

yıllarda ise, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi tutumun “bilişsel”, 

“duygusal” ve “davranışsal” öğelerinin bir bütün olduğu ve dolayısıyla da tutumların 

tanımlanması, oluşumu, değişimi ve ölçülmesinde “bilişsel”, “duygusal” ve 

“davranışsal” öğelerin üçünün birlikte ele alınması görüşü savunulmuş ve tutumla 

ilgili çalışmalar bu çerçevede ele alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla tutumu 

oluşturan bilişsel, duygusal ve davranışsal öğelerin, tutumların yapısının daha iyi 

anlaşılması açısından açıklanması yararlı olacaktır. Bu nedenle bir sonraki başlıkta 

tutumun üç temel öğesinin açıklanmasına yer verilmiştir. 

 

II. 3. 2. Tutumu Oluşturan Temel Öğeler 

Tutumun “bilişsel”, “duygusal” ve “davranışsal” olmak üzere üç temel öğesi 

bulunmaktadır (Proshansky ve Seidenberg, 1965:98; Rosenberg ve Hovland, 1966:1; 
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Kelvin, 1970:45; Cacioppo, Petty ve Geen, 1989:276; Güney, 2009:220; Tavşancıl, 

2010:72; Aronson, Wilson ve Akert, 2012:357; Kağıtçıbaşı, 2012:111). “Bilişsel 

öğe”, kişinin tutum nesnesine ilişkin olgu, bilgi ve inançlarından; “duygusal öğe”, 

kişinin tutum nesnesine yönelik duygu ve heyecanlarından, tutum nesnesine ilişkin 

olumlu ve olumsuz değerlendirmelerinden ve “davranışsal öğe” de kişinin tutum 

nesnesine karşı olumlu veya olumsuz olmak üzere belirli bir yönde davranma 

eğiliminden oluşmaktadır (Taylor, Peplau and Sears, 2012:140). Bu öğeler birbiriyle 

ilişkilidir ve iç tutarlılığa sahiptir (Proshansky ve Seidenberg, 1965; Kelvin, 1970; 

Güney, 2009).  

Rosenberg ve Hovland (1966:2-3), tutumların ölçülmesinde ve tutum 

kuramlarında, tutumun bu üç temel öğesi arasındaki ilişkilerin ve aralarındaki 

korelasyonu artıran veya azaltan faktörlerin temel bir sorun olduğunu belirtmektedir. 

Çünkü, iki insan belirli bir tutum nesnesine karşı aynı şekilde tepki vermelerine 

rağmen; tutum nesnesine yönelik çok farklı inançlara, beklentilere, duygulara ve 

davranış yönelimlerine sahip olabilmektedir. Gerçekten de, tutum, bazı belirli 

uyarıcılara (tutum nesnesi) karşı, belli bir şekilde tepki verme eğilimi olarak 

tanımlanırsa, bu iki insanın oldukça farklı tutumlara sahip olmaları doğaldır. Bu iki 

insanın, tutum nesnesine karşı farklı tepkileri ancak davranışlarından çıkarsanabilir. 

Rosenberg ve Hovland, tutum öğeleri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için, 

bu öğeler arasındaki ilişkiyi bir şema ile göstermişlerdir. Tutum nesnesi, tutum ve 

tutum öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklayan 3. Şekil aşağıda sunulmuştur. 
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Ölçülebilir bağımsız  Ara değişkenler  Ölçülebilir bağımlı değişkenler 

değişkenler 

 

 

 

  

 

 

3. Şekil: Tutumların şematik gösterimi (Schematic conception of attitude; Rosenberg ve Hovland, 

1966:3) 

Rosenberg ve Hovland (1966)’ın tutum öğelerine ilişkin geleneksel şeması, 

hâlâ literatürde baskın yerini korumaktadır. Şemaya göre tutumlar, bilişsel, duygusal 

ve davranışsal olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır. Şemada bu öğeler, tutum 

nesnesine yönelik (ölçülebilir bağımsız değişkenler) sözlü veya sözlü olmayan bazı 

tepkiler yoluyla ölçülebilir bağımlı değişkenlere yol açtığı için, ara değişkenler 

olarak belirtilmiştir. 

Bu bağlamda, tutumu oluşturan temel öğeleri (duygu-biliş-davranış) içerik, 

yapı ve temel özellikleri ve öğelerin birbirleri ile olan ilişkileri bakımından 

açıklamak yerinde olacaktır. 

“Bilişsel öğe”, tutum nesnesine ilişkin algı, kavram ve inançlardan 

oluşmaktadır (Proshansky ve Seidenberg, 1965:98; Rosenberg ve Hovland,1966:4; 

Güney, 2009:221). Tutumların bilişsel öğeleri, deneyim ve öğrenme ile oluşur. 

Bireyin, tutum nesnesi ile ilgili var olan bilgisi olumsuz ise, tutumu da olumsuz; var 

olan bilgisi olumlu ise tutumu da olumlu olmaktadır. Örneğin, daha önce X marka bir 

laptop aldınız ve memnun kalmadınız. Yine bir laptop alma ihtiyacınız oldu ve daha 

TUTUMLAR 

DUYGU 

BİLİŞ 

DAVRANIŞ 

Otomatik sinir sistemi tepkileri 

Duyguların sözlü bildirimi 

Algısal tepkiler 

İnançların sözlü bildirimi 

Açık davranışlar 

Davranış ile ilgili sözlü bildirimler 

Uyarıcı (bireyler, 
durumlar, sosyal 
konular, sosyal 
gruplar ve diğer 

“tutum nesneleri”) 
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önceki aldığınız X marka laptop’ın özellikleri, piyasadaki diğer markaların 

özelliklerinden çok daha iyi olmasına rağmen; daha önceki yaşanan olumsuz 

deneyim ve marka üzerine elde edilen bilgi ve inanç, marka hakkında (tutum nesnesi) 

olumsuz tutum geliştirilmesine neden olur ve bu olumsuz tutum söz ya da davranış 

yoluyla ortaya çıkar. Dolayısıyla bilişsel öğe, duygusal ve davranışsal öğeleri de 

etkilemiştir. Güney (2009), en önemli ve etkili bilişsel faktörün, inançlar sistemi 

olduğunu belirtmektedir. Bu tür inançlar, insanların tutum nesnesini, olumlu-

olumsuz, iyi-kötü, yeterli-yetersiz biçimde değerlendirmelerine (tutumun yönü) yol 

açabilmektedir. Dolayısıyla, bilişsel öğe, tutumun yönünü (olumlu-olumsuz) 

belirlemesinin yanı sıra, tutumun sonunda ortaya çıkan davranış eğiliminin de 

belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

“Duygusal öğe”, tutum nesnesine ilişkin önceden ve şu anda var olan 

duygular (feelings), ruhsal durumlar (moods) ve coşkular (emotions) gibi duygusal 

durumlar ile tutum nesnesine yönelik değerlendirmelerden (iyi-kötü, olumlu-

olumsuz, güzel-çirkin) oluşmaktadır (Proshansky ve Seidenberg, 1965:98; Bizer, 

Barden ve Petty, 2003:248; Güney, 2009:221). Aynı veya farklı bir tutum nesnesine 

yönelik birçok ve çeşitli duygusal tepkilere sahip olmak mümkündür. Her duygusal 

tepki pozitiften negatife bir değerle veya güçlüden zayıfa doğru bir büyüklükle ifade 

edilebilir. Örneğin, bir tutum nesnesine yönelik “iyi” veya “kötü”, “iğrençlik”, 

“kızgınlık” veya “mutluluk” gibi duygular beslenebilir (Bizer ve diğerleri, 

2003:248). Kaygı, güven, yakınlık hissetme, zevk alma veya kederli olma gibi 

duygusal tepkiler, insanların karşılaştıkları sosyal durumlar ile ilgili bilişsel 

temsillerindeki/gösterimlerindeki gizli yapılarını (içsel yapılarını) tanımlamada 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, tutumların duygusal boyutu, 
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tutumların değeri üzerinde de çok güçlü bir etkiye sahiptir. Örneğin, bir tutum 

nesnesine karşı olumlu duygulara sahipsek, tutumlarımız da daha çok olumlu; eğer 

bir tutum nesnesine karşı olumsuz duygular besliyorsak, tutumlarımız da olumsuz 

olmaktadır (Forgas, 2008:133). Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; “X futbol 

takımına karşı tutumları olumlu olan bir kişi, bu futbol takımını iyi futbol oynayan 

bir takım olarak değerlendirecek, tuttuğu futbol takımının idarecilerine, renklerine ve 

futbolcularına karşı olumlu duygular besleyecek, futbolculardan bazılarını kendisine 

örnek alacak, bu takımın başarıları onu sevindirecek, başarısızlıkları ise onu 

üzecektir. Bu takıma tutumları olumsuz olan bir kişi ise, bu takımı kötü olarak 

değerlendirecek, idarecilerine, futbolcularına ve renklerine karşı olumsuz duygular 

besleyecek, başarısızlıklarından hoşlanacak, başarılarına üzülecektir” (Güney, 2009; 

221). Örnekten ve açıklamalardan da izlendiği gibi duygusal öğeler de, tutumların 

açıklanmasında rol oynayan önemli bir etkiye sahiptir. 

“Davranışsal öğe”, tutumun üçüncü boyutu olan davranışsal öğe, geçmişteki 

davranışlar ve gelecekteki davranışı yapma eğilimi olmak üzere iki şekilde 

oluşmaktadır (Bizer ve diğerleri, 2003:248). Davranışsal öğe, duygu ve kanıya göre 

hareket etme eğilimidir (Güney, 2009; 222) ve tutum nesnesine yönelik sözel veya 

sözel olmayan davranışlar yoluyla çıkarsanabilmektedir (Rosenberg ve Hovland, 

1966). Örneğin, tıp mesleğine karşı olumsuz tutumları olan insanlar, hastaneye 

yatmayı reddetmek istediklerini sözlü olarak belirtebilirler, kesinlikle sadece çok 

gereksinimleri olduğunda bir doktora gidebilirler veya tıp fakültesine gitme 

konusunda çocuklarının cesaretlerini kırarak desteklemeyebilirler. Diğer taraftan, 

olumlu tutumlara sahip olanlar, yeni bir hastane yapımında parasal destekte 

bulunabilirler, çocuklarını tıp fakültesine gitmeleri yönünde destekleyebilirler ve 
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tıptaki gelişmeler hakkında okumak konusunda istekli olabilirler (Ajzen, 1988:6; 

1989:244). 

Tutumun üç temel öğesi arasındaki ilişkiyi şu örnekle özetlemek mümkündür: 

Bir çevreci, hava kirliliğinin, kanser riskinin artmasına neden olan ozon tabakasını 

tahrip edeceğine güçlü bir şekilde inanabilir (“bilişsel”); bu kişi, bu nedenle, nesli 

tükenmekte olan türlerin yok olması konusunda sinirlenebilir veya üzülebilir 

(“duygusal”) ve bu kişi, bu nedenle özel araç yerine toplu taşıma araçlarını 

kullanabilir veya geri dönüşümlü ürünleri satın alabilir (“davranışsal”) (Bohner ve 

Wänke, 2002:5). 

Tutum ile ilgili literatürde öncül araştırmalarda, bu üç öğe arasında iç 

tutarlılık olduğu ve bu üç öğenin bir arada bulunduğu görüşü hakimdir (Proshansky 

ve Seidenberg, 1965; Rosenberg ve Hovland, 1966; Kelvin, 1970). Fakat, bu öncül 

araştırmalardan sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda; tutumların düşünce, duygu 

ve davranış eğilimi öğeleri arasındaki iç tutarlılık ve bu öğelerin bir arada bulunduğu 

tezinin sorgulanmaya başlandığı izlenmektedir (Bohner ve Wänke, 2002:5). Bu 

araştırmalarda, bu üç öğenin mutlaka bir arada bulunmasının zorunlu olmadığını 

belirten yaklaşımlar bulunmaktadır (Pratkanis, 1989; Chaiken, Pomerantz ve Sorolla, 

1995; Bohner ve Wänke, 2002). Bu yaklaşımlara göre, bu üç öğeyi her zaman keskin 

sınırlarla ayırmak mümkün olmayabilir ve bu üç bağımsız faktör bir tutumu gerekli 

şekilde temsil edemeyebilir. Kağıtçıbaşı (2012)’na göre; bu yeni yaklaşımlar, bir 

tutumun var olabilmesi için bu öğelerin hepsinin birden var olması gerekmediğini 

ortaya koymuştur. Örneğin; “televizyonda reklamını gördüğümüz bir ürünle ilgili 

olarak olumlu bir tutum geliştirebiliriz, ancak o ürün hakkında herhangi bir 

davranışta bulunmayabiliriz” (Kağıtçıbaşı, 2012:114).  
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Tutum ile ilgili literatür genel olarak değerlendirildiğinde, tutumun üç öğesi 

ile ilgili bu yeni yaklaşımlara rağmen, tutumların yukarıda belirtilen bu üç öğeden 

oluştuğu tezinin geçerliliğini hâlâ koruduğu izlenmektedir. Dolayısıyla, yaygın 

görüş, tutumların, tutum nesnesine karşı sadece inançlardan (“biliş”) veya 

duygulardan (“duygu”) değil, tutum nesnesine karşı izlenen davranışlardan 

(“davranış”) da oluştuğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu üç öğe birbirinden farklı 

olduğu için, tam gelişmiş bir tutum yalın değil, oldukça karmaşıktır. Bunun sonucu 

olarak, bu karmaşık yapıyı çözebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından, tutumların 

ölçülmesini sağlayan çeşitli ölçme araçları geliştirilmiştir. Bu ölçme araçları da, 

ağırlıklı olarak tutumun bu üç öğesi (biliş, duygu, davranış) arasındaki iç tutarlılık 

gözetilerek geliştirilmiştir. Bu bağlamda bir sonraki başlıkta, tutumların ölçülmesinin 

neden önemli olduğu ve hangi tutum ölçme yaklaşımlarının olduğunun açıklanması, 

konunun daha iyi anlaşılması bakımından yerinde olacaktır. 

 

II. 3. 3. Tutumların Ölçülmesi ve Tutum Ölçme Yaklaşımları 

Bu başlıkta tutumların ölçülmesine neden gereksinim duyulduğu ve 

tutumların ölçülmesinin önemi ele alındıktan sonra, tutumların ölçülebilmesi için 

geliştirilen doğrudan ve dolaylı tutum ölçme yaklaşımlarının açıklanmasına yer 

verilmiştir. 

Tutumların ölçülmesinde doğrudan ölçme yaklaşımlarında çeşitli ölçme 

teknikleri bulunmaktadır. Bu tekniklerin herbirinin açıklanması tezin kapsamını 

aşacağından dolayı, “II. 3. 3. 1. 1. Doğrudan ölçme teknikleri” başlığı altında kısaca 

yer verilmiş ve ayrı başlıklar şeklinde açıklanmamıştır. Bununla birlikte tez 

kapsamında “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”nin geliştirilmesinde, 
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doğrudan tutum ölçme tekniklerinden “Likert Tutum Ölçeği” kullanıldığı için bu 

teknik ile ilgili detaylı bilgilere ayrı bir başlıkta yer verilmiştir. 

 

II. 3. 3. 1. Tutumların Ölçülmesinin Önemi 

Tarih boyunca insanlar inançları, düşünceleri ve özgürlükleri için mücadele 

etmişlerdir. Eskiden olduğu gibi bu gün de insanlar aynı ya da benzer inançları veya 

düşünceleri için mücadele vermekte; milliyetçilik, ırkçılık ve dini fanatiklik gibi 

yanlış rehberlik eden tutumlar yüzünden işgence görmekte, hatta bu mücadeleleri 

ölüm ile sonuçlanabilmektedir (Bohner ve Wänke, 2002:3). İnsanların tarih boyunca 

karşılaştıkları bu olumlu veya olumsuz durumlar karşısında geliştirdikleri tutumlar, 

onların davranışlarında da etkili olabilmektedir. Tutumlar, bireyin kişiliğinin bir 

parçası olarak, bu denli derin konular dışında, gündelik yaşamlarında da sürekli 

bireylerin duygularında (“olumlu”-“olumsuz”), düşüncelerinde ve davranışlarında 

etkili olmaktadır.  

Bireyin bütün yaşamı boyunca, başarısını, başarısızlığını, tercihlerini, tepki 

eğilimlerini, duygularını, algılarını, düşüncelerini, davranışlarını vb. etkileyen tutum 

konusu, sosyal psikologların temel ilgi alanı olmuştur. Çünkü, bireyin diğer 

insanlarla gündelik ilişkileri, grup içindeki etkileşimleri ve kültürel ürünlerle olan 

ilişkileri, bireyin daima bunlarla ilişkili kesin tutumlar oluşturmasına yol açmaktadır. 

Hiç kimse, belirli bir nesne, kişi, grup ya da olaylarla ilişkili olarak belirli bir tutumla 

dünyaya gelmemektedir. Başka bir deyişle, tutumlar sonradan öğrenilmektedir. Bu 

yönleriyle biyolojik güdülerden ayrılmaktadırlar. Örneğin, açken yiyecek arzulamak 

biyolojik bir güdüdür. Fakat, karidesi çok sevmek veya sevmemek bir tutumdur. Bazı 

kişiler yeme konusunda o kadar güçlü tutumlar geliştirirler ki, yiyecek güzel bir 
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yerde ve sakin bir atmosferde sunulmadığı zaman yemek yemekten hoşlanmazlar. Bu 

bağlamda, bir tutumun ilk olarak ortaya çıkışı öğrenmeye bağlıdır (Şerif ve Şerif, 

1996). Tutumların öğrenme ile kazanılması (kültürel ve sosyal çevrenin, aile 

ortamının, okul ortamının, medyanın, sosyal paylaşım ortamlarının vb. etkisiyle), 

onların değişebileceği anlamını da taşımaktadır (Şerif ve Şerif, 1996).  

Tutumların değişebilme özelliği bağlamında, eğitimciler, uygulamalı sosyal 

psikoloji alanındaki bilim adamları, politikacılar, yöneticiler, pazarlamacılar, iş 

adamları, azınlık gruplarının önderleri vb. için, yukarıdaki paragraflarda da 

bahsedildiği gibi, bireyin bütün yaşamını olumlu veya olumsuz etkileyen tutumların, 

niteliklerini ve insan kişiliğinde oynadıkları rolü ve bu rolün toplum ilişkilerindeki 

yansımasını bilmek çok önemlidir. Çünkü böylece, insanın toplum içindeki 

eylemlerini anlama gücünü elde etmeleri mümkün olabilecektir (Krech ve 

Crutchfield, 1948). Bu da, onlara, insaların ilgili tutum nesnesine yönelik 

davranışlarını önceden kestirebilmelerini ve kontrol edebilmelerini sağlayabilecektir 

(Krech ve Crutchfield, 1948; Tavşancıl, 2010:101). Burada kontrol edebilme 

kavramı, insanlarda yerleşmiş veya yerleşmemiş tutumları değiştirebilme ve gerekli 

önlemleri alabilme olanağını ifade etmektedir. Örneğin, toplumda bir azınlık grubuna 

yönelik geliştirilen olumsuz tutumların, davranışlar yoluyla önceden 

bilinmesi/kestirilebilmesi sayesinde, bu olumsuz tutumun, olumlu ve hoşgörülü 

tutuma dönüşmesi için gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilir (Krech ve 

Crutchfield, 1948). Bu araştırmda incelenen “bilgi arama süreçleri” ile ilgili bir örnek 

vermek gerekirse; öğrencilerin başarılı bir akademik yaşam geçirebilmeleri için, 

akademik yaşamları süresince, araştırma ödevleri ile ilgili gereksinim duyduları 

bilgiyi tanımlama, odak konuyu belirleme, odak konu ile ilgili bilgiyi elde etme, elde 
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edilen bilgiyi organize etme ve yazma aşamalarının her birine illişkin tutumlarının 

olumlu olması gereklidir. Belirli teknikler kullanılarak, öğrencilerin belirtilen bilgi 

arama süreçleri boyunca tutumlarının olumlu ya da olumsuz olduğunun bilinmesi, 

uygulamada gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilecektir. Bununla birlikte, 

olumsuz tutumlar söz konusu ise, bu olumsuz tutumların önceden bilinmesi ile, 

öğrencilerin bilgi arama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan içerik ve kapsamda, 

uygulama ağırlıklı, olumlu duyguları pekiştirmeye yönelik öğrenci odaklı ders ve 

kütüphane oryantasyon eğitimi programlarının geliştirilmesi mümkün olabilir.  

Tutumların davranış yoluyla kestirilmesi her ne kadar istenen bir durum olsa 

da bunu, sadece tutumların temel niteliklerini bilerek elde etmek her zaman mümkün 

olmamaktadır. Çünkü, tutumların gelişmeleri ve tutumlar bir defa geliştiken sonra 

değişmeleri sırasında ortaya çıkan süreçler hakkında da bilgi sahibi olmak 

gerekmektedir (Krech ve Crutchfield, 1948). Fakat, tutumların öğrenmeye bağlı 

olarak zaman içinde nasıl değişip geliştiğini gösteren süreçleri inceleyen çok sayıda 

araştırma bulunmamaktadır. Bunun nedeni, uzun süreli araştırmaların çok zaman ve 

para gerektirmesidir (Kağıtçıbaşı, 2012:131). Kağıtçıbaşı (2012:131), uzun süreli 

araştırmaların, belirli bir sayıda deneğin zaman içinde gösterdiği değişimlerini 

incelediğini; yani bunun, aynı deneklerin çeşitli zamanlarda ve farklı durumlarda 

tekrar incelenmesi anlamına geldiğini belirtmiştir. Fakat Kağıtçıbaşı, çoğu zaman bu 

araştırmaların zor olmasından kaynaklı olarak, uzun süreli araştırmalar yerine daha 

ekonomik ve kısa sürede belirli bir gruba bir defada uygulanabilme özelliğinden 

dolayı “kesitsel araştırmalar”ın tercih edilebildiğini vurgulamıştır. 

Tutumlar ve davranışlar arasındaki ilişki bağlamında, sözlü veya sözlü 

olmayan tepkiler arasındaki uygunluk (“tutarlılık”) derecesini tanımlama güçlüğü de 



 

 

142 

dikkat çekmektedir. Başka bir deyişle, birinin yaptıklarıyla, söyledikleri arasındaki 

tutarlılık sorunu söz konusu olabilmektedir. Bir tutum nesnesine karşı sözlü ve sözlü 

olmayan tepkiler, üç tepki kategorisinin (“biliş, duygu, davranış”) herhangi birinden 

kaynaklı olabilmektedir. Fakat, tipik olarak sözlü davranışlar, bilişsel veya duygusal 

öğelerden kaynaklı bir tepki (iç kaynaklı durumun sözlü olarak dışa yansıması); 

sözlü olmayan davranışlar da davranışsal öğeden kaynaklı bir tepki olarak 

değerlendirilmektedir (Ajzen, 1989:244-245). Bir tutum nesnesine yönelik sözlü 

veya sözlü olmayan tepkileri değerlendirmek çok kolay değildir. Çünkü tutumlar, 

bireylerin içsel süreçleri ile ilgilidir. Başka bir ifadeyle, tutumlar “gizli/örtük” 

değişkenlerdir. Dolayısıyla, bir kişinin bir tutum nesnesine yönelik değerlendirmesini 

anlamak istediğimizde, bunu doğrudan gözlemleyerek bir sonuca varmamız her 

zaman mümkün olmamaktadır. Elbette bir kişinin bir tutum nesnesine karşı tutumunu 

öğrenmenin en basit yolu, ona tutum nesnesi ya da konusu ile ilgili soru sormaktır. 

Bireye tutum nesnesi veya konusu ile ilgili soru sormak, açık bir davranışta (tutum 

nesnesine yaklaşma veya kaçınma gibi) işe yarayabilir; fakat ilkesel olarak bireyin 

tutum nesnesine veya konusuna yönelik tepkisi/eğilimi çeşitli birçok değişkenden 

etkilenebilmektedir. Dahası kişinin tutum nesnesi ile ilgili sözlü ifadeleri, açıkça 

sergilediği davranışlarıyla ya da mimikleriyle örtüşmeyebilir (Ajzen, 1989; Bohner 

ve Wänke, 2002:19; Schwarz, 2008:41). Baysal (1981:55) da bireylere herhangi bir 

tutum nesnesi ya da konusu ile ilgili tutumları sorulduğunda, çoğunlukla tam bir 

cevap vermediklerini, yüzeysel ya da yanlış ifadelerde bulunduklarını belirtmektedir. 

Bu nedenle bireylerin tutumlarını öğrenmek için onların düşünceleri, duyguları ve 

tepki eğilimleri konusunda bilgi edinmeye gereksinim vardır. Bu da ancak tutumların 

belli tekniklerle ölçülmesine bağlı olarak elde edilebilmektedir. Bu nedenle, 
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tutumların ölçülmesinin önemi bağlamında, bireylerin tutumlarını önceden bilmek ve 

ona göre önlem almak amacıyla, tutumların ölçülmesine yönelik geliştirilen tutum 

ölçme yaklaşımları da, bireylerin tutumları hakkında bilgi elde etme gereksinimi 

sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, bir sonraki başlıkta, tutumların ölçülmesinde 

kullanılan doğrudan ve dolaylı ölçme tekniklerinin açıklanmasına yer verilmiştir.  

 

II. 3. 3. 2. Tutum Ölçme Yaklaşımları 

Bireylerin belli bir tutum nesnesine karşı tutumları hakkında bilgi elde etmek 

için çeşitli yaklaşımlar/teknikler kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar, genel olarak 

“doğrudan tutum ölçme teknikleri” ve “dolaylı tutum ölçme teknikleri” olmak üzere 

iki grupta ele alınmaktadır.  

 

II. 3. 3. 2. 1. Doğrudan Ölçme Teknikleri 

Doğrudan tutum ölçme yaklaşımında, bireylerin gözlemlenerek elde 

edilemeyen tutumları, onların davranışlarından elde edilmeye çalışılmaktadır. 

Buradaki davranış, sorulara cevap verme veya fikir belirtme biçiminde gerçekleşen 

sözel davranışlardır. Doğrudan ölçme yaklaşımında kullanılan tekniklerin temel ayırt 

edici özelliği, bireyin ölçülmek istenen tutumunun, bireyden gizlenmemesidir (Şerif 

ve Şerif, 1996:510; Güney, 2009:232). 

Doğrudan ölçme teknikleri genel olarak, “Tekli-Maddeler” tekniği ve “Çoklu 

Madde” ölçekleme yöntemleri olarak iki grupta toplanmaktadır. Tutum ve kişilik 

ölçümlerinde yaygın olarak, “tekli maddeler” tekniği yerine, “çoklu madde-multi-

item” ölçeklerinin kullanımı tercih edilmektedir (Ajzen, 2005). En çok tercih edilen 

ve kullanılan “çoklu madde” ölçek teknikleri arasında, Bogardus (1925)’un “Sosyal 
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Mesafe Ölçeği”; Thurstone (1928)’un “Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği”; Likert 

(1932)’in “Toplam Derecelendirme Ölçeği”; Guttman (1944)’ın “Birikimli 

Örnekleme Ölçeği” ve Osgood (1957)’un “Duygusal Anlam Ölçeği” yer almaktadır 

(Sherif ve diğerleri, 1965; Fishbein ve Ajzen, 1975; Baysal, 1981; Şerif ve Şerif, 

1996; Özgüven, 1999; Bohner ve Wänke, 2002; Prislin ve Crano, 2008; Roberts ve 

Jowell, 2008; Tavşancıl, 2010; Kağıtçıbaşı, 2012). “Tekli-Maddeler” ve “Çoklu 

Madde” grubu içinde yer alan bu ölçek türlerinin, içerik, yapı ve temel özellikleri 

aşağıda kısaca açıklanmıştır. Tezin, II. 3. 3. Tutumların ölçülmesi ve tutum ölçme 

yaklaşımları başlığında da belirtildiği üzere “Çoklu Madde” grubu içinde yer alan 

Likert tutum ölçeği ayrı bir başlıkta daha ayrıntılı açıklanmıştır. 

“Tekli Maddeler-Single Items” tekniği, doğrudan ölçme teknikleri içerisinde 

kullanılan en basit yöntemlerden birisidir (Fishbein ve Ajzen, 1975:53; Ajzen, 

1988:8; Bohner ve Wänke, 2002:24). Bu teknikte, bir kişinin (denek), bir tutum 

nesnesine yönelik tutumunu belirlemek için, bireye (denek) tutum nesnesi ile ilgili 

tek bir soru yöneltilmekte ve sayısal bir tepki ölçeği boyunca tepkilerini işaretlemesi 

istenmektedir (Bohner ve Wänke, 2002:24).  

Çoklu madde ölçeklerinden “Bogardus Sosyal Mesafe Ölçeği”, 1925 yılında 

Bogardus tarafından geliştirilen bir sıralama ölçeğidir (Bogardus, 1967:2008). Ölçek, 

çeşitli milliyetlere, dinlere ve ırklara karşı olan sosyal mesafeyi (“uzaklık/reddetme”) 

veya önyargıyı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (Fishbein ve Ajzen, 1975:63). Ölçek, 

olumludan, olumsuza doğru sıralanan 7 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçekte ilişkiler, çok yakından çok uzağa doğru değişmektedir. Bireyin belirli 

bir milliyete, dine ve ırka karşı tutumu, hoşgördüğü ilişkinin yakınlığı/derecesi ile 

ölçülmektedir (Baysal, 1981:83). “Sosyal Mesafe Ölçeği”, bir kişi, grup ya da 
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nesneye beslenen “uzaklık duygusuyla” bunlara karşı olan “olumlu ya da olumsuz 

tutum” arasında bir bağıntı olduğu varsayımına dayanmaktadır (Özgüven, 1999:358).  

“Thurstone Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği”, 1928 yılında Thurstone 

tarafından geliştirilmiştir (Thurstone, 1967, 2008). Thurstone psikofizik ilkelerden 

yaralanarak, ilk olarak “eşleştirilmiş karşılaştırma ölçeği”ni geliştirmiştir. Fakat, bu 

ölçek, madedelerin sayısı arttıkça hantallaşmıştır. Bu nedenle daha kapsamlı ve 

sofistike olan “eşit görünen aralıklar ölçeği” ni geliştirmiştir (Fishbein ve Ajzen, 

1975:68). Thurstone, tutum ölçme tekniklerinde eşit aralıklar kuralını öneren ilk 

araştırmacı olmuştur (Bohner ve Wänke, 2002:28). Thurstone ölçeğinde, genelde 

bütün ölçeklemelerde olduğu gibi ilk önce, bazı tutum nesneleri ile ilgili oldukça 

geniş bir inanç ve niyet ifadelerinin toplandığı bir madde (ortalama 100-150) havuzu 

oluşturulmaktadır. Thurstone, böyle maddelere verilen tepkilerin (bireyin inançları 

veya niyetleri ile ilgili), bireyin tutumunu ifade ettiğini varsaymıştır. Daha belirgin 

bir biçimde açıklamak gerekirse, Thurstone, farklı maddelerle, tutum nesnesine karşı 

farklı olumlu veya olumsuz derecelerin vurgulanabileceğini varsaymıştır. Bu 

nedenle, Thurstone ölçeğinin ana amacı, bir maddeye bir ölçek değeri (puanı) 

atayarak, o maddenin bir değerlendirme genişliği ya da çizelgesi üzerindeki yerini 

belirlemektir (Fishbein ve Ajzen, 1975:68). 

“Guttman Tutum Ölçeği-Birikimli Ölçekleme Tekniği”, İkinci Dünya Savaşı 

sırasında askerlerin görüşlerini saptamak amacıyla yürütülen birçok çalışmadan biri 

olarak; Amerikan askelerinin moralini, diğer başka askeri problemlerini ve 

tutumlarını ölçmek için, Guttman tarafından 1944 yılında geliştirilmiştir (Guttman, 

1967, 2008). Bu tekniğe “Ölçek Analizi” adı da verilmektedir. Ölçeğin temel amacı, 

belli bir evren için, söz konusu tutumun “ölçeklenebilir” olup olmadığını 
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keşfetmektir (Şerif ve Şerif, 1996:522). Başka bir ifadeyle, ölçülen kitlenin yeterli 

çoğunluğunun ölçek sorularına tutarlı bi şekilde tepki gösterip göstermedikleridir. Bu 

şekilde, ifadeler arasında yeterli bir tutarlılık sağlanırsa, ölçek “tek boyutlu” olmakta 

ve güvenilir sonuçlar vermesi beklenmektedir (Baysal, 1981:84). 

“Osgood Duygusal Anlam Ölçeği” de, Osgood, Suci ve Tannenbaum 

tarafından 1957 yılında, pek çok sayıda sıfat çifti veya kavramın ifade ettiği duygusal 

anlamı ölçmek amacıyla geliştirilmiştir (Osgood, 1967:110; Fishbein ve Ajzen, 

1975:73; Bohner ve Wänke, 2002:26). Bu yöntemin esas amacı, tutum konusunun 

birey için ifade ettiği anlamı ölçmekdir (Baysal, 1981:89). Ölçekte ilk olarak, çift 

kutuplu sıfatlar (iyi-kötü; güzel-çirkin gibi) listesi oluşturulmakta ve genellikle bu 

sıfatlar yedi tepki kategorisine ayrılmaktadır (Bohner ve Wänke; 2002:26; Krosnick 

ve diğerleri, 2008:19). Daha sonra bu yöntemin uygulanmasında, yanıtlayıcılara belli 

bir konuyu simgeleyen bir kavram verilmekte ve bu kavramın onun için ifade ettiği 

anlamı, iki ucunda karşıt sıfatlar bulunan yedi başlıklı bir ölçek üzerinde işaretlemesi 

istenmektedir (Baysal 1981:89).  

 

II. 3. 3. 2. 1. 1. Likert Tutum Ölçeği (Toplam Derecelendirme Ölçeği) 

Likert “Toplam Derecelendirme Ölçeği”, Thurston ölçeğinin hazırlanma ve 

uygulama güçlüğünü ortadan kaldırmak için, 1929 yılında Gadner Murphy tarafından 

yürütülen, bir sosyal tutum projesinin parçası olarak, Likert tarafından 1932 yılında 

alternatif bir bakış açısıyla geliştirilmiştir (Likert, 1967, 2008; Fishbein ve Ajzen, 

1975). Likert ölçeği, Amerikan üniversitelerinde çok sayıda öğrencinin, uluslararası 

konular, ırk ilişkileri, ekonomi, politika ve din gibi sosyal konulardaki tutumlarını 

ölçmek amacıyla yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bununlar birlikte, yine aynı 
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amaçla Ölçek, psikologlar tarafından da kullanılmıştır (Likert, 2008:204). Likert 

Ölçeği, diğer ölçeklere göre daha kolay, ekonomik ve kullanışlılığının da yüksek 

olması nedeniyle kullanımı da oldukça yaygındır (Bohner ve Wänke, 2002:26; 

Tezbaşaran, 2008; Tavşancıl, 2010:139). 

Likert Ölçeği’nde de, Thurstone ve Guttman ölçeklerinde olduğu gibi, tutum 

nesnesi ile ilgili inanç ve niyet ifadelerinden oluşan bir madde havuzu 

oluşturulmaktadır (Fishbein ve Ajzen, 1975:71). Likert (1967), tutum 

ifadelerinin/maddelerinin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları 

şu şekilde belirtmiştir: 

1. Ölçekte olgusal durumları gösteren ifadeler yerine, arzu edilen veya 

edilmeyen davranışları ifade eden maddelere yer verilmelidir. Bir başka 

ifadeyle, bir tutum maddesi, tutumları tamamen farklı iki kişi tarafından, 

aynı yanıtı verecek şekilde hazırlanmamalıdır. Dolayısıyla, her iki kişinin 

olgusal ifadelere verdikleri tepkiler, onların tutumlarının bir göstergesi 

olamazlar. Örneğin; “Milletler Cemiyeti, Japon Ordusunun Mançurya’yı 

işgal etmesini önlemede başarısız olmuştur.” veya “Japonlar, 

Mançurya’nın diğer ülkelerle ticari ilişkilerini keserek orada ticari bir 

tekel oluşturmaya çalışmışlardır” ifadelerine hem tamamen Japon yanlısı 

hem de tamamen Çin yanlısı iki farklı birey aynı yanıtı verebilir. Fakat bu 

iki bireyin bu ifadelerin doğruluğuna inanmaları, onların aynı tutum 

içinde olduklarını kesinlikle göstermemektedir. Bu nedenle ölçekte 

olgusal ifadelerden çok, arzu edilen veya edilmeyen ifadeler yer almalıdır. 

Thurstone tarafından da vurgulandığı gibi, ölçek ifadeleri geçmişten çok, 
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halihazırdaki tutumları ifade edecek şekilde hazırlanmalıdır (Likert, 

1967:90). 

2. Her bir madde açık, kısa ve net olmalıdır. İfadelerde çift olumsuzluk 

içeren (Örneğin, çevreye önem verilmemesinden hoşlanmam) veya 

anlaşılması güç ve kafa karıştırıcı kelimeler kullanılmamalıdır. Bir 

kelimede birden fazla yargı ve düşünce bulunmamalıdır. Örneğin, 

“Birleşik Devletler, barışı korumak için gümrük vergilerini kaldırmalı, 

Milletler Cemiyetin’e girmeli ve dünyadaki en büyük kara ve deniz 

kuvvetlerine sahip olmalıdır.” ifadesine bireyin tek bir tepki vermesini 

beklemek olanaksızdır. Bu ifade en az üç ayrı madde olarak bölünmelidir. 

Bununla birlikte maddeler, ölçeğin uygulanacağı grubun anlama düzeyi 

en düşük bireyinden daha düşük düzeyde olmalıdır. Her bir ifadenin 

belirsiz olmasından kaçınılmalıdır (Likert, 1967:90-91). 

3. Genelde, belli bir tutuma sahip olan bireylerin tutum ölçeğine vereceği 

cevapların ölçek aralığının hep bir noktasında yığılması istenir gibi 

görünür. Fakat, Likert tipi ölçeklerde tutumun “olumlu” ya da “olumsuz” 

içeriğini ılımlı biçimde ifade eden maddeler kullanılır.Böylece, maddelere 

tutum boyutunun bir ucundan diğerine doğru, tutuma değişik derecelerde 

sahip olan bireylerin tepkide bulunması sağlanabilir.Bu nedenle, tutum 

ölçeklerinde aşırı uçlardaki tepkileri ifade eden maddelerin bulunması 

gereksizdir. Ayrıca nötr tepkileri ifade eden maddelerin bulunmasına da 

gerek yoktur. Çünkü zaten cevap seçenekleri arasında “Fikrim yok” gibi 

nötr bir tepkiye olanak veren bir seçenek de bulunmaktadır (Likert, 

1967:91; Tezbaşaran, 2008; Tavşancıl, 2010). 
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4. Ölçek cevaplanırken, bireylerin maddeleri boş bırakmasını veya 

basmakalıp tepkiler vermesini önlemek için, ölçek maddelerinin yarısı 

olumlu diğer yarısı da olumsuz ifadelerden oluşmalıdır. Bir konuda aşırı 

uçta eğilimleri olan bir birey, o konu ile ilgili tutum ölçeğindeki 

maddelerin yarısına “tamamen katılıyorum” diğer yarısına da “kesinlikle 

katılmıyorum” şeklinde cevaplayabilmelidir. Örneğin, İngilizce dersine 

ilişkin bir tutum ölçeğindeki, “İngilizce öğrenmek çok zevklidir” olumlu, 

“İngilizce’nin adını bile duymak canımı sıkıyor” olumsuz ifadeyi 

belirtmektedir. Böyle hem olumlu hem de olumsuz maddeler, bireylerin 

hep aynı yönde “evet” veya “hayır” yanıtını verme eğilimlerini kontrol 

etme olanağı tanımaktadır (Likert, 1967:91; Tavşancıl, 2010:144). 

5. Eğer ölçekte çoktan seçmeli ifadeler kullanılıyorsa, her madde sadece tek 

bir tutum değişkenini/öğesini içermelidir (Likert, 1967:91). 

“Likert Ölçeği”, yukarıda açıklanan unsurlar doğrultusunda, tutumları 

ölçülecek bireylerin tepkide bulunacakları tutum konusuyla ilişkili olumlu ve 

olumsuz ifadelerden oluşturularak hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan ölçek, 

öncelikle ön deneme amacıyla, yanıtlanmak üzere deneklere verilmekte ve 

deneklerden maddelerin karşısında bulunan beş şıkka, “Tamamen katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Karasızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” ne 

ölçüde katılıp katılmadıklarını işaretlemeleri istenmektedir. Böylelikle denekler, 

tutum konusuna karşı dereceler biçiminde tepkide bulunmaktadırlar. Başka bir 

ifadeyle ölçeği cevaplayan birey ölçekte yer alan maddelere tepkide bulunurken, her 

maddenin kapsamına ilişkin tutumunun derecesini de bildirmektedir. Ölçeği 

yanıtlayanlardan elde edilen cevapların puanlanması, şiddet derecesine göre aşırı 
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olumlu olana 5 “Tamamen katılıyorum” ve aşırı olumsuz olana 1 “Tamamen 

katılmıyorum” verilerek hesaplanmaktadır. Ölçek puanı da bu derecelerin 

toplamından oluşmaktadır (Likert, 1967, 2008; Fishbein ve Ajzen, 1975:72). Bu 

şekilde elde edilen toplam puandan sonra, her bir madde arasındaki korelasyon 

hesaplanmaktadır. Toplam puanla yeteri kadar korelasyon bulunmayan, yani 

ölçekteki diğer maddelerle aynı şeyi ölçmeyen maddeler ölçekten çıkarılmaktadır 

(Krech ve Crutchfield, 1948).  

Likert Ölçeği’nde çeşitli katılma derecelerini gösteren seçenekler, her 

maddenin altında ya da karşısında sayısal bir derecelendirme olarak verilmekte, 

ölçeği alan birey tutumla ilgili maddeyi okuduktan sonra verilen derecelerden birini 

seçmektedir (Özgüven, 1999:362). Bir örnekle açıklamak gerekirse (Özgüven, 

1999:362): 

Maddeler     Derece 

1. Başarı gerçek yetenekten çok şansa bağlıdır   5   4   3   2   1 

2. Çalışma isteği olanın başarı şansı da yüksektir  5   4   3   2   1 

Likert Ölçeği’nin avantajları arasında, hazırlanmasının ve kullanılmasının 

kolay olması; beş seçenekli cevaplama olanağı sunarak, daha fazla ve ayrıntılı bilgi 

elde etmeyi sağlaması ve diğer ölçeklere göre geçerlik ve güvenirlik düzeylerinin 

biraz daha yüksek olmasıdır (Krech ve Crutchfield, 1948; Baysal, 1981:81-82; 

Özgüven, 1999:363). Likert Ölçeği, bu avantajlarının yanı sıra birkaç açıdan da 

eleştirilmektedir. Ölçeğe yöneltilen eleştirilerden birisi, ölçekten elde edilen toplam 

puanın kesin bir değeri belirtmemesi şeklindeki görüştür. Çünkü aynı toplam puana, 

değişik puanların toplamı ile de ulaşılabilmektedir. Ancak bu sorunu, ölçekteki 

maddeleri tek tek değerleyerek ortadan kaldırmak mümkündür ve bu şekilde de 
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analiz yapılabilmektedir. Likert Ölçeğ’e yöneltilen diğer bir eleştiri de, bu ölçekte 

sıfır noktasına gelen bir karşılığın bulunmamasıdır. Beş’li bir ölçekte “Kararsızım” 

şıkkının puanı 3’tür. Bu “3” sayısı sıfır noktasını ifade etmemektedir. Dolayısıyla, 

tutumları yakın olanların biraz olumlu ya da biraz olumsuz olduğunu ayırt etmek 

güçleşmektedir (Baysal, 1981:82). 

 

II. 3. 3. 2. 2. Dolaylı Ölçme Teknikleri 

Doğrudan ölçme yaklaşımında birey, ölçülmek istenen tutum hakkında bilgi 

sahibi olurken, başka bir deyişle ölçülmek istenen tutum bireyden gizlenmezken; 

dolaylı ölçme tekniklerinde, birey tutumunun ölçüldüğünün farkında değildir 

(Fishbein ve Ajzen, 1975:89; Bohner ve Wänke; 2002:34). “Dolaylı ölçme teknikleri, 

doğrudan ölçme teniklerine göre daha az yapılandırılmışlardır” (Baysal, 1981:100). 

Tutum değişimlerinin deneysel olarak incelenmesi söz konusu olduğunda da önemli 

bir ölçme aracı olarak kullanılabilen dolaylı ölçme tekniklerinin üstün yönlerinden 

biri, tutumun kendisini etkilemeden ölçülmesine olanak tanımasıdır. İkinci bir 

üstünlüğü de, ölçmenin amacının denekten gizlenebilmesidir (Krech ve Crutchfield, 

1948). “Bu şekilde deneğin tepkilerinin daha doğal olacağı varsayılmaktadır. Bu 

nedenle ölçme yöntemleri ne kadar gizli olursa, elde edilecek sonuçların da o derece 

gerçeğe yakın olacakları düşünülmektedir” (Baysal, 1981:100). 

“Davranışın gözlenmesi”, “görüşme”, “klinik mulâkatlar”, 

“yansıtmacı”/“projektif” yöntemler, “Hammond’ın hatalı seçenek tekniği” veya 

“bilgi testi”, “kişisel belgeler tekniği” gibi birçok dolaylı ölçme tekniği 

bulunmaktadır (Campbell, 1967; Fishbein ve Ajzen, 1975; Şerif ve Şerif, 1996; 



 

 

152 

Bohner ve Wänke; 2002; Tezbaşaran, 2008). Dolaylı ölçme teknikleri, araştırmacının 

yaratıcılığına bağlı olarak çeşitlenmektedir (Kağıtçıbaşı, 2012).  

Bu tez kapsamını aşacağı için dolaylı ölçme tekniklerinin tümüne yer vermek 

mümkün olmamıştır. Bununla birlikte, bu tekniklerin birkaçını açıklamak, dolaylı 

ölçme tekniklerinin daha iyi anlaşılmaları açısından yararlı olacaktır. Dolaylı ölçme 

teknikleri içinde klinik çalışmalarda en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi 

“yansıtmacı”/“projektif” tekniktir. Bu teknik, doğrudan ölçme teknikleri veya basit 

ölçeklerin yetersiz kaldığı; doğrudan ölçme tekniklerinin görünüşteki içerikle 

ilgilendikleri ve tutumların derin ve çoğu zaman bilinç dışı dinamiklerine 

inemedikleri bakımından eleştirilmeleri sonucu, tutumların ölçülmesinde alternatif 

bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır (Krech ve Crutchfield, 1948). “Yansıtmacı 

teknik”, bireylerin, yapılandırılmamış ve belirsiz materyaller ve uyarıcıları nasıl 

yorumladıklarının değerlendirmesini içermektedir. Bu teknikte bireye (denek), tutum 

konusu ile ilgili gazete veya dergide çıkan fotoğraflar veya resimler gösterilmekte ve 

bunları yorumlamaları istenmektedir. Burada amaç, deneklerin tutum konusu ile ilgili 

zihinlerindeki örtük düşünceleri veya gizli duyguları, farkında olmadan ortaya 

çıkarmaktır (Bohner ve Wänke; 2002:35). Örneğin; Proshansky 1943 yılında, işçi 

sorunları hakkındaki tutumları ölçen bir “yansıtmacı” teknik olarak “Tematik 

algı”/“Thematic apperception” testini kullanmıştır (Campbell, 1967:164). 

Proshansky, gazete ve dergilerden işçi sorunlarıyla ilgili çeşitli toplumsal çatışma 

durumlarını tasvir eden, işçilerin durumu hakkında karanlıkta kalan (yani işçi 

hareketinin ne başarısını ne de başarısızlığını gösteren) resimleri bulup seçmiştir. 

Üniversite öğrencilerine bu resimler kısa aralıklarla gösterilmiş, her resimden sonra 

resmin temsil ettiği şeyi ayrıntılarıyla anlatmaları ve resimle ilgili bir hikaye 
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kurmaları istenmiştir. Proshansky’nin aynı resme karşı gösterilen tepkiler arasından 

seçtiği aşağıdaki iki örnek, bu teknikle teşhise yarayan ipuçları elde etmenin 

mümkün olduğunu göstermiştir (Krech ve Crutchfield, 1948). 

 

“Yardıma muhtaç, sefil kılıklı bir adamın evi. Bu sahnede görülen kulübe 
belki de güneyde bir yerlerdedir. İşsiz kalmış bir işçinin evi de olabilir. Son 
derece kötü şartlar altında bulunan bir mesken. Acaba hükümet bu 
zavallılara neden yardım etmez? Basit işçiler her zaman unutulurlar, kendi 
hallerine bırakılırlar.” (Krech ve Crutchfield, 1948, s.281’de aktarıldığı gibi) 
 

Denek tarafından işçi sorunlarıyla ilgili yapılan yukarıdaki yorum, deneğin 

emekçi yanlısı bir tutum sergilediğini göstermektedir. Diğer deneğin, resim ile ilgili 

yorumu aşağıdaki gibidir. 

“Karmaşık bir odanın resmi, ortada soba var. Solda kadın duruyor, adam ise 
sobanın yanında, yanlarında da bir çift çocuk var. “Fakir” dediğimiz 
kimselere ait bir oda. Pis, düzensiz insanlar, pislik içinde oturmaktan 
memnun görünüyorlar.” (Krech ve Crutchfield, 1948, s.281’de aktarıldığı 
gibi) 
 

İkinci denek tarafından yapılan bu yorum, deneğin emekçi karşıtı bir tutuma 

sahip olduğunu göstermektedir. Bu tepkiler, üç uzman hakem tarafından, işçilerin 

lehinde ve aleyhinde tutumları açıklamaları bakımından değerlendirilmişlerdir. Şerif 

ve Şerif (1996), işçi sorunlarıyla ilgili bu iki tepkinin, deneklerin görüşlerini kısmen 

de olsa açık bir şekilde ortaya koymasına rağmen, tüm tepkilerin bu kadar açık 

olamayacağını belirtmektedir. Şerif ve Şerif (1996)’e göre, bu iki uç tepki arasında 

sayısız derece bulunmaktadır. Bu da ciddi puanlama güçlüklerine yol açabilmekte, üç 

ya da daha fazla hakem tarafından değerlendirilse bile, bu güçlükleri ortadan 

kaldırmada yetersiz kalabilmektedir. Bununla birlikte, Proshansky, araştırmasında 

her deneğin bu değerlendirmede aldığı puanları, işçilere karşı tutumları ölçmek 

amacıyla geliştirilmiş bir doğrudan tutum ölçeğindeki puanları karşılaştırmış ve bu 
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her iki puan arasında .77 ve .67 korelasyon olduğunu tespit etmiştir (Campbell, 

1967:164). Krech ve Crutchfield (1948), bu sonuca göre, resimlerin algı ve 

yorumuna dayanan “yansıtmacı-projektif” tekniğinin, doğrudan ölçme tekniğinde 

olduğu gibi, işçilerle ilgili tutumların ölçülmesine ve bireyler arasındaki farklılıkları 

belirlemeye yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir.  

LaPiere (1967), 1930 yılında başladığı ve iki yıl boyunca sürdürdüğü 

araştırmasında “davranışın gözlenmesi” tekniğini kullanarak, Amerikalıların 

Çinlilere karşı tutumlarını incelemiştir. Bu araştırmalarından birinde, hoş görünüşlü, 

çekici, genç bir Çinli karı koca ile Amerika’daki 66 otel, motel ve 184 lokantaya 

gitmişlerdir. Gittikleri her yerde kabul edilmişlerdir ve kendilerine hizmet edilmiştir. 

Bu ilk deneyden altı ay sonra, LaPiere, genç Çinli çift ile gittikleri otel, motel ve 

lokantaya, bu kez mektup yazarak bir anket göndermiştir. Bu ankette daha önce 

gidilen heryere, LaPiere rezervasyon yapmak isteğini belirtmiş ve “kurumularında 

misafir olarak Çinli müşterileri kabul edip edemeyecekleri” şeklindeki soruyu 

yöneltmiştir. Mektubu ancak yarısı cevaplamıştır ve bunların %92’si “hayır” yanıtını 

vermiştir. Sadece bir tanesi “evet” yanıtını vermiştir. Geri kalan yerler de net bir 

yanıt vermemiştir (LaPiere, 1967). Bu araştırma, daha önce gösterilen olumlu 

davranış ile daha sonra belirtilen olumsuz tutum arasında bir çelişki olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. LaPiere, araştırmada, tutumun mektup ya da telefonla belirtildiğini; 

davranışın ise yüzyüze bulunma ortamında ortaya çıktığını ve bu nedenle 

tanımadığımız birini mektup ya da telefonla reddetmenin daha kolay olabildiğini 

vurgulamıştır. Bu araştırma ile ortamın davranışı belirlemede tutumdan daha etkili 

olabileceği görülmüştür (Kağıtçıbaşı, 2012:117). 
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Dolaylı tutum ölçme yaklaşımları ile ilgili verilen bu teknikler (“yansıtmacı” 

ve “davranışın gözlenmesi”) dışında, “yüz ifadeleri”, “jestler”, “mimikler”, “ses 

tonu” gibi duygusal ifadelerin gözlenmesi (Krech ve Crutchfield; 1948), insanların 

sosyal ilişkilerde sevgi, kavga gibi durumlarda mekanı kullanma tarzlarını 

“gözlemleme” gibi daha birçok dolaylı tutum ölçme tekniği bulunmaktadır 

(Kağıtçıbaşı, 2012:153). Bu tekniklerin hepsinde temel yaklaşım, deneklerin 

dikkatini çekmeden ve onları etkilemeden, dolaylı olarak onların tutumlarını 

ölçebilmektir. Bütün bu tutum ölçme yaklaşımları genel olarak değerlendirildiğinde, 

doğrudan ölçme tekniklerinin yanı sıra, dolaylı tutum ölçme teknikleri kullanılarak 

da, tutumlar ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilebileceği görülmektedir. 

 



III. BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmada lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine ilişkin kavramlarını 

(varsa kavram yanılgılarını), tutumlarını ve düşüncelerini ortaya çıkartmaya yönelik 

veriler, nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılarak elde edilmeye 

çalışılmıştır. Dolayısıyla bu bölümde, hangi araştırma deseninin seçildiği ve nasıl 

uygulandığı; nitel ve nicel verilerin elde edilmesi ve verilerin çözümlemesinde hangi 

tekniklerin kullanıldığı; nitel araştırma sorularının hazırlanma aşamaları; “Bilgi 

Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ”nin geliştirilme aşamaları ve 

ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları ile ilgili bilgiler kapsamlı bir şekilde 

sunulmuştur. 

 

III. 1. Araştırma Deseni 

Araştırmada gerekli kuramsal temeli oluşturabilmek, bu alanda yapılan 

çalışmaları saptayabilmek ve uygun araştırma desenini belirleyebilmek amacıyla 

kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu literatür taraması sonucunda, tez 

konusuna uygun araştırma deseni belirlenmiştir. Bu bağlamda, konuya uygunluğu 

açısından araştırma desenlerinden iki yaklaşım benimsenmiştir. Benimsenen 

araştırma yaklaşımlarından ilki, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan 

kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), tutumlarının (ayrıca karma yöntem 

araştırma deseni içinde de bahsedildi) ve düşüncelerinin tespit edilmesi amacıyla 

yararlanılan, nitel araştırma desenlerinden “Olgubilim –Phenomenology” yöntemidir. 
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“Olgubilim” araştırmalarının temel amacı, bireylerin bir olgu (günlük deneyimler 

veya politikalar, kızgınlık, keder gibi duygusal durumlar, vb. bireyin deneyimlediği 

her şey) ile ilgili deneyimlerinin özünü/anlamını, doğrudan bireyin kendisinden 

derinlemesine elde etmektir (Creswell, 2007:58). Böylelikle, olgubilim araştırması, 

bir araştırmacının, bireylerin bir olgu ile ilgili var olan deneyimlerini (algı, düşünce, 

his, kavram, niyet vb.) araştırması esnasında; araştırmacıya sağladığı verilerle, 

araştırmaya konu olan bireyler hakkındaki bilgisinin artmasına olanak tanımaktadır 

(Moustakas, 1994). Olgubilim araştırması ile, birkaç bireyin bir kavram veya olgu ile 

ilgili yaşanılan ortak deneyimleri betimlenebileceği gibi; tek bir bireyin yaşantısına 

odaklanılarak da derinlemesine bilgi elde edilebilmektedir (Creswell, 2007).  

“Olgubilim araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir.” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011:74). Başka bir ifadeyle, olgubilim araştırmalarında 

veriler, olguyu deneyimleyen bireylerin kendisinden elde edilmektedir. Böylelikle 

veriler, sıklıkla katılımcılarla derinlemesine ve çoklu yapılan görüşmeler yoluyla 

sağlanmaktadır (Creswell, 2007:61). Görüşme sonucunda elde edilen verilerin 

analizi, bireylerin olgu ile ilgili deneyimlerinin özünü ve ortak temaları bulmak için 

yürütülmektedir (Padgett, 2008:35). Olgu ile ilgili bu deneyim ve ortak temaların 

bulunmasında da yaygın olarak içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. Olgubilim 

araştırmasında, içerik analizi ile verilerin kavramsallaştırılması ve olguyu 

tanımlayabilecek temaların, kategorilerin ve alt kategorilerin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. İçerik analizi ile elde edilen sonuçlar betimsel bir anlatımla 

sunulmakta ve sık sık doğrudan alıntılara (katılımcıların görüş ve yorumlarına) yer 

verilmektedir. Elde edilen bulgular ortaya çıkan temalar çerçevesinde açıklanmakta 

ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 
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Araştırma deseninin seçilmesinde benimsenen yaklaşımlardan ikincisi de, 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerine ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılması 

aşamasında, hem nitel (görüşme) hem de nicel (Likert tipi tutum ölçeği) yöntemlerin 

birlikte değerlendirildiği “Karma Yöntem-Mixed Method- Araştırma Deseni’ dir. 

“Karma yöntem araştırma deseni”, tekli bir çalışmada veya bir araştırma 

programında verilerin toplanmasında, analiz edilmesinde, bulguların 

birleştirilmesinde ve bulgulardan sonuç çıkarılmasında, hem nicel hem de nitel 

yaklaşımların ve yöntemlerin birlikte kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

(Creswell, 2008:552; 2014:14-19; Teddlie ve Tashakkori, 2009:7). 

Tanımdan da takip edilebileceği gibi “karma yöntem araştırma deseni”, hem 

nitel hem de nicel verilerin ikisinin de bir arada bulunduğu durumlarda 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu tez çalışmasında, üniversite öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili tutumlarının ortaya çıkarılmasında, “karma yöntem 

araştırma deseni”nin kullanılmasıyla, her iki tip (nitel ve nicel) veri setinden de 

yararlanarak araştırma sorularının ve probleminin daha iyi anlaşılmasının sağlanması 

hedeflenmiştir. Örneğin nicel veriler, çok büyük bir kitlenin bir konu hakkındaki (bir 

ürünü satın alma gibi) eğilimlerini tanımlamaya gereksinim duyulduğunda, 

istatistiksel olarak analiz etmeyi sağlayacak çeşitli ölçme araçları (anket, tutum 

ölçekleri, ilgi envanterleri gibi) kullanılarak elde edilebilmektedir. Ancak; açık uçlu 

görüşmeler gibi doğrudan bireylerin kendileriyle temasa geçilerek, kendi 

cümlelerinden elde edilen nitel veriler, karmaşık resmin daha iyi anlaşılmasına ve 

konu hakkında farklı bakış açıları kazandırılmasına yönelik önemli bilgilerin 

sağlanmasına olanak tanımaktadır (Creswell, 2008, 2014). Bu nedenle, bu 

araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarının ortaya 
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çıkarılmasında daha geniş bir kitleden, nicel verilerin elde edilmesi için nicel ölçme 

araçlarından 5’li Likert tipi tutum ölçeği; daha dar ve sınırlı katılımcı (öğrenci) ile 

daha derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla nitel veri toplama yöntemlerinden, yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Bu tez çalışmasında kullanılan araştırma yöntemi ve deseni aşağıdaki 2. 

Tablo’da gösterildiği gibi özetlenebilir. 

 

2. Tablo: Tezde kullanılan araştırma yöntemi ve deseni 
 

  

Kavram 
ve (Kavram  

yanılgısı) 
Tutum Düşünce 

Araştırma Yöntemi   

Nitel х х х 

Nicel   х   

Araştırma Deseni   
Olgubilim 

(Phenomenology) 
Nitel 

х х х 

Karma Yöntem 
(Mixed Method) 

Nicel+Nitel 
  х   

 

Sonraki başlıklarda sırasıyla, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile 

ilgili kavramlarının, tutumlarının ve düşüncelerinin ortaya çıkarılması için kullanılan 

nitel ve nicel veri toplama ve çözümleme tekniklerine ve bu tekniklerin uygulanması 

esnasında gerçekleştirilen her bir aşamaya ilişkin bilgiler kapsamlı bir şekilde 

sunulmuştur. 
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III. 2. Nitel Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemi 

Nitel araştırma yöntemleri, 1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların 

başlarında, sosyal ve insan bilimleri alanında, geleneksel nicel araştırmalara alternatif 

olarak kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, araştırmacılar tarafından özellikle 

1900’lü yılların ortalarında, yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Creswell, 

2008, 2014). Nitel araştırma ile ilgili çalışmaların kökeni, antropoloji, sosyoloji, 

insan bilimleri, felsefe ve dil bilimleri gibi alanlarda yapılan araştırmalara 

dayanmaktadır (Padgett, 2008; Creswell, 2014). 

Nitel araştırmalarda temel yaklaşım, sosyal veya insan sorunlarına bağlı 

olarak, bireyin veya grupların düşüncelerini, yargılarını, tutumlarını, algılarını, 

görüşlerini vb. tümevarımsal ve bütüncül bir biçimde ortaya çıkartmak ve analiz 

etmektir (Creswell, 2008, 2014; Padgett, 2008 ). Bu bağlamda, nitel araştırmalarda 

doğrudan bireye odaklanılmakta ve bireyin içsel süreçleri derinlemesine 

incelenmektedir (Padgett, 2008). 

“Nitel araştırmalarda en yaygın kullanılan veri toplama yöntemleri, görüşme 

(odak grup görüşmesi de dahil), gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesidir. Nitel 

araştırmalarda toplanan veriler de gözlem notları, görüşme kayıtları, dokümanlar, 

resimler ve diğer grafik sunumlar (çizimler, tablolar, vb.) şeklinde çeşitlilik 

göstermektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 2011:40-41). Nitel araştırmalarda, araştırmaya 

katılanlardan elde edilen çok sayıdaki bu veriyi (katılımcıların sözleri, kelimeleri 

veya resimler) analiz etmek için, çalışılan ana olguyu tanımlayan ve karmaşık resmi 

ortaya çıkartmaya yarayan, zengin içerikli temalar ve geniş kategoriler 

oluşturulmaktadır. Araştırma bulguları da, olgu ile ilgili betimlenen bu tema, kod ve 

kategoriler kullanılarak yorumlanabilmektedir (Creswell, 2014:57). Başka bir 
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ifadeyle, nitel araştırmalarda verilerin çözümlenmesinde genellikle “içerik 

analizi”/“content analysis” yöntemi kullanılmaktadır. 

Bu tez çalışmasında da lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var 

olan kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), tutumlarının (nitel ve nicel) ve 

düşüncelerinin ortaya çıkartılmasında, nitel araştırma yöntemlerinden “görüşme”; 

verilerin çözümlenmesinde de “içerik analizi”/“content analysis” tekniği 

kullanılmıştır. Devam eden başlıklarda, bu tez çalışmasında nitel araştırma ile ilgili 

belirlenen çalışma grubunun; nitel araştırma sorularının hazırlanması ve uygulanması 

aşamalarının açıklanmasına yer verilmiştir. 

 

III. 2. 1. Çalışma Grubu 

Nitel verilerin elde edilmesi için çalışma grubunun belirlenmesinde nicel 

araştırmalarda olduğu gibi katı ve kesin kurallar yoktur. Örneğin, bir durum 

çalışmasında (“case study”), öyleki çok yönlü durum çalışmalarında bile küçük bir 

çalışma grubu tercih edilebilmektedir. Bazı çalışmalarda ise, araştırma tek kişi ile 

bile yapılabilmektedir. “Kuram oluşturma”/“grounded theory” çalışmalarında daha 

büyük çalışma grubu tercih edilmektedir; ancak yine de bu sayı nicel 

araştırmalardaki sayının oldukça altındadır. Derinlemesine araştırmayı amaçlayan 

“olgubilim”/“phenomenology” araştırmalarında da yaygın olarak 6-10 olması 

gerektiği belirtilen çalışma grubunun büyüklüğü, olanaklar izin veriyorsa daha da 

artırılabilmektedir (Padgett, 2008:56).  

Nitel araştırmalarda çalışma grubuna ilişkin bir başka yaklaşım da, araştırma 

için gerekli olan çalışma grubu sayısının genellikle çalışmada ilerledikçe; yeni 

kategoriler, temalar ortaya çıktıkça veya araştırmadan elde edilecek veriler 
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bittiğinde; bir başka ifadeyle kavramlar ve süreçler tekrar etmeye başladığında 

“doyum noktası”/“saturation” ortaya çıkmasıdır (Marshall, 1996:523; Padgett, 

2008:171-172). Başka bir deyişle, “araştırmacı nitel veri toplarken çalışma grubunun 

ne kadar büyük olacağından emin değildir. Ancak araştırmacı, ortaya çıkan 

kavramlar ve süreçler birbirini tekrar etmeye başladığı zaman, yeterli sayıda veri 

kaynağına (örneğin bireyler) ulaştığına karar verebilmektedir” (Yıldırım ve Şimşek, 

2011:115). Bu tez çalışmasında da veriler tekrar etmeye başlayınca, diğer bir 

anlatımla doyum noktasına ulaşıldığına karar verilince görüşmelere son verilmiştir.  

Araştırmada, nitel yöntem (“yarı yapılandırılmış görüşme”) için çalışma 

grubu, Ankara Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerinde (Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi), “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği”nin uygulandığı bölüm ve sınıflarda, ölçeği yanıtlayan gönüllü öğrenciler 

arasından seçilmiştir. Çalışmanın desenlerinden birinin karma yöntem araştırma 

deseni olması nedeniyle, yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan öğrencilerin, tutum 

ölçeğini yanıtlayanlar içinden olması gerekmektedir. Böylelikle araştırmanın tutum 

ile ilgili varsayımı, hem nitel hem de nicel açıdan aynı çalışma grubu içinde test 

edilmiş olabilecektir. Bu çerçevede, nitel yöntem (“yarı yapılandırılmış görüşme”) 

için belirlenen çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bölümlere ve sınıflara göre 

dağılımı 3. Tablo’da verilmiştir. 
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3. Tablo: Yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımları 
 

    Bölüm Adları N 

FAKÜLTELER 

DTCF 

Psikoloji (3) 

15 

Bilgi ve Belge Yönetimi (5) 

Antropoloji (1) 

Sosyoloji (2) 

Coğrafya (2) 

Halkbilim (1) 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (1) 

EĞİTİM 
BİLİMLERİ 

Okul Öncesi Öğretmenliği (1) 

4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2) 

Sınıf Öğretmenliği (1) 

İLETİŞİM Halkla İlişkiler ve Tanıtım (1) 1 

SİYASAL 
BİLGİLER 

İktisat (2) 
5 

Uluslararası İlişkiler (3) 

İLAHİYAT Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları (2) 2 

  Toplam   27 
 

3. Tablo’da da görüldüğü gibi, Hukuk Fakültesi’nden görüşmeye katılan 

gönüllü öğrenci olmamıştır. Görüşmeye katılan toplam 27 öğrenciden 2’si 1. sınıf, 

7’si 2. sınıf, 2’si 3. sınıf ve 16’sı da 4. sınıftadır. 27 kişiden 16’sı kadın, 11’i erkektir. 

 

III. 2. 2. Nitel Veri Toplama Tekniği 

Araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan 

kavramlarını (varsa kavram yanılgılarını), tutumlarını ve düşüncelerini (tutum dışı 

düşüncelerini) tespit etmek amacıyla, nitel veri toplama yöntemi olarak “yarı 

yapılandırılmış görüşme” tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte, ilk olarak araştırmacı 

önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme formunu hazırlamaktadır. “Yarı 

yapılandırılmış görüşme” tekniği sayesinde, araştırmacı görüşmenin akışına bağlı 

olarak daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla, gerekli gördüğü zamanlarda değişik yan 

ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilmekte ve kişinin yanıtlarını 
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açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilmektedir (Clifford, French ve Valentine, 

2010; Wildemuth, 2009:233; Türnüklü, 2000:547; Karasar, 2010:167-168).  

Bu çalışmada da, öğrencilerle görüşme esnasında, özellikle bazı katılımcıların 

çekingen tavırlarından dolayı, sorulara verdikleri kısa ve yetersiz yanıtları açmak için 

ek sorular sorulmasına gerek duyulmuştur. Bazen de katılımcılar, konu ile görüşme 

esnasında yüzleşdikleri/karşılaştıkları için, o anda istenen düzeyde yeterli 

açıklamalarda bulunamamışlardır. Böyle durumlarda, araştırmacı tarafından 

katılımcılara, araştırmanın niteliğini ve yönünü bozmayacak şekilde, konu ile ilgili 

kısa bilgiler verilmiş ve ek sorular yöneltilmiştir. Bu sayede, katılımcının konuyu 

daha iyi anlaması sağlanmış ve daha kapsamlı yanıtlar/veriler elde edilebilmesine 

çalışılmıştır. 

 

III. 2. 3. Görüşme Sorularının Hazırlanma Aşaması 

Daha önceki başlıklarda da belirtildiği gibi lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili var olan kavramlarını (varsa kavram yanılgılarını), tutumlarını ve 

düşüncelerini tespit etmek amacıyla, veri toplama yöntemi olarak “yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Görüşme soruları literatür taraması 

yapılması, pilot çalışmaların uygulanması, uzman görüşleri ve gerekli izinlerin 

alınması gibi bazı aşamaların gerçekleştirilmesi sonucu hazırlanmıştır. Bu başlıkta 

görüşme sorularının hazırlanması aşamasında gerçekleştirilen işlemler/adımlar 

açıklanmıştır. 
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III. 2. 3. 1. Literatür Taraması 

Bu tez çalışması için tasarlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları 

hazırlanırken öncelikle, Kuhlthau’nun bilgi arama süreçleri modeli ile ilgili doğrudan 

Kuhlthau’nun kendi çalışmaları, kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. Bilgi arama süreçleri ile ilgili Kuhlthau’nun çalışmaları dışında 

diğer ilgili literatür de kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve çalışmamıza yararlı olacak 

bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca, görüşme sorularının hazırlanması için incelenen bilgi 

arama süreçleri literatürüne paralel olarak, görüşme sorularının nasıl hazırlanacağı, 

görüşmenin temel özellikleri, görüşme formunun nasıl hazırlanacağı, görüşmenin 

nasıl yapılacağı, verilerin nasıl yorumlanacağı gibi bilgileri içeren görüşmeye 

yönelik literatür de kapsamlı olarak incelenmiştir. 

 

III. 2. 3. 2. Pilot Çalışma 

Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme sorularının geliştirilmesi için üç 

pilot uygulamadan yararlanılmıştır. Bu üç pilot uygulama ile ilgili bilgilere aşağıda 

ayrı başlıklar halinde yer verilmiştir. 

 

III. 2. 3. 2. 1. Birinci Pilot Uygulama 

İlk aşamada bilgi arama süreçleri ile ilgili literatürden (Kuhlthau, 1988, 1991, 

1993; Valentine, 1993; Kracker, 2002, Kracker ve Wang, 2002) yararlanılarak, 5 

açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bu soruları kolay anlaşılabilirlik, kapsam ve içerik, 

elde edilmek istenen verilerin sağlanabilirliği vb. açılardan test etmek amacıyla 

sorular, araştırmacının çalıştığı “Mimarlar Odası Kütüphanesi” ne 25-30 Mart 2012 

tarihleri arasında gelen, gönüllü 31 üniversite öğrencisine (çeşitli üniversitelerin 
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mimarlık; iç mimarlık ve çevre tasarımı; peyzaj mimarlığı; restorasyon ve sanat tarihi 

bölümlerinde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri) dağıtılmış ve 

öğrencilerden görüşlerini dağıtılan kağıtlara yazmaları istenmiştir. Ancak 

kütüphaneye kendi araştırmaları için gelen öğrencilerin zamanları kısıtlı olduğu için 

soruları kapsamlı olarak yanıtlamadıkları/yanıtlayamadıkları görülmüştür. Fakat yine 

de soruların yanıtlarından soruların biraz daha geliştirilmesi yönünde önemli ipuçları 

elde edilmiştir. 

 

III. 2. 3. 2. 2. İkinci Pilot Uygulama 

Birinci pilot uygulamada elde edilen ipuçları ışığında sorular yeniden ele 

alınmış ve yine literatürden de yararlanılarak daha detaylı veri elde etmek amacıyla 

geliştirilmiş ve soru sayısı artırılmıştır. Yeni soruları ve elde edilecek verileri test 

etmek amacıyla, yine araştırmacının çalıştığı Mimarlar Odası Kütüphanesi’ne gelen 

öğrencilerden -bu kez “görüşme” için- gönüllü olanlar seçilmiştir. Gönüllü olan 9 

öğrencinin her biri ile 16.11.2012-29.12.2012 tarihleri arasında “bire bir görüşme”/ 

“One-on-One Interviews” gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık bir saat 

sürmüştür. Görüşmeler esnasında öğrencilerden sorular hakkında (anlaşılırlık, 

kapsam vb.) önerilerde bulunmaları da istenmiştir. Bu ikinci pilot çalışma ile soru 

sayısı 9’a çıkarılmıştır. 

 

III. 2. 3. 2. 3. Üçüncü Pilot Uygulama  

İlk iki pilot çalışma ağırlıklı olarak çeşitli üniversitelerin mimarlık 

fakültelerinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 

sorulara nihai halinin verilmesi amacıyla, bu tezin çalışma grubunu temsil eden 
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öğrencilerle de görüşme yapılarak ikinci pilot çalışma sonunda hazırlanan 9 sorunun 

test edilmesi gereği doğmuştur. Bu amaçla, kolay ulaşılabilirlik bakımından DTCF 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde 2012/2013 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar 

Dönemi’nde, 13 gönüllü bölüm öğrencisiyle görüşülmüştür. Görüşmeler, 14.03.2013 

-06.04.2013 tarihleri arasında, öğrencilerin ders saatleri dışında ve onlara uygun olan 

zamanlarda Mimarlar Odası Kütüphanesi’nde, her bir katılımcı ile bire bir ve 

ortalama bir buçuk saatlik sürelerde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler esnasında da 

öğrencilerden sorular hakkında (anlaşılırlık, kapsam vb.) önerilerde bulunmaları 

istenmiştir. Görüşme esnasında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulmuş ve rahat 

bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

III. 2. 3. 3. Uzman Görüşü Alınması  

Üçüncü pilot çalışma sonucunda sorular kapsam, alınan yanıt ve içerik 

açısından, araştırmacı dışında 3 akademisyen ve bir öğretim görevlisi [1 profesör 

(DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi), 2 yardımcı doçent (Yakın Doğu Üniversitesi-

Atatürk Eğitim Fakültesi) ve 1 öğretim görevlisi (Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Fakültesi)] tarafından incelenmiştir. Uzmanların önerileri doğrultusunda 

sorular yeniden düzenlenmiş ve bir soru daha eklenerek, yarı yapılandırılmış 

görüşme soruları toplam 10 soru olarak nihai haline ulaşmıştır (Bkz. 4. Ek). 

 

III. 3. 3. 4. Gerekli İzinlerin Alınması 

Görüşme sorularının uygulanması için gerekli izinler, “Bilgi Arama 

Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ”nin uygulanması için alınan izinle birlikte 

alınmıştır. İzin alma ile ilgili detaylı bilgilere “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 
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Ölçeği’nin Geliştirilme Aşamaları” başlığı içerisinde yer verilmiştir. Dolayısıyla 

burada izin alma ile ilgili detaylı bilgilere ayrıca yer verilmemiştir. Ancak, burada 

doğrudan “yarı yapılandırılmış görüşme” ile ilgili olan bir hususu belirtmek 

önemlidir. Öğrencilerin yarı yapılandırılmış görüşmeye katılımı tamamen gönüllülük 

esasına dayanmaktadır. Bu nedenle “Ankara Üniversitesi Etik Kurul” kararı 

doğrultusunda, öğrencilerin görüşmeye gönüllü olarak katıldıklarını ama istedikleri 

zamanda da araştırmadan ayrılmakta özgür olduklarını ifade edebilecekleri, 

çalışmanın detaylı bir şekilde öğrencilere anlatıldığı “Ankara Üniversitesi Etik 

Kurulu Bilgilendirilmiş Onam Formu” (Bkz. 3. Ek) hazırlanmış ve katılımcıların her 

birinden görüşmeye katılmaya gönüllü olduklarına dair formu imzalamaları 

istenmiştir. Form, iki nüsha şeklinde düzenlenmiştir. Nüshalardan biri öğrenciye 

verilmiş diğeri de araştırmacıda kalmıştır. Gerekli izinler alındıktan sonra, yarı 

yapılandırılmış görüşme, 2013/2014 Eğitim–Öğretim Yılı Güz ve Bahar 

Dönemlerinde, 14 Aralık 2013 ile 10 Haziran 2014 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

III. 2. 4. Görüşme Sorularının Uygulanması 

Yarı yapılandırılmış görüşme için öğrenciler, daha önceki başlıklarda da 

belirtildiği gibi, tezin araştırma desenlerinden birinin “karma yöntem araştırma 

deseni” olması nedeniyle, yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan öğrencilerin, ölçeği 

yanıtlayanlar içinden olması gerekmektedir. Bu nedenle gönüllü öğrenciler, “Bilgi 

Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”nin uygulandığı bölüm ve sınıflarda, ölçeği 

yanıtlayan öğrenciler arasından seçilmiştir. Bu amaçla, ölçeğin uygulanması 

sırasında araştırmacı tarafından, öğrencilerle aynı çalışma içerisinde, ölçek ile aynı 
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kapsamda görüşme yapılması gerektiği bilgisi de paylaşılmıştır. Bu bağlamda, 

görüşme için gönüllü olan öğrencilerin iletişim bilgileri o anda alınmış ve daha sonra 

gönüllü öğrencilerlerle iletişime geçilerek, uygun oldukları zamanda ve istedikleri 

mekanda görüşme gerçekleştirilmesi için planlama yapılmıştır. Görüşmenin 

kalitesini ve araştırmacının dikkatini dağıtmaması amacıyla, günde en fazla iki 

öğrenci ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 28 öğrenci ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, görüşme yapılan öğrencilerden biri ile görüşme yarım 

kalmıştır. Daha sonra tamamlanması planlanan görüşme, öğrencinin araştırmadan 

çekilmek istemesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, öğrenci ile yarım 

kalan görüşme araştırmaya dahil edilmemiştir. Dolayısıyla görüşmeler araştırmacı 

tarafından, gönüllü olan 27 öğrencinin her biri ile 2013/2014 Eğitim–Öğretim Yılı 

Güz ve Bahar Dönemlerinde, 14 Aralık 2013 ile 10 Haziran 2014 tarihleri arasında, 

öğrencilerin ders saatleri dışında ve onlara uygun olan zamanlarda, Mimarlar Odası 

Kütüphanesi’nde ya da öğrencilerin isteği doğrultusunda uygun oldukları zamanlarda 

kendi fakültelerinde bire bir görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme 

yaklaşık bir buçuk ile iki saat arası sürmüştür. Beş öğrenci ile ilk görüşme, 

öğrencilerin zamanlarının sınırlı olmasından dolayı daha kısa sürede (ortalama 

kırkbeş dakika ile bir saat) tamamlanmıştır. Sürenin kısa olması öğrencilerin soruları 

da hızlı, kısa ve yetersiz yanıtlamalarına yol açmıştır. Bu nedenle bu beş öğrenci ile 

onların belirttikleri zamanda, birinci görüşmede elde edilen verilerin yetersiz 

olmasından ve daha fazla bilgi elde edilebilmesi gereğinden dolayı ikinci görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında katılımcılara çeşitli ikramlarda 

bulunulmuş ve rahat bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır. 



 

 

170 

III. 2. 5. Nitel Verilerin Çözümlenmesi ve Kodlanması 

Nitel verilerin çözümlenmesinde “içerik analizi”/“content analysis” yöntemi 

kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemi, iletişim, gazetecilik, sosyoloji, psikoloji, 

eğitim, politika, tarih, dil bilimi ve işletme gibi bilim alanlarında 60 yıldan fazla bir 

süredir kullanılmaktadır. Bu bağlamda, içerik analizi yöntemi ile ilgili ilk çalışmalar 

sosyal ve davranış bilimleri alanında görülmüştür. Fakat, zamanla hukuk ve sağlık 

bilimleri gibi bir çok bilim dalında da geniş bir yer bulmuştur (Anderson, 1997:340; 

Neuendorf, 2002:XV). İçerik analizi, anlam/sonuç çıkarmaya dayalı olarak, özellikle 

iletişimin içeriğine hizmet eden herhangi bir problemi araştırmak için geliştirilen çok 

amaçlı bir araştırma metodudur (Holsti, 1969:2). İçerik analizi, metinlerin, mesajların 

ve dokümanların hem ana fikrini hem de anlamını tanımlamak, ölçmek ve 

çözümlemek için gerçekleştirilen yöntemlerden oluşmaktadır (Beck ve Manuel, 

2008:35). 

İçerik analizi, “yöntem olarak mevcut olan metinlerin nicel ve nitel 

boyutlarından hareketle, mevcut olmayan yani bilinmeyen sosyal gerçeğin bazı boyut 

ve kesitlerine yönelik birtakım bulguları elde etmeyi amaçlamaktadır. İçerik analizi 

yönteminde, mantıksal bir biçimde tümdengelim, başka bir deyişle çıkarım 

sayesinde, iletişimin içeriğinde gözlenen sonuçlardan, doğrudan gözlemlenemeyen 

etkenlere yönelik sonuçlar çıkarılmaya çalışılmaktadır” (Gökçe, 2006:20). Bu 

doğrultuda, içerik analizinde, “toplanan verileri açıklayabilecek kavramların ve 

ilişkilerin tanımlanması hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde içerik analizinde 

yapılan temel işlem, ortak veya birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 

temalar etrafında bir araya getirmek ve bunları anlaşılır bir şekilde düzenleyerek 

yorumlamaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2011:227). 
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Bu araştırmada da 27 öğrenci ile gerekleştirilen görüşme sonuçlarının 

analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada içerik analizi 

aşamasında özellikle Holsti (1969), Neuendorf (2002) ve Krippendorff (2004)’tan, 

teorik çerçeve ve metodolojik yaklaşım elde edilmiştir. 

İçerik analizi süresince görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin kelimelerinden, 

cümlelerinden ve paragraflarından değişkenler ortaya çıkmıştır. Fakat bu aşamada 

öncelikle bazı soruların yanıtlanması gerekmiştir:  

1. İçerik analizi nasıl özelleştirilmelidir? Görüşmeler kelime, cümle veya 

paragraf olarak mı analiz edilmelidir? Hangi yöntem tercih edilmelidir? 

Sıklıkla aynı cümlede iki veya üç kavram ya da araştırmada incelenen üç 

içsel öğe ile ilgili ifadeler bir arada ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda her üç 

yönteminde kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırmada kavram, tutum 

ve düşünce arasındaki bağlantılar da kurulmaya çalışıldığı için 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerine ilişkin görüşlerinin kelime, cümle ve 

paragraf olmak üzere üç şekilde de analiz edilmesine karar verilmiştir. 

2. Bir cümlede birden fazla değişken sınıflandırılabiliyorsa, hangisi tercih 

edilmelidir? Bazen konunun birçok yönü öğrenciler tarafından bir cümle 

veya uzun bir paragrafta açıklanmış olabilmektedir. Bir cümlede birden 

fazla durum birlikte açıklanmış ise, her bir durumun bağlı olduğu tema 

altında ayrı ayrı kodlanmasına karar verilmiştir. 

3. Konu ile ilgili yapılan açıklamalar sorulan ilgili sorunun değil de başka 

bir sorunun yanıtı olduğunda ne yapmalıdır? Bu şekildeki öğrenci 

görüşlerinin yine kodlamaya dahil edilmesine ve öğrencilerin konu ile 
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ilgili ifadeleri hangi tema, kategori veya alt kategori ile ilgiliyse onun 

altında kodlanmasına karar verilmiştir. 

İçerik analizinde ayrıca öğrencilerin “evet” ve “hayır” şeklindeki yanıtları 

veya açıklamaları ya da doğrulayıcı soruları değerlendirmeye alınmamıştır. Ancak, 

“evet” veya “hayır” yanıtından sonra açıklayıcı bir cümle gelmiş ise cümlenin 

kodlaması yapılmıştır. 

Bu tez çalışmasında lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

Kavramlarının (doğru kavramları yanı sıra kavram yanılgıları), Tutumlarının (olumlu 

ve olumsuz duygu, düşünce ve davranış) ve Düşüncelerinin (tutum dışındaki 

düşünceler) ortaya çıkarılması amaçlandığı için kodlamada ana temalar, Kavramlar, 

Tutumlar ve Düşünceler olarak belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen hiçbir ana tema 

altında yer almayan öğrenci görüşleri de “diğer” kategorisi altında kodlanmıştır. 

Kodlamada gelişimsel süreç yaklaşımı benimsenmiştir. Görüşme 

gerçekleştirilen her bir öğrencinin görüşme dokümanları çözümlenirken ortaya çıkan 

yeni bir durumla (başka bir öğrencide ortaya çıkan yeni bir kavram, tutum veya 

düşünce) karşılaşıldığında kategoriler ve alt kategoriler de yeniden şekillenmiştir. 

Örneğin belirlenen bir kategori, yeni bir kategori ortaya çıktığında önceki 

kategorilerle karşılaştırılıp, eğer yeri oraysa olduğu yerde bırakmak, değilse yeni 

kategori açılmak suretiyle, sürekli bu şekilde gidiş ve gelişlerle kategori ve alt 

kategoriler oluşturulmuştur. 

Araştırmada görüşme gerçekleştirilen öğrenciler, lisans eğitimleri boyunca 

bilgi arama süreçleri ile ilgili edindikleri deneyimlerini görüşme esnasında doğal bir 

dille aktarmışlardır. Kodlamada öğrencilerden elde edilen veriler doğrultusunda 

kategoriler ve alt kategoriler, Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler olmak üzere üç 
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ana tema ve “Diğer” kategorisi altında aşağıdaki hususlara dikkat edilerek 

gerçekleştirilmiştir. Her bir ana tema ve “diğer” kategorisi ayrı ayrı ele alınıp, 

değerlendirilmiştir. 

 

Kavramlar: 

Kavramlar ile ilgili kodlamada aşağıdaki hususlara önem verilmiş ve şu aşamalar 

gerçekleştirilmiştir: 

1. Öğrencilerin düşüncelerini ifade ettikleri kelime, cümle ve paragrafların 

hepsi dikkate alınmıştır.  

2. Kodlama aşamasında öncelikle, öğrencilerin hangi ifadelerinin doğru 

kavram, hangi ifadelerinin kavram yanılgısı olduğuna karar verilmiştir.  

3. Kodlamada nelerin kavram, nelerin kavram yanılgısı olduğuna karar 

verildikten sonra, bu doğru kavram ve kavram yanılgıları kategorilere ve 

alt kategorilere ayrılarak sınıflandırılmıştır. Böylelikle ilgili doğru kavram 

ve kavram yanılgıları bir arada toplanmıştır. Her bir kategori ve alt 

kategori adları öğrencilerin ifadeleri temel alınarak, hem literatür hem de 

araştırmacıların akademik bilgi birikimine dayalı olarak tanımlanmıştır. 

Ardından bu tanımlanan kategori ve alt kategorilerin Kuhlthau’nun BAS 

modelinin hangi aşaması ile ilgili olabileceği derinlemesine incelenip, 

araştırmacılar tarafından tartışılıp, değerlendirildikten sonra; kategori ve 

alt kategoriler BAS modelinin ilgili aşamasında sınıflandırılmıştır. 

Böylece tanımlanan kategori ve alt kategoriler BAS modelindeki 

Başlama, Konu seçimi, Ön araştırma, Odak oluşturma, Bilgi toplama ve 

Tamamlama aşamalarının altında gruplandırılmıştır. Ancak Kuhlthau’nun 
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BAS modelinin altı aşamasının hiçbirinde tanımlanamayan kavram ve 

kavram yanılgıları “Diğer” kategorisi altında sınıflandırılmıştır. 

4. Kodlamada kategori ve alt kategori adları tanımlanırken, öğrencilerin 

kavram yanılgısı olduğu tespit edilen ifadelerinin, kavram yanılgısı ile 

ilgili literatürde belirtilen tanımlamalar ile benzerlik gösterip göstermediği 

incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Öğrencilerde tespit edilen 

kavram yanılgıları, literatürde de yer alıyorsa, kodlamada kategori 

isimleri verilirken mümkün olduğu kadar literatürde belirtilen ismin 

kullanılmasına özen gösterilmiştir. Fakat bu araştırmada elde edilen 

veriler doğrultusunda kategori adları tanımlanırken, araştırmanın 

özgünlüğüne de sadık kalınmaya çalışılmıştır. Örneğin, literatürde Chen 

ve Dhar (1990) tarafından “Özgün düzeyde uygun olmayan sorgulama 

ifadesi-Expressing the query at inappropriate level of specificity” olarak 

adlandırılan kavram yanılgısı, Chen ve Dhar tarafından “Konu alanı 

kavram yanılgıları-Subject area misconceptions” içinde 

değerlendirilmiştir, fakat bu araştırmada ise konu alanı kavram 

yanılgısından bağımsız olarak sadece“Özgün düzeyde bir sorgulama 

ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı olarak değerlendirilmiş ve 

tanımlanmıştır. Çünkü bu araştırmada, Chen ve Dhar (1990)’ın 

çalışmalarında olduğu gibi doğrudan öğrencilerin “Kongre Kütüphanesi 

Konu Başlıkları-Libray Congress of Subject headings (LCSH)” bilgilerini 

ve uzmanlık düzeylerini anlamaya odaklanılmamıştır. Diğer taraftan, 

örneğin “intihal” ile ilgili kavram yanılgıları tespit edilen öğrencilerin, 

ilgili literatürde tanımlanan kavram yanılgılarına oldukça benzer ifadeler 
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kullandıkları için kategori adı literatürde geçtiği şekliyle “intihal” olarak 

verilmiştir.  

5. Kodlama esnasında öğrencilerin ilgili literatürde tespit edilemeyen ancak, 

kavram yanılgısı olarak değerlendirilen bazı ifadeleri de, öğrencilerin 

ifadeleri temel alınarak ve araştırmacıların akademik bilgi birikimlerinden 

yararlanılarak araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır. Örneğin, bazı 

öğrencilerin “Daha önce üzerine fazla çalışılmamış konuları tercih 

ederim”(Ö4); “Hiç araştırılmamış bir konuyu araştırayım düşüncem 

vardı. Şu anda kendime konu arıyorum. Tek istediğim şey daha önce 

araştırılmamış bir konu olması”(Ö11) gibi yorumları, “Araştırmanın 

orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı olacağı yönünde dikkat çekmiş ve 

araştırmacılar tarafından kategori adının bu şekilde tanımlanmasına karar 

verilmiştir. 

 

Tutumlar: 

Tutumlar ile ilgili kodlamada aşağıdaki hususlara önem verilmiş ve şu 

aşamalar gerçekleştirilmiştir: 

1. Öğrencilerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını ifade ettikleri 

kelime, cümle ve paragrafların hepsi dikkate alınmıştır.  

2. Kodlama aşamasında öncelikle, öğrencilerin konuya (bilgi arama süreci) 

ilişkin hangi ifadelerinin tutum, yargı, tepki ve eğilim içerdiğine karar 

verilmiştir. 

3. Kodlamada nelerin tutum, yargı, tepki ve eğilim içerdiğine karar 

verildikten sonra, bu ifadelerin hangisinin tutumun öğelerinden düşünce, 
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duygu ve davranış ile ilgili olduğu tespit edilmeye ve karar verilmeye 

çalışılmıştır. Bu kolay bir aşama olmamıştır. Çünkü bazen bu üç öğe 

birbiri içine geçmiş durumda ortaya çıkmıştır. Böyle durumlarda 

öğrencilerin her bir kelimesi, cümlesi dikkatle ve derinlemesine 

incelenmiştir. Daha sonra tutumun bu üç öğesi ayrı ayrı üç ana kategoriye 

ve her biri de tekrar alt kategorilere ayrılarak sınıflandırılmıştır. 

Böylelikle düşünce, duygu ve davranış ile ilgili tutumlar ilgili kategori 

altında bir arada toplanmıştır. Kavramlarda olduğu gibi tutumlarda da her 

bir kategori ve alt kategori adları öğrencilerin ifadeleri temel alınarak, 

hem literatür hem de araştırmacıların akademik bilgi birikimine dayalı 

olarak tanımlanmıştır. Ardından bu tanımlanan kategori ve alt 

kategorilerin Kuhlthau’nun BAS modelinin hangi aşaması ile ilgili 

olabileceği derinlemesine incelenip, araştırmacılar tarafından tartışılıp, 

değerlendirildikten sonra; kategori ve alt kategoriler BAS modelinin ilgili 

aşamasında sınıflandırılmıştır. Böylece tanımlanan kategori ve alt 

kategoriler BAS modelindeki Başlama, Konu seçimi, Ön araştırma, Odak 

oluşturma, Bilgi toplama ve Tamamlama aşamalarının altında 

gruplandırılmıştır. Ancak Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasının 

hiçbirinde tanımlanamayan düşünce, duygu ve davranış ifadeleri “Diğer” 

kategorisi altında sınıflandırılmıştır. 
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Düşünceler: 

Düşünceler ile ilgili kodlamada da aşağıdaki hususlara önem verilmiş ve şu 

aşamalar gerçekleştirilmiştir: 

1. Öğrencilerin düşüncelerini ifade ettikleri kelime, cümle ve paragrafların 

hepsi dikkate alınmıştır.  

2. Kodlama aşamasında öncelikle, öğrencilerin ifadelerinin hangisinin tutum 

dışı düşünceler olduğuna karar verilmiştir. Tutum dışı düşünceler, 

öğrencilerin tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi tutum nesnesine (bilgi 

arama süreci) yönelik tepki eğilimlerini içermemektedir. Tutum dışı 

düşünceler tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi belirli bir yargı 

içermeyen öğrenci görüşlerine dayanmıştır. 

3. Kodlamada nelerin tutum dışı düşünce olduğuna karar verildikten sonra, 

bu düşünceler kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak sınıflandırılmıştır. 

Her bir kategori ve alt kategori adları öğrencilerin ifadeleri temel alınarak, 

hem literatür (Kuhlthau’nun modelinde ortaya çıkan düşüncelerle 

benzerlik göstermektedir) hem de araştırmacıların akademik bilgi 

birikimine dayalı olarak tanımlanmıştır. Ardından bu tanımlanan kategori 

ve alt kategorilerin Kuhlthau’nun BAS modelinin hangi aşaması ile ilgili 

olabileceği derinlemesine incelenip, araştırmacılar tarafından tartışılıp, 

değerlendirildikten sonra; kategori ve alt kategoriler BAS modelinin ilgili 

aşamasında sınıflandırılmıştır. Böylece tanımlanan kategori ve alt 

kategoriler BAS modelindeki Başlama, Konu seçimi, Ön araştırma, Odak 

oluşturma, Bilgi toplama ve Tamamlama aşamalarının altında 

gruplandırılmıştır. Ancak Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasının 
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hiçbirinde tanımlanamayan kavram ve kavram yanılgıları “Diğer” 

kategorisi altında sınıflandırılmıştır. 

 

 

Diğer: 

Araştırmada Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler dışında, fakat doğrudan 

BAS ile ilgili ve süreci etkileyebilen öğrenci ifadeleri de tespit edilmiş ve “Diğer” 

kategorisinde sınıflandırılmıştır. Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler’de olduğu gibi 

“Diğer” kategorisi de öğrencilerin ifadeleri temel alınarak, hem literatür hem de 

araştırmacıların akademik bilgi birikimine dayalı olarak tanımlanmıştır. 

Kavram, Tutum, Düşünce ana temaları ve “Diğer” kategorisine ilişkin 

yukarıda yürütülen kodlama çalışmalarından sonra “Tema ve kodlama kuralları (Bkz. 

5. Ek)” ve “Kod listesi (Özet Tablo) (Bkz. 6. Ek)” oluşturulmuştur.  

İçerik analizi sonucunda ortaya çıkan kodlamanın güvenirliğini kontrol etmek 

için çapraz kodlama (“inter-coder”) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından 

yapılan kodlama, davet edilen ikinci kodlayıcı (“inter-coder”, tez danışmanı5) 

tarafından çek edilmiş ve kodlanmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan “Tema ve 

kodlama kuralları” ile “Kod listesi (Özet Tablo)” çapraz kodlayıcıya kodlama 

esnasında yararlanması için sunulmuştur. Böylelikle tema ve kodlama kuralları ve 

kod listesi ile çapraz kodlayıcıya açıklayıcı bilgi sağlanmıştır. Tema ve kodlama 

kuralları oluşturulurken kafa karışıklığını gidermek için mümkün olduğu kadar 

özgün olmasına çalışılmıştır. Bununla birlikte örnek öğrenci yorumlarına yer 

verilmiştir. Tema ve kodlama kurallarının özgünlüğü ayrıca, kodlama sonlandıktan 
                                                           
5 Çapraz kodlamada tez danışmanın konu alanı uzmanlığından ve deneyiminden üst düzeyde 
yararlanılmıştır. Aynı zamanda ikinci tez danışmanın uzmanlık alanı ve deneyimlerinden de kodlama 
esas ve kurallarının oluşturulması ile güvenirlik hesaplama yönteminin seçilmesi ve hesaplanması 
aşamasında üst düzeyde fayda sağlanmıştır. 
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sonra kodlayıcılara çapraz kodlama ve orijinal (asıl) kodlama (araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilen) ile ilgili tartışma ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak 

sağlamıştır. 

Çapraz kodlama esnasında kullanılacak örneklem seçimi de önemli bir 

konudur. Çünkü seçilecek örneklem öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini ortaya koyan zengin içerikte ve nitelikli 

bilgi elde edilmesini sağlayabilmelidir. Bazı öğrenciler görüşme sırasında bir 

konu/olay hakkında daha fazla görüş bildirirken, bazıları da kişisel özellikleri ile 

ilgili çok fazla görüş bildirmiştir. Bu durum çapraz kodlamada kullanılacak örneklem 

seçiminde öğrencilerin bilgi arama süreçlerini daha çok kapsayan ve yansıtan öğrenci 

dokümanlarının seçilmesini gerektirmiştir. Araştırmacı tarafından dikkatle gözden 

geçirilen öğrenci dokümanları içerisinde zengin içerikte ve nitelikte bilgi bulunan 

öğrenci dokümanları diğerlerinden ayrılmıştır. Bununla birlikte çapraz kodlama için 

örneklem seçiminde rastgele (tesadüfi) örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı 

tarafından bilgi arama süreci ile ilgili kavram, tutum ve düşünce ile ilgili zengin 

içeriğe sahip olduğuna karar verilen 21 öğrenci dokümanı tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda görüşme gerçekleştirilen 21 öğrencinin öğrenci kodları (Ö1, Ö2,….n) tek 

tek bir kağıda yazılmış ve bir torba içine atılmıştır. Torba içinden iki öğrenci rastgele 

seçilmiştir. Rastgele seçilen bu iki öğrencinin görüşme dokümanı çapraz 

kodlayıcının rahat çalışabileceği şekilde düzenlenmiştir (Bkz. 7. Ek (b)). Araştırmacı 

tarafından düzenlenen iki öğrenci görüşme dokümanı ve kodlama formu (Bkz. 7. Ek 

(a)) çapraz kodlayıcıya verilmiştir. Çapraz kodlayıcıdan iki öğrenci için ayrı ayrı 

düzenlenmiş kodlama formuna, “Tema ve kodlama kuralları” ve “Kod listesi (özet 

tablo)” sindeki kodlardan uygun olduğunu düşündüğü kodları belirtmesi istenmiştir. 
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Çapraz kodlayıcının test etme ve kodlama işlemi tamamlandıktan sonra, elde ettiği 

sonuçlar orijinal kodlama sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

Çapraz kodlayıcının ulaştığı sonuçlar ile araştırmacının sonuçları 

(orijinal/esas kodlar) Kavramlar, Tutumlar, Düşünceler ana temaları ve “diğer” 

kategorisi için ayrı ayrı karşılaştırılmış ve her üç temanın ve kategorinin güvenirlik 

hesaplamaları hem ayrı ayrı hem de kodlamanın toplamına göre yapılmıştır (Bkz. 8. 

Ek) 

Her iki içerik analizi sonuçları (orijinal ve çapraz kodlayıcı), Holsti 

(1969)’nin iki kodlayıcı için tanımladığı aşağıdaki formüle dayalı olarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

Formülde  “Coefficient of Reliability”, güvenirlik katsayısını; , iki 

kodlayıcının ortak kodlarını;  birinci (araştırmacı) ve  de ikinci (çapraz 

kodlayıcı) kodlayıcının karar verdiği kodlama sayılarını ifade etmektedir. Güvenirlik 

katsayısı ( ) kodlamanın kabul edilebilir güvenirlik oranını göstermektedir. Bu 

doğrultuda kodlamaya ilişkin güvenirlik düzeyleri sırasıyla Kavramlar için .92 

(%92), Tutumlar için .84 (%84), Düşünceler için .72 (%72), “diğer” kategorisi için 1 

(%100) olarak hesaplanmıştır. Kodlamanın toplam güvenirlik değeri ise .87 (%87) 

olarak ortaya çıkmıştır. Kodlamanın kabul edilebilir güvenirlik değeri ilgili 

literatürde .70 altı düşük, .80 ile .90 arası yüksek düzeyde kabul edilebilir, .90 ve 

üzeri oldukça yüksek düzeyde kabul edilebilir değerler olarak belirtilmektedir 

(Neuendorf, 2002; Krippendorff, 2004). Bu bağlamda, Kavramlar(.92) ana teması ve 
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“Diğer” (1) kategorisi için elde edilen değerlerin oldukça yüksek ve kabul edilebilir 

düzeyde; Tutumlar (.84) ana temasının da yüksek ve kabul edilebilir düzeyde olduğu 

görülmektedir. Düşünceler .72 değeri ile diğer iki ana tema ve “Diğer” kategorisi 

içerisinde en düşük değeri almıştır. Literatürde bazı kaynaklarda .70 ve yukarısı 

kabul edilebilir düzeyde görülürken bazı kaynaklarda kabul edilebilir düzey .80’den 

başlatılmaktadır. Ancak literatürdeki genel kabul görüş .70’in altındaki değerlerin 

güvenilir olmadığı ve kabul edilmez değer olduğu şeklindedir (Neuendorf, 2002; 

Krippendorff, 2004). Bu doğrultuda Düşünceler (.72) de kabul edilebilir düzeydedir. 

Kodlamanın tamamına ilişkin güvenirlik değerinin ise .87 ile yüksek ve kabul 

edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu bulgulara dayalı olarak 

kodlamanın tamamının güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

 

III. 3. Nicel Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemi 

Nicel araştırmaların tarihi 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Nicel 

araştırmaların yapıldığı ilk çalışmalar, fizik ve kimya gibi fizik bilimlerinden 

doğmuştur (Creswell, 2008:46). Nicel araştırmalarda temel yaklaşım, geniş bir 

kitlenin (evren), belirli konular hakkındaki eğilimlerini, tutumlarını, düşüncelerini 

vb’ni açıklayabilmek için sayısal verileri tümdengelimsel bir biçimde toplamak ve bu 

verileri analiz etmektir (Creswell, 2008; 2014). 

Nicel araştırmalarda, araştırma problemi değişkenler (bağımlı, bağımsız ve 

ara değişkenler) arasındaki ilişkileri açıklamaya yöneliktir. Böylelikle, bir veya iki 

değişkenin, başka değişkenler üzerinde etkili olup olmadığını, gruplar arasında 

karşılaştırmalar yaparak açıklamak mümkün olmaktadır (Creswell, 2008). Bununla 

birlikte, araştırmanın yönünü önceden belirleme gereksiniminden dolayı, nicel 
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araştırmalarda araştırmanın amacı, hipotezi/leri ve araştırma soruları araştırmaya 

başlamadan önce belirlenmektedir (Baysen, 2014). 

Nicel araştırmalarda verilerin toplanmasında, anketler, standart testler, 

kontrol listeleri, ölçekler (tutum ölçekleri) vb. gibi ölçme araçları kullanılmaktadır. 

Bu belirli ölçme araçları ile elde edilen veriler, istatistiksel yöntemler kullanılarak 

analiz edilmektedir. Nicel araştırmalarda, istatistiksel yöntemlerin kullanılmasıyla 

ortaya çıkan araştırma sonuçları, daha küçük gruplardan daha büyük gruplara 

genellenebilmektedir (Creswell, 2008; 2014). 

Bu tez çalışmasında da, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

tutumlarını ortaya çıkarmak için, nicel veri toplama yöntemlerinden tutum ölçeği 

kullanılmıştır. İlgili literatürde, üniversite öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile 

ilgili tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen bir ölçme aracına rastlanmadığı için; 

üniversite öğrencilerinin “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”, 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Sonraki başlıklarda, nicel araştırma için 

belirlenen evren ve örneklem, kullanılan nicel veri toplama tekniği, tutum ölçeğinin 

geliştirilmesi, uygulanması ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili bilgiler ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

 

III. 3. 1. Evren ve Örneklem 

Çalışmada, nicel araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler fakültelerinde eğitim gören lisans düzeyindeki 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmada temsil edilen fakültelerin adları aşağıda yer almaktadır: 
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1. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

2. Eğitim Bilimleri Fakültesi 

3. Hukuk Fakültesi 

4. İlahiyat Fakültesi 

5. İletişim Fakültesi 

6. Siyasal Bilgiler Fakültesi 

 

Adı anılan altı fakültedeki toplam öğrenci sayısı 17959’dur. Bu altı 

fakülteden örneklem seçiminde iki yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımlardan ilki, 

tesadüfi olmayan örneklem seçimi yaklaşımlarından, “Kota (kontenjan) örnekleme 

yaklaşımı” dır. Kota örnekleme, geniş bir kitleden farklı karakteristik özelliklere 

sahip kişiler (kadın; erkek; 30 yaşın altında; 30-60 yaş arası; politikacılar; öğrenciler 

vb. gibi) içinden, ihtiyaca uygun ve tam sayılar (kotalar) cinsinden oluşturulan 

örneklem belirleme yaklaşımıdır (Neuman, 2014; Cohen, Manion ve Morrison; 

2007). Kota örnekleme yaklaşımına göre, 15000 evren için örneklem büyüklüğü 375, 

20000 evren için örneklem büyüklüğü 377 olarak belirtilmiştir (Gay, Mills ve 

Airasian, 2006:109). Bu tez çalışmasında da, nicel araştırma yöntemi için örneklemin 

toplam öğrenci sayısı 374’tür. Bu durumda örneklem, kota örnekleme yaklaşımında 

belirtilen değere karşılık gelmektedir. Bu da örneklemin evreni temsil edebileceğinin 

bir göstergesidir. 

Örneklem seçiminde benimsenen yaklaşımlardan ikincisi de, genel bir kural 

olarak alınacak örneklem büyüklüğünün, değişken sayısının (tutum ölçeğinde yer 

alan madde-soru sayısı) en az beş katı ile on katı olması yaklaşımıdır (Tavşancıl, 

2010). Bu tez çalışmasında geliştirilen, “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 
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Ölçeği”nde toplam madde (soru) sayısı 46’dır. Bu bağlamda, örneklem büyüklüğü 

(374 öğrenci), ölçeğin değişken sayısının (46 madde) 8 katıdır. Dolayısıyla bu sayı 

da, araştırmadaki örneklem büyüklüğünün, bu yaklaşım bakımdan da oldukça yeterli 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Aşağıda, 4. Tablo’da nicel araştırma örneklemindeki öğrencilerin sayıları, 

fakülte ve bölümlere göre ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

4. Tablo: Nicel araştırma örneklemindeki öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımları ve 
toplam örneklem sayısı 
 
  

Bölüm Adları N Yüzde 
% 

FAKÜLTELER 

DTCF 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (36)  

88 23,5 Halkbilim (18) 

Psikoloji (33) 
EĞİTİM 
BİLİMLERİ Sınıf Öğretmenliği (95) 95 25,4 

HUKUK Hukuk (36) 36 9,6 

İLETİŞİM Halkla İlişkiler ve Tanıtım (44) 44 11,8 

SİYASAL 
BİLGİLER 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (29) 
72 19,3 Uluslararası İlişkiler (43) 

İLAHİYAT Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları (39) 39 10,4 

Toplam   374 100 

 

Nicel araştırmanın örneklemini oluşturan 385 öğrenciden veriler toplanmıştır. 

Ancak, 11 kişinin yaşları 26’nın üzerinde ve çok dağınık olduğu (27 ile 70 yaş 

aralığında) için analiz dışında bırakılmıştır. Bu nedenle analize 374 öğrenci dahil 

olmuştur. 374 kişiden 255 (%68,2)’i kadın, 119 (%31,8)’u erkek olup, bunların yaş 

aralığı 18 ile 26 arasındadır. Aşağıda yer alan 5. Tablo’da, örneklemin sınıflara göre 

dağılımları gösterilmektedir. 
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5. Tablo: Nicel araştırma örneklemindeki öğrencilerin sınıflara göre dağılımları 
 

  N Yüzde 
% 

SINIF 

1 116 31 

2 53 14,2 

3 119 31,8 

4 86 23 

Toplam 374 100 

 

Nicel araştırma örneklemindeki öğrencilerin belirlenmesinde, belirtilen altı 

fakültenin hangi bölümlerinden ve sınıflarından, kaç öğrencinin seçilmesine karar 

verilme aşamasında iki önemli husus dikkate alınmıştır. Birincisi, tamamen 

örnekleme (öğrencilere) ulaşılabilirliktir. Bunun temel nedenleri arasında, 

uygulamanın yapıldığı tarihlerin sınav dönemine denk gelmesi, bazı bölümlerde ilgili 

öğretim üyelerine ulaşılamaması ve müfredatın yetiştirilmek istenmesinden dolayı 

bazı öğretim üyeleri tarafından uygulamanın gerçekleştirilmesine izin verilmemesi 

yer almaktadır. İkincisi de ölçeğin geçerlilik çalışmalarının hesaplanması 

aşamasında, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin6 yapılabilmesi için 

uygulanan bölüm ve sınıflardan farklı bölüm ve sınıflarda olmasına dikkat edilmiştir. 

Bununla birlikte, örneklem olarak lisans öğrencilerinin seçilmesinde de iki 

temel neden bulunmaktadır. Birincisi, öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim 

dönemleri boyunca aldıkları eğitimlerle onların bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kendilerine özgü yapılarının daha netleşmiş olması ve ayrıca daha önceki dönemlere 

göre öğrencilerin kendilerini daha gerçekçi tanıyabilecek düzeye gelmiş olmaları; 

ikincisi de hem uluslararası hem de ulusal düzeyde üniversite öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerini çalışmamız boyutunda ele alan çalışmaların olmamasıdır. 

                                                           
6 Ayrıca bkz. Tezin “III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik 
Çalışması” 
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III. 3. 2. Nicel Veri Toplama Tekniği 

Tezin ikinci bölümünde, “II. 3. Tutum ve Tutumların Ölçülmesi” başlığında 

ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, tutumların ölçülmesinde doğrudan ve dolaylı olmak 

üzere iki grupta değerlendirilebilecek ölçme teknikleri bulunmaktadır. Bu tez 

çalışmasında da, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarını 

ortaya çıkartmak için, doğrudan tutum ölçme teknikleri içinde yer alan, Likert 

(1932)’in “Toplam Derecelendirme Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Çalışmada, Likert 

ölçeğinin tercih edilmesindeki temel nedenler, Likert tutum ölçeklerinin özellikle 

kişilik, tutum ve çeşitli davranışları ölçen konularda birçok araştırmacı tarafından 

yaygın olarak kullanılması ve Likert ölçeklerin geliştirilmesinin diğer ölçeklere göre 

daha kolay, ekonomik ve kullanışlılığının da yüksek olmasıdır. 

Likert tutum ölçeğinde maddeler, tutumları ölçülecek bireylerin tepkide 

bulunacakları tutum konusuyla ilişkili olumlu ve olumsuz ifadelerden oluşmaktadır 

(Likert, 1967). Likert tutum ölçeğini cevaplayan birey, benimsediği ifadeleri 

işaretlemek yerine, verilen her ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadığını “Tamamen 

katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Karasızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle 

katılmıyorum” şeklinde dereceler biçiminde tepkide bulunmaktadır (Likert, 1967, 

2008; Fishbein ve Ajzen, 1975:72). Başka bir ifadeyle, ölçeği cevaplayan birey 

ölçekte yer alan ifadelere tepkide bulunurken, bu ifadenin kapsamına ilişkin 

tutumunun derecesini de bildirmektedir. Ölçek puanı da bu derecelerin toplamından 

oluşmaktadır (Tezbaşaran, 2008; Tavşancıl, 2010). Bu şekilde elde edilen toplam 

puandan sonra, her bir madde arasındaki korelasyon hesaplanmaktadır. Toplam 

puanla yeteri kadar korelasyon bulunmayan, yani ölçekteki diğer maddelerle aynı 

şeyi ölçmeyen maddeler ölçekten çıkartılmaktadır (Krech ve Crutchfield, 1948). 



 

 

187 

Araştırma kapsamında incelenen literatür doğrultusunda bilindiği (tespit 

edildiği) kadarıyla, doğrudan lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilen bir tutum ölçme aracına rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla, araştırmada lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik 

tutumlarını ölçmek ve bu yönde veri toplamak amacıyla, Likert tutum ölçme 

tekniğinden yararlanılarak,“Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ” 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda, bir sonraki başlıkta, ölçeğin geliştirilmesi ile ilgili 

yapılan çalışmalara yer verilmiştir. 

 

III. 3. 3. BAS’a İlişkin Tutum Ölçeği ’nin Geliştirilmesi 

Araştırmanın amaçlarından biri de, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri 

ile ilgili tutumlarını ortaya koyabilen, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

geliştirmektir. Ölçek geliştirmede temel amaç, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

elde etmektir (Bohner and Wänke, 2002:19). Geçerlik, bir ölçme aracının, ölçülmek 

istenen özelliği gerçekten ölçüp ölçmediği ile ilgilidir. Güvenirlik ise, bir ölçme 

aracının, farklı durumlar karşısında (ölçeğin tekrarlanması) tutarlı bir şekilde 

yorumlanıp yorumlanamayacağı ile ilgilidir (Field, Miles ve Field, 2012:12). 

Bu tez kapsamında geliştirilen, “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesinde alanyazında yapılan 

çalışmalara uygun olarak birden fazla yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler içerisinde 

yer alan, ölçeğin yapı geçerliğini analiz etmek için “faktör analizi” (“açımlayıcı”-

“exploratory” ve “doğrulayıcı”-“confirmatory”)’nden; ölçeğin güvenirliğini analiz 

etmek için de “Cronbach Alfa Katsayısı”ndan yararlanılmıştır. Sonraki ilgili 

başlıklarda, bu yöntemler ayrıntılı olarak açıklanacağı için, burada detaylı bir şekilde 
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ele alınmamıştır. Dolayısıyla bu başlıkta, öncelikle ölçeğin geliştirilme aşamaları 

sırasıyla açıklanmış ve sonrasında da ölçeğin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili 

kullanılan yöntemlere ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

III. 3. 3. 1. BAS’a İlişkin Tutum Ölçeği ’nin Geliştirilme Aşamaları 

Araştırmada geliştirilen, “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-

BASTÖ”, üniversite öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarını ölçmeye 

yönelik veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla verilerin toplanması 

amacıyla, BASTÖ, aşağıdaki aşamalar sırasıyla gerçekleştirilerek oluşturulmuştur. 

 

III. 3. 3. 1. 1. Literatür Taraması 

“Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”ni oluşturan maddelerin 

(soruların) hazırlanmasında öncelikle, Dünya’da ve Türkiye’de bilgi arama süreçleri 

ile ilgili literatür taranarak, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutum 

ölçeği/ölçekleri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu literatür incelemesi 

sonrasında, doğrudan bilgi arama süreçleri ile ilgili olan bir tutum ölçeğine 

rastlanmamıştır. Bu nedenle, tutum ölçeğini oluşturan maddeler hazırlanırken 

öncelikle tezin kuramsal altyapısını oluşturan Kuhlthau’nun BAS modeli, yine 

doğrudan Kuhlthau’nun kendi çalışmalarından (makale-kitap) araştırıldı, okundu, 

incelendi ve gerekli notlar çıkarıldı. Bunun yanı sıra, bilgi arama süreçleri ile ilgili 

Kuhlthau’nun çalışmaları dışındaki diğer ilgili literatür de kapsamlı bir şekilde 

incelendi ve yararlı olacak bilgiler elde edildi. 

Ölçek maddelerinin hazırlanması için incelenen bilgi arama süreçleri 

literatürüne paralel olarak, tutum ölçeğinin nasıl hazırlanacağına, ölçek maddelerinin 
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hazırlanmasında nelere dikkat edileceğine, tutumları ölçme araçlarının neler 

olduğuna, hangi ölçme aracının tercih edileceğine, ölçüm analizlerinin nasıl 

yapılacağına vb’ne dair bilgiler içeren tutuma yönelik literatür de kapsamlı olarak 

incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan literatür taraması sonucunda, Rensis Likert 

tarafından geliştirilen, Likert (1932) tutum ölçeğinin, bu çalışmada kullanılabilecek 

en uygun ölçme aracı olduğuna karar verilmiştir. 

 

III. 3. 3. 1. 2. Pilot Çalışma 

Ölçek maddelerinin hazırlanmasında literatür taraması dışında izlenen 

yollardan biri de, doğrudan öğrencilerle temasa geçmek olmuştur. Bu amaçla üç pilot 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışmalar aynı zamanda yarı yapılandırılmış 

görüşme sorularının hazırlanması için de yürütülmüştür. Başka bir ifadeyle, bu pilot 

çalışmalar hem ölçek maddelerinin belirlenmesine hem de yarı yapılandırılmış 

görüşme sorularının hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu üç pilot çalışma 

ile ilgili bilgilere, III. 2. 3. Görüşme sorularının hazırlanma aşaması ve III. 2. 3. 2. 

Pilot Uygulamalar başlıklarında ayrıntılı olarak yer verildiği için burada tekrar 

açıklanmamıştır. 

 

III. 3. 3. 1. 3. Maddelerin (Soruların) Hazırlanması 

Hem literatür hem de görüşmeler sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda 

ölçek maddeleri hazırlanırken: Öğrencilerin geçmişteki değil halihazırdaki var olan 

tutumlarını ifade etmesine; ölçek maddelerinin değişik anlamalara yol açmamasına, 

kısa, öz ve sade olmasına; bir maddenin birden fazla yargı, düşünce ve duyguya yol 

açmamasına; Likert ölçeklerde maddelerin tutumun olumlu ve olumsuz iki yönünü 
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de eşit oranda kapsaması ilkesine; her bir maddenin tek bir tutum öğesini içermesine 

(severim ve sevmem gibi olumlu ve olumsuz iki kelimenin aynı maddede yer 

almamasına) ve maddelerin ölçülecek tutum nesnesine (bilgi arama süreçleri ile 

ilgili tutum) uygun olmasına dikkat edilmiştir. 

 

III. 3. 3. 1. 4. Uzman Görüşü Alınması (Kapsam/Görünüş Geçerliği) 

Kapsam ve görünüş geçerliğinin, bazı kaynaklarda ayrı ayrı (Tavşancıl, 2010; 

Balcı, 2013) bazı kaynaklarda da görünüş geçerliğinin, kapsam geçerliği ile aynı 

anlamda kullanıldığı görülmektedir (Bailey, 1994). Ancak, yaygın kullanım kapsam 

geçerliliği şeklindedir (Deniz, 2008). Kapsam geçerliğinde, temel olarak, ölçmek için 

tasarlanan kavramın içeriği ile ölçek maddelerinin içeriğinin ne derece uyumlu 

olduğuna odaklanılmaktadır (Zeller, 1997:824) Başka bir deyişle, bir ölçme aracı, 

ölçmeyi amaçladığı nesnenin, konunun (örneğin belirli bir nesneye karşı tutum gibi) 

bütün özelliklerini değerlendirmelidir; dolayısıyla, ölçme aracında, ölçülecek konu 

dışında maddelere yer verilmemelidir (Cronbach, 1990). Örneğin, “öz saygının” 

(“self-esteem”) incelendiği bir ölçme aracında maddeler, öz saygı kavramının içeriği 

ile aynı içeriğe odaklanmalıdır (Zeller, 1997:824). Bu bağlamda, “ölçek için seçilen 

maddeler, ölçülmesi istenen tutum nesnesini bütün kapsamı ile temsil etmeli, 

ölçülmek istenen amaca uygun olmalı ve doğru ölçü yapmalıdır” (Baysal, 1981:64; 

Ural, Erdoğan ve Tüzün, 1984:63). Ayrıca “ölçek maddeleri, araştırmacının ölçmek 

istediği evreni de temsil etmelidir” (Ural ve diğerleri, 1984:63). 

Kapsam geçerliğini saptayabilmek için, araştırmacının konuyu detaylı bir 

şekilde araştırması önemlidir. Ancak, ölçme aracını geliştiren kişinin kapsam 

geçerliğini saptaması işini tek başına yapması, değerlendirmenin yanıltıcı olması 
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(“objektiflik”) bakımından sakıncalı olabilmektedir. Bu nedenle kapsam geçerliğinin 

saptanması işi, alan uzmanıyla/uzmanlarıyla işbirliğini gerektirmektedir. Konu 

uzmanlarının görüşlerine başvurularak, ölçme aracının kullanılacağı amaç için uygun 

olup olmadığı, gerekli veriyi toplayacak durumda olup olmadığına ilişkin görüş 

alınmalıdır. Böylece, ölçek maddeleri uzman veya uzmanların önerileri 

doğrultusunda düzeltilebilir (Tavşancıl, 2010). 

Bu tez çalışmasında da, araştırmacı tarafından hem literatür hem de 

görüşmeler sonrasında elde edilen veriler doğrultusunda, ilk olarak 64 madde 

hazırlanmıştır. Bu maddeler kapsam ve anlaşılırlık bakımından araştırmacı dışında 6 

akademisyen [3 profesör (DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü-2 ve Hacettepe 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü -1), 2 yardımcı 

doçent (Yakın Doğu Üniversitesi-Atatürk Eğitim Fakültesi) ve 1 akademisyen (Doğu 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi)] tarafından incelenmiştir. Akademisyenlerin 

önerileri doğrultusunda ölçek maddeleri, kapsam ve anlaşılırlık bakımından tekrar 

ele alınmış ve madde sayısı 81’e yükseltilmiştir. Bu 81 madde aynı 6 akademisyene 

incelenmek üzere tekrar verilmiş ve görüş istenmiştir. Akademisyenlerin görüş ve 

önerileri doğrultusunda ölçek maddeleri 73 madde ile son halini almıştır. Ölçeğin 

geliştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, madde sayısı “Açımlayıcı ve 

Doğrulayıcı” faktör analizleri sonucunda 46 maddeye düşmüştür. Araştırmanın asıl 

örneklemine (374) bu 46 maddenin yer aldığı ölçek uygulanmıştır. Ayrıca 

uzmanların görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

tutumlarını belirli alt problemler ile değerlendirebilmek için “eğitim aldıkları 

bölüm”, “sınıf düzeyi” ve “cinsiyet” değişkenleri dışında “bilgiye erişim ile ilgili 

eğitim alıp almama”, “bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi”, 
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“bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları”, “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu 

düşünmeyenler” değişkenlerini de analiz edebilmek için ölçek formuna, ölçek 

maddelerinden önce yanıtlanmak üzere dört soru eklenmiştir (Bkz. 9. Ek). 

 

III. 3. 3. 1. 5. Ölçeğin Derecelendirilmesi 

Likert tutum ölçeğinde genellikle beş seçenekli derecelendirme 

kullanılmaktadır. Bu araştırmada da ölçek maddeleri, 1’den 5’e olmak üzere; “1-

Kesinlikle katılmıyorum”, “2-Katılmıyorum”, “3-Kararsızım”, “4-Katılıyorum” ve 

“5-Tamamen” katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeği yanıtlayanlar (lisans 

öğrencileri) tarafından, maddelerin seçeneklerine verilen sayısal değerler, 

derecelendirmenin iki uç değeri 1 ve 5 olmak üzere beş derece içinde değişmektedir. 

Ölçeği yanıtlayanlardan “Bilgi arama süreçleri” ile ilgili maddeleri “Kesinlikle 

katılmıyorum”dan (1), “Tamamen katılıyorum”a (5) kadar 1-5 arasında puanlamaları 

istenmiştir. 

 

III. 3. 3. 1. 6. Maddelerin Ölçek Formatına Dönüştürülmesi ve Ölçek Formunun 

Fiziksel Olarak Düzenlenmesi 

Kapsam geçerliğine göre uzman görüşü alınarak son şekli verilen maddeler 

(73) tasarlanan ölçek formatına dönüştürülmüştür. III. 3. 3. 1. 4. Uzman görüşü 

alınması başlığında da değinildiği gibi, ölçeğin geliştirilmesi ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, ölçeğin madde sayısı “Açımlayıcı ve Doğrulayıcı” faktör analizleri 

sonucunda 46 maddeye düşmüştür. Araştırmanın asıl örneklemine (374), bu 46 

maddenin yer aldığı ölçek uygulanmıştır (Bkz. 9. Ek). Ölçek maddeleri 
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Kuhlthau’nun bilgi arama süreçleri modelinin altı aşamasını (Başlama, Konu Seçimi, 

Ön Araştırma, Odak Oluşturma, Bilgi Toplama, Tamamlama) kapsayacak şekilde ve 

sırada; olumlu ve olumsuz cümleler dağılımına dikkat edilerek ölçeğe 

yerleştirilmiştir. Bu formun başına ölçeğin amacını, işaretlemenin nasıl yapılması 

gerektiğini belirten bir yönerge de hazırlanarak eklenmiştir (Bkz. 9. Ek). 

 

III. 3. 3. 1. 7. Gerekli İzinlerin Alınması 

Araştırmada, Ankara Üniversitesi’ne bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 

adı geçen altı fakültede hem “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”nin 

uygulanması hem de “Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler”in gerçekleştirilebilmesi 

için, Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’na, 30 Mayıs 2013 tarihinde başvuruda 

bulunulmuştur. Etik Kurul tarafından değerlendirilen başvuru, 19 Eylül 2013 

tarihinde oybirliği ile kabul edilmiştir (Bkz. 1. Ek). Etik Kurul kararından sonra, 28 

Ekim 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan 

yukarıda belirtilen altı fakültede eğitim gören öğrenci sayılarının fakülte, bölüm ve 

sınıflara göre listesi alınmıştır. Bu listelerden uygulama yapılacak evren ve 

örneklemin tespit edilmesinde yararlanılmıştır. Ayrıca Etik Kurul kararından sonra, 

yine aynı altı fakültenin dekanlıklarından, ölçeğin ve görüşmenin fakülte 

öğrencilerine uygulanabilmesi için 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde ayrı ayrı dilekçe ile 

izin başvurusunda bulunulmuştur. Dekanlıklar Kasım 2013 içerisinde başvuruyu 

değerlendirerek, izin talebini olumlu olarak yanıtlamışlardır (Bkz. 2. Ek a, b, c, d). 

Gerekli izinler alındıktan sonra “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”nin 

hem faktör analizleri hem de asıl örneklem için uygulanması, 2013/2014 Eğitim–
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Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde, 28 Kasım 2013-13 Mayıs 2014 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

III. 3. 3. 1. 8. Ön Denemenin Yapılması  

Ölçeğin anlaşılırlığını, yaklaşık uygulama süresini belirlemek ve deneme 

uygulamasından önce gerekli düzeltmeleri yapabilmek için, ölçek Nisan 2013 

tarihinde, Yakındoğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde, 60 kişilik bir gruba 

uygulanmıştır. Ölçeğin ön deneme uygulamasının yapılması için, Yakındoğu 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin seçilme nedeni, tezin ikinci danışmanının 

bu fakültede öğretim üyesi olması ve öğrencilere daha kolay erişim sağlanabilmesi 

olanağıdır. Ayrıca ön deneme uygulaması yapılan grubun da bu tez çalışmasının 

uygulandığı örneklemle benzer özellikler taşımasıdır. Ön deneme uygulaması 

sırasında ve sonrasında öğrencilerin görüşleri alınarak eksik ve anlaşılmayan noktalar 

üzerinden düzeltmeler yapılmıştır.  

 

III. 3. 3. 1. 9. Ölçeğin Çoğaltılması 

Alınan izin doğrultusunda ölçek formu çoğaltılarak uygulanmıştır. Ölçeğin 

uygulanması ile ilgili bilgilere, III. 3. 4. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği’nin Uygulanması başlığında detaylı olarak yer verilmiştir. 

 

III. 3. 3. 2. BAS’a İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik Çalışması 

“Geçerlik”, ölçme aracının neyi ölçtüğü ve ölçülmek isteneni ne kadar iyi 

ölçtüğü ile ilgilidir (Anastasi ve Urbina, 1997). Başka bir deyişle, bir ölçme aracı 

ölçmeyi amaçladığı özelliği doğru ölçüyorsa geçerlidir (Fishbein ve Ajzen, 1975; 
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Zeller, 1997). Bu araştırmada da, ölçeğin ölçülmek istenen (bilgi arama süreçleri ile 

ilgili tutum) amaca hizmet etme derecesini belirlemek için, ölçekle ilgili geçerlik 

kanıtları elde edilmeye çalışılmıştır. Bunlar yapı geçerliği ve kapsam geçerliğidir.  

“Yapı geçerliği”, ölçme aracının tutum, inanç, niyet, zeka, sosyal uyum gibi, 

doğrudan gözlenmesi ve ölçülmesi güç soyut bir olguyu (kavramı, boyutu vb.) ne 

derece doğru ölçebildiğini göstermektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975; Tavşancıl, 

2010). Bununla birlikte yapı geçerliği, bir ölçeğin ve ondan elde edilen puanın, 

gerçekten ne anlama geldiğini araştırma sürecidir (Özgüven, 1999). Yapı geçerliğinin 

belirlenmesinde çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en sık kullanılanı 

“faktör analizi” yöntemidir (Lewis-Beck, 1994; Deniz, 2008). Sosyal bilimlerde, 

sıklıkla, doğrudan gözlenmesi ve ölçülmesi güç olan değişkenler (motivasyon, 

depresyon, tutum, beklenti, ilgi vb.) ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu tür değişkenlerin 

ölçülmesindeki temel zorluk, ölçülebilecek birçok boyutun olabilmesidir. Bu 

zorluğun azaltılması için, değişken gruplarının veya kümelerinin tanımlanması 

gereklidir. Bu değişken gruplarının veya kümelerinin tanımlanmasında genelde, 

“faktör analizi” yönteminden yararlanılmaktadır (Field ve diğerleri, 2012:750). Bu 

bağlamda “faktör analizi”, hipotezle ilgili değişkenleri daha küçük sayıda birkaç 

gruba ayırarak, bu değişken grupları arasındaki ilişkileri açıklamaya yarayan bir 

tekniktir (Spearrit, 1997:528). Faktör analizinin üç temel kullanım amacı 

bulunmaktadır. Faktör analizi; 

1. Değişken grubunun yapısını anlamak için; 

2. Bir değişkenin (örn: depresyon) ölçülmesinde, anket formu 

tasarlayabilmek için; 
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3. Mümkün olduğu kadar çok özgün bilgi elde etmek için, bir veri setini 

daha yönetilebilir bir büyüklüğe düşürmek için kullanılmaktadır (Field ve 

diğerleri, 2012:750). 

Ölçek geliştirme sürecinde, “Açımlayıcı-Exploratory” ve “Doğrulayıcı-

Confirmatory” olmak üzere iki “faktör analizi” türünden sıkça yararlanılmaktadır 

(Brown, 2006). Araştırmacı bazen, ölçme aracının ölçtüğü faktörlerin sayısı veya 

ölçülecek değişkenlerin bu faktörlerden etkilenip etkilenmediği ile ilgili bilgiye sahip 

olmayabilir (Lewis-Beck, 1994:3) ya da kısmen de olsa ne kadar faktörün ortaya 

çıkabileceği konusunda bir tahminde bulunabilir (Fabrigar ve Wegener, 2012:29). 

Fakat, araştırmacının bu tahminleri, teoriyi desteklemek ya da açıklamak için yeterli 

değildir. Benzer bir şekilde, ölçeğe belirli bir alan ile ilgili belirli bir yapıyı ölçmek 

için yeni maddeler eklendiğinde, araştırmacı, bu yeni maddelerin ilgili yapıdan 

etkilenip etkilenmeyeceğinden de emin değildir (Fabrigar ve Wegener, 2012:29). Bu 

bağlamda, “Açımlayıcı Faktör Analizi” (“AFA”, “Exploratory Factor Analysis-

EFA”), araştırmacıya, çok sayıdaki değişkeni, ortak faktörler altında birleştirerek 

daha az sayıda değişkenle uğraşarak, hipotezini geliştirmesinde yardımcı olmaktadır 

(Crocker ve Algina, 1986; Lewis-Beck, 1994:3). Başka bir deyişle, “Açımlayıcı 

faktör analizi”, ölçeğin kaç faktörlü olduğunu keşfetme çalışmasıdır. “Doğrulayıcı 

Faktör Analizi” (“DFA”, “Confirmatory Factor Analysis-CFA”) ise, var olan 

hipotezi veya teoriyi test etmek ve doğrulamak amacıyla kullanılmaktadır (Lewis-

Beck, 1994; Kline, 2000; Brown, 2006). Böylelikle, DFA ile bir faktör altında temsil 

edilebilen değişkenler arasında, özgün ilişkilerin olup olmadığı test edilmektedir 

(Spearrit, 1997:532). AFA’dan sonra DFA uygulanmaktadır (Lewis-Beck, 1994). 

Bunun nedeni, AFA ile elde edilemeyen diğer analitik olasılıkların (örneğin, hangi 
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göstergelerin-maddelerin hangi faktörlerle ilgi olduğu gibi) DFA ile ortaya 

çıkarılabilmesidir (Brown, 2006). 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen, “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum 

Ölçeği” nin yapı geçerliğine ilişkin olarak da önce açımlayıcı faktör analizi, sonra 

AFA ile ortaya çıkan her bir boyut için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Sonraki başlıklarda, araştırmada yürütülen AFA ve DFA ile ilgili örneklem 

büyüklüklerine ve elde edilen sonuçlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

BASTÖ ile ilgili bir diğer geçerlik kanıtı da kapsam geçerliğidir. Kapsam 

geçerliği, bu bölümün III. 3. 3. 1. 4. Uzman görüşü alınması (Kapsam/Görünüş 

geçerliği) başlığı altında ayrıntılı olarak açıklandığı için burada tekrar ele 

alınmamıştır. 

 

III. 3. 3. 2. 1. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Likert ölçeğin geliştirilmesi aşamasında örneklem büyüklüğünün, ölçeğin 

faktör analizlerinin yapılmasına ve korelasyon güvenirliliğinin hesaplanmasına 

olanak verecek miktarda olması gereklidir. Örneklemden elde edilen verilerin 

yeterliliğini ölçmek için kullanılan yöntemlerden birisi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testidir. KMO ile tekil ve çoğul değişkenler hesaplanabilmektedir. KMO istatistiği, 0 

ile 1 değerleri arasında değişmektedir. 0 değeri, verilerin faktör analizi için uygun 

olmadığını; değerin 1’e yaklaşması da korelasyon özelliklerinin uygun olduğunu ve 

faktör analizi için belirgin ve güvenilir faktörlerin toplandığını göstermektedir (Field 

ve diğerleri, 2012:769-770). Kaiser (1974), .5’in altındaki değerleri kabul etmenin 

çok güç olduğunu, fakat değerin 1’e yaklaşmasının mükemmel ve kabul edilebilir 

düzeyde olduğunu belirtmektedir (Field ve diğerleri, 2012, s.770’te aktarıldığı gibi). 
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Bununla birlikte, .5 ile .7 arasındaki değerlerin “vasat”, .7 ile .8 arasındaki değerlerin 

“iyi”, .8 ile .9 arasındaki değerlerin “mükemmel” ve .9’un üzerindeki değerlerin de 

“mükemmel üstü” olduğu belirtilmektedir (Hutcheson ve Sofroniou, 1999). Bu tez 

çalışmasında da, verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygunluğunu göstermek 

amacıyla, Kaiser-Meyer-Olkin testi uygulanmıştır. Bu test ile 0,92 olarak hesaplanan 

KMO değeri, açımlayıcı faktör analizi için örneklemin yeterli düzeyde olduğunu 

ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, KMO değeri incelendiğinde, 0,92 olarak 

çıkan değer, verilerin açımlayıcı faktör analizi için “mükemmelin üstünde” olduğunu 

göstermektedir. 

Açımlayıcı Faktör Analizi için, araştırmada temsil edilen altı fakülteden 883 

öğrenciye ait veri toplanmıştır. Öğrencilerden 579 (%66)’u kadın, 300 (%34)’ü 

erkek, 4 (%0,6) kişi de cinsiyetini belirtmemiştir. Katılımcıların yaş aralığı 18 ile 72 

arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 21,34 (medyan=20)’tür. Katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%97,4) 18-26 yaş aralığındadır. 

Aşağıdaki tablolardan 6. Tablo, açımlayıcı faktör analizi için verilerin 

toplandığı öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımlarını, 7. Tablo ise 

öğrencilerin sınıflara göre dağılımlarını göstermektedir. 
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6. Tablo: Açımlayıcı faktör analizine dahil olan öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımları 
 
  Bölüm Adları N Yüzde 

% 

FAKÜLTELER 

DTCF 

Antropoloji (43) 

328 37,1 

Bilgi ve Belge Yönetimi (58) 

Felsefe (44) 

Tarih (88) 

Türk Dili ve Edebiyatı (95) 

EĞİTİM 
BİLİMLERİ 

Okul Öncesi Öğretmenliği (44) 
83 9,4 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (39) 

HUKUK Hukuk (193) 193 21,9 

İLETİŞİM 
Gazetecilik (37) 

65 7,4 
Radyo ve Televizyon (28) 

SİYASAL 
BİLGİLER 

İşletme (61) 
120 13,6 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (59) 

İLAHİYAT İlahiyat (94) 94 10,6 

Toplam   883 100 

 

 

7. Tablo: Açımlayıcı faktör analizine dahil olan öğrencilerin sınıflara göre dağılımları 
 

  N Yüzde 
(%) 

SINIF 

1 139 15,7 

2 337 38,2 

3 284 32,2 

4 123 13,9 

Toplam 883 100 
 

Daha önceki başlıklarda da yer verildiği gibi, BASTÖ’nün yapı geçerliğinin 

belirlenmesinde iki aşamalı bir yol izlenmiştir. Birinci aşamada, 6. Tablo’da da 

belirtilen, 883 öğrenciden toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.  

BASTÖ’yü kuralına uygun cevaplandıran 883 öğrencinin bilgileri SPSS 

programına kaydedildikten sonra, 73 madde temel bileşenler faktör analizine –dik 
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döndürme (varimax rotation) seçeneğiyle– tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Verilerin faktör analizi için uygunluğunu gösteren Kaiser-Meyer-Olkin ve 

Bartlett testi sonuçları örneklemin yeterli olduğunu ortaya koymaktadır. Kaiser-

Meyer-Olkin değeri incelendiğinde, 0,92 olarak çıkan değer, verilerin faktör analizi 

için “mükemmel üstü” sayılabilecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bunun yanı 

sıra Bartlett’in Sphericity testi sonucu (p<0,05) ölçekteki değişkenler arasında 

manidar bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç da verilerin faktör 

analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Field ve diğerleri, 2012, s. 770’te 

aktarıldığı gibi).  

Yapılan faktör analizinde ilk aşamada, 15 faktörün özdeğerlerinin 1’in 

üzerinde olduğu görülmüştür (1. Grafik). Ancak, faktörler ve yük değerleri 

incelendiğinde, pek çok faktörde yük değeri 0,40’ın üzerinde olan maddelerin çok az 

olduğu veya bazı faktörlerde hiç olmadığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

faktörlerin netleşmesi için varimaks rotasyon (döndürme) yapılmıştır. Bu döndürme 

sonucunda ölçeğin 5 ya da 6 faktörlü olabileceği anlaşılmıştır. Öncelikle 6 faktörlü 

yapı denenmiş ancak 6. faktörün yeterli madde sayısına ulaşmaması ve kuramsal 

yapıya uymaması nedeniyle ölçek beş boyutlu olarak ortaya çıkmıştır.  

Açımlayıcı faktör analizi sırasında faktör yük değerleri 0,40’ın altında olan 

ve/veya birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip olup, bu faktörlerdeki yük 

değerleri arasındaki fark 0,10’dan az olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Buna 

göre; 6, 16, 18, 47, 52, 63, 65, 73. maddeler faktör yük değeri 0,40’ın altında olduğu 

için; 8, 10, 12, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43. maddeler 

birden fazla yük değerine sahip olup, yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan küçük 
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olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan beş faktörlü 

yapıya ilişkin 1. Grafik ve 8. Tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 

1. Grafik: Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği deneme formu açımlayıcı faktör analizi 
özdeğer grafiği 

 

Özdeğerler grafiğinde (scree–plot), 5 faktörlü belirgin yapı gözlenmektedir. 

Özdeğerler grafiği incelendiğinde, 5. faktöre kadar düşüşlerin nispeten belirgin 

olduğu; ancak bundan sonraki özdeğer noktalarının sıklaştığı görülmektedir. Bu 

bulgu aşağıdaki özdeğer tablosundaki 5 faktörlü yapının aynı şekilde özdeğer 

grafiğinde de görüldüğünü ortaya koymaktadır. 
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8. Tablo. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’ne ait özdeğerler ve faktörlerin açıkladıkları 
varyanslara ilişkin değerler 
 
  Özdeğerler                      Döndürülmüş Kareler Toplamı 

Faktör Özdeğer 
Açıklanan 
Varyans 

% 

Toplamlı 
Varyans 

% 
Özdeğer 

Açıklanan 
Varyans 

% 

Toplamlı 
Varyans 

% 

1 9,02 19,62 19,62 4,69 10,20 10,20 

2 4,80 10,43 30,06 4,27 9,29 19,50 

3 2,30 5,01 35,07 4,19 9,11 28,61 

4 1,70 3,69 38,77 3,38 8,01 36,62 

5 1,39 3,03 41,81 2,38 5,18 41,81 

 

5 faktörlü yapı, 46 maddenin ölçülmesinde % 41.81’lık varyansı 

açıklamaktadır. Başka bir ifadeyle, 46 maddenin % 41,81’ı bu geliştirilen ölçek 

aracılığıyla ölçülmektedir. 8. Tablo’da da görüldüğü gibi, 5 boyutlu (faktör) olarak 

ortaya çıkan ölçeğe (BASTÖ) ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonuçları, 10. Ek’te 

verilmiştir.  

 

III. 3. 3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları dikkate alınarak, Ankara Üniversitesi’nin 

belirtilen yine aynı fakültelerinde, ancak bu kez farklı bölümlerinde eğitim gören 200 

kişilik bir gruptan doğrulayıcı faktör analizi için veriler toplanmıştır. Kline (1994; 

2000)’e göre faktör analizinde 200 kişilik örneklem sayısı ya da denek/madde 

oranının 10/1 ile 2/1 olması yeterlidir. Bu nedenle, bu tez çalışmasında da 

doğrulayıcı faktör analizi 200 öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcıların (öğrencilerin) 

135 (%68)’i kadın, 65 (%32)’i erkek olup, bunların yaş aralığı 18 ile 74 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 22,84 (medyan=22) olup, bunların 

büyük çoğunluğu (%95) 18-26 yaş aralığındadır. 
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Aşağıdaki tablolardan 9. Tablo doğrulayıcı faktör analizi için verilerin 

toplandığı öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımlarını, 10. Tablo ise 

öğrencilerin sınıflara göre dağılımlarını göstermektedir. 

 

9. Tablo: Doğrulayıcı faktör analizine dahil olan öğrencilerin fakülte ve bölümlere göre dağılımları. 
 

  Bölüm Adları N Yüzde 
% 

FAKÜLTELER 

DTCF 
Coğrafya (36) 

61 30,5 
Sosyoloji (25) 

EĞİTİM 
BİLİMLERİ 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (13) 24 12 

Sınıf Öğretmenliği (11) 
HUKUK Hukuk (43) 43 21,5 

İLETİŞİM Halkla İlişkiler ve Tanıtım (5) 5 2,5 
SİYASAL 
BİLGİLER İktisat (35) 35 17,5 

İLAHİYAT İngilizce İlahiyat (32) 32 16 

Toplam   200 100 

 

 

10. Tablo: Doğrulayıcı faktör analizine dahil olan öğrencilerin sınıflara göre dağılımları. 
 

  N Yüzde 
% 

SINIF 

1 21 10,5 

2 77 38,5 

3 41 20,5 

4 61 30,5 

Toplam 200 100 
 

Açımlayıcı faktör analizinin ardından, ölçeğin (BASTÖ) doğrulayıcı faktör 

analizi ile faktör yapısı yeniden test edilmiştir. Bu bağlamda elde edilen uyum 

indeksleri χ2/Sd=1,62, RMSEA = 0,056, NNFI= 0,92, CFI= 0,92 ve IFI= 0,92 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlar da alt boyutlar için oluşturulan maddelerin toplam 

puanlarla uyum gösterdiği şeklinde açıklanabilir. Böylelikle, doğrulayıcı faktör 
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analizi sonucunda da ölçeğin 5 boyutlu bir yapıya sahip olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Aşağıda 4. Şekil’de, ölçeğin beş boyutlu yapıya sahip olduğunu gösteren faktörleri 

ve maddelerine ilişkin standartlaştırılmış parametre tahminlerinin yer aldığı model 

sunulmuştur. 
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4. Şekil: Doğrulayıcı faktör analizi modeli 
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Doğrulayıcı faktör analizinde, her boyut için en uygun ölçme modelini 

oluşturmak hedeflenmiştir. Bu modeller oluşturulurken her boyut ayrı ayrı ele 

alınmıştır. En yüksek yük değerine sahip olan ifadelerden başlamak üzere en uyumlu 

olan ifadelerle 5 boyuta ilişkin alt boyutlar oluşturulmuştur.  

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 5 boyutlu bir yapıya 

sahip olduğu kesinlik kazanan ölçeğin her bir boyutunun ismi, Kuhlthau’nun altı 

aşamalı (Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, Bilgi Toplama, 

Tamamlama) “Bilgi Arama Süreci Modeli”nde olduğu gibi, tamamıyla aynı sırada ve 

isimde ortaya çıkmamıştır. Bu, genelde bir test/ölçek veya model uyarlamasında 

görülebilen doğal bir durumdur. Psikolojik testler, özellikle de zeka testleri 

(Cronbach, 1990) ve tutum ölçekleri hem daha ucuz olduğu hem de daha hızlı olduğu 

için farklı kültürlerde, farklı dillere çevrilerek kullanılmaktadır (Hambleton ve 

Kanjee; 1997:965). “Başka kültürde (özellikle batı kültürü) üretilmiş bir ölçme 

aracını uyarlamanın daha kolay olduğu belirtilmekle birlikte, uyarlama çalışması 

yapmanın da bazı sıkıntıları bulunmaktadır” (Deniz, 2007:6). Bir ölçme aracının 

uyarlanması ile ilgili güçlüklerin açıklanmasına, bu tezin kapsamını aşacağından 

dolayı yer verilmemiştir. Bununla birlikte, Cronbach (1990), çeşitli kültürlerin aynı 

şeye farklı tepkiler verdiğini ve batı kültürüne göre geliştirilmiş bir testin (örneğin, 

yenetek testi), diğer bazı kültürlerin (özellikle üçüncü dünya ülkelerinin/gelişmekte 

olan ülkelerin) geleneklerine uymayabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, 

Kuhlthau’nun BAS modeli de ABD kültürüne ve eğitim sistemine göre 

geliştirilmiştir. Bu nedenle, BASTÖ’nün boyutlarının isimlerinin, Kuhlthau’nun BAS 

modelindeki aşamaların isimleriyle örtüşmemesi; kültürler arası ve eğitim 
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sistemlerindeki farklılıklara (ülkemizde özellikle ezbere dayalı eğitim verilmesi ve 

ayrıca konu seçiminde öğrencinin özgür bırakılmaması gibi farklılıklar) bağlanabilir. 

Bu bağlamda, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda “Başlama” boyutunda 6, 

“Konu Seçim Süreci” ve “Odak konunun belirlenmesi” boyutlarında 10, “Bilgi 

toplama ve tamamlama” boyutunda 11 ve “Araştırma yöntemi becerileri” 

boyutunda 9 madde yer almıştır (Bkz. 11. Ek). Bu maddeler her faktör altında yer 

alan maddelerden en iyi uyumları verenler arasından seçilmiştir. Böylece, “Bilgi 

Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği” nin nihai formunda 46 madde yer almıştır 

(Bkz. 9. Ek). 

Yapı geçerliğine yönelik bir başka bulgu ise alt boyutlar arasındaki 

korelasyon değerleridir. Alt ölçekler arasındaki korelasyon değerlerinin yüksek 

olmaması boyutların ayrıştığının bir göstergesi olarak belirtilebilir. BASTÖ’nün alt 

boyutları arasındaki korelasyonlar aşağıda 1. Çizelge’de yer almaktadır. 

 
1. Çizelge: Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki korelasyonlar 

 
Başlama  KSS  OKB  BTveT 
 

1.Başlama 
 
2.KSS*  -0,56 
 
3.OKB*   0,26     0,23 
        
4.BTveT*  0,54            -0,44  0,29 
 
5.AYB*  -0,73          0,54                   -0,21                 -0,58 
 

* 
KSS: Konu Seçim Süreci 
OKB: Odak Konunun Belirlenmesi 
BT ve T: Bilgi Toplama ve Tamamlama 
AYB: Araştırma Yöntemi Becerileri 
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Yukarıdaki 1. Çizelge incelendiğinde en düşük korelasyon değerinin 

“Başlama” ve “Araştırma Yöntemi Becerileri (AYB)” alt boyutları arasında olduğu 

(r=-0,73); en yüksek korelasyon değerinin ise “Başlama” ve “Bilgi Toplama ve 

Tamamlama” ile “Konu Seçim Süreci (KSS)” ve “Araştırma Yöntemi Becerileri 

(AYB)” alt boyutları arasında olduğu (r=0,54) görülmektedir. Boyutlar arasındaki 

düşük korelasyon veya negatif yüksek korelasyon ölçeğin alt boyutlarının birbirinden 

ayrıştığını göstermektedir. Bu bulgu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde 

ortaya çıkan alt boyutların ayrı birer yapı oluşturduğu sonucunu desteklemektedir. 

Elde edilen korelasyon değerleri ölçeğin yapı geçerliğinin yeterli düzeyde olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgular, “Bilgi 

Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği”nin geçerli bir ölçek olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

III. 3. 3. 3. BAS’a İlişkin Tutum Ölçeği ’nin Güvenirlik Çalışması 

“Güvenirlik”, bir deney, bir test veya herhangi bir ölçme aracı ile ilgili 

işlemler tekrarlandığında aynı sonuçların elde edilme derecesidir (Fishbein ve Ajzen, 

1975, 107; Carmines ve Zeller, 1987:11). Başka bir ifadeyle, farklı koşullarda aynı 

sonuçların elde edildiği bir ölçme aracı mükemmel derecede güvenilirdir denilebilir. 

Ancak, Litwin (1995:5-6) ve Field ve diğerleri (2012:11-12)’in belirttikleri gibi, 

herhangi bir ölçme aracı her zaman belirli bir miktar hatayı (random error ve 

measurement error) da içermektedir. Carmines ve Zeller (1987:11), hatasız ölçmenin 

amaçlandığını ancak, herhangi bir bilimsel araştırma alanında hatasız bir ölçmenin 

elde edilemediğini ifade etmektedirler. Örneğin; bir kişinin bir nesneye karşı tutumu 



 

 

209 

farklı koşullardan etkilenebilir (Fishbein ve Ajzen, 1975); ya da “bir kişinin dikkatini 

sabah ya da akşam üstü ölçmek; açken ya da tokken ölçmek aynı sonuçları 

vermeyebilir. Bu farklılık ölçene, ölçü aracına ve ölçülenin değişik şartlardan değişik 

biçimde etkilenip etkilenmediğine bağlıdır” (Ural ve diğerleri, 1984:51). Dolayısıyla, 

bu durum ölçme aracının güvenirliğinin azalmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle, güvenirlik ölçme aracının önemli teknik özelliklerinden biridir. 

Hatasız gerçek ölçümler bilinemediğinden güvenirlik dolaylı yollardan 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Ölçümlerin tutarlılığını, başka bir deyişle güvenirliğini 

hesaplamak için bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de 

güvenirlik katsayısıdır (“reliability coefficient”). “Güvenirlik katsayısı”, aynı 

objelerle ilgili iki ölçüm arasındaki korelasyonun hesaplanmasıdır. Güvenirlik 

katsayıları, ölçülen birimin grup içindeki konumundaki kararlılığını dikkate alır ve 

bu güvenirlik tahmininde kullanılan çeşitli teknikler vardır (Tavşancıl, 2010). Bu 

tekniklerden biri de, “Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı”dır. Bu araştırmada da 

BASTÖ’nün güvenirlik hesaplamasında “Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı” 

tekniğinden yararlanılmıştır. 

 

III. 3. 3. 3. 1. Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 

“Cronbach alfa güvenirlik katsayısı”, 1951 yılında, testin/ölçeğin iç 

tutarlılığının hesaplanması amacıyla, ilk kez Cronbach tarafından öne sürülmüştür 

(Litwin, 1995:24; Kline, 2000:43; Field ve diğerleri, 2012:798). Aynı zamanda, 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, ölçek güvenirliğinin hesaplanmasında kullanılan 

en yaygın yöntemdir (Field ve diğerleri, 2012:798). Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı ile, tek bir niteliği ölçmek amacıyla oluşturulan bir ölçekteki madde 



 

 

210 

grupları arasındaki iç tutarlılık güvenirliliği hesaplanmaktadır. Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı, ölçeğin homojenliğini yansıtan bir istatistiktir. Başka bir 

deyişle, ölçek aynı değişken veya niteliğin farklı boyutlarının ölçümünde, farklı 

maddelerin birbirlerini nasıl daha iyi tamamladığını yansıtmaktadır (Litwin, 

1995:24). Cronbach alfa güvenirlik katsayısı’ndan, kişilik, ilgi ve tutum testleri gibi, 

cevapların “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” 

ve “Kesinlikle katılmıyorum” gibi “derecelendirilmiş” olarak verildiği durumlarda 

yararlanılmaktadır (Özgüven, 1999:92). Bu bağlamda bu tez çalışmasında da 

BASTÖ’nün güvenirlik hesaplamasında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tercih 

edilmiştir. 

Bu araştırmada ölçek çok boyutlu (5 boyut) olduğu için ölçeğin her alt 

boyutundaki maddelerin o alt boyutun toplamıyla olan tutarlılığı incelenmiştir. Bu 

nedenle her alt boyuta ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı da hesaplanmıştır. 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları nihai ölçek (374 kişi) üzerinden hesaplanmıştır. 

Bu bağlamda, BASTÖ’nün toplamına ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa 

katsayıları ve boyutların madde sayıları 11. Tablo’da verilmiştir.  

 

11. Tablo: BASTÖ’nün toplamına ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa Katsayıları ve boyutların 
madde sayıları 
 

BOYUTLAR 
Cronbach 

alfa 
değerleri 

Madde 
sayısı 
(K) 

Başlama (1) 0,71 6 

Konu Seçim Süreci (2) 0,84 10 

Odak konunun belirlenmesi (3) 0,83 10 

Bilgi toplama ve tamamlama (4) 0,84 11 

Araştırma yöntemi becerileri (5) 0,79 9 

Toplam 0,77 46 
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Bir ölçeğin/testin, Cronbach alfa güvenirlik katsayısının mümkün olduğu 

kadar yüksek olması istenen bir durumdur. Çünkü, güvenirlik azaldıkça ölçeğin basit 

hata puanı artmaktadır. Bu da, ölçeğin güvenirliğinin düşük olduğu anlamına 

gelmektedir. Güvenirliği düşük olan bir ölçeğin de doğru bir ölçüm yapamayacağı 

için kullanışsız olduğu kabul edilmektedir (Kline, 2000:15). Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısının kabul edilebilir değeri, ilgili literatürde 0,7 ile 0,8 olarak belirtilmektedir 

(Field ve diğerleri, 2012:799). Kline (2000:15), iyi bir testte/ölçekte minimum 

güvenirlik değerinin 0,7 olması gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, 19. Tablo 

incelendiğinde BASTÖ’nün toplamı ve alt boyutlar için elde edilen Cronbach alfa 

güvenirlik katsayılarının 0,71 ile 0,84 arasında değerler aldığı görülmektedir. Bu 

değerler literatür doğrultusunda değerlendirildiğinde, BASTÖ’nün toplamına ve alt 

boyutlarına ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının oldukça iyi ve kabul 

edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir. Bu bulgular ölçeğin tamamının ve her alt 

boyutun maddelerinin birbirleriyle tutarlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bu 

bulgulara dayalı olarak ölçeğin toplamının ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin 

yeterli olduğu sonucuna varılabilir. 

 

III. 3. 4. BAS’a İlişkin Tutum Ölçeği’nin Uygulanması 

Gerekli izinler alındıktan ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

tamamlandıktan sonra nihai ölçeğin uygulama aşamasına geçilmiştir. Uygulama 

Ankara Üniversitesi’ne bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler kapsamındaki önceki 

başlıklarda adı geçen altı fakültede gerçekleştirilmiştir. Ölçek 2013/2014 Eğitim–

Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde (5-13 Mayıs 2014) yukarıda anılan fakültelerde 

eğitim gören toplam 385 öğrenciye (lisans 1, 2, 3, 4) uygulanmıştır. 
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Uygulama yapılacak bölüm ve sınıfların seçiminde ilgili fakültelerin öğrenci 

işlerinden elde edilen ders programlarından yararlanılmıştır. Ders programı 

doğrultusunda tespit edilen derslerin öğretim üyeleri ile uygulamadan önce 

görüşülerek ölçek hakkında bilgi verilmiş ve ölçeğin ders saatlari içinde 

uygulanabilmesi konusunda izin alınmıştır. Ölçeğin ders saatleri içerisinde 

uygulanması konusunda öğretim üyelerinin çoğundan olumlu yanıt alınmıştır. Sadece 

birkaç öğretim üyesi tarafından, ders müfredatının yetiştirilmek istenmesi nedeniyle 

izin verilmemiştir. Böyle durumlarda diğer uygun olan derslerin öğretim üyeleri ile 

temasa geçilmiştir. 

Ölçeğin uygulaması bizzat araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 

ölçeğin uygulanması sırasında ilgili dersin öğretim üyesinden, öğrencilerin 

araştırmacıya güvenini ve ölçeğin yanıtlanma oranını artırmak amacıyla, araştırmacı 

ile birlikte sınıfta bulunmaları istenmiştir. Araştırmacı tarafından öğretim 

üyelerinden talep edilen bu istek olumlu bulunmuş ve araştırmacı bu yönde 

desteklenmiştir. Ölçeğin uygulamasının başından sonuna kadar araştırmacı 

tarafından gerçekleştirilmesi, ölçeğin yanıtlanma oranını artırdığı gözlenmiştir. 

Ölçek yanıtlanmadan önce ölçeğin amacı, kapsamı, ne şekilde ve ne kadar 

sürede yanıtlanacağı konusunda öğrencilere bilgi verilmiştir. Ayrıca ölçeği 

yanıtlamanın gönüllülük esasına dayandığı, zorunluluk olmadığı da öğrencilere 

belirtilmiştir. Ölçeğin yanıtlanmasında zorunluluk olmamasının etik bir ilke olması 

yanı sıra, ölçeğin gönülsüz yanıtlanmasından kaynaklı doğabilecek gelişigüzel yanıt 

verilme riskini de büyük oranda azaltacağı düşünülmüştür. Bu açıklamalar 

doğrultusunda uygulama yapılan sınıflarda birkaç öğrenci dışında öğrencilerin çoğu 

ölçeği yanıtlama konusunda araştırmacıya yardımcı olmuştur. 
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Ölçeğin cevaplama süresi, öğrenci özellikleri ve okuma hızına göre 

değişmekle birlikte genellikle 15 ile 20 dakika arasında sürmüştür. 

Uygulama bitiminde her sınıfta ölçek formu araştırmacı tarafından 

toplanmıştır. Eksik ya da yanlış doldurulan ölçek formları ayıklanarak analize dahil 

edilmemiştir. 

 

III. 3. 5. Nicel Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı 

kullanılmıştır. SPSS, veri analizi için geliştirilmiş çeşitli istatistiksel analizleri içeren 

bir paket programdır (Tavşancıl, 2010:177). Bu araştırmada, SPSS programından 

“Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi aşamasında gerekli 

istatistiksel analizlerin yapılmasında yararlanılmıştır. 

Nicel veriler, Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin geçerliği ve 

güvenirliği ile ilgili başlıklar altında da detaylandırıldığı gibi istatistiksel analiz 

yöntemleriyle analiz edilmiştir. Veriler üzerinden öncelikle betimsel istatistikler 

hesaplanmıştır. Daha sonra ölçeğin yapı geçerliğine yönelik “açımlayıcı” ve 

“doğrulayıcı faktör analizi” yapılmıştır. Yapı geçerliğin bir başka göstergesi olarak 

alt boyutlar arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin 

belirlenmesine yönelik olarak “Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı” hesaplanmıştır. 

Verilerin çözümlenmesinde dağılımın normalliği “Kolmogorov-Smirnov” 

testi (örneklem büyüklüğü 50’den fazla olduğunda) ile incelenmiş, dağılım normal 

ise “t testi”, değil ise “Mann Whitney U testi” yapılmıştır. Ayrıca, ikiden fazla 

gruplar için “ANOVA” kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda farkın kaynağını 
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bulmak için “Post-Hock testleri (LSD ve Dunnet C testi)” uygulanmıştır 

(Büyüköztürk, 2008, 2015). 



IV. BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme 

(nitel) ve tutum ölçeğinden (nicel) elde edilen bulguların yorumlanmasına yer 

verilmiştir. Bölümde nitel ve nicel bulgular ayrı başlıklar şeklinde değerlendirilmiş 

ve açıklanmıştır. 

Nitel bulgular, Kavramlar, Tutumlar, Tutum Dışı Düşünceler olmak üzere üç 

içsel öğeye ilişkin bulguların ve yorumların yer aldığı başlıklar ile tezde odaklanılan 

kavram (kavram yanılgısı), tutum (düşünce-duygu-davranış) ve düşünce (tutum dışı) 

içerisinde yer almayan, fakat BAS ile ilgili önemli olduğu tespit edilen bulgular da 

“IV. 1. 4. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” 

Nitel Bulgular ve Yorumlar” başlığında değerlendirilmiştir. Ayrıca tutum ile ilgili 

nitel bulgular tutumun üç öğesi düşünceler, duygular ve davranışlar olmak üzere üç 

ayrı başlıkta değerlendirilip yorumlanmıştır. 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılmasında 

hem nitel hem de nicel yöntemler birlikte kullanıldığı için “Tutum”a ilişkin nicel 

bulgular da bu doğrultuda, “IV. 2. Tutum İle İlgili Nicel Verilere İlişkin Bulgular ve 

Yorumlar” başlığı altında ele alınıp tartışılmıştır.  

 

IV. 1. Nitel Veriler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar 

Nitel verilere ilişkin bulgular, “Yöntem” bölümünde (III. Bölüm) detaylı bir 

şekilde açıklandığı gibi 27 öğrenci ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen 
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bulgulara dayanmaktadır. Yirmi yedi öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine ilişkin Kavramları, Tutumları ve Düşünceleri 

ile ilgili bulgulara ulaşılmıştır. Tutumlara ilişkin bulgular bu bölümün girişinde de 

açıklandığı üzere hem nitel hem de nicel veriler sonucunda elde edildiği için tutuma 

ilişkin nicel bulgular ayrı bir başlıkta değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu başlıkta nitel 

araştırma sonucunda lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine ilişkin elde edilen 

Kavramlar (ve kavram yanılgıları), Tutumlar, Düşünceler (tutum dışı) ile ilgili 

bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. Nitel bulgular değerlendirilirken 

Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler ile ilgili ortaya çıkan ilişkisel bulgular birlikte 

ele alınmış ve yorumlanmıştır. Bu tür bulgular yorumlanırken etkileşimin ortaya 

çıktığı diğer bütün bulguların yorumlarına dipnot ile yönlendirme yapılmıştır. 

Dipnotlar aynı zamanda Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler arasındaki bu 

etkileşimli/ilişkisel karmaşık yapının sergilenmesine de aracılık etmektedir. 

Nitel bulgular, Kuhlthau’nun başlama, konu seçimi, ön araştırma, odak 

oluşturma, bilgi toplama ve tamamlama olmak üzere altı aşamalı BAS modeli temel 

alınarak7, süreç aşamalarına göre ayrı başlıklar şeklinde ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Nitel verilere ilişkin bulguların yorumlanmasında nitel araştırma yöntemleri 

ile ilgili literatürde nitel verilerin sonuçlarının yazılma yaklaşım ve tekniklerine8 

bağlı kalınmış ve mutlaka birkaç öğrenci görüşüne yer verilmiştir. Öğrenci görüşleri 

1, 25 boşluk içerden, tırnak içinde, tek satır aralığında, 11 punto ile sunulmuştur. Her 

bir öğrenci açıklamasının sonunda, parantez içinde öğrencinin kod, fakülte, bölüm ve 

                                                           
7 Araştırmada Kuhlthau’nun BAS modeli kuramsal temel olarak alınmıştır. Kuhlthau’nun BAS 
modelinin neden kuramsal temel olarak tercih edildiği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz.: I. 
Bölüm: Giriş ve II. Bölüm: Kuramsal Çerçeve/II. 1. 1. 7. Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreci (BAS) 
Modeli 
8 Bkz. III. Bölüm: Yöntem/III. 1. Araştırma Deseni 
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sınıf bilgilerine yer verilmiştir. Böylelikle her bir öğrenci görüşüne ilişkin parantez 

içinde yer verilen bilgiler kodlanarak tek biçimlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda öğrencilerin görüşlerine ilişkin parantez içinde yer verilen bilgiler için 

aşağıdaki kodlama esas alınmıştır. 

 

Örnek: 

“Öğrenci yorumu” (Öğrenci kodu-Ö1, Fakülte adı-1, Bölüm adı-1, Sınıf-1) 

 

Öğrenci kodu:  

Görüşme gerçekleştirilen 27 öğrenciye 1’den 27’ye numara verilmiştir. 

Öğrenci kodları bu numaralarla birlikte, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4...Ö27 şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

Fakülte adı: 

Tezin yöntem bölümünde (III. Bölüm), nitel verilere ilişkin “III. 2. 1. Çalışma 

Grubu” başlığında detayları verildiği üzere, yarı yapılandırılmış görüşme, Ankara 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili aşağıdaki beş fakültede 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin gerçekleştirildiği her bir fakülte aşağıdaki gibi 

kodlanmıştır. 

 

 Fakülte adı        Kod 

• DTCF         1 

• Eğitim Bilimleri Fakültesi      2 

• İletişim Fakültesi       3 
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• Siyasal Bilgiler Fakültesi      4 

• İlahiyat Fakültesi       5 

 

Bölüm adı: 

Yarı yapılandırılmış görüşme, yukarıdaki başlıkta belirtilen Ankara 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerine bağlı aşağıdaki bölümlerde 

eğitimlerine devam eden lisans öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölümler 

aşağıdaki gibi kodlanmıştır. 

 

 Bölüm adı        Kod 

• Psikoloji (3)        1 

• Bilgi ve Belge Yönetimi (5)      2 

• Antropoloji (1)       3 

• Sosyoloji (2)        4 

• Coğrafya (2)        5 

• Halkbilim (1)        6 

• Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (1)     7 

• Okul Öncesi Öğretmenliği (1)     8 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2)    9 

• Sınıf Öğretmenliği (1)      10 

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (1)     11 

• İktisat (2)        12 

• Uluslararası İlişkiler (3)      13 

• Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları (2)    14 
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Sınıf: 

Yarı yapılandırılmış görüşme, yukarıdaki başlıklarda belirtilen Ankara 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerine bağlı 14 bölümde eğitimlerine 

devam eden lisans öğrencileri (1, 2, 3, ve 4. sınıf) ile gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin sınıflarına ilişkin kodlama da eğitim gördükleri sınıf düzeyine göre 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir.   

 

 Sınıf         Kod 

• Birinci sınıf        1 

• İkinci sınıf        2 

• Üçüncü sınıf        3 

• Dördüncü sınıf       4 

 

Yukarıda açıklanan kodlar aşağıda bir öğrenci görüşü ile örneklendirilmiştir: 

 

“Ödevi ilk duyduğumda benim araştırabileceğim bir konu mu? Geçmişte araştırılmış 
mı? (Ben) Nasıl araştırabilirim? Ben araştırınca diğerlerinden farklı sonuçlar elde 
edebilir miyim? Ve o anda yapmam gereken adımlar sırasıyla aklıma gelir.” (Ö2, 1, 
1, 4) 

 

(Ö2, 1, 1, 4) 

 

  

 

 

 

 

 

Görüşmeye 
katılan ikinci 

öğrenci 
 

 
Fakülte kodu 

 

 
Bölüm kodu 

 
Sınıf kodu 
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IV. 1. 1. Kavramlar İle İlgili Bulgular ve Yorumlar 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, lisans öğrencilerinin 

bilgi arama süreçlerine ilişkin doğru kavramlara sahip olmalarının yanı sıra, süreçle 

ilgili kavram yanılgılarına da sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Bu bağlamda görüşme sonucunda bilgi arama sürecinin her bir aşamasına 

ilişkin Kavramlar ile ilgili tespit edilen bulgular, nitel bulguların tamamında olduğu 

gibi Kuhlthau’nun başlama, konu seçimi, ön araştırma, odak oluşturma, bilgi 

toplama ve tamamlama olmak üzere altı aşamalı BAS modeli temel alınarak, süreç 

aşamalarına göre ayrı başlıklar şeklinde ele alınıp tartışılmıştır. Örneğin; sürecin 

“Konu seçimi” aşamasına ilişkin tespit edilen “doğru kavramlar” ve “kavram 

yanılgıları” ile ilgili bulgular, “Konu seçimi” başlığı altında iki ayrı başlıkta 

değerlendirilmiştir. Sürecin diğer bütün aşamalarına ilişkin bulguların 

yorumlanmasında da aynı yaklaşım benimsenmiştir.  

Sürecin bazı aşamalarında doğru kavramlar tespit edilirken, kavram 

yanılgıları tespit edilmemiştir ya da kavram yanılgısı tespit edilen bazı süreç 

aşamalarında doğru kavramlar tespit edilmemiştir. Örneğin, BAS’ın “başlama” 

aşaması ile ilgili doğru kavramlar tespit edilirken, bu aşamaya ilişkin kavram 

yanılgıları tespit edilmemiştir (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo, 6. Ek). Böyle durumlarda 

da ilgili aşama “doğru kavramlar” ve “kavram yanılgıları” olmak üzere yine iki 

başlıkta ele alınmıştır ve kavrama ilişkin hangisi (doğru kavram veya kavram 

yanılgısı) tespit edilmemiş ise, ilgili başlıkta buna ilişkin gerekli açıklama 

yapılmıştır. Örneğin, BAS’ın “başlama” aşaması ile ilgili kavram yanılgısının tespit 

edilmediğine ilişkin olarak, “Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin 
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doğru kavramlar tespit edilirken, bu aşamaya ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı 

tespit edilmemiştir” açıklamasına yer verilmiştir (Bkz. . IV. 1. 1. 1. Başlama) 

Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında değerlendirilemeyen, fakat 

bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı edilemeyecek kavramlarla ilgili 

bulgular da“diğer” kategorisi altında sınıflandırılmıştır (6. Ek). Bu kategoriye ait 

bulgular, “IV. 1. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan kavramlar (Diğer)” başlığı 

altında sürecin diğer aşamalarında olduğu gibi, doğru kavramlar ve kavram 

yanılgıları olmak üzere iki ayrı başlıkta açıklanmıştır. 

“IV. 1. Nitel Veriler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar” başlığında da belirtildiği 

üzere görüşmeden elde edilen nitel bulgular doğrultusunda Kavramlar ile ilgili 

bulguların yorumlanmasında da Kavramlar ile Tutumlar (Nitel) ve Düşünceler 

arasında etkileşim veya ilişki olduğu tespit edilen bulgular birlikte değerlendirilmiş 

ve yorumlanmıştır. Yine aynı zamanda bu tür bulgular yorumlanırken etkileşimin 

ortaya çıktığı diğer bütün bulguların yorumlarına dipnot ile yönlendirme yapılmıştır.  

Aşağıda 12. Tablo’da bilgi arama sürecine ilişkin doğru kavramlar; 13. 

Tablo’da da kavram yanılgıları sunulmuştur. Sürece ilişkin tespit edilen doğru 

kavramlar ve kavram yanılgıları, 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek’de de açık bir şekilde 

görülen kategori, üst kategori ve alt kategoriler doğrultusunda, öğrencilerin görüşleri 

temelinde örnekler verilerek, her biri literatüre de dayalı olarak ayrı ayrı 

yorumlanmıştır.  
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12. Tablo: Bilgi arama süreci ile ilgili doğru bilinen kavramlar tablosu 

 
* Kod şemasında "doğru kavramlar" ile ilgili tanımlanan kodları ifade etmektedir (Bkz. 6. Ek). 
 

 

 

 

 

 

“Bilgi Arama 
Süreci” ile ilgili 
ana kategoriler 

Doğru bilinen 
kavramlar ile ilgili 

üst kategoriler 

Doğru bilinen kavramlar 
ile ilgili alt kategoriler Öğrenci kodu 

Cinsiyet 
Toplam 

( 1A* ) Kız Erkek 

BAŞLAMA 
( 1A1 )     

Ö1, Ö2, Ö6, Ö7, Ö9, Ö10, 
Ö12, Ö13, Ö16, Ö19, Ö22, 
Ö24, Ö25  

9 4 13 

KONU SEÇİMİ 
( 1A2 )     Öğrencilerin tamamı 16 11 27 

ÖN 
ARAŞTIRMA 

( 1A3 ) 

1A3. 1. Konu ile 
ilgili temel 
kaynaklara başvurma 

   Ö6, Ö20, Ö25 2 1 3 

ODAK 
OLUŞTURMA 

( 1A4 ) 
    Ö15, Ö18, Ö25, Ö27, Ö28 2 5 7 

BİLGİ 
TOPLAMA 

( 1A5 ) 

1A5. 1. Bilgi 
kaynakları ve 
kanalları 

1A5. 1. 1. Bilgi 
kaynaklarının miktarı 

Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 
Ö11, Ö12, Ö15, Ö16, Ö19, 
Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24 

10 6 16 

1A5. 1. 2. Bilgi kaynaklarını 
ve kanallarını kullanma Öğrencilerin tamamı 16 11 27 

1A5. 1. 3. Stratejiler 

Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, 
Ö9, Ö11, Ö15, Ö16, Ö18, 
Ö19, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, 
Ö26, Ö27 

11 7 18 

TAMAMLAMA 
( 1A6 ) 

1A6. 1.  Sentezleme-
yazma   Öğrencilerin tamamı 16 11 27 

1A6. 2. İntihal   

Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö11, Ö12, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, 
Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, Ö25, 
Ö26, Ö27, Ö28 

9 10 19 

1A6. 3. Araştırmayı 
bitirme   

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, 
Ö8, Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, 
Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, 
Ö20,  Ö21, Ö22, Ö23, Ö24, 
Ö25, Ö26, Ö28 

13 11 24 

DİĞER 
( 1A7 ) 

1A7. 1.  Süreçleri 
tekrar etme   Ö1, Ö4, Ö6, Ö12, Ö13, Ö21 6 0 6 

1A7. 2. Araştırma 
yöntemlerini   Ö2, Ö6, Ö11, Ö22 3 1 4 
 belirleme 



 

 

223 

13. Tablo: Bilgi arama süreci ile ilgili var olan “kavram yanılgıları” tablosu 
 

Kavram 
yanılgılarının 
olduğu “Bilgi 

Arama Süreci” 
aşamaları 

( 1B* ) 

Kavram yanılgısı üst 
kategoriler 

Kavram yanılgısı alt 
kategoriler Öğrenci kodu 

Cinsiyet 

Frekans 
Kız Erkek 

KONU SEÇİMİ 
( 1B2 ) 

1B2. 1. Araştırmanın 
orijinalliği 

  

Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö8, 
Ö9, Ö14, Ö16, Ö20, 
Ö21, Ö22, Ö23, 
Ö25, Ö26 

9 5 14 

1B2. 2. Konunun öğretim 
üyesi tarafından verilmesi 

  

Ö1, Ö3, Ö4, Ö9, 
Ö12, Ö14, Ö15, 
Ö16, Ö20, Ö21, 
Ö23, Ö24, Ö26 

8 5 13 

BİLGİ 
TOPLAMA 

( 1B5 ) 

1B5. 1. Bilgi kaynakları ve 
kanalları 

1B5. 1. 1. Bilgi 
kaynaklarının miktarı 

Ö2, Ö14, Ö20, Ö26, 
Ö28 3 2 5 

1B5. 1. 2. Basılı ve 
elektronik kaynak  
kullanma 

Ö1, Ö2, Ö13, Ö18, 
Ö20, Ö28,  4 2  6 

1B5. 1. 3. İnternet 

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6, Ö9, 
Ö10, Ö11, Ö13, 
Ö15, Ö18, Ö19, 
Ö20, Ö21, Ö26, Ö28 

10 5 15 

1B5. 1. 4. Kütüphane 

Ö1, Ö2, Ö13, Ö15, 
Ö16, Ö19, Ö20, 
Ö21, Ö25, Ö26, 
Ö27, Ö28 

8 4 12 

1B5. 2.  Bilgi erişim 
stratejileri 

1B5. 2. 1. Özgün 
seviyede bir 
sorgulama ifadesi 
yapamama  

Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, 
Ö9, Ö10, Ö11, Ö12, 
Ö13, Ö14, Ö15, 
Ö18, Ö19, Ö20, 
Ö21, Ö22, Ö23, 
Ö24, Ö25, Ö26, Ö28 

13 9 22 

1B5. 2. 2.  Konu 
başlıklarını yanlış 
yorumlama 

Ö3, Ö9, Ö11, Ö13, 
Ö15, Ö25, Ö27, Ö28 4 4 8 

1B5. 2. 3. Anahtar 
kelime Ö20 1 0  1 

1B5. 3.  Bilginin-bilgi 
kaynaklarının güncelliği   Ö4, Ö9, Ö12, Ö18, 

Ö21, Ö23, Ö24 4 3 7 

TAMAMLAMA( 
1B6 ) 

1B6. 1.  Sentezleme-yazma   Ö5, Ö15, Ö20 2 1 3 

1B6. 2. İntihal 

1B6. 2. 1. Atıf  
yapma/ Kaynak 
gösterme 

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6, 
Ö10, Ö13, Ö16, 
Ö19, Ö20 

7 2 9 

1B6. 2. 2. Ödevin 
sunum şekli 

Ö13, Ö15, Ö16, 
Ö21, Ö22, Ö24, 
Ö25, Ö27, Ö28 

4 5 9 

1B6. 3. Araştırmanın 
tamamlanma süresi   Ö13, Ö27 2 0 2 

DİĞER 
( 1B7 ) 

1B7. 1.  Araştırma 
yöntemlerini belirleme   Ö9, Ö28 1 1 2 

1B7. 2. Araştırma ödevi 
  

Ö5, Ö8, Ö9, Ö12, 
Ö16, Ö18, Ö20, 
Ö22, Ö28 

5 4 9 

 
* Kod şemasında "kavram yanılgıları" ile ilgili tanımlanan kodları ifade etmektedir (Bkz. 6. Ek). 
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Araştırmada kaç öğrencide ne kadar kavram yanılgısı olduğunu ortaya 

çıkarmaktan ziyade, nitel yaklaşımlar doğrultusunda hangi kavram yanılgılarının var 

olduğunun tespit edilmesi ve bunlar arasındaki ilişkilerin kurulması amaçlanmıştır. 

Bu nedenle bulgular yorumlanırken bir öğrencide şu kadar kavram yanılgısı tespit 

edilmiştir, bu kavram yanılgıları şöyledir gibi açıklamalara yer vermekten mümkün 

olduğu kadar kaçınılmıştır. Çünkü araştırmada, tezin III. Bölümü olan “Yöntem” 

bölümünde de detayları verildiği üzere, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim 

(“phenomenology”) araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Olgubilim araştırması ile, 

birkaç bireyin bir kavram veya olgu ile ilgili yaşanılan ortak deneyimleri 

betimlenebileceği gibi; tek bir bireyin yaşantısına odaklanılarak da derinlemesine 

bilgi elde edilebilmektedir (Creswell, 2007). Olgubilim araştırmalarında başlıca veri 

toplama aracı görüşmedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011:74) ve görüşme sonucunda elde 

edilen verilerin analizi, bireylerin olgu ile ilgili deneyimlerinin özünü, ortak temaları 

ve temalar arasındaki ilişkileri bulmak için yürütülmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırmada da herhangi bir öğrencide kaç kavram ve kavram yanılgısı olduğu veya 

bir kavram ve kavram yanılgısına ne sıklıkta rastlandığının tespit edilmesi değil, 

hangi kavram ve kavram yanılgılarının var olduğunun tespit edilmesi ve bunlar 

arasındaki ilişkilerin kurulması hedeflenmiştir. Diğer bir ifadeyle, tanımlanan 

alanlarda sadece bir kavram yanılgısının tespit edilmesi elde edilen veriyi önemsiz 

kılmamaktadır. Ancak görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda, görüşülen her 

öğrencinin bilgi arama süreçlerine ilişkin en az 1 kavram yanılgısına sahip olduğu 

söylenebilir. 

Aşağıda BAS’ın aşamaları ile ilgili tespit edilen “doğru kavramlar” ve 

“kavram yanılgıları” na ilişkin bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. 
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IV. 1. 1. 1. Başlama 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin doğru bilinen kavramlar 

tespit edilirken, bu aşamaya ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı tespit edilmemiştir 

(Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek).  

 

IV. 1. 1. 1. 1. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre bazı öğrenciler sürecin “başlama” 

aşaması ile ilgili doğru kavramlara sahiptirler. Bu öğrenciler araştırma ödevi 

verildiğinde ödev hakkında düşünmeye ve ödevi anlamaya çalışmakta ve araştırma 

ödevi hakkında önceki deneyimlerini de gözden geçirip, ödev konusu hakkında daha 

önceki bilgileri ile bağlantı kurup konu hakkındaki düşüncelerini geliştirmektedirler. 

Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili bu bulgu tutum dışı düşüncelere ilişkin 

“başlama”9 aşaması ile ilgili elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. 

Aşağıda “başlama” aşaması ile ilgili doğru kavramların ve tutum dışı düşüncelerin 

arasındaki ilişkiyi de gösteren birkaç öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Ödevi ilk duyduğumda benim araştırabileceğim bir konu mu? Geçmişte araştırılmış 
mı? (Ben) Nasıl araştırabilirim? Ben araştırınca diğerlerinden farklı sonuçlar elde 
edebilir miyim? Ve o anda yapmam gereken adımlar sırasıyla aklıma gelir.” (Ö2, 1, 
1, 4) 

 

“Ödevin bende çağrıştırdığı anlamı düşünüyorum. Ödevle ilgili daha önce 
karşılaştım mı konu ile ilgili ona bakıyorum. Daha sonra nerelere başvururum, 
nereden ayrıntılı bilgi alırım onu düşünüyorum. Burada da daha önce hazırladığım 
ödevlere göre düşünüyorum. Altından kalkabileceğim bir şey mi nasıl üstesinden 
gelirim buna bakıyorum.” (Ö12, 2, 9, 4) 

                                                           
9 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 1. Başlama 
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Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili tespit edilen bulgular, Kuhlthau (1994, 

1996)’nun BAS modelinde “başlama” aşaması ile ilgili yer verdiği bilgileri destekler 

niteliktedir. Kuhlthau (1994, 1996), sürecin “başlama” aşamasında dersle ilgili 

ödevin ya da projenin verilip görevin tanımlanması ile bilgi gereksiniminin ortaya 

çıktığını ve bu bilgi gereksinimi doğrultusunda konu seçimine hazırlık yapıldığını 

belirtmektedir. Bu aşamada öğrenciler öncelikle, ödev hakkında düşünmeye ve ödevi 

anlamaya çalışmakta ve araştırma ödevi hakkında önceki deneyimlerini gözden 

geçirip bağlantı kurup, araştırılacak olası konular hakkında düşüncelerini 

geliştirmektedirler. Kuhlthau (1994:2-19)’ya göre bu aşamada öğrenciler kendilerine 

en çok, ödev kaç sayfa sürmeli? ne kadar kaynak kullanmalıyım? dipnot gereksinimi 

olacak mı? konunun kapsamı nedir? gibi sorular yöneltmektedirler. Kuhlthau’nın 

BAS’ın “başlama” aşamasına ilişkin açıklamalarından da anlaşıldığı gibi bu tez 

kapsamında da öğrencilerin bilgi arama sürecinin ilk aşamasına ilişkin doğru 

kavramlara sahip olmaları, bu ilk aşamada isabetli sorular sormalarına ve bu sayede 

araştırma konularının çerçevesini ve sınırlarını daha rahat çizebilmelerine olanak 

sağlayabilmektedir. 

 

IV. 1. 1. 1. 2. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları  

BAS’ın “başlama” aşamasına ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı tespit 

edilmemiştir. 
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IV. 1. 1. 2. Konu Seçimi 

12. Tablo ve 13. Tablo birlikte değerlendirildiğinde bilgi arama sürecinin 

“konu seçimi” aşamasına ilişkin hem doğru kavramlar hem de kavram yanılgılarının 

tespit edildiği görülmektedir. Aşağıda “konu seçimine” ilişkin doğru kavramlar ve 

kavram yanılgıları ayrı başlıklarda ele alınmış ve açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 1. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Araştırmada görüşme sonucunda elde edilen bulgular öğrencilerin tamamının 

konu seçimine ilişkin doğru kavramlara sahip olduklarını göstermiş ve Kuhlthau’nun 

BAS modelinde tanımlanan yaklaşımlara benzer şekilde düşündükleri, konu 

seçiminin öneminin farkında oldukları belirlenmiştir.  

Sürecin “konu seçimi” ne ilişkin “doğru kavramlar” ile elde edilen bulgular, 

sürecin yine aynı aşaması ile ilgili tutum dışı düşüncelere10 ilişkin tespit edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. Tutum dışı düşüncelerde de öğrenciler konu 

seçimini ağrılıklı olarak kişisel ilgililerine, konu ile ilgili bilgi kaynaklarına kolay 

erişilebilmeye, konu ile ilgili daha önceki bilgi birikimlerine vb. ne göre seçtiklerini 

veya seçmek istediklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda bu ilişkiyi gösteren birkaç 

öğrenci görüşü örnek olarak verilmiştir: 

 

“Ödevin konusu önemli.” (Ö1, 2, 8, 1) 
 

“O konu hakkında fikrim var mı? Ulaşabileceğim bilgiler ne kadar? Ne 
kadar çok olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Yararlanabileceğim 
materyal sayısı, internette ne kadar çok bilgi olursa o kadar iyi” (Ö7, 1, 2, 1) 

                                                           
10 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 2. Konu 
Seçimi 
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“Öncelikle eğer araştırma konusu bana kalmışsa ilgimi çeken konuyu 
seçerim. Aynı zamanda araştırmanın kolaylığı da benim için önemli olur.” 
(Ö5, 1, 1, 4) 
 

Kuhlthau (1994:30-40, 1996:42)’nun BAS modelinde konu seçimi aşaması, ödev 

veya proje ile ilgili araştırılacak genel konunun veya izlenecek yaklaşımın 

belirlendiği aşama olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada konu genellikle kişisel 

ilgiye, ödev gereksinimlerine, bilginin erişilebilirliğine ve ayrılacak zamana göre 

seçilmektedir. 

 

IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşaması ile ilgili; 

 1. “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 111) 

 2. “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” (1B2. 2) ile ilgili 

kavram yanılgısı olmak üzere iki temel kavram yanılgısı tespit edilmiştir 

(Bkz. 13. Tablo, 6. Ek). Sürecin konu seçimi aşamasına ilişkin olarak tespit 

edilen kavram yanılgıları aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip 

açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 1) 

Araştırmada “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı tespit 

edilen öğrencilerin ortak eğilimi -bir araştırmanın daha önce yapılan çalışmalar ile 

desteklenebileceği düşüncesine sahip olmadıkları için- ancak ortaya yeni bir şey 

(daha önce yapılmamış) çıkarılacaksa araştırmanın yapılacağı ve araştırma 

sonuçlarının yazılacağı şeklindedir. Bu kavram yanılgısına sahip öğrencilerin 
                                                           
11 Bkz.: 6. Ek: Kod listesi (Özet tablo) 
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araştırma konusuna ön yargılı yaklaştıkları gözlenmiştir. Bu ön yargı öğrencileri 

ancak orijinal bir çalışma olacak ise araştırmaya yönlendirmekte; orijinal bir çalışma 

değil ise araştırmadan uzaklaştırmaktadır. “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili 

kavram yanılgısına sahip öğrencilerin ortak özelliği daha önce yapılmış bir çalışmayı 

kendi araştırmalarıyla geliştirilebileceklerinin, katkı sağlayabileceklerinin farkında 

olmamalarıdır. Bu kavram yanılgısının temel olarak, öğrencilerdeki araştırmanın 

birikimli olarak geliştiği konusundaki bilgi ve deneyim eksikliğinden (az sayıda 

araştırma ödevi yapmaları, ilgili derslerde uygulama eksiklikleri vb.) kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kavram yanılgısı, sadece hiç araştırılmamış bir konu 

ele alınırsa öğrencilerin kendilerinin bir şeyler katabileceği inancını (olumsuz 

şekilde) güçlendirmektedir. Oysa; bilimsel araştırmalar daha önce yapılan 

araştırmaların eksik yönlerini geliştirmek, incelenmemiş konuları ele almak ve 

böylelikle var olan boşluğu bir şekilde tamamlayarak literatüre katkı sağlamak 

amacıyla yapılmaktadır. Başka bir deyişle, araştırma, var olan bilgi birikimine 

dayanmaktadır (Creswell, 2014). Aşağıdaki iki çarpıcı öğrenci yorumu bu kavram 

yanılgısını açıkça ortaya koymaktadır. 

 

“Yeni bir konu ya bana çok cazip geliyor. Yeni bir yemek gibi. Araştırması zor ve 
çok farklı geliyor. Eski konular hakkında insanlar zaten çok fazla şey araştırmış 
oluyor. Yeni bir şey hakkında araştırmak bana daha heyecan veriyor. Tekrara 
düşmek hoşuma gitmiyor. Geçmişte olan bir konuyu herkes araştırmış. Artık ölü bir 
şey oluyor.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Bir defa ilgimi çekecek bir şey olmalı. Belki daha önce yapılmamış, üzerine 
düşünülmemiş bir konu. İlginç olsun. Sakız gibi aynı şeyleri tekrar etmemek adına. 
Bu başlı başına bir konu da olabilir ama daha önce araştırılmamış konunun farklı 
bakış açısı ile yapılması da olabilir yani.” (Ö22, 1, 6, 3) 
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“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısının aynı zamanda bilgi 

kaynaklarına erişimi de etkilediği gözlenmiştir. Araştırmanın orijinalliği ile ilgili 

kavram yanılgısına sahip bazı öğrenciler, araştırma konuları ile ilgili kaynaklara 

ulaşamadıklarında, bunun nedenini araştırma konularının güncel, daha önce 

yapılmamış ve zor bir konu olmasına bağladıkları belirlenmiştir. Örneğin aşağıdaki 

öğrenci yorumları dikkate değerdir: 

 

“…En başta gelen sorun mesela, konu hakkında internette ya da kütüphanede olsun 
istediğim bilgiyi bulamamak. İnternet ya da kütüphanede bulamama nedenim. Daha 
çok üzerinde durulan bir konu olmaması…” (Ö2, 1, 1, 4) 

  

“…Aslında kaynağı sınırlandırmam ama dediğim gibi konuyu ben seçersem 
muhtemelen çok kaynak yoktur bu konu hakkında.” (Ö14, 4, 12, 2) 

  

“…Aradığımı bulamadığımda konunun zor olduğunu düşünürüm.” (Ö26, 1, 7, 3) 
 

“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı ile sürecin konu seçimi 

aşamasına ilişkin “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce12 ve bilgi 

toplama aşamasına ilişkin olarak tutuma bağlı olumsuz duygu ve olumsuz davranış 

arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu kavram (kavram yanılgısı) ve tutum 

arasındaki etkileşimi göstermesi bakımından önemlidir. Örneğin, sürecin konu 

seçimi aşamasına ilişkin “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

olan bazı öğrenciler, araştırma veya ödev konusunu seçmede özgür bırakıldıklarında 

daha önce hiç araştırılmamış bir konuyu araştırmak istediklerini belirtmişler ve konu 

öğretim üyesi tarafından verildiğinde, öğretmenlerinin hiç orijinal konuları 

                                                           
12 Bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler 
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araştırmaya yönelik konular vermediklerini, öğretmenlerinin orijinal bir konu vermek 

gibi yaklaşımları olmadığını ifade etmişlerdir. Aşağıda bu yönde yorum yapan bir 

öğrencinin açıklamasına yer verilmiştir: 

 

“Konu genelde hoca tarafından verilir. Mesela 5 tane konu verilir, içinden birini 
araştırın denilir. Çekilince ne çıkarsa artık…Konuyu hoca verdiğinde araştırma isteği 
vermiyor... Ama araştırılmamış konuları araştırmamıza izin verilmiyor.” (Ö8, 1, 1, 4) 

 

“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrenciler 

de araştırma konuları ile ilgili kaynaklara ulaşamadıklarında, bunun nedeninin 

“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısından kaynaklandığının farkında 

olmadıkları gözlenmiş ve bu öğrencilerin sürecin bilgi toplama aşamasında 

zorlandıkları ve bilgi toplamaya ilişkin olumsuz düşünce geliştirmelerine yol açtığı 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu öğrenciler, “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili 

kavram yanılgısından kaynaklı olarak araştırma konularının güncel, daha önce 

yapılmamış ve zor bir konu olmasından dolayı bilgiye erişemediklerini düşündükleri 

için araştırmaya devam etmedikleri ve “Yetersiz düzeyde bilgi topladıkları” (tutuma 

bağlı olumsuz davranış) belirlenmiştir.13 

 

2. “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 

2) 

Araştırmada, öğrencilerin bir kısmı konu seçimi ile ilgili yöneltilen soruya 

(Konu seçimini kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa konu öğretmen tarafından mı 

                                                           
13 Ayrıca bkz.. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 
5. 1. 1) 
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veriliyor? Konuyu öğretmeniniz verdiğinde neler hissedersiniz? Kendinize nasıl bir 

araştırma planı çizersiniz?), araştırma konusunu kendilerinin seçmesi ile öğretmenin 

vermesi arasında izlenecek yollar bakımından farklılık olduğunu belirtmişlerdir. 

“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilerin ortak görüşü araştırma konusunun öğretmen tarafından verilmesi ile 

kendilerinin seçmeleri arasında araştırma planında ve yazma aşamasında fark olacağı 

yönündedir. Öğrencilerin konu seçimi ile ilgili en genel inançları araştırma konusunu 

kendileri seçtiklerinde alt konuları istedikleri gibi belirleyebilecekleri ve alt konuları 

belirlemede özgür olabilecekleri, ancak konu öğretmen tarafından verildiğinde ise alt 

konuları belirlemede özgür olamayacakları ve alt konuları öğretmenin isteyebileceği 

şekilde belirlemeleri gerektiği yönündedir. Oysa alt konular zaten konunun içeriğine 

göre belirlenir ve doğrudan öğrenciye ve hocaya bağlı değildir. Öğrencilerin konu 

seçimi içerisinde değerlendirilen bu kavram yanılgısı; konunun alt konularını 

belirlerken ellerindeki kaynaklardan uzaklaşmalarına; kaynakları doğru şekilde 

değerlendirememelerine; hocanın tatmin olmasına çalışıldığı için araştırmanın 

nesnelliğine ve güvenilirliğine zarar verebilir. Aşağıdaki öğrenci yorumları 

“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısını çok net 

bir şekilde göstermektedir:  

 

“…Konuyu kendim seçersem daha etkin sonuçlar ortaya çıkarabilecek şeyler 
araştırabileceğime inanıyorum. Tabii konuyu hocanın vermesi benim etkinliğimi 
düşürmeyecektir ama, en azından belirleyeceğim yol ve yöntemler değişecektir.” 
(Ö14, 4, 12, 2) 

 

“Bu bir bakımdan işime geliyor, çünkü ben seçersem doğru noktaya odaklanmak zor 
oluyor. Aslında her şey benim elimde olsun istiyorum. O yüzden konuyu da ben 
seçmek istiyorum. Ama konunun neresine odaklanacağım hakkında sıkıntı 
yaşıyorum. O yüzden hoca verdiğinde bu kısmı aşmış oluyoruz. Bu yükten 
kurtulmuş oluyoruz ve ben bu ikilemi hep yaşıyorum” (Ö20, 1, 5, 4) 
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Kuhlthau, (1983:20)’ya göre konu birkaç şekilde seçilebilir. Konu öğrenciye 

öğretim üyesi tarafından verilebileceği gibi, öğrencinin bizzat kendisi tarafından da 

seçilebilir, ya da hem öğretim üyesinin hem de öğrencinin az veya çok sorumluluğu 

paylaşmasıyla gerçekleştirilebilir. Konuyu öğrenci seçerse; konuyu ilgi alanına veya 

konu ile ilgili daha önceki bilgi birikimine göre seçme eğilimi göstermektedir. 

Öğrenci bazen de öğretim üyesinin verdiği bir konu listesinden araştırma konusunu 

seçmek zorunda kalabilmektedir. Böyle bir durumda öğrenci çalışmak istediği bir 

konuyu başka bir arkadaşının seçtiğini gördüğünde listeden istemediği başka bir 

konuyu seçmek zorunda olabilmektedir. Yalçınkaya (2012:60) da bazı öğrencilerin 

ödev konusu bulamama kaygısıyla, seçimi öğretim üyelerinin yapmasından yana 

olduklarını belirtmektedir. Böyle bir durumda da öğretim üyesi ya her öğrenciye 

özel, bütün sınıf için standart olmayan ya da bütün sınıf için standart bir ödev konusu 

verebilmektedir. Her iki durumda da öğrenci benimsemeyeceği ve sevmediği bir 

konuyu araştırmak zorunda kalabilmektedir. Bu zorunluluktan dolayı ya da 

öğrencinin konu seçiminde özgür olduğu durumlarda bile kendilerine olan güven 

eksikliğinden ya da deneyimsizliklerinden dolayı bazı yanlış düşünceler 

geliştirebilmektedirler.  

“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısında olduğu gibi, 

“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısı ve sürecin 

“konu seçimi” aşamasına ilişkin “Özgürlük”14 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünce arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, bazı 

                                                           
14 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 2. 2) 
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öğrencilerin“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşüncesi, “Konunun öğretim 

üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısına yol açabilmektedir. 

Aşağıdaki öğrenci yorumu “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili 

kavram yanılgısı ve “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce arasında 

ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. 

 

“Tabi hocanın verdiği konuyu anlamaya çalışırım. Çünkü ben konuya uymaya 
çalışırım. Konuya göre kendimi ayarlamaya çalışırım. Ama öteki türlü kendim zaten 
benim ilgi duyduğum ve istediğim bir konu, kendi seçtiğim bir konudur. Bu yüzden 
ben konuyu şekillendirebilirim.” (Ö16, 5, 14, 2) 
 

Ö16’nın yorumu dikkatle incelendiğinde, öğrenci araştırma veya ödev 

konusunu seçmede özgür bırakıldığında konunun neresine odaklanacağını, konuyu 

nasıl şekillendireceğini kendisinin belirleyebileceğini düşünürken, konuyu öğretmen 

verdiğinde konuya uymaya çalıştığını belirtmiştir. Yukarıdaki paragraflarda da 

belirtildiği gibi odak konu veya alt konular zaten konunun içeriğine göre belirlenir ve 

doğrudan öğrenciye ve hocaya bağlı değildir. 

“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısına 

ilişkin tespit edilen bir diğer önemli bulgu da “odak oluşturma” aşamasına ilişkin 

tutuma bağlı olumsuz duygu arasındaki ilişkinin varlığıdır. “Konunun öğretim üyesi 

tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrencilerin konu 

öğretim üyesi tarafından verilmediğinde, konunun neresine odaklanacakları 

konusunda zorlandıkları belirlenmiştir. Aşağıdaki öğrenci yorumu örnek olarak 

sunulmuştur. 

 

“…(konuyu) ben seçersem doğru noktaya odaklanmak zor oluyor. Aslında her şey 
benim elimde olsun istiyorum. O yüzden konuyu da ben seçmek istiyorum. Ama 
konunun neresine odaklanacağım hakkında sıkıntı yaşıyorum.” (Ö20, 1, 5, 4) 
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“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısına 

ilişkin tespit edilen bir başka bulgu da sürecin “tamamlama” aşamasında 

“Sentezleme-yazma”15 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış arasındaki ilişkinin 

varlığı olmuştur. Bulguya göre “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile 

ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrenciler, “konu seçimi” aşamasına ilişkin 

“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili bulgularla ilişkisinde 

olduğu gibi, araştırma konularını kendileri seçemediklerinde ödevlerini kopyala 

yapıştır tarzı yaptıkları, özenmedikleri, son ana bıraktıkları, elde ettikleri bilgileri 

kendi bilgi yapıları ile değerlendirip sentezleyerek yazmaktan ziyade öğretim 

üyesinin bilimsel alanı ve görüşlerini dikkate alarak yazdıkları görülmüştür. Aşağıda 

bu yöndeki birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Hocanın düşüncesine göre yazmak gerekirmiş gibi bir form var üniversitede. 
Hocalar her ne kadar özgür bırakıyoruz deseler de, bir konuyu üç farklı hocaya üç 
farklı şekilde sunma meselesi var. Yani hocaya göre sunmak gerekiyor biraz. Ödev 
benim için not ifade ediyor ve iyi bir not alabilmek için de hocaya uygun olarak 
vermem gerektiğini düşünüyorum.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“…hoca verdiğinde ödevi son gün yapıyorum.” (Ö23, 1, 2, 2) 
 

IV. 1. 1. 3. Ön Araştırma 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin doğru bilinen 

kavramlar tespit edilirken, bu basamağa ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı tespit 

edilmemiştir (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo, 6. Ek). 

                                                           
15 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 1) 
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IV. 1. 1. 3. 1. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Bilgi arama sürecinin ön araştırma aşamasında öğrenciler, genel konudan bir 

odak elde etmek için bilgi arama faaliyeti içine girmektedir. Olası odaklar genel 

konunun farklı boyutları veya ana teması olabilir. Bu aşamanın önemi, bir sonraki 

aşama olan odak oluşturmaya öğrenciyi hazırlamış olmasıdır. Odaklarını elde etmek 

için gerçekleştirdikleri ön araştırma sürecinde öğrencilerden beklenen, kütüphane 

kaynaklarını (genel ve konu rehberleri, biyografi, kitap, süreli yayınlar, veri 

tabanları, görsel-işitsel materyaller vb.) ve interneti etkin ve verimli bir şekilde 

kullanabilmeleridir. Aynı zamanda öğrencilerin konu sınıflama sistemlerini de 

bilmeleri önemlidir (Kuhlthau, 1994:54-78, 103-141). 

12. Tablo’da da görüldüğü gibi bu araştırmada elde edilen bulgularda çok az 

sayıda öğrencinin ön araştırma ile ilgili doğru kavrama sahip oldukları tespit edilmiş 

olmasına rağmen, bu öğrencilerden biri hariç ön araştırmayı Kuhlthau’nun BAS 

modelinde belirttiği gibi genel konudan odak elde etmek için gerçekleştirmekten 

ziyade, genel konu hakkında bir ön bilgi elde etmek için gerçekleştirmektedirler. 

Aynı zamanda bu öğrencilerin ön araştırma yapmak için kütüphane kaynaklarından 

ve internetten etkin olarak yararlanamadıkları da belirlenmiştir. Bununla birlikte yine 

de öğrencilerin ön araştırma ile ilgili fikirlerinin olması ve doğru kavramlarının 

bulunması önemlidir. Aşağıda bir öğrencinin yorumu konuyu örneklemesi 

bakımından değerlidir: 

 

“…Ama bu konu farklı bir konu. Yeterli bilgi düzeyine sahip olduğumu 
düşünmüyordum. O yüzden önce temelini öğrenmem gerekiyordu. Bu konuda da bu 
nedenle makale var ama ben konuyu bilmediğim için yararlı olmayacaktı. Onun için 
ilk aşamada kitaplardan başladım. Bunu ilerleyen aşamasında makalelere 
geçeceğim.” (Ö20, 1, 5, 4) 
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Ön araştırma aşaması ile ilgili doğru kavrama sahip bir öğrenci, Kuhlthau’nun 

BAS modelinde olduğu gibi ön araştırmayı genel konu hakkında odak konusunu 

belirlemek için gerçekleştirmektedir. Bu öğrencinin yorumu da aşağıdaki gibi 

olmuştur: 

 

“Ana konu başlığında hangi sorunlar olduğunu araştırırım. İnternetten bir ön bilgi 
edinirim. Sorunların içeriğini okuduktan sonra ön bilgi elde ettikten sonra içlerinden 
bir tanesini seçerim. Daha sonra konu ile ilgili daha önce yazılmış makaleleri 
incelerim. Kitapları da aynı şekilde. Sorunla ilgili daha detaylı bilgiye ulaştıktan 
sonra en güncel bilgileri edinmek için haber taraması yaparım…” (Ö25, 4, 13, 4). 

 

 

IV. 1. 1. 3. 2. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 

BAS’ın “ön araştırma” aşamasına ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı tespit 

edilmemiştir. 

 

IV. 1. 1. 4. Odak Oluşturma 

Bilgi arama sürecinin başlama ve ön araştırma aşamalarında olduğu gibi, bilgi 

arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin de doğru bilinen kavramlar 

tespit edilirken, bu basamağa ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı tespit edilmemiştir 

(Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 1. 4. 1. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Kuhlthau’nun BAS modeline göre odak oluşturma aşamasında, konunun 

hangi yönüne odaklanılacağına karar verilmektedir. Sürecin ön araştırma aşamasında 

genel konu hakkında yapılan araştırma sonucunda elde edilen kaynakların okunması 

ve tartışılması sonucunda odak şekillenmektedir. Odak oluşturma dikkat, ilgi ve 
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konsantrasyon gerektirmektedir. Odak oluşturma öğrencilerin kendi kendilerine 

yapmak zorunda oldukları yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bir süreçtir. Odak 

genellikle konu seçiminde olduğu gibi kişisel ilgiye, ödev gereksinimlerine, 

kütüphanede, bilgi merkezlerinde ve diğer ortamlardaki materyallerin 

erişilebilirliğine ve ödev için ayrılan zamana göre seçilmektedir. Odak bilgi toplama 

aşamasından önce oluşturulmalıdır. Odak eğer oluşturulamadıysa, üçüncü basamağa 

(ön araştırma) geri dönülüp odak oluşturulana kadar genel konu hakkında 

araştırmaya devam edilmelidir (Kuhlthau, 1994:80-102, 1996:46-49).  

Görüşme yapılan öğrencilerden elde edilen bulgular doğrultusunda, 12. 

Tablo’da da görüleceği gibi bazı öğrencilerin odak oluşturma hakkında doğru 

kavramlara sahip oldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan elde edilen bulgular bazı 

öğrencilerin, Kuhlthau’nun BAS modelinde odak oluşturma aşaması ile ilgili sunulan 

iş ve işlemleri gerçekleştirmeden, genel konu hakkında bir ön araştırma yapmadan, 

genellikle kendi bilgi birikimleri doğrultusunda odaklarını oluşturmaya çalıştıkları 

gözlenmiştir. Bu nedenle bu öğrencilerin genel konu hakkındaki bilgilerinin yetersiz 

olması odaklarını oluştururken zorlanmalarına ve yönlerini kaybetmelerine yol 

açabilmektedir. Aşağıdaki iki öğrenci görüşü bu durumu açıkça göstermektedir: 

 

“En çok zorlandığım kısım ne yapacağım, neyi araştıracağım yani odaklanacağım 
konuyu belirlerken şuraya mı odaklanayım gibi sıkıntı çekiyorum. Çocuk edebiyatı 
dersinde yaş aralığını belirlemede çok sıkıntı çekmiştim. O da benim yeterliliğimle 
ilgiliydi. Çok yeterli değildim o konuda.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

Bir diğer öğrencinin de, “Öncelikle konuyu seçerim. Elimden geldiği kadar 

konunun başlığını özelleştiririm.” (Ö15, 5, 14, 2) şeklinde yorum yaparak odağını var 

olan bilgi birikimine göre belirlemeye çalıştığı anlaşılmaktadır. 
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Odak oluşturma aşaması ile ilgili doğru kavrama sahip olduğu tespit edilen 

diğer üç öğrencinin de, genel konu hakkında odaklarını dersin öğretmeni istediği için 

oluşturmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğrencilerden 

odak oluşturmalarını genellikle grup ödevlerinde istedikleri dikkat çekmiştir. Bu 

bulgu, odak oluşturma aşamasında aracıların rolü ile ilgili tutum dışı düşüncelerde 

“diğer” kategorisinde “Aracıların rolü”16 ile ilgili bulgularla benzerlik 

göstermektedir. Odak oluşturma ile ilgili bir öğrencinin görüşü aşağıdaki gibidir: 

 

“Genelde genel bir konu başlığı alıyorum. örneğin, “Asya’daki ekonomik kriz”. 
Mesela hoca bizden bunu daraltmamızı istiyor. Genelde 5 öğrenci oluyoruz. Birimiz 
Çin’i, diğerimiz Taylan’dı vb. alıyoruz ya da zaman daraltması yapıyoruz. Kimimiz 
98 krizini alıyor, kimimiz Çin’e etkisini alıyor krizin. Buradan sonra ilgi alanlarımız 
doğrultusunda bu konu başlığını dolduracak şeyler alıyoruz. Bunu biz belirliyoruz. 
Daraltma kısmını öğrenci yapıyor.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

Dersin öğretmeninin öğrenciyi konu hakkında odak oluşturmaya 

yönlendirmesi, öğrencilerin de odak oluşturma hakkındaki farkındalıklarının 

artmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi arama süreçlerinde aracıların 

rolüne, tutum dışı düşüncelerin içerisinde ele alınan “Aracıların rolü” ile tutum 

içerisinde değerlendirilen “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı düşünceler17, 

duygular18 ve davranışlar19 başlıklarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

 

 

                                                           
16 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
17 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı düşünceler (Diğer) 
18 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı duygular (Diğer) 
19 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı davranışlar (Diğer) 
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IV. 1. 1. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 

BAS’ın “odak oluşturma” aşamasına ilişkin herhangi bir kavram yanılgısı 

tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 1. 5. Bilgi Toplama 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin hem doğru kavramlar 

hem de kavram yanılgıları tespit edilmiştir (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). 

Aşağıda bilgi toplamaya ilişkin doğru kavramlar ve kavram yanılgıları ayrı 

başlıklarda ele alınmış ve açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Bilgi toplama, tezin kuramsal çerçeve bölümünde (Bkz. II. Bölüm, II. 1. 3. 7. 

3. 5. Bilgi Toplama) de yer verildiği gibi BAS’ın beşinci aşamasıdır. Bu aşamada, 

oluşturulan odak hakkında bilgi toplanır ve bilgi sistemlerinden en etkili ve verimli 

düzeyde yararlanmaya çalışılır. Kuhlthau (1994:108-109), bu aşamada öğrencilerin 

kütüphanedeki kaynakların nasıl organize edildiğini, örneğin Dewey Onlu Sınıflama 

sistemi, Kongre Kütüphanesi konu başlıkları ve sınıflama sistemini, başka bir deyişle 

sayısal kodlamanın ve alfabetik düzenlemelerin neyi ifade ettiklerini bilmeye 

gereksinimleri olduklarını belirtmektedir. Çünkü öğrenciler bu sistemleri bilmeleri 

sayesinde, konuları hakkında odak oluştururken de konuların alt konularını bu 

sistemler sayesinde daha net görüp belirleyebilirler. Örneğin genel bir konu olan 

zooloji ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci, bu sistemlerdeki hiyerarşik yapıyı 

anlamaları sayesinde, zoolojinin alt başlıklarından biri olan memelileri ve daha alt 

başlık olan kaplanları seçip odağını oluşturabilir.  
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Sürecin bilgi toplama aşamasında öğrencilerin, kütüphane ve diğer 

sistemlerde kapsamlı bir araştırma yapabilmek için konu, başlık ve yazar erişimi 

sağlayan indeksleri ve arama kriterlerini de anlamaları oldukça önemlidir (Kuhlthau, 

1994:109). Bununla birlikte günümüzde de öğrencilerin, internet ve elektronik 

ortamlarda da hangi bilginin, sitenin güvenilir olduğunu anlamaya gereksinimleri 

vardır. Ayrıca hem basılı hem de elektronik kaynakların hiç biri göz ardı 

edilmemelidir.  

“Bilgi toplama” aşamasında öğrenciler ayrıca öğretmenlerinden, 

kütüphanecilerden, aile bireylerinden (özellikle anne ve baba), sınıf arkadaşlarından 

da yardım almaya gereksinim duymaktadırlar. Öğrenciler hem genel konuları 

hakkında hem de odak oluşturma aşamasında özellikle öğretmenlerine danışmakta ve 

fikir almaktadırlar. Bu bulgu literatürdeki araştırmalarla benzerlik göstermektedir. 

Örneğin Leckie (1996) araştırmasında öğrencilerin araştırma ödevlerini yaparken 

bilgi toplamaya, öncelikle arkadaşlarına, ailelerine, sınıf arkadaşlarına ve 

çevrelerindeki diğer insanlara konuları hakkında soru sorarak başladıklarını 

belirlemiştir. Sürecin “Bilgi toplama” aşaması ile ilgili doğru kavramlara ilişkin elde 

edilen bu bulgu ile tutum dışı düşüncelerde “diğer” kategorisi altında değerlendirilen 

“Aracıların rolü” ile ilgili bulgular arasında benzerlik olduğu görülmüştür20. Doğru 

kavramlar ile tutum dışı düşünceler arasındaki bu etkileşim tutum dışı düşünceler ile 

ilgili başlıkta açıklandığı için burada ayrıca yer verilmemiştir.  

Öğretim üyelerinin “bilgi toplama” aşamasındaki yardımı öğrencilerin 

araştırmalarında yön bulmasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte odakları 

                                                           
20 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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hakkında bilgi toplarken de kütüphanecilerden (özellikle danışma kütüphanecileri), 

gereksinim duydukları bilgiyi sağlamalarında, ilgili kaynakların nasıl kullanılacağı 

ve süreçler boyunca nasıl bir yol izleyecekleri bakımlarından yardım alabilmeleri 

önemlidir. 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tespit edilen doğru 

kavramlar, “Bilgi kaynakları ve kanalları” (1A5. 1) kategorisinde, üç alt kategori 

altında sınıflandırılmıştır. Bu üç alt kategori aşağıda sunulmuştur: 

1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” (1A5. 1. 1) 

2. “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını kullanma” (1A5. 1. 2.)  

3. “Stratejiler” (1A5.1. 3) (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). 

Sürecin bilgi toplama aşamasına ilişkin olarak tespit edilen ve yukarıdaki alt 

kategorilerde sınıflandırılan doğru kavramlar aşağıda ayrı başlıklar şeklinde 

açıklanmıştır. 

 

1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” ile ilgili doğru kavramlar (1A5. 1. 1) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bir kısmı araştırma 

ödevlerini hazırlarken bilgi kaynağının miktarından çok niteliğine önem vermektedir. 

Bu yöndeki bazı öğrenci görüşleri aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

“Kaynak sayısı değil de içeriği önemli. 5 kaynak bulurum ama içeriği tatmin etmez. 
Ama öyle bir kaynak bulurum ki bir tanedir. Ama içeriği tatmin eder.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

“Kaynakta şu kadar yeterlidir gibi bir sınırlama yapmam.” (Ö12, 2, 9, 4) 
 

“Sayı koymam hiçbir zaman. Benim için içindeki bilgi önemlidir. O bilgiye ulaşana 
kadar araştırmaya devam ederim. Şu kadar buldum bu sayı yeterli demem.” (Ö21, 3, 
11, 4) 
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Yukarıdaki örnek öğrenci görüşlerinde de ortaya çıktığı gibi “Bilgi 

kaynaklarının miktarı” ile ilgili doğru kavramlar ile tutum dışı düşüncelerde sürecin 

“bilgi toplama”21 aşaması ile ilgili elde edilen bulgular arasında benzerlik olduğu 

görülmektedir. Tutum dışı düşünceler ile ilgili bulgularda da öğrenciler araştırma 

ödevleri ile ilgili bilgi toplarken bilgi kaynağının sadece miktar olarak değil bilgi 

kaynağının güvenirliğine, ilgililiğine, güncelliğine, niteliğine, nesnelliğine ve 

bilimselliğine de dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Genel konu veya oluşturulan odak konu hakkında, konuyu her yönüyle 

kapsamlı bir şekilde açıklayabilmek için gereksinim duyulan çeşitli kaynaklara 

mümkün olduğu kadar ulaşıp yararlanmak, konunun etkili, ayrıntılı ve bilimsel 

olarak sunulması bakımından oldukça önemlidir. Diğer taraftan, çok kaynağa erişme  

düşüncesi, etik kurallara dikkat edilmeden, şişirme yapma şeklinde de 

gerçekleştirilmemelidir. Dolayısıyla konunun gereksinimleri ne ise kaynak tercihinin 

de o yönde ve yeter sayıda olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kaynakların 

miktarından ziyade çeşitliliği ve niteliği de önem arzetmektedir. Zira bilginin bu 

denli çok olduğu bir ortamda odak konu ile ilgili bütün kaynaklara erişmek zaten 

mümkün değildir. 

 

2. “ “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını kullanma” ile ilgili doğru kavramlar 

(1A5. 1. 2) 

Araştırmadan nitel verilerden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin tamamı 

araştırma konuları hakkında bilgi toplarken çeşitli kaynak ve kanalları kullandıklarını 

                                                           
21 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 5. Bilgi 
Toplama 
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belirtmiş olmalarına ve çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanma konusunda doğru 

kavramlara sahip olmalarına rağmen, tür olarak kullandıkları kaynak çeşidinin ve 

kanalının oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, öğrenciler tarafından 

ağırlıklı olarak bilgiye internetten erişim tercih edilmektedir (Bkz. “İnternet” ile ilgili 

kavram yanılgısı). Fakat araştırmada öğrencilerin tamamı araştırma konuları 

hakkında kitap, dergi, makale gibi bilgi kaynaklarını ve kendi kişisel kütüphaneleri, 

fakültelerinin kütüphanesi, diğer kurum ve kuruluşların kütüphanesi, öğretmenleri ve 

kütüphaneciler gibi resmi bilgi kanallarını kullanmalarının yanı sıra, aile bireyleri, 

sınıf arkadaşları ve akranları (sınıf arkadaşları) gibi resmi olmayan kaynaklara da 

başvurdukları belirlenmiştir22.  

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıda, bilgi kaynaklarını ve 

kanallarını kullanmaya ilişkin doğru kavramları olduğu tespit edilen öğrencilerden 

birkaçının görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Öncelikle kütüphaneden arıyorum, katalog taraması yapıyorum. Başka okulların 
kütüphanelerine de gidiyorum bizim okulda yoksa. Başta böyle değildi. İnternetten 
bakardım. Ama artık bölümde kütüphane dendikçe kütüphaneden aramaya başladım. 
Daha sonra da internetten.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

“İlk başta literatür taramasında veri toplamada genelde herkes internete koşar ama 
sosyoloji alanında ben internetten çok bir şey bulamıyorum. O yüzden kütüphaneye 
giderim sonra kitaplar olur. Tabiki yine de internete de bakıyorum. Sonrasında bu 
konu ile ilgili tanıdıklarım varsa onlara soruyorum. Genelde arkadaşlarım oluyor. 
Bilgisine güvendiğim bu arkadaşım bana yardımcı olur dediğim, araştırma görevlisi 
(dersime girmiyor ama çok yakınız) gider ona sorarım. Daha sonrasında bu 
araştırmayı hocanın danışmanlığında yapıyorsam tabiki ona da sorarım. Elektronik 
veritabanı olarak google akademik’i kullandım ama üniversiteninkinden farklı bir 
şey kullanmadım. En fazla gazetelerin köşe yazılarını arıyorsam gazetelerin web 
sayfasına girip orada arama yaptım.” (Ö11, 1, 4, 4) 

 

                                                           
22 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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“Önce elimde olan kaynaklara bakarım. Bu konu hakkında yazılmış eserleri 
araştırırım. Kütüphanelere başvururum. Literatür taraması yaparım. İnternet, google 
olabilir. Bazı üniversitelerin bünyesindeki kaynaklar çıkıyor. Bazı, örn; diyanetin 
sitesinde yayın bölümüne girdiğim zaman çok geniş çaplı bir konu olmasa da bazı 
konuları yayınlardan bulabilirim. Makaleler olabilir, dergiler, dergi yazıları olabilir.” 
(Ö16, 5, 14, 2) 

 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, “Bilgi kaynaklarını ve 

kanallarını kullanma” ile ilgili doğru kavramlar ile sürecin “bilgi toplama” aşaması 

ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış23 arasında etkileşim olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulguya ilişkin açıklamalara tezin “IV. 1. 2. 3. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama 

Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu Davranışlar” başlığında yer verildiği için 

burada ayrıca açıklanmamıştır. 

Bilgi kaynaklarının miktarında olduğu gibi, odak konunun24 araştırılmasında 

mümkün olduğu kadar çeşitli kaynaktan yararlanmak önemlidir. Kuhlthau 

(1994)’nun da vurgu yaptığı gibi, öğrencilerin bu noktada, konu sözlükleri, indeksler, 

bibliyografyalar, süreli yayınlar, gazeteler, almanaklar, istatistikler, gri yayınlar 

elektronik veritabanları, görsel-işitsel materyaller vb. gibi kaynak türlerini kapsamlı 

bir şekilde bilmeye ve öğrenmeye gereksinimleri vardır.  

 

3. “Stratejiler” ile ilgili doğru kavramlar (1A5. 1. 3) 

Araştırmada nitel verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin çoğunun 

araştırma konuları ile ilgili bilgi toplarken yaygın olarak anahtar kelime belirleme, 

yazar ve başlık adından arama ve yıl sınırlaması getirme gibi stratejilerin farkında 

olduklarını göstermektedir. Çok az öğrenci de elde ettiği kitap veya makaledeki 

                                                           
23 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Davranışla 
24 Bu araştırmada çok az sayıda öğrenci bilgi toplamayı oluşturdukları odak konuya göre 
gerçekleştirmektedir. Öğrencilerdeki genel yaklaşım genel konu hakkında bilgi toplama yönündedir. 
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literatürden yararlanarak araştırma konusu ile ilgili başka kaynaklara erişme 

stratejisini kullanmaktadır. Fakat bulgular aynı zamanda, “bilgi erişim stratejileri-

1B5. 2” ile ilgili kavram yanılgılarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği başlıkta 

da yer verildiği gibi, öğrencilerin bilgi arama ve erişim ile ilgili stratejiler hakkında 

kapsamlı bir bilgiye sahip olmadıklarını, bu stratejileri etkin ve yeterli düzeyde 

kullanamadıklarını ve bu konuda eğitim gereksinimleri olduğunu da göstermiştir. 

Bununla birlikte öğrencilerin bilgi toplama aşamasında bilgi arama ve erişim 

stratejileri ile ilgili bazı doğru kavramlara sahip olmaları yadsınamayacak bir öneme 

sahiptir. Aşağıda stratejiler ile ilgili doğru kavramlara sahip olduğu tespit edilen 

öğrencilerden bazılarının dikkat çekici birkaç görüşüne yer verilmiştir: 

 

“…Ben biraz daha değişik bir yol izliyorum. Örn: Konumla ilgili birkaç kaynak 
bulup analiz ettikten sonra, konumuzla ilgili olduğunu görüyorum. Ondan sonra o 
kaynakların kaynakçalarından yararlanıyorum. Aslında böyle sarmal gibi oluyor 
benim için. O bulduğum kaynakların da kaynakçalarına bakıp yine ilgilileri 
buluyorum. Daha sonra bulduğum kaynakları toparlamaya çalışıyorum. Bilgisayar 
ortamında ya da basılı olarak elde ediyorum.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

“İlk google’ın normal aramasından yapıyorum. İstediğim şeyler çıkmazsa gelişmiş 
aramadan anahtar kelimeleri kullanarak arama yapıyorum.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“…Örneğin, “öğrenme güçlüğü” konusunu araştırdım. Önce elimdeki kaynaklardan 
bakıyorum. Onlara bakarken zaten ilgili kelimeler ortaya çıkıyor. 
“öğrenme güçlüğü” 
“öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir” 
“disgrafi” = öğrenme güçlüğü olan çocukların yazıdaki boyutu oluyor.” (Ö12, 2, 9, 
4) 
 

Stratejiler, bilgi toplama aşamasında öğrencilerin araştırma konuları ya da 

odak konuları ile ilgili bilgi ararken izledikleri yol ve yöntemleri ifade etmektedir. 

Örneğin, bu kriterlerden bazıları indekslerden yararlanma; yararlanılan kitap veya 

makaledeki literatürden yararlanarak araştırma konusu ile ilgili başka kaynaklara 
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erişme; başlık, yazar, yıl, yer vb. gibi arama kriterlerini kullanma; “ve”, “veya” gibi 

Bull operatörlerini kullanma; konuya dayalı sorgulama ifadesi oluşturma ve anahtar 

kelime belirleme olarak sıralanabilir. 

 

IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili üç temel kavram 

yanılgısı tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgıları aşağıdaki üç kategori altında 

sınıflandırılmıştır: 

1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” (1B5. 1) 

2. “Bilgi erişim stratejileri” (1B5. 2)  

3. “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” (1B5.3) (Bkz. 13. Tablo, 6. Ek).  

Sürecin bilgi toplama aşamasına ilişkin olarak tespit edilen bu kavram 

yanılgıları aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1) 

13. Tablo’de de görüldüğü gibi “bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili dört 

farklı kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgıları aşağıdaki dört alt 

kategori altında sınıflandırılmıştır:  

1. 1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” (1B5. 1. 1) 

1. 2. “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” (1B5. 1. 2) 

1. 3. “İnternet” (1B5. 1. 3) 

1. 4. “Kütüphane” (1B5. 1. 4) 

Bu kategoriler aşağıda ayrı başlıklarda ele alınıp tartışılmıştır. 
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1. 1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 1) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğu “Bilgi 

kaynaklarının miktarı” ile ilgili doğru kavramlara sahipken, bazı öğrencilerde “Bilgi 

kaynaklarının miktarı” ile ilgili kavram yanılgısı bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 

ortak eğilimi, zaten lisans öğrencisi oldukları ve kendilerine verilen ödevleri 

yüzeysel gördükleri (“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce25 ve 

duygu26) için araştırma ödevi için çok fazla kaynak kullanmalarına gerek olmadığı 

(“Araştırma ödevi”27 ile ilgili kavram yanılgısı) şeklindedir. Bu öğrenciler, üç beş 

makale ya da kitabın araştırma ödevlerini hazırlamak için yeterli olduğunu 

düşünmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler genellikle arama yaptıklarında ekrana gelen 

ilk sayfadan ilk olarak eriştikleri birkaç makale ile yetindiklerini belirtmişlerdir. Bu 

kavram yanılgısı öğrencilerin konuyla ilgili olabilecek başka kaynakları gözden 

kaçırmalarına neden olmasının yanı sıra; daha verimli ve etkin bir araştırmayı da 

engelleyebilmektedir. Bu bulgu “Bilgi kaynaklarının miktarı” ile ilgili kavram 

yanılgısı ile “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”28 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranış arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından da ayrıca önemlidir. Bu kavram  

yanılgısı ile ilgili çarpıcı iki örnek vermek yerinde olacaktır.  

 

“Genel ödevler yüzeysel olduğu için hiçbir zaman bu bilgi yetmez biraz daha detaya 
gireyim (biraz daha fazla kaynak bulayım) diye hiç demiyorum.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

                                                           
25 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler/1.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler (2A. 2. 7. 1) 
26 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 
27 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavramlar (Diğer)/ IV. 1. 1. 6. 2. Kavram 
Yanılgıları 
28 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgli tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
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“…Sonuçta bu bir tez değildi. Çok fazla ciddiyetle yaklaşmadım (araştırmadım).” 
(Ö28, 4, 13, 4) 

 

Bilgi kaynaklarının miktarı, araştırma konusunu odaklanılan konu 

çerçevesinde mümkün olduğu kadar açıklamaya yarayacak miktarda ve düzeyde 

olmalıdır. Elbette bunun için belli bir sayı vermek mümkün değildir. Ancak konunun 

kapsamlı bir düzeyde incelenmesi ve anlatılması için en azından konu ile ilgili belli 

başlı kaynaklara erişmek önemlidir. 

Araştırmada “Bilgi kaynaklarının miktarı” na ilişkin tespit edilen diğer bir 

önemli bulgu da, bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin 

“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip olan bir öğrencinin, 

aynı zamanda bu kavram yanılgısından dolayı “Bilgi kaynaklarının miktarı” ilişkin 

kavram yanılgısına da sahip olduğudur. Aşağıdaki öğrenci yorumu bu bağlamda 

dikkat çekicidir: 

 

“O konularda hangi kitaplara ihtiyacım olduğunu araştırırım. Çok çeşitli, çok fazla 
kaynak olmasını tercih etmem. Çünkü daha çok ilgilendiğim şeylerin orijinal 
olmasını isterim.Original değilse zaten ilgim azalır… konuyu ben seçersem 
muhtemelen çok kaynak yoktur bu konu hakkında.” (Ö14, 4, 12, 2) 

 

Öğrencinin yorumundan da anlaşılacağı gibi, öğrenci konuyu kendisi 

seçtiğinde konunun orijnal ve daha önce araştırılmamış bir konu olacağını, buna 

bağlı olarak da zaten konu hakkında çok kaynak olmayacağını düşünmektedir. Bu 

her iki kavram yanılgısının, öğrencinin aynı zamanda konusu hakkında var 

olabilecek kaynakları göz ardı etmesine ve gerekli kaynaklara erişmesine engel 

olduğu söylenebilir. 
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1. 2. “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 

2) 

“Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili bir diğer kavram yanılgısı da “Basılı 

ve elektronik kaynak kullanımı” ile ilgilidir. “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” 

ile ilgili kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin ortak düşüncesi elektronik 

kaynakların (burada öğrenciler tarafından kastedilen elektronik kaynak, internet 

ortamında veya veritabanlarında buldukları makalelerdir.) basılı kaynaklara göre 

(öğrenciler tarafından kastedilen basılı kaynak kitapdır) daha bilimsel oldukları, daha 

öz bilgi içerdikleri ve içerik açısından daha zengin bilgiye sahip oldukları 

şeklindedir. Örneğin bu bulguya ilişkin aşağıdaki iki öğrenci görüşü oldukça dikkat 

çekicidir: 

 

“…Makaleler daha özünü anlattığı için farklı yazarlarda aynı konuya yönelik farklı 
bilgiler almak daha iyi geliyor bana.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Hani makale bir bakıma benim için kitap özeti gibi oluyor ve beni kütüphaneden bir 
adım kurtarıyor.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Bilgi kaynaklarının miktarı” ile ilgili kavram yanılgısında vurgulandığı gibi 

“Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili olarak da konunun kapsamlı bir 

düzeyde incelenmesi ve açıklanabilmesi için mümkün olduğu kadar konu ile ilgili 

hem basılı hem elektronik kaynaklara veya ilgili başka materyallere erişmek 

önemlidir.  

“Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili ile ilgili kavram yanılgısına 

ilişkin elde edilen bulgularda dikkat çeken bir diğer unsur da, öğrencilerin tamamına 
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yakınının aynı zamanda “İnternet”29 ile ilgili kavram yanılgısına da sahip 

olduklarıdır. Başka bir ifadeyle “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısının, “Basılı ve 

elektronik kaynak kullanma” tercihini de etkilediği söylenebilir. Bu doğrultuda 

öğrencilerden bazıları, internette aradıkları her şeyi bulabildiklerini düşündükleri için 

kitap ya da dergilerin basılı formlarını kullanmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

Dolayısıyla, “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili kavram yanılgısının, 

öğrencilerin makale (özellikle internet ortamında elde edilen) dışında konuları ile 

ilgili başka kaynakları (kitap, sözlük, ansiklopedi, görsel-işitsel materyaller vb.) 

kullanmalarına engel olduğu ve kütüphanede veya farklı bilgi sistemlerinde konuları 

ile ilgili olabilecek başka kaynakları araştırmaya yönelmemelerine neden olduğu 

gözlenmiştir. Bu kavram yanılgısı da “Bilgi kaynaklarının miktarı” ile ilgili kavram 

yanılgısında olduğu gibi öğrencilerin araştırma konularıyla ilgili olabilecek basılı 

kaynakları veya diğer ilgili materyalleri göz ardı etmelerine neden olabilmekte ve 

daha verimli ve etkin bir şekilde araştırma yapmalarını engelleyebilmektedir. 

Dolayısıyla “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili kavram yanılgısı aynı 

zamanda öğrencilerin araştırma konuları ile ilgili “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”30 

larına ve tutuma bağlı olumsuz davranış sergilemelerine de yol açabilmektedir. 

Aşağıda “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili kavram yanılgısı tespit 

edilen iki öğrencinin görüşü konuya açıklık getirmektedir. 

 

                                                           
29 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1)/ 1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram 
yanılgısı (1B5. 1. 3) 
30 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 
5. 1. 1) 
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“İnternet tek cevap. Kitaplara ve gazetelere çok bakmam.” (Ö1, 2, 8, 1) [Öğrencinin 
internet ile ilgili kavram yanılgısı, basılı ve elektronik kaynak kullanma ile ilgili 
kavram yanılgısına da yol açmaktadır] 

 

“Ben daha çok internetten bilgi topluyorum (makale). İyi bir araştırmanın yolu 
makale okumaktan geçiyor.” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 3) 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasında “Bilgi kaynakları ve 

kanalları” kapsamında tespit edilen bir diğer kavram yanılgısı da “İnternet” ile ilgili 

kavram yanılgısı olmuştur. Görüşmeden elde edilen bulgular öğrencilerin çoğunun 

“İnternet” ile ilgili çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir 

(Bkz. 13. Tablo). Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, öğrencilerin yaygın 

olarak araştırma konuları ile ilgili her şeye internetten erişebileceklerini düşündükleri 

belirlenmiştir. Bu yaygın düşüncenin yanı sıra, öğrencilerin internette bilginin daha 

hızlı bulunabileceğine; internetten aramanın daha kolay olacağına; internetten en 

güncel bilgiye erişilebileceğine ve araştırma ödevlerinin sadece internet kaynaklarına 

dayalı olarak tamamlanabileceğine ilişkin yanlış inançlara sahip oldukları 

görülmüştür. Aşağıdaki öğrenci yorumları “İnternet” ile ilgili kavram yanılgılarını 

açıkça ortaya koymaktadır: 

 

“…Yani internette de bulamadıysam ben bu konuyu (kaynağı) hiç bulamayacağım 
diye düşünürüm.” (Ö4, 1, 2, 4) 

 

“…Çünkü artık internet üzerinden her şeye erişilebiliyor.” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

“Mesela internet en önemli bilgi kaynağı. Hani eskiden yapılmış araştırmaları, 
makaleleri kütüphanelerde de bulabilirsiniz.” (Ö2, 1, 1, 4) 
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Sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tespit edilen bulgularda olduğu 

gibi31, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili olarak “İnternet” e ilişkin kavram 

yanılgısı ile “Kütüphane” ye ilişkin kavram yanılgısı32 ve “Kütüphane” ye ve 

“Kütüphane kullanımı” na ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce33, duygu34 ve 

davranış35 arasında da ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu kavram (kavram 

yanılgısı) ve tutum arasındaki etkileşimi göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Aşağıda “İnternet” e ilişkin kavram yanılgısı ile “Kütüphane”ye ilişkin kavram 

yanılgısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir kaç öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“…Zaten bütün kaynaklara internetten ulaşıyorum. (Bu nedenle) Kütüphane 
kullandığım pek söylenemez.” (Ö18, 2, 10, 2) 
“İlk genelde koştuğum yer internet oluyor. Kütüphanelerle aram çok iyi değil. 
Kütüphane bana daha detay geliyor. Ama internette aradığım kelimeleri yazmak 
kolay.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“…Kütüphanede çok fazla kitap var ya hangisine bakacağımı bilmem. Ama internet 
öyle değil, yazıyorsun çıkıyor.” (Ö1, 2, 9, 1) 

 

Yukarıda yer verilen öğrenci görüşleri aynı zamanda öğrencilerin İnternet ile 

ilgili kavram yanılgısından dolayı, başka bir deyişle internette konuları hakkında 

aradıkları her şeye ve en güncel bilgiye erişilebilecekleri ve araştırma ödevlerini 

sadece internet kaynaklarına dayalı olarak tamamlayabilecekleri gibi yanlış 

                                                           
31 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları; IV. 1. 2. 1. 
2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler 
32 Ayrıca bkz.  4. “Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı 
33 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler/1. 
“Kütüphane” ile ilgili olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
34 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Duygular/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1)/1. 1.  “Kütüphane 
kullanımı” ile ilgili olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1) 
35 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Davranışlar/1. 
“Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar/1. 2. “Kütüphane 
kullanımı” ile ilgili olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 1. 2) 
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düşüncelerinden dolayı kütüphaneye karşı da olumsuz tutum geliştirdiklerini 

örneklemektedir. Öğrenciler internette güncel kaynak olduğunu ve aradıkları her şeyi 

internette bulabileceklerine inandıkları için kütüphaneleri kullanmamakta ya da daha 

az kullanmaktadırlar (tutuma bağlı olumsuz davranış). Öğrenciler kütüphaneyi hiç 

kullanmadıkları veya daha az kullandıkları için yeterli düzeyde deneyim sahibi 

olamamaktadırlar. Bu nedenle de kütüphane kaynaklarını, bilgi erişim ve arama 

koşullarını, kütüphane raf yerleşim düzenini vb. kütüphane ile ilgili pek çok 

konudaki bilgi ve deneyim eksiklikleri konuları hakkında gereksinim duydukları 

bilgiye erişmelerinde zorlanmalarına, kütüphane kullanımının bir çileye dönüşmesine 

yol açabilmektedir. Bu olumsuz durum, öğrencilerin kütüphaneye karşı da olumsuz 

düşünce ve duygu beslemelerine sebep olabilmektedir (tutuma bağlı olumsuz 

düşünce ve duygu). 

“İnternet” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin elde edilen bulgulardan bir 

diğeri de, bu kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin tamamına yakınının aynı 

zamanda “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

sahip olduklarıdır.36 Bu ilişki ile ilgili açıklamalara tutum ile ilgili nitel bulguların 

yorumlanması başlığında detaylı olarak yer verilmiştir. 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler birçok alanda 

olduğu gibi lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinde de etkili olmaktadır. 

Öğrenciler hızlı, ucuz ve kolay olduğu düşüncesiyle, araştırma konularını 

kütüphanelerden ya da çeşitli bilgi merkezlerinden veya sistemlerinden araştırmak 

yerine sadece interneti kullanmak suretiyle araştırmalarını tamamlayabilmektedirler. 

Şüphesiz öğrencilerin internete yönelmelerinde teknolojik yatkınlık, tembellik, 

                                                           
36 Bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumlu Düşünceler/1. “İnternet ve 
elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler 
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özellikle ilköğretim aşamasında öğretmenler tarafından internetteki ödev sitelerine 

yönlendirilmek gibi başka nedenler de sayılabilir. Fakat bu tez kapsamında elde 

edilen bulgular doğrultusunda, “İnternet” ile ilgili kavram yanılgılarının da internet 

kullanımında etkili olduğu söylenebilir. Literatürde de bu araştırmadaki bulguları 

destekler nitelikte araştırma sonuçları olduğu görülmektedir. Örneğin, Kratzert ve 

Richey (1997)37 California State University, Fullerton (CSUF) kütüphanesinde 

danışma kütüphanecisi olarak çalışırken; hem kullanıcıların hem de kütüphanecilerin 

internet ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olduklarını gözlemlemişlerdir. Kratzert  

ve Richey, araştırmalarında yaygın olarak internet ile ilgili şu kavram yanılgılarının 

olduğunu tespit etmişlerdir: İnternetten bütün bilgiye erişilebilir; internetten erişilen 

bilgilere telif hakkı kanunu uygulanmaz; bütün bilgilere erişim serbesttir/ücretsizdir; 

araştırma ödevinin tümü sadece internet kaynaklarına dayalı olarak tamamlanabilir; 

bütün internet siteleri doğrudur/güvenilirdir; pornografi ve kirlilik her yerdedir; bilgi 

internette daha hızlı bulunabilir; zor ve karmaşık veri tabanlarını internet üzerinden 

aramak daha kolaydır; internette her zaman en güncel bilgiye erişilebilir ve ücretsiz 

internet erişimine sahip olan öğrenciler onu ciddi araştırmalar için kullanabilir.  

Stern (2002) de, Google ve Yahoo gibi web arama motorlarının, kullanıcıların 

internette var olan bütün bilgilere erişim sağladığına inanmalarına yol açtığını 

belirtmektedir. Sesen ve İnce (2010) yaptıkları araştırmalarında, öğrencilerin 

araştırma ödevleri ile ilgili bilgi bulmak için öncelikle interneti seçtiklerini ve 

Google, Yahoo, AltaVista gibi web arama motorlarında arama yaptıklarını tespit 

etmişlerdir. Sesen ve İnce, ayrıca, öğrencilerin web’de buldukları bilgiyi, bilginin 

                                                           
37 Ayrıca bkz. “II. 1. 5. 1. 1. Kavram ve Kavram Yanılgısı”. 
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kaynağını ve amacını hiç düşünmeden doğru olduğunu kabul ettiklerini ve bu 

nedenle daha fazla araştırma yapmaya gerek duymadıklarını belirtmişlerdir. 

 

1. 4. “Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 4) 

Bu araştırma kapsamında görüşme gerçekleştirilen öğrencilerden bazılarında 

“Kütüphane” (özellikle kendi üniversite kütüphaneleri) ile ilgili kavram yanılgıları 

olduğu tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgıları ağırlıklı olarak kütüphanedeki bilgi 

kaynaklarının güncelliği ile ilgilidir. Başka bir deyişle, “Kütüphane” ile ilgili kavram 

yanılgılarına sahip öğrencilerin ortak düşüncesi, kütüphanedeki kaynakların çok eski 

olduğu ve kütüphanede hiç güncel kaynak bulunmadığı şeklindedir. Oysa ki, 

günümüzde üniversite kütüphaneleri literatürde de belirtildiği gibi eskiden üretilmiş 

kaynaklarla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere de paralel olarak 

hem basılı hem de elektronik bilgi kaynaklarını sürekli zenginleştirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu yanlış düşünceye sahip olan öğrencilerin, bu düşüncelerinden 

kaynaklı olarak araştırmaları için kütüphaneleri kullanmadıkları, kütüphane yerine 

İnterneti38 tercih ettikleri ve aynı zamanda “Kütüphane”ye ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz düşünce ve “Kütüphane kullanımı” na yönelik tutuma bağlı olumsuz duygu 

ve davranış geliştirdikleri gözlenmiştir39. Dolayısıyla, “Kütüphane” ile ilgili kavram 

yanılgısının, öğrencilerin kütüphaneleri kullanmalarına ve araştırma konuları ile ilgili 

çeşitli bilgi kaynaklarına erişmeyi ve bu kaynaklardan yararlanmayı engellediği 

                                                           
38 Ayrıca bkz. “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 3) ve IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi 
Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu Düşünceler/1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile 
ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler. 
39 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler; IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın 
Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular/1. 1. “Kütüphane kullanımı” ile 
ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular; IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin 
Tutuma Bağlı Olumsuz Davranışlar/1. 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 
davranışlar. 
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görülmektedir. Bu kavram yanılgısına sahip öğrencilerden birkaçının aşağıdaki 

yorumu dikkat çekicidir: 

 

“Kütüphane kataloğunda arama yaparken daha çok eski kaynaklara falan erişeceğimi 
düşünürüm. Kütüphaneler hep bana eskiyi çağrıştırdığı için, genelde güncel kaynak 
olmadığını düşünürüm.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Kendi okulumun kütüphanesini kullanmıyorum… Zaten kaynaklar güncelliğini 
yitirmiş.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“…Kütüphane kelimesinin az geçmesinin nedeni, kütüphane kaynaklarının çok eski 
ve yeteri kadar kaynağın olmamasıydı.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı içinde değerlendirilebilecek başka 

kavram yanılgıları da tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgılarından biri kitapların rafta 

dizilişi ile ilgilidir. Örneğin; bir öğrenci kütüphane raflarında kitapların konuya göre 

değil kitap adına göre dizildiği için kitabı bulmakta zorlandığını belirtmiştir (Ö27, 4, 

13, 4). Bu kavram yanılgısı, öğrencinin kütüphanedeki sınıflama sistemi ve yer 

numarası hakkındaki bilgisinin eksik ve yetersiz olmasından ya da kütüphaneyi az 

kullanmasından dolayı beceri eksikliğinden veya kütüphane kullanımına ilişkin tam 

ve doğru bir eğitim almamasından kaynaklanmış olabilir.  

“Kütüphane” ile ilgili bir diğer kavram yanılgısı da, kütüphanenin çevrim içi 

kataloğunun bir arama motoru gibi çalıştığıdır. Bu kavram yanılgısında, öğrencilerin 

bilgi aramada öncelikle interneti kullanma alışkanlıklarının etkisi olduğunu söylemek 

mümkündür. Öğrenciler, google, google akademik, yahoo, wikipedia vb. arama 

motorlarında yaptıkları gibi, kütüphane çevrim içi kataloğunda da aynı şekilde arama 

yapmayı beklemektedirler. Örneğin bir öğrenci şu şekilde bir görüş belirtmiştir: 
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“…Çünkü zaten internetten belli başlı kitapları buluyorum daha sonra kütüphanenin 
arama motoruna, internette bulduğum kitapların isimlerini ya da dergileri 
yazıyorum ve arıyorum…Kütüphane kataloğundan kütüphanede olan kitaplara 
erişiyorum ama genel olarak bu arama motorlarının iyi çalıştığını düşünmüyorum. 
Örn; Siyasal bilgiler fakültesinin kütüphanesinde arama yaptım ama kitap yoktu. 
Ama kütüphaneci yardım ettiğinde kitabı buldu” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

Yukarıda yorumlanan bulgu, Dalal, Kimura ve Hoffmann (2015)’nın 

araştırmalarında elde ettikleri bulguyu destekler niteliktedir. Dalal ve diğerleri 

araştırmalarında öğrencilerin, kütüphane kataloğu, veritabanları ve arama motorları 

arasındaki ilişkileri anlayamadıklarını ortaya çıkartmışlardır. 

“Kütüphane” ile ilgili çarpıcı bir diğer kavram yanılgısı da telif kitaplar ile 

ilgilidir. Bu kavram yanılgısına sahip bir öğrencinin görüşü şu şekilde olmuştur: 

“…Bazı konularda çıkmış çalışmalar telif hakkından dolayı yalnızca kütüphanelerde 
olabiliyor, bir de biraz bu yüzden tercih ediyorum (kütüphaneyi kullanmayı).” (Ö13, 
1, 5, 4) 

 

Üniversite kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak 

üniversitede yapılan öğretimi, araştırmayı, akademik çalışmaları doğrudan 

destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları (basılı ve elektronik) ile gelişen ve bilimin 

son verilerini kullanıma sunan kurumlar olmasının (Çukadar, Gürdal, Çelik ve 

Kahvecioğlu, 2011) yanı sıra aynı zamanda, o güne kadar toplumda üretilmiş kayıtlı 

bilgileri toplayarak, yeni nesillere ve üniversite toplumunun yararına sunan 

kurumlardır (Alkan, 1997). Bu bağlamda üniversite kütüphaneleri bağlı bulunduğu 

üniversitenin amaç ve işlevleri doğrultusunda, günümüzde hem daha önce üretilmiş 

bilgi kaynaklarını hem de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel 

olarak üretilmiş ve hızla artan çeşitli türdeki basılı ve elektronik kaynakları 

koleksiyonuna katmaya çalışmaktadır.  
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Öğrencilerin kütüphane ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde veya 

oluşmasının engellenmesinde, yukarıdaki paragrafta belirtilen üniversite 

kütüphanelerinin hizmetlerini etkili bir şekilde öğrencilerle paylaşmaları, sistemli ve 

belli periyotlarda ve uygulama ağırlıklı eğitim vermeleri (sadece eğitim döneminin 

başında bir hafta süreli verilen kullanıcı eğitimi veya kütüphane oryantasyon 

eğitimlerinin bütün bir tez kapsamında elde edilen veriler ve literatür doğrultusunda 

yetersiz olduğu görülmektedir) oldukça önemli görülmektedir. Bununla birlikte 

öğretim üyelerinin de öğrencilere araştırmaya sevk edecek ödevler vermesi ve 

araştırmaları için öğrencileri kütüphaneye yönlendirmeleri ve ayrıca kütüphanecilerle 

işbirliği yapmaları; bu sayede öğrencilerin kütüphane kullanma alışkanlıkları 

kazanmaları, kütüphane deneyimi edinmeleri ve hem öğretim üyeleri hem de 

kütüphanecilerle iyi ilişkiler kurarak sorunlarını rahatlıkla dile getirebilecekleri 

samimi bir ortamın yaratılması da bu kavram yanılgılarının giderilmesi veya 

oluşmasının engellenmesi bakımından diğer önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

 

2. “Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2) 

Bilgi arama sürecinin bilgi toplama aşamasına ilişkin tespit edilen bir diğer 

kavram yanılgısı da, “Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgılarıdır. 13. 

Tablo’de de görüldüğü gibi “Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili üç farklı kavram 

yanılgısı tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgıları aşağıdaki üç alt kategori altında 

sınıflandırılmıştır: 

2. 1.“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” (1B5. 2. 1) 

2. 2. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” (1B5. 2. 2) 

2. 3. “Anahtar kelime” (1B5. 2. 3) 
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“Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgılarını; Chen ve Dhar 

(1988)’ın “User misconceptions of information retrieval systems” adlı 

çalışmalarında da belirttikleri gibi, öğrencilerin yaptığı hatalı/yanlış bir hareket, 

yanlış terim kullanımı veya elverişli olanın altında bir işlem olarak açıklamak 

mümkündür. Bu araştırma da bu kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin bilgi 

arama işlemlerinin genelde verimsiz olduğu ve bu kavram yanılgılarından dolayı 

konuları ile ilgili materyallere erişemedikleri belirlenmiştir.  

Araştırmada “Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili tespit edilen ve yukarıda 

sıralanan bu üç kavram yanılgısı ilerleyen başlıklarda ayrı ayrı ele alınıp 

tartışılmıştır. 

 

2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısı (1B5. 2. 1) 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerde tespit edilen en 

yaygın kavram yanılgısı, “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili 

kavram yanılgısı olmuştur (Bkz. 13. Tablo). Bu kavram yanılgısına sahip olan 

öğrencilerin ortak eğilimleri konuları ile ilgili gereksinim duydukları bilgiye 

erişirken en genel, en kapsamlı terim stratejini kullanmaktır. Bu bağlamda, bu 

kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin bilgi arama işlemlerinin genelde verimsiz 

olduğu ve “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısından dolayı konuları ile ilgili materyallere erişemedikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca bu kavram yanılgısının, öğrencilerin aradıkları konu ile ilgili hiç bir şey 

olmadığı düşüncesine sahip olmalarına neden olduğu ve bu nedenle sıkılıp daha fazla 
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araştırma yapmalarına da engel olduğu görülmüştür. Aşağıda bu kavram yanılgısına 

sahip bir öğrencinin görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Öncelikle genel terimi kullanırım. Konuyu kapsayan en genel terimi kullanıyorum. 
Her zaman istediğim sonuç gelmiyor.” (Ö7, 1, 2, 1) 
 

Bu bulgu, Chen ve Dhar (1988)’ın araştırmalarında elde ettikleri bulgularla 

benzerlik taşımaktadır. Chen ve Dhar (1988)’ın araştırmasında %70’in üzerinde 

denek ilk olarak daha kapsamlı terim giriş stratejisini kullanmış ve ortak eğilimleri 

genel olan terimden arama yapmak yönünde olmuştur. Örneğin, bir denek 

“istatistiksel güç-statistical power” hakkında bilgiye gereksinim duyarken, “istatistik-

statistics” altında arama yapmıştır. Bir kısım denek de daha spesifk terimler 

kullanarak arama yapma eğilimi göstermiştir. Bu her iki grup da gereksinim 

duydukları sonuçlara erişememişlerdir. Chen ve Dhar (1988)’a göre, denekler 

tarafından çoğu sorguda konunun çok genel olarak ifade edilme eğiliminin nedeni, 

Belkin ve diğerlerinin (1982a, b) “Anomalous State of Knowledge” olarak 

adlandırdıkları modellerinde de vurgulandığı gibi deneklerin genellikle bir aramaya 

sık sık aşırı bilgi durumu ile başlamalarına bağlıdır.  

Wacholder (2011)’a göre, özellikle konuya dayalı aramalarda iyi bir 

sorgulama ifadesi oluşturmak (query formulation), ilgili dokümanlara erişimde 

önemli bir aşamatır ve bilgi erişim süreçlerinin belkemiğidir. Ancak, Wacholder, 

kullanıcılar tarafından iyi bir sorgulama ifadesi oluşturmanın kolay bir mesele 

olmadığını belirtmektedir. Aynı zamanda Wacholder, kullanıcıların bilgi arama 

deneyimlerinin ve bilgi düzeylerinin (konu, sistem ve sorgulama ifadesi oluşturma) 
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de iyi bir sorgulama ifadesi oluşturmayı ve dolayısıyla ilgili dokümanlara erişimi 

olumlu veya olumsuz olarak etkileyebildiğini vurgulamaktadır. 

Bu araştırma kapsamında görüşülen öğrencilerin çoğunun da literatüre benzer 

şekilde, kütüphane kataloğundan ve veri tabanlarından özellikle bilgi, beceri ve 

deneyim gerektiren belirli arama kriterlerini kullanarak arama yapmak yerine, 

internetten google, google akademik, yahoo vb. gibi arama motorlarından daha çok 

doğal dil kullanarak, en genel terim stratejisine dayalı olarak bilgi aramalarını 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin 

önemli bir kısmının Chen ve Dhar (1988)’ın araştırmalarında olduğu gibi, araştırma 

konuları ile ilgili ilk olarak daha kapsamlı terim giriş stratejisini kullanmaları 

gerektiğini düşünmelerinden ve ortak eğilimlerinin de genel terimden veya spesifik 

bir terimden arama yapmak yönünde olduğundan dolayı konuları ile ilgili olmayan 

çok fazla kaynağa ulaştıkları ya da istedikleri kaynaklara erişemediklerini 

göstermiştir. Bu da öğrencilerin konuları ile ilgisiz çok fazla kaynak arasından seçim 

yapmak zorunda bırakmış ve seçim yapmakta zorlanan öğrencilerin kendilerini 

başarısız hissetmelerine neden olmuştur. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrencilerin aşağıdaki yorumları 

oldukça dikkat çekicidir: 

 

“…ama örneğin kavram arayacaksam. Örn; kentsel dönüşümü araştırırken “kentsel 
dönüşüm” diye ararım. Bulamazsam daha genelleştirip “kent” diye ararım. Örn; 
“sokak çocukları” ile ilgili çalışma yaparken “sokak çocukları” diye arattığımda çok 
kaynak çıkacağını sanmıyorum. “çocuk” “aile” “suç” gibi kelimelerden arardım. Tek 
tek yazıp aratırdım… Kentsel dönüşüm gayet gündemde bir konu açıkçası bulmayı 
umduğum çok şey vardı ama sadece bir kaynakta buldum.” (Ö11, 1, 4, 4) 
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Bir diğer dikkat çekici öğrenci görüşü de şu şekilde olmuştur: 

 

“Basit aramayı kullanıyorum. Ne kadar çok şeye ulaşırsam o kadar iyi diye 
düşündüğüm için konu ile ilgili her şeyi taratabiliyorum. Benim gözümden kaçan bir 
yazarın kitabı olabiliyor. Yani benim için şu şu kitap bana lazım diye direkt o kitabı 
bulmak için arama yapmam. Konu ile ilgili ne varsa ona ulaşmak isterim. Bu yüzden 
de konumu ifade edecek en genel terimi kullanarak arama yaparım. Bu şekilde arama 
yaptığımda çok gereksiz, saçma sapan bilgilere ulaştığım çok oluyor.” (Ö21, 3, 11, 
4) 

 

“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısından dolayı gereksinim duydukları kaynaklara erişemeyen bazı öğrenciler 

de, bu durumu araştırma konuları ile ilgili çok fazla araştırma yapılmadığı (Ö18, 2, 

10, 2) veya konu çok zor olduğu (Ö26, 1, 7, 3) için erişemedikleri şeklinde 

açıklamışlardır. Bu bulgu, “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile 

ilgili kavram yanılgısı ve “Araştırmanın orijinalliği”40 ile ilgili kavram yanılgısı 

arasındaki ilişkinin varlığını göstermektedir.  

“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısına sahip öğrencilerin tamamına yakınının aynı zamanda sürecin “bilgi 

toplama”41 aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya ve “Kütüphane”42 ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye, duyguya ve davranışa da sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Bkz. 14. Tablo, 15. Tablo, 16. Tablo). Örneğin ““Özgün seviyede bir 

sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bir öğrenci, bu 

                                                           
40 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 1) 
41 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
42 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler; IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi 
Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular/1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili 
tutuma bağlı olumsuz duygular; IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma 
Bağlı Olumsuz Davranışlar/2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar. 
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kavram yanılgısından dolayı araştırma ödevi ile ilgili gereksinim duyduğu bilgiyi 

kütüphanede bulamadığında, kütüphanedeki kataloğun iyi çalışmadığını (tutuma 

bağlı olumsuz düşünce) ve aradığı bilgiyi (kitabı vb.) bu yüzden bulamadığını 

düşünmüştür. Öğrencinin bu nedenden dolayı sürecin “bilgi toplama” aşamasında 

zorlandığı (tutuma bağlı olumsuz duygu) ve kütüphaneyi yeterli düzeyde 

kullanmadığı tespit edilmiştir. Öğrencinin “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgısından kaynaklı olarak kütüphaneyi 

kullanmaması ya da az kullanması onun araştırma ödevi hakkında “Yetersiz düzeyde 

bilgi toplama”sına (tutuma bağlı olumsuz davranış) yol açtığı belirlenmiştir. Aşağıda 

bu öğrencinin “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısı ve bu kavram yanılgısından dolayı geliştiği varsayılan “bilgi toplama” 

aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu ve “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi gösteren görüşü aşağıda 

sunulmuştur. Öğrenci görüşü, öğrencinin her bir ifadesinin hemen yanında parantez 

içinde yazılan rakamlarla derinlemesine tahlil edilmiştir ve parantez içindeki 

numaralara ilişkin açıklamalara öğrenci görüşünden sonra yer verilmiştir. 

 

“Basit aramayı kullanıyorum. Ne kadar çok şeye ulaşırsam o kadar iyi diye 
düşündüğüm için konu ile ilgili her şeyi taratabiliyorum. Benim gözümden kaçan bir 
yazarın kitabı olabiliyor. Yani benim için şu şu kitap bana lazım diye direkt o kitabı 
bulmak için arama yapmam. Konu ile ilgili ne varsa ona ulaşmak isterim. Bu yüzden 
de konumu ifade edecek en genel terimi kullanarak arama yaparım. Bu şekilde arama 
yaptığımda çok gereksiz, saçma sapan bilgilere ulaştığım çok oluyor…(1) 

 
Kütüphane kataloğundan kütüphanede olan kitaplara erişiyorum ama genel olarak bu 
arama motorlarının iyi çalıştığını düşünmüyorum. Örn; Siyasal bilgiler fakültesinin 
kütüphanesinde arama yaptım ama kitap yoktu. Ama kütüphaneci yardım ettiğinde 
kitabı buldu. (2, 3) 

 
Kütüphanede genelde kitap kataloğunu kullanıyorum.(4) 
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İnternette artık her şey olduğu için önce oradan bakıyorum. İnternette bulduklarıma 
göre kütüphaneden bakmam gerekirse o zaman ancak kütüphaneye gidiyorum. (5)” 
(Ö21, 3, 11, 4) 

 
 
 
Bir başka öğrenci de görüşünü şu şekilde bildirmiştir; 
 

“[Sorunlarla] Karşılaşıyorum tabi. Okulların arama motorlarında karşılaşıyorum. 
Hem güncel kaynak olmamasından hem de arama yaptığımda çıkmamasından. 
Mesela, kütüphanede kitap bulmada.... Bir de araştırmanın erken safhalarında 
konunun nereye varacağını kestiremediğimiz için, binlerce kitaplık, dokümanlık 
arşiv içindesiniz. İçinden 1-2’sini bulmaya çalışırken zorluk çekebiliyorsunuz. (6) 

 
Konumu en genel şekilde ifade eden terimi kullanırım. Örneğin “Yıldız Savaşları” 
SDI (Stratejik Savunma Girişimi) ararken önce, Reagon’dan aratmam, önce SDI 
yazarım ve sonra Regan’a ulaşırım. Yani sonuçta benim aradığım Reagon değil SDI. 
Aramak gerekiyor. Daha çok konu ile ilgili popüler maddelere ulaşıyorum. Neden 
SDI kamu ile ilişkisinde milyonlarca kaynağa ulaşırsınız ama askeri endüstriyel 
kompleks ile ilgili çok şeye ulaşamazsınız ki; asıl ulaşmak istediğiniz de budur. (7)” 
(Ö28, 4, 13, 4) 

 

(1, 7) : Bilgi toplama aşamasına ilişkin “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgısını, 

(2, 6) : Bilgi toplama aşamasına ilişkin “bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duyguyu, 

(3, 6) : Bilgi toplama aşamasına ilişkin “Kütüphane” ve “Kütüphane kullanımı” ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce ve duyguyu, 

(4, 5, 6): Bilgi toplama aşamasına ilişkin “Kütüphanene kullanımı” ve “Yetersiz 

düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ve davranışı yansıttığı 

görülmektedir.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre “Özgün seviyede bir sorgulama 

ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrencilerin sürecin 

“tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya da sahip oldukları 

ortaya çıkmıştır. Örneğin bir öğrenci aşağıdaki görüşü yapmıştır:  
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“Temel şeyler yazıp ta ulaştığım belgeler olduğu için yazdığım kelime başka bir 
saçma sapan şeyin içinde de geçebiliyor ve zaman kaybı yaratıyor ve bu strese 
girmeme neden oluyor.” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısına ilişkin tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, bu kavram yanılgısına 

sahip bazı öğrencilerin aynı zamanda araştırma konusu ile ilgili bilgi toplama ve 

topladığı bilgiyi değerlendirme ve eleme kısmında da zorlandıklarının ve 

öğrencilerin bu yönde öz eleştiri yaptıklarının (tutum dışı düşünce43) tespit edilmesi 

olmuştur. Bu bulgu, kavram yanılgısı ile tutum dışı düşünce arasında da ilişkinin 

varlığını göstermesi açısından değerlidir. Aşağıda bu ilişkiyi gösteren bir öğrencinin 

yorumuna yer verilmiştir:  

“Beni en zorlayan kısım bilgilerin derlenmesi kısmıdır. Bilgiye erişebileceğimiz 
kaynaklar çok, elimizde de çok şey oluyor doğrusu. Tabi bazen bilginin çokluğundan 
dolayı da bir zorluk yaşıyorum” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

Yukarıda Ö9’un açıklamasını, “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgısından kaynaklı olarak araştırma konusu ile ilgili 

olmayan çok sayıda bilgi ve kaynağa eriştiği şeklinde yorumlanabilir. Öğrenci bunun 

kavram yanılgısından kaynaklı olduğunun farkında olmadan, araştırma konusu ile 

ilgili olmayan da çok fazla bilgiye ulaşabilmekte ve elde ettiği bu bilgileri 

değerlendirme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. 

“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısına ilişkin bir başka önemli bulgu da bu kavram yanılgısı ile bilgi arama 

süreçlerine ilişkin eğitim alıp almama durumu arasındaki ilişkinin varlığıdır44. Bu 

                                                           
43 Ayrıca bkz. Tutum dışı düşünceler /Bireysel özellikler 
44 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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kavram yanılgısına sahip öğrencilerin tamamı doğrudan bilgi arama süreçlerini 

içeren ders müfredatı kapsamında herhangi bir zorunlu veya seçmeli ders 

almadıklarını belirtmişlerdir. Fakat bununla birlikte bu öğrencilerden bazıları sistem 

analizi, araştırma yöntemleri, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, kütüphane 

oryantasyon, araştırmaya giriş, bilgi erişim ve bilgisayar derslerinde bilgi erişim 

kriterleri, atıf yapma, kaynak gösterme ve özellikle literatür taramasının nasıl 

yapılacağı vb. konuların anlatıldığı dersler aldıklarını ifade etmişlerdir. Bazı başka 

derslerde de öğretim üyesinin inisiyatifine bağlı olarak atıf yapma ile ilgili bilgiler 

verildiği vurgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, “Özgün seviyede bir sorgulama 

ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısının sürecin “bilgi toplama” aşaması 

içerisinde bilgi erişim stratejileri kapsamında değerlendirildiği göz önünde 

bulundurulduğunda, bilgi erişim ve bilgi erişim kriterleri ile ilgili dersler alınmış 

olmasına rağmen; bilgi arama süreçleri bütün boyutuyla ders kapsamında 

verilmediği, özellikle araştırma konusunun seçimi ve odak oluşturulması 

aşamalarının anlatımına hiç yer verilmemesi, bilgi erişim ile bu süreçlerin 

ilişkilendirilmemesi öğrencilerin,“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” 

ile ilgili kavram yanılgısının gelişmesinde rol oynamış olabilir. Bu bulgu da kavram 

yanılgısı ile düşünce (tutum dışı)45 arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından oldukça 

önemlidir.  

“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı 

ile ilgili bir diğer bulgu da, bu kavram yanılgısının, sürecin “konu seçimi” ve “odak 

oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu arasında da ilişki 

                                                           
45 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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olduğunun tespit edilmesi olmuştur. Bu ilişki ile ilgili bilgi,” IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın 

Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” ve “IV. 1. 2. 2. 4. 

2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” 

başlıklarında ayrıntılı olarak verildiği için burada tekrar edilmemiştir. 

Yukarıdaki bütün öğrenci yorumları dikkatle incelendiğinde kavramın 

(kavram yanılgısının), tutumun (tutumun üç öğesinin-düşünce, duygu, davranış) ve 

düşüncenin (tutum dışı düşünce) birbiri içerisine geçmiş grift bir yapıda olduğu, bu 

nedenle çoğu durumlarda birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla araştırmanın tamamında da yer verildiği üzere öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerinin, bütün bu bileşenler bir arada düşünülerek, birbiri ile etkileşimi ve 

bağlantıları hesaba katılarak kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereğini 

doğurmaktadır. 

 

2. 2. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 

2. 2)46 

Araştırmada “Bilgi erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı altında 

değerlendirilen bir diğer kavram yanılgısı da “Konu başlıklarının yanlış 

yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısıdır. Araştırmada bazı öğrencilerin konu 

başlıklarını yanlış yorumlamalarından dolayı ilgili bilgiye erişmekte sorun 
                                                           
46 Chen ve Dhar (1988), konu başlıklarının yanlış yorumlanması ile ilgili kavram yanılgısını, 
araştırmalarına katılan deneklerin Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi (LCSH) hakkındaki 
bilgi düzeylerini dikkate alarak değerlendirmiş ve bu bağlamda ele almıştır. Fakat bu tez çalışmasında, 
konu başlıklarının yanlış yorumlanması ile ilgili kavram yanılgısı, Chen ve Dhar’ın çalışmasındaki 
kapsam ve düzeyde ele alınmamıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin bilgi arama süreçlerine ilişkin 
yorumları literatür doğrultusunda da dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu kavram 
yanılgısının, öğrencilerin (görüşmeye katılan) Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi ya da 
sistemin dizinleme dili hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının ortaya 
çıkarılması için daha farklı araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin kullanılması, bu kavram yanılgısı 
hakkında daha derinlemesine bilgi elde edilmesinde yararlı olacaktır. 
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yaşadıkları belirlenmiştir. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram 

yanılgısına sahip olan öğrencilerin ortak düşüncesi, kütüphane kataloğu, veritabanı 

veya internet ortamındaki aramalarında gereksinim duydukları bilgiye 

erişemediklerinde, bu sorunun kendilerinden değil bilgi sistemlerinden kaynaklandığı 

yönünde olmuştur. Bununla birlikte bu kavram yanılgısına sahip öğrenciler,  

aradıkları terim ile ilgili bir sonuca ulaşamadıklarında, eğer aramayı okul 

kütüphanelerinde yapmışlar ise, kütüphane koleksiyonunun yetersiz olduğu ve 

aradıkları hiçbir şeyi kütüphanelerinde bulamadıkları gibi olumsuz düşünceler 

geliştirdikleri ya da google vb. arama motorları ile internet ortamından arama 

yapmışlar ise, bu kez de konularının güncel, az çalışılmış orijinal bir konu olduğunu 

düşünerek hiçbir şey bulamadıkları şeklinde düşündükleri tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla öğrencilerin bu kavram yanılgısından kaynaklı olarak konuları ile ilgili  

materyallere erişebilecekleri halde, bu yanlış düşünceden dolayı aramaya devam 

etmedikleri ya da tam olarak ilgili olmasa da buldukları birkaç kaynakla yetindikleri 

gözlenmiştir. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısına 

ilişkin tespit edilen bu bulgu, bu kavram yanılgısı ile “Araştırmanın Orijinalliği”47 

ile ilgili kavram yanılgısını göstermesi bakımından önemlidir. “Konu başlıklarının 

yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısına sahip üç öğrencinin aşağıdaki 

yorumu dikkate değerdir: 

 

“A.Ü. kütüphanesinde arama yaptığımızda sadece başlıklara bakarak benim konuma 
değinip değinmediğini anlayamıyorum. İndirip okumam lazım. Bazen şans eseri hiç 
ilgili olmayan bir başlıkta bile istediğim bilgiyi elde edebiliyorum.” (Ö25, 4, 13, 4) 

 

                                                           
47 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 1) 
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“ ‘Arapların tarihi’, ‘Arap yarımadası’, ‘İslam öncesi Araplar’, ‘Arap devletleri’ diye 
aradım. İstediğim kaynaklara tam ulaşamadım. Bunun kayıt altına alınmadığından, 
katalogda olmadığından kaynaklandığını düşünüyorum.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

“…Google akademiği kullanırım. Eğer bir makale bulacaksam ya da makalenin 
ismini biliyorsam. Ama genelde hiç bulamadım. “Asya’da Çin”i ararken mesela 
yazar kitabının başlığını başka koydu ama aradığım konuyla ilgili. Ama bu durumda 
kitaba ulaşamıyorsunuz.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

Bu araştırmada da “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram 

yanılgılarına ilişkin tespit edilen bulgular Chen ve Dhar (1988)’ın araştırmalarında 

tespit ettikleri bulguları destekler niteliktedir. Chen ve Dhar (1988)’a göre 

kullanıcılar yaygın olarak “başlık” ile “konu başlığı” arasında birebir bir benzeşme 

olduğuna inanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak da kullanıcılar her zaman, başlığın 

içeriği yansıttığını düşünme eğilimindedirler. Örneğin; biri “proje yönetimine” karşı  

temel katkı sağlayacak bir şeyler yazmışsa, başlık da “proje yönetimi” olmalı 

şeklinde düşünülmektedir. Chen ve Dhar, bu arama stratejisinin sınıflama şeması 

(LCSH-Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi) hakkındaki bilgi eksikliğinden  

kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Kullanıcılardaki sınıflama şeması ile ilgi bilgi 

eksikliği, onların “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram 

yanılgıları geliştirmelerine de yol açabilmektedir. Chen ve Dhar, bu nedenle 

kullanıcıların yanlış terim kullanmalarının yanı sıra; doğru terimleri kullansalar bile 

istenilen sonuca ulaşamayabileceklerini belirtmişlerdir.  

“Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili bulgulardan da görüldüğü 

üzere ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bu kavram yanılgısından dolayı bazı 

öğrencilerin aynı zamanda “bilgi toplama”48 aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

                                                           
48 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
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duyguya; “Kütüphane”49 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye; “kütüphane 

kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu50 ve davranışa51 ve “Yetersiz 

düzeyde bilgi toplama”52 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa da sahip 

olabildikleri görülmüştür. 

 

2. 3. “Anahtar kelime” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2. 3) 

Araştırmada, 13. Tablo’de de görüldüğü gibi “Anahtar kelime” ile ilgili 

kavram yanılgısı sadece bir öğrencide (Ö20) tespit edilmiştir. Öğrenci bölümünde 

kapsamlı ve yeterli düzeyde bir araştırma ödevi verilmediği inancına sahip olduğu 

için anahtar kelime oluşturmanın sadece büyük, kapsamlı ödevler veya projeler için 

oluşturulduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte öğrenci, araştırma konusuna hakim 

olunduğunda da anahtar kelime kullanılmasına gerek olmadığına inanmaktadır. 

Oysa; anahtar kelime, ödev kapsamlı, büyük ya da küçük olsa da veya konu hakkında 

kapsamlı bilgiye sahip olunsa da; her arama için oluşturulması gerekli bir bilgi erişim 

stratejisidir. Öğrencinin aşağıdaki görüşü durumu açıkça ortaya koymaktadır.  

 

 

                                                           
49 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
50 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/1. 1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1) 
51 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 1. 2) 
52 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1 “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 
1. 1) 
 

 



 

 

272 

“…ya da konuya hakim olduğum zaman çok fazla anahtar kelime kullanmaya gerek 
duymuyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdiye kadar hani hiçbir ödevimde detay 
olmadı, zaten varolan bilgilerimdi ve bunları karşılıyordu (bu nedenle anahtar kelime 
kullanılmasına gerek duyulmadı)” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Öğrenciden elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencide 

aynı zamanda “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ve “Araştırma 

ödevi”53 ile ilgili kavram yanılgılarının da olduğu görülmektedir. Bu, öğrencinin 

birden fazla kavram yanılgısının birbirini etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Çünkü, 

öğrencinin araştırma konusu ile ilgili özgün seviyede bir sorgulama ifadesi hazırlama 

konusunda da sorun yaşadığı ve en genel, kapsamlı terimden arama stratejisini 

kullandığı görülmektedir. Öğrenci anahtar kelimenin ne olduğunu, anahtar kelimeyi 

nasıl oluşturacağını bilmediği ya da deneyim eksikliğinden dolayı; çok kapsamlı, 

karmaşık bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Öğrencinin görüşmedeki 

yorumlarından sahip olduğu bu kavram yanılgılarından dolayı konusu ile ilgili 

gereksinim duyduğu kaynaklara erişemediği belirlenmiştir. 

 

3. “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5.3) 

Bilgi arama sürecinin bilgi toplama aşamasına ilişkin tespit edilen sonuncu 

kavram yanılgısı da, “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram 

yanılgısıdır (Bkz. 13. Tablo). Bu kavram yanılgısına sahip öğrencilerin ortak eğilimi, 

araştırmalarında sadece güncel kaynakların kullanılması gerektiği yönündedir. 

Öğrencilere göre, basılı kaynaklar (örn; kitap) güncel değilken, elektronik 

veritabanları veya internette, başka bir deyişle, elektronik veritabanlarından veya 

                                                           
53 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma ödevi” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
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internetten buldukları makaleler günceldir. Görüşmeden elde edilen bulgularda 

dikkat çeken bir diğer husus da “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili 

kavram yanılgısı bulunan öğrencilerin çoğunluğunun elektronik veritabanlarında ve 

internette hep güncel bilgi olduğu düşüncesine sahip olmalarıdır. Bu nedenle 

öğrencilerin, araştırmalarında güncel olmadığını düşündükleri için basılı kaynakları 

kullanmayı tercih etmedikleri tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgısından dolayı 

öğrencilerin, sadece elektronik veritabanlarında veya internette makale araştırması 

yapmakla yetindikleri ve taramalarını son 5 yıl ile sınırlandırdıkları; araştırma 

konularının teorik altyapısını destekleyecek, güncel olmayan temel kaynakları göz 

ardı ettikleri belirlenmiştir. Oysa, veritabanlarında veya internette de aramalarını 

geçmiş tarihlere ilişkin gerçekleştirebilirler.  

Bu kavram yanılgısına sahip öğrencilerden bazıları da, güncel olan konuları 

araştırırken de sadece güncel kaynaklardan yararlanılması gerektiğini düşünmektedir. 

Oysa konu güncel olsa da konuyu besleyen, belirli bir altyapıya, teoriye sahip konu 

ile ilgili başka kaynaklar da olabilir. Dolayısıyla öğrenciler bu yanlış inançlarından 

dolayı, araştırma konuları ile ilgili daha derinlemesine araştırma yapmak yerine, 

eriştiği birkaç kaynak ile araştırmasını tamamlayabilmektedirler. Öğrencilerin bu 

yaklaşımı, konuları ile ilgili diğer kaynakları göz ardı etmelerine yol açarak, kaliteli 

ve nitelikli bir araştırma ödevi hazırlamalarını engelleyebilmektedir. Bu da 

öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkileyebilecek önemli bir 

unsurdur. “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilerden aşağıdaki birkaçının ifadesi oldukça çarpıcıdır: 
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“Kaynakların güncel olmasını isterim. Eğer basılı kaynak kullanıyorsam güncel 
olmasını isterim. Örn. Kütüphanede 1990 yılına ait kaynaklar var. Ama bilgi sürekli 
güncelleniyor, yeni şeyler ekleniyor. O yüzden eski bilgiyi almak istemem. Aslında 
bilimselliğini güncelliğini koruyan makaleler. Geçen bir derste 1970’li yıllara ait bir 
makale var ve o konuda başka makale yoktu. 1970’li yıllara ait bilgiler değişti. Ne 
kadar yardımcı olabilir ki. Ancak ödevimi teslim etmek zorunda olduğum ve başka 
kaynak bulamadığım için o makaleyi kullanmıştım.” (Ö4, 1, 2, 4) 

 

“Konuya göre değişiyor. Eski bir konu ise son 7-10 yılın araştırmalarına bakıyorum. 
Yeni bir konu ise çok bir şey olmuyor ve yakın zamana bakıyorum.” (Ö12, 2, 9, 4) 

 

“…ne kadar güncel çok kaynaktan yararlanırsanız, bizim araştırmamızın güncelliği 
de o kadar çok uzun sürer.” (Ö24, 1, 2, 2) 
 

“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilerin bazılarının aynı zamanda “İnternet”  ve “Kütüphane”54 ile ilgili kavram 

yanılgılarına da sahip oldukları belirlenmiştir55. Bu öğrenciler araştırmalarında 

sadece güncel kaynakların kullanılması gerektiğini düşündükleri ve kütüphanelerde  

hep eski kaynaklar bulunduğuna inanırken, İnternette hep güncel bilgi bulunduğuna 

inandıkları için araştırmalarında da yoğun olarak İnterneti kullanmayı tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumu bu iki kavram yanılgısı arasındaki 

ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. 

“Zaten bütün kaynaklara internetten ulaşıyorum, kütüphane kullandığım pek 
söylenemez…İlk google’ın normal aramasından arıyorum…güncel kaynak olması 
önemli…” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilere ilişkin elde edilen bir diğer önemli bulgu da, bu öğrencilerin çoğunun 

aynı zamanda “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

                                                           
54 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 4. 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 4) 
55 Ayrıca Bkz. 1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı 
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düşünceye de sahip olduklarıdır56. Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği ile ilgili 

kavram yanılgısının, “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

düşünce ile ilişkisi tutum ile ilgili nitel verilerin yorumlanması başlığında detaylı bir 

şekilde açıklandığı için burada ayrıca yer verilmemiştir. 

“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilere ilişkin elde edilen bir diğer bulgu da, “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”57 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış arasındaki ilişki hakkında olmuştur. 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre belirtilen kavram yanılgısından dolayı 

öğrencilerin çoğunluğu, ya sadece güncel kaynakları kullanma eğiliminde 

olabilmekte ya da İnternetten elde ettikleri bilgilerle yetinebilmektedirler. 

Dolayısıyla bu eğilim öğrencilerin yetersiz düzeyde bilgi toplamalarına yol 

açabilmektedir. 

“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip 

öğrencilere ilişkin elde edilen bir başka bulgu da, bu kavram yanılgısı ile sürecin 

“konu seçimi”58 ve “bilgi toplama”59 ile ilgili tutum dışı düşüncelerde sınıflandırılan 

“güncellik” ile arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Örneğin, “Bilginin-bilgi 

kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısına sahip bazı öğrenciler 

seçecekleri konunun da güncel olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu öğrenciler 

aynı zamanda güncel konunun sadece güncel kaynaklardan araştırılması gerektiği 

                                                           
56 Bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu Düşünceler/1. 
“İnternet” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler 
57 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 
5. 1. 1) 
58 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 2. Konu 
Seçimi 
59 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 5. Bilgi 
Toplama 
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gibi yanlış bir inanca da sahip olabilmektedirler. Aşağıda bu ilişkiyi gösteren bir 

öğrenci görüşüne yer verilmiştir. 

 

“Genelde güncel konuları seçtiğim için son zamanlarda yapılmış olanları tercih 
ederim. Hani daha önce yazılmış birkaç şeye de bakarım ama son dört yıla bakarım 
genelde. Bu konuda son dört yılda neler yapılmış diye bakarım.” (Ö21, 3, 11, 4) 
 

IV. 1. 1. 6. Tamamlama 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına ilişkin hem doğru kavramlar 

hem de kavram yanılgıları tespit edilmiştir (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). 

Aşağıda tamamlama aşamasına ilişkin doğru kavramlar ve kavram yanılgıları ayrı 

başlıklarda ele alınmış ve açıklanmıştır.  

 

IV. 1. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 

Tamamlama, tezin kuramsal çerçeve bölümünde (Bkz. II. Bölüm, II. 1. 3. 7. 

3. 6. Tamamlama) de yer verildiği gibi BAS’ın altıncı aşamasıdır. Bu aşamadaki  

temel görev, araştırmayı tamamlamak ve sunmaya hazırlamak veya sonuçları farklı 

bir şekilde kullanmaktır. Sürecin bu aşamasında kütüphane taramaları 

sonlandırılmakta ve süreç boyunca elde edilen kaynaklardan alınan notlar organize 

edilip ve organize edilen bilgiler sentezlenip dipnot, kaynakça ve atıf kurallarına 

uygun bir şekilde yazılmakta veya sözlü olarak sunulup tamamlanmaktadır 

(Kuhlthau, 1994:144-169). 

Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşme sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, öğrencilerde BAS’ın tamamlama aşamasına ilişkin olarak 

sentezleme, atıf yapma, kaynak gösterme ve araştırmayı tamamlama ile ilgili doğru 

kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bilgi arama sürecinin “tamamlama” 
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aşamasına ilişkin tespit edilen bu doğru kavramlar üç kategori altında 

sınıflandırılmıştır. Bu üç kategori aşağıda sunulmuştur: 

1.“Sentezleme-yazma” (1A6. 1) 

2. “İntihal” (1A6. 2) 

3. “Araştırmayı bitirme”(1A6. 3) (Bkz. 12. Tablo ve 6. Ek). 

Sürecin tamamlama aşamasına ilişkin olarak tespit edilen ve yukarıdaki 

kategorilerde sınıflandırılan doğru kavramlar aşağıda ayrı başlıklar şeklinde 

açıklanmıştır. 

 

1. “Sentezleme-yazma” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 1) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 12. Tablo’de de 

görüldüğü üzere, görüşmeye katılan öğrencilerin tamamı araştırma ödevleri ile ilgili 

elde ettikleri bilgileri, aldıkları notları bir araya getirip sentezleme ve belli bir 

düzende yazma süreçlerini gerçekleştirmeleri gerektiğinin farkındadır. Aşağıda iki 

öğrenci görüşü örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Bütün bilgileri topladıktan sonra incelemeye başlıyorum. Tek tek bu adımları 
gerçekleştirdikten sonra bütün bilgileri önüme yığıyorum. Sonra eleme başlıyor. 
İşime yarayanlar ve yaramayanlar şeklinde. Bu da bilgilerin analizi kısmına giriyor. 
Sonra konunun gerektirdiği şekilde, konumda nasıl bir strateji gerekiyorsa, konumla 
ilgili bu bilgiler gerekli gibi bir sıralama yapıyorum. Daha sonra bu bilgiler 
elimdeyken, raporlama kısmına geçmeden hocamla konuşuyorum. Ben şu şekilde 
raporlamayı düşündüm ama hoca farklı şekilde düzenlememi isteyebilir. Hocadan 
dönüt aldıktan sonra raporlama kısmına geçiyorum.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“…önce kısa bir giriş yaparım. Araştırmada kullanacağım kavramlar hakkında genel 
bilgi veririm. Problem kısmında konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alırım. Asıl 
probleme odaklanırım burada. Daha sonrasında araştırmanın amacı, sınırlılıkları, bu 
sınırlılıklarda da ne yapmak istiyorum, ne kadarını yaptım onlardan bahsederim. 
Hangi yöntemleri kullandığımı yazarım. Araştırmanın önemi, kaynakça, ekler ve 
bitiririm. Ödevlerde de genel olarak bu şekilde yazarım.” (Ö19, 1, 4, 4) 
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Araştırmada “Sentezleme-yazma” ile ilgili doğru kavramlara ilişkib tespit 

edilen bulgular Kuhlthau (1983, 1994, 1996)’nun araştımasında elde ettiği bulguları 

desteklemektedir. Kuhltahu (1996)’ya göre araştırmanın sentezleme ve yazma 

aşamasında, elde edilen bilgiler sunulmaya hazırlanmakta veya sonuçlar farklı bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, konunun veya problemin kişisel sentezi 

yapılarak araştırmayı bitirmeye konsantre olmak hedeflenmektedir Bu aşamada 

öğrenciden, bilgi toplama aşamasında elde ettiği verileri, aldığı notları vb. kullanarak 

sentezlemesi ve ödevini yazması beklenmektedir. Sentezleme sürecinde hangi bilgiye 

yer verileceği, hangi bilgilerin olmayacağı ve nasıl bir düzende yazılacağına karar 

verilmektedir.  

 

2.  “İntihal” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 2) 

Araştırmada görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 

öğrencilerin araştırma ödevlerini sentezleme ve yazma aşamasında atıf yapma ve 

kaynak gösterme ile ilgili hem doğru kavramları hem de kavram yanılgıları olduğu 

tespit edilmiştir. Bu başlıkta atıf yapma ve kaynak gösterme ile ilgili yapılan 

hatalardan (kasıtsız intihal ile ilgili hatalar) ziyade, görüşmeye katılan öğrencilerin 

atıf yapma ve kaynak göstermeye ilişkin doğru bildikleri kavramlarına yer 

verilmiştir.  

Araştırmada görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda atıf 

yapma ve kaynak gösterme ile ilgili tespit edilen doğru kavramlar “İntihal” 

kategorisi altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 12. Tablo ve 6. Ek).  

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunun araştırma 

ödevlerini yazarken yararlandıkları kaynakları (başkalarının fikirlerini aldıkları için), 
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kendi görüşlerini destekleyecek kaynaklar olduğunu göstermenin ödevin 

güvenirliğini ve niteliğini artırdığı, kaynak göstermemenin hırsızlık olduğu gibi 

doğru düşüncelerinden (doğru kavramalar) dolayı metin içinde atıf yaptıkları ve 

kaynak gösterdikleri tespit edilmiştir. Aşağıda birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“Tabiki atıf yapmak zorundayız zaten. Çünkü yazdığım şeyleri o kaynakları 
okumadan önce bilmiyordum. O kaynaklardan yararlandığım için göstermeliyim. 
örn; hoca bana sorsa, nereden çıkardın bunu diye bunu yanıtlamalıyım. Sonuç kısmı 
benim kendi düşüncelerim oluyor. Geri kısmı referanstır, atıftır.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Kaynak gösteririm tabiki. Yani sadece konu hakkında sadece kendi fikirlerime 
değil. Bu konudaki yetkin kesimlerden de araştırmalar yaptığımı belirterek. yazımın 
ikna olasılığını yükseltmek için.” (Ö14, 4, 12, 2) 

 

“Kaynak göstermeye çalışırım, alıntı yaparım. Konu ile ilgili uzmanların isimlerini 
vermeye çalışırım…kanıtlama, söylediklerinin bir dayanağı olması konusunda 
kaynakça gereklidir.” (Ö26,1, 7, 3) 

 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasında araştırma ödevinin 

sentezlenmesi ve yazılması aşamasında, araştırma konusu ile ilgili toplanan bilginin 

intihal, atıf yapma, kaynak gösterme, dipnot verme, bibliyografyayı oluşturma gibi 

etik ilkelere dikkat edilerek yazılması gerekmektedir. Çünkü Kurbanoğlu, 

(2004:1)’nun da vurguladığı gibi bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan 

araştırmalara, başka bir deyişle, var olan bilgi birikimine dayanmaktadır. 

Araştırmacıların çalışmalarında, aktardıkları bilginin kaynağını belirtmeleri beklenir. 

Bu beklenti sadece bilimsel çalışma yapan araştırmacılara yönelik değil, başkalarının 

bilgi birikiminden ve fikirlerinden yararlanan herkesin çalışmasında (ödevler, 

raporlar, kitaplar, makaleler, web siteleri vb.) bilginin kaynağını, neyin nereden 

ödünç alındığını açıkça belirtmesi beklenir. Kaynak gösterme bilim ahlakının bir 
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gereğidir. Kaynak gösterilmediği sürece, ortaya atılan fikrin yazara ait olduğu 

varsayılır. Kaynak göstermek yoluyla bilginin asıl sahibinin hakkı verildiği gibi, 

araştırmacının kendi katkısının ne olduğu da açıkça gösterilmiş olmaktadır. Kaynak 

göstermek ayrıca çalışmanın güvenirliğini, doğruluğunu, yeterliğini ve tutarlığını 

önemli ölçüde artırır. Bununla birlikte, araştırmacılar ve yaygınlıkla da öğrenciler 

tarafından, araştırma için yararlanılan kaynakların yayın içinde bazı kurallar 

doğrultusunda aktarılması sırasında bilerek veya bilmeden bazı hatalar yaptıkları 

görülmektedir (Alam, 2004; Kurbanoğlu, 2004; Özenç Uçak ve Birinci, 2008; Belter 

ve Pré, 2009; Mahmood ve diğerleri, 2010). Literatürde bu hatalar intihal 

kapsamında değerlendirilmektedir. “İntihal” genel olarak Büyük Türkçe Sözlük’te 

(2015) “Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme 

veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma” olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrencilerin özellikle bilmeden (kavram yanılgılarından kaynaklı 

olarak) yaptıkları hatalar tezin, “IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın tamamlama aşamasına ilişkin 

kavram yanılgıları” başlığı içerisinde, “2. İntihal ile ilgili kavram yanılgıları” alt 

başlığında açıklanmıştır. 

Görüşmeden elde edilen verilerden ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu da, 

ödev yazarken atıf yapmanın ve kaynak göstermenin gerekli olduğuna ve intihalin ne 

olduğuna ve neden intihal yapılmaması gerektiğine derslerde yer verilmesinin ve 

öğretmenlerin bu konuyu önemsemesinin, öğrencilerin davranışlarına da olumlu 

yansıyabileceği ve intihal konusunda doğru kavramlar geliştirmelerinde etkili 

olabileceği hususunda olmuştur. Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerden bazıları, 

öğretmenleri tarafından araştırma ödevlerini yazarken atıf yapılması ve kaynak 

gösterilmesi konusunda zorunlu tutulduklarını, birinci sınıftan itibaren atıf yapma ve 
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intihal hakkında bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda derslerle 

desteklenmeyen bazı öğrenciler önceden atıf yapılmasının gerekli olduğunu 

düşünmezken, bu konuda bilgilendirildikten sonra atıf yapmanın zorunluluk 

olduğunun ve yapılması gerektiğinin farkına vardıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu 

aynı zamanda “Aracıların rolü”60 ile ilgili tutum dışı düşünce arasındaki ilişkiyi 

yansıtması bakımından önemlidir. 

“İntihal” ile ilgili doğru kavramlara ilişkin tespit edilen bu bulgularda, 

“İntihal” ile ilgili doğru kavramlara sahip bazı öğrencilerin, “İntihal” konusunda 

“Aracıların rolü”61 (öğretim üyesi) ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye de sahip 

oldukları gözlenmiştir. Bu bağlamda “İntihal” ile ilgili doğru kavramlara sahip bazı 

öğrencilerin “İntihal”62 ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergilemelerinde 

“Aracıların rolü” (öğretim üyesi)’ nün önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Bu öğrencilerden bazılarının görüşüne aşağıda yer verilmiştir:  

 

“Alıntı göstermiyordum ama hocalar anlattıkça, üstüne bastıkça kullanmaya 
başladım.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

“Kaynak göstermede bir sıkıntı yaşamıyorum. Bilimsel bir çalışmanın gerekliliği 
olarak vurgulanır ve bize birinci sınıfta kaynak gösterme anlatılır. …İnterneti de 
kabul ediyor hocalar. Internetten aldığımız bilgileri de kaynak göstererek, vermemizi 
kabul ediyorlar.” (Ö8, 1, 1, 4) 

 

                                                           
60 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
61 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 2) 
62 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Davranışlar/1. “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 6. 1) 
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“Her türlü sunumda (slayt, yazılı vb.) hepsinde de kaynakça gösteriyorum. Çünkü 
hocalar buna çok dikkat ediyor. Bunları kaynak tarama dersinde de almıştık. O 
yüzden APA2nın güncellemesini de sürekli takip ediyoruz. Tabiki kaynakça 
göstermelisiniz. Tabiki kaynağı üreten biri var ve siz onu göstermezseniz bu bir 
hırsızlık oluyor. Siz yazmışsınız gibi oluyor. Hocalarımız sağolsun bu konuda 
rahatsız olmamızı öğrettiler.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Atıf göstermeliyiz. Ödeviniz isterse dört dörtlük olsun atıf göstermeden ödeviniz 
kabul edilmiyor. Çünkü hocalarımız genelde atıf gösterilmeden verilen bir ödev bir 
nevi hırsızlık sayılır diyor. Ben de böyle düşünüyorum. Daha önce yapılan 
kaynaklarda bir emek var sonuçta, kendi düşüncelerimmiş gibi kullanamam. Bunun 
çok büyük yasal yaptırımlarının da olduğunu biliyorum.” (Ö24, 1, 2, 2) 

 

3.  “Araştırmayı bitirme” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 3) 

Bilgi arama sürecinin tamamlama aşaması ile ilgili tespit edilen diğer bir 

doğru kavram da “Araştırmayı bitirme” ile ilgilidir. Görüşme sonucunda elde edilen 

bulgular doğrultusunda, öğrencilerin bazılarında “Araştırmayı bitirme” ile ilgili 

kavram yanılgılarının (Bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin 

Kavram Yanılgıları başlığı altında, 3. “Araştırmanın tamamlanma süresi” ile ilgili 

kavram yanılgısı) tespit edilmesinin yanı sıra, öğrencilerin çoğunun araştırmayı 

bitirme ile ilgili doğru kavramlara sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. 12. 

Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). Bu başlıkta sadece “Araştırmayı bitirme” ile ilgili tespit 

edilen doğru kavramlara yer verilmiştir. 

Araştırmada elde edilen nitel bulgular, öğrencilerin çoğunun araştırma 

ödevlerine ilişkin araştırmayı ne zaman bitirmeleri gerektiğinin farkında oldukları ve 

bu yönde doğru kavramlara sahip olduklarını göstermiştir. “Araştırmayı bitirme” ile 

ilgili doğru kavramlara sahip bazı öğrencilerin görüşleri aşağıda örnek olarak 

sunulmuştur: 
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“Hoca okey dediğinde. Benim şahsi olarak tamam dediğimde, içime sindiğinde 
bitmiştir. Detaylı bir ödevde, sunum yapacağım bir ödevde konuyu tam olarak 
içselleştirmem gerekiyor. Hani ben tam anlamalıyım ki, doğru anlatabileyim. Ben 
konuyu rahat olarak donanımlı bir şekilde ifade edebiliyorsam ya da sorularına, 
ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsam ödev tamamdır. Ödev hani benim için tamam 
literatürdeki her şeye erişmek, kaynakları tamamlamak değil; önemli olan bunu ifade 
edebilmek.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Araştırmayı bulabileceğim bir bilgi kalmadığı zaman. Araştırmada daha ileri 
gidemeyeceğimi anladığım zaman bitiririm.” (Ö23, 1, 2, 2) 
 

“Gene aynı sonuçlara ulaşmaya başladıysam bitmiştir bence. Çünkü kelimeleri 
değiştirerek arama yapıyorum. örneğin; “Kurumsal iletişim” yazdığımda ve içinden 
seçtiğim kelimelerle yaptığım araştırmada da aynı şeylere erişiyorsam, araştırma 
benim için bitmiştir.” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

“Araştırmayı bitirme” ile ilgili doğru kavramlara ilişkin tespit edilen 

bulgularla, sürecin “tamamlama” aşamasında sınıflandırılan tutum dışı 

düşüncelerle63 bağlantı olduğu ortaya çıkmıştır. “Araştırmayı bitirme” ile ilgili tutum 

dışı düşüncelerde de öğrenciler, araştırma konuları ile ilgili kaynaklar tekrar etmeye 

başladığında, ilgili kaynaklar azaldığında ve elde edilen kaynakların yeterli olduğunu 

düşündüklerinde araştırmayı bitirmeye karar verdiklerini ifade etmişlerdir. 

“Araştırmayı bitirme” ile ilgili doğru kavramlara ilişkin tespit edilen bulgular 

da Kuhlthau (1994, 1996)’nun BAS modelinde elde ettiği bulguları destekler 

niteliktedir. Kuhlthau (1991:368, 1994:144-151, 1996:49-52)’ya göre de, öğrenciler 

araştırmayı bitirmek için farklı nedenler ortaya koymaktadırlar. Bazıları araştırmayı, 

konu ile ilgili kaynakların azalması veya kanıt çokluğu ile karşılaştıklarında 

bitirirken; bazıları da araştırma için harcadıkları çabanın yeterli olduğunu 

hissettiklerinde bitirmektedirler.  

 

                                                           
63 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 3. 6. 
Tamamlama 
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IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama”  aşaması ile ilgili üç temel kavram 

yanılgısı tespit edilmiştir. Bu kavram yanılgıları aşağıdaki üç ana kategori altında 

sınıflandırılmıştır:  

1. “Sentezleme-yazma” (1B6. 1) 

2. “İntihal” (1B6. 2) 

3. “Araştırmanın tamamlanma süresi” (1B6. 3) (Bkz. 13. Tablo ve 6. Ek) 

Sürecin tamamlama aşamasına ilişkin olarak tespit edilen bu kavram 

yanılgıları aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

1. “Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 1) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre bazı öğrencilerin, araştırma ödevine 

ilişkin “Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Araştırmada bazı öğrencilerin, “Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram 

kavram yanılgısından dolayı araştırma ödevlerini yazma aşamasında zorlandıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda örneğin,“Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram 

yanılgısı olduğu tespit edilen öğrencilerden biri (Ö5), elde ettiği bütün bilgilere 

ödevinde yer vermesi gerektiğini düşünmektedir. Bu, öğrencinin az sayıda araştırma 

ödevi yapmasından ve dolayısıyla araştırma konusu ile ilgili elde ettiği bilgileri not 

alma, toparlama ve sentezleme becerisi eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. 

Öğrencinin “Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısı, ödevi yazarken aşırı ve 

gereksiz bilgi yüklemesine neden olup, asıl ortaya koymak istediği savını 

yansıtmaktan uzaklaşmasına yol açabilmektedir. Öğrencinin bu yöndeki görüşü şu 

şekilde olmuştur. 
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“…o yüzden her şeyi düşünerek yazmam ve bir sıraya koymam gerekiyor ve 
topladığım her bilgiye yer vermem gerekiyor. Yani topladığım her bilginin ödevimde 
yer alması gerekiyor bence.” (Ö5,1, 1, 4) 
 

Bir diğer öğrenci de (Ö9), Ö5’in aksine okuduğu bazı makalelerdeki yazıların 

çok uzun olduğunu düşünmektedir. Öğrencinin düşüncesine göre, araştırma ödevinde 

konu uzun uzun anlatılmamalı ve yazıdan çok görseller kullanılmalıdır. Elbette, 

Ö5’in yaptığı gibi bir araştırma ödevinde elde edilen bilgilere sentezlenmeden 

tümüyle yer verilmemeli, ancak uzun olacağı düşüncesiyle de vurgulanmak istenen 

amaç, içerik, yöntem vb. bilgilerin kapsayıcı, anlaşılır ve açıklayıcı düzeyde 

verilmemesi de bilimsel araştırmanın doğasına aykırıdır. Bununla birlikte öğrencinin 

“Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısından dolayı yaptığı bir diğer yanlış da 

araştırma konusunu ağırlıklı olarak görsel kullanarak sunmasıdır. Oysa, bilimsel bir 

araştırmada, araştırma konusunun ağırlıklı olarak görsellerle sunulması yerine, 

literatürle de desteklenerek ilgili araştırmaya özgü amaç, yöntem, bulgu, sonuç ve 

ilgili diğer kısımları ile birlikte, varsa tablo, şekil, resim vb. görsel bilgilere de yer 

verilmelidir. Bu sayede araştırma, bilimsel araştırma çevresine katkı sağlayabilir. 

Öğrencinin “Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısı, Ö5’e benzer bir şekilde 

ama bu kez daha çok görsellere ağırlık verilmesi nedeniyle, yine öğrencinin asıl 

ortaya koymak istediği savını yansıtmaktan uzaklaşmasına neden olabilir. Öğrencinin 

bu yöndeki yorumu aşağıdaki gibidir: 

 

“…Bir de bazı makalelerde iki üç paragraf anlatmış da anlatmış konuyu. Öyle olsun 
da istemem. Görsellik benim için çok önemli. Görsel olsun. Baktığında böyle 
aklında kalabilecek şeyler olsun bence” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin tespit edilen 

bulguların sonuçları literatürdeki bazı araştırmalarla benzerlik göstermektedir. 
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Örneğin Holliday ve Li (2004)’nin üniversite öğrencilerine yönelik yaptıkları 

araştırmalarında elde ettikleri bulgulara göre, öğrenciler bilgi arama süreçlerinde en 

çok toplanan bilgiyi düzenleme, organize etme ve sentezleme aşamasında önemli 

sorunlar yaşamaktadırlar. Head (2008) de, öğrencilerin akademik bir araştırmayı 

nasıl yürüttüklerini grup tartışması yöntemi ile incelediği çalışmasında, öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri boyunca birçok sorunla yüz yüze kaldıklarını ve bu sorunlardan 

bazılarının erişilen bilgi kaynaklarının nasıl değerlendirileceğini bilememe ve ödevi 

hazırlamak için ne kadar bilgiye gereksinim olduğunu anlamakta zorlanma şeklinde 

olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada da öğrencileri araştırma ödevlerini sentezleme 

ve yazma aşamasında kavram yanılgılarından dolayı zorlandıkları söylenebilir. 

 

2.  “İntihal” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2) 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına ilişkin “İntihal” ile ilgili 

doğru kavramların64 yanı sıra, kavram yanılgılarının da olduğu tespit edilmiştir (Bkz. 

12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). Sürecin tamamlama aşamasına ilişkin tespit edilen 

kavram yanılgıları aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır: 

2. 1. “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2. 1) 

2. 2. “Ödevin sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2. 2) 

Sürecin tamamlama aşamasına ilişkin olarak tespit edilen intihal ile ilgili bu 

kavram yanılgıları aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

 

                                                           
64 Bkz. IV. 1. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar başlığı altında, 2. 
“İntihal” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 2) 
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2. 1. “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2. 1) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre,“İntihal” ile ilgili kavram 

yanılgılarına ilişkin tespit edilen kavram yanılgılarından birisi “Atıf yapma/kaynak 

gösterme” ile ilgili kavram yanılgısıdır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili ortak eğilimi yazarın 

düşüncelerini kendi düşünceleriyle değiştirerek yorumladıklarında, kaynaktan sadece 

birkaç kısa cümle alındığında, bilgi internetten elde edildiğinde vb. atıf yapmaya 

gerek olmadığı şeklindedir. Bazı öğrenciler de ancak kapsamlı bir ödevde atıf 

yapılabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci görüşü 

örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Kaynakçaları istiyorlar. Gösteriyoruz. Ama bence kaynakça göstermek bana çok 
anlamsız geliyor. Çünkü ben bütün kaynakları ödeve olduğu gibi aktarmıyorum. 
Okuduklarımı ben kendim yorumlayarak ödevlere ekliyorum. Artık o fikir aldığım 
kaynağın değil ve benim fikirlerim oluyor ve bu şekilde kaynak göstermeden 
sunmam gerektiğini düşünüyorum. Hocalar hep bizim kendi fikirlerimizin olmasını 
istiyorlar, ama aynı zamanda kaynakça da göstermemizi istiyorlar ama ben kaynakça 
gösteriyorsam kendi fikrimi değil kaynakçaya bağlı mı kalıyorum ki diye çelişkiye 
düşüyorum. Kaynakça hem yazılı hem de sunum ödevlerinde isteniyor. Kaynağınızı 
nereden aldıysanız yazın ama kendi görüşünüz olsun. Bu bir çelişki değil mi?” (Ö20, 
1, 5, 4) 

 

“Alıntı yapmak konuya göre değişiyor aslında. Yorum katabilecek bir konu ise 
araştırma, ödev her zaman yorumlarımı katmaya dikkat ederim. Çünkü ödevi 
araştırmayı ben yapıyorum. Benden de bir şey olsun isterim. Onun dışında yorum 
katılmayacak konularda mecburen alıntılar oluyor. Eski halklarla ilgili mesela. Bunu 
bilgi olarak sunmak gerekince yorum katamıyorum. Ödevi birilerine bilgi vermek 
amacıyla yapıyorsak alıntı yapılabilir.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 

“Genelde kaynak göstermeyi ayrı bir sayfada toparlarım. Alıntıyı çok orijinal 
bulmuyorum. Daha çok o alıntı cümlesini okuyup, bende hangi anlamı uyandırıyorsa 
o alıntıyı açıklama biçiminde kağıda aktarırım. Çok fazla zaten alıntıya yer 
verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kendinden bir çalışma gibi 
olmuyor. O konuya bir başkasının kanıtlanmış bir bakış açısını sunup okuyan kişileri 
o bakış açısına göre yönlendirme söz konusu olabiliyor. Fakat çalışma bana ait 
olduğu için benim ne anladığım, benim ne sunduğum daha önemli.” (Ö13, 1, 5, 4) 
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Araştırmada “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgılarına 

ilişkin tespit edilen bulgular literatürdeki bulguları destekler niteliktedir (Gullifer ve 

Tyson, 2010; Graveline, 2010; Walker, 2010; Mahmood ve diğerleri, 2010; 

Henderson, 2011; Löfström, 2011; Ahmad ve diğerleri, 2012). Örneğin Henderson 

(2011) araştırmasında, öğrencilerin eğer sadece doğrudan kaynağın kelimeleri 

kopyalanıyorsa ancak o zaman yararlanılan kaynağa atıf yapılması gerekir şeklinde 

düşünürken, eğer cümledeki kelimeleri değiştiriyorlarsa veya yazarın düşüncesini 

kendi kelimeleriyle yazıyorlarsa, kaynağa atıf yapmanın gerekli olmadığını 

düşündüklerini belirlemiştir (Çakmak, 2015). 

Görüşmeden elde edilen bulgular göre, “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile 

ilgili kavram yanılgısı tespit edilen bazı öğrencilerin kaynaktan kısa cümleler alıp 

sonra bu cümleleri kendi ifadeleriyle yazıyorlarsa bunu bir intihal olarak 

görmedikleri tespit edilmiştir. Aşağıda bu yöndeki bir öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“…mesela bir kişiden bir paragraftan alıntı yapmıyorum. Genelde 1-2 cümle alıp 
sonrasında kendi cümlelerimle yazıyorum.” (Ö19, 1, 4, 4) 

 

“Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin tespit 

edilen bu bulgu da literatürdeki bulgularla benzerlik göstermektedir. Örneğin Ahmad 

ve diğerleri (2012) de çalışmalarında öğrencilerin kaynak metinden birkaç kelimeden 

uzun cümleler kullanılmasının intihal olduğunu düşünürken; kelimesi kelimesine 

daha kısa cümleler kullanılmasını intihal olarak düşünmediklerini ortaya 

çıkarmışlardır (Çakmak, 2015).  
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“Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgılarına ilişkin tespit 

edilen bir diğer önemli bulgu da öğrencilerin intihal, alıntı yapma, kaynak gösterme 

hakkında bilgi eksikliklerinin bulunduğu ya da yanlış bilgiye sahip oldukları ve bu 

nedenlerden dolayı farkında olmadan intihal yaptıkları şeklinde olmuştur. “Atıf 

yapma/kaynak gösterme” ile ilgili bilgi eksikliği tespit edilen birkaç öğrencinin 

yorumu aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

“Ben şu ana kadar hiç kaynak göstermedim…aslında böyle bir şey olduğunu 
bilmiyordum. O yüzden daha önce hiç kaynak göstermedim.” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

Örneğin bir öğrenci de bir arkadaşından “Araştırma yöntemleri ve etkileri” 

isimli aldıkları bir seçmeli derste intihal hakkında bilgi verildiğini ve intihalin bir suç 

olduğunu öğrenmiştir. Fakat öğrenci arkadaşından edindiği bu bilgiyi arkadaşının 

yanlış aktarımından dolayı doğru öğrenmemiştir. Aşağıda öğrencinin yorumu üçüncü 

kişilerin (sınıf arkadaşı) “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram yanılgısına 

nasıl yol açabileceğine güzel bir örnektir: 

 
“Bugüne kadar kaynakça isteyen olmadı. Ama bir arkadaşım kaynakça göstermemin 
doğru olacağını söyledi… Geçen dönem “Araştırma yöntemleri ve etkileri” isimli bir 
seçmeli ders açılmış. Hoca orada bu konu ile ilgili bir şeyler anlatmış. Özellikle 
intihal’e çok karşı olduğunu belirtmiş ve bunun bir suç olduğunu belirtmiş. Bir 
kaynaktan yararlandıysak kaynağı belirtmemiz gerektiğini ama kendi yorumumuzu 
kattıysak kaynak göstermeye gerek olmadığını söyledi (Arkadaş, dersin içeriği ile 
bilgi verirken yanlış bilgi aktarımından dolayı öğrencide kavram yanılgısına yol 
açmıştır).” (Ö10, 4, 12, 2) 

 

Görüşme sonucunda ilgili literatüre benzer şekilde elde edilen diğer bulgular da 

şu şekilde olmuştur: Örneğin, öğrencilerden birkaçının, Mahmood ve diğerleri 

(2010)’nin çalışmalarında elde ettikleri bulgularda olduğu gibi, internetten elde 

edilen bir kaynağın atıf yapılmadan kopyala yapıştır ile kullanılabileceğini 
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düşündükleri tespit edilmiştir. Bir öğrenci de (Ö4, 1, 2, 4), “ödevlerinin hiç alıntı 

yapmayı gerektirecek ödevler olmadığını ve bulduklarını kendi düşünceleri ile 

sentezleyip yazdığını” belirtmiştir. Bu bulgu “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili 

kavram yanılgısı ve “Araştırma ödevi”65 ile ilgili kavram yanılgısı arasındaki ilişkiyi 

göstermesi bakımından önemlidir.  

“Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili tespit edilen kavram yanılgılarına ilişkin 

bulgular ile ilgili bir diğer önemli bulgu da bu kavram yanılgısı ile sürecin 

“tamamlama” aşamasında değerlendirilen “İntihal”66 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranışlar arasındaki ilişki ile ilgili olmuştur. Yukarıda yer verilen öğrenci 

görüşlerinde de görüldüğü üzere “Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili kavram 

yanılgısına sahip öğrenciler araştırma ödevlerini alıntı yapmaya, kaynak göstermeye 

dikkat etmeksizin tamamlayabilmektedirler. Bu bulgu da Kuhlthau (1994)’nun 

çalışmasındaki bulguları destekler niteliktedir. Kuhlthau da bazı öğrencilerin alıntı 

yaparken farkında olmadan hatalar yapabildiklerini belirtmektedir. Ayrıca Kuhlthau 

bütün bir süreç boyunca olduğu gibi bu konuda da öğrencilerin öğretmenler ve 

kütüphaneciler tarafından desteklenmeye ve bilgilendirilmeye gereksinimleri 

olduğunu vurgulamaktadır. 

 

2.2 “Ödevin sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2. 2) 

İntihal ile ilgili tespit edilen bir diğer kavram yanılgısı da “Ödevin sunum 

şekli” ile ilgili kavram yanılgısı olmuştur. Bu kavram yanılgısına sahip öğrenciler, 

                                                           
65 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma ödevi” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
66 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/2. “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 2) 
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sunum (power-point vb.) olarak hazırlanan ödevlerde yararlanılan kaynaklara atıf 

yapılmasının gerekli olmadığını düşünmektedirler. “Ödevin sunum şekli” ile ilgili 

kavram yanılgısına sahip öğrencilerin genel yaklaşımı, sunumların daha çok 

eğlenceli fotoğraf, video gibi içeriklerden oluştuğu ve bu nedenle atıf yapılmasına 

gerek olmadığı yönündedir. Bu bulgu, Ahmad ve diğerleri (2012)’nin çalışmalarında 

tespit ettikleri kavram yanılgısı ile oldukça benzerlik göstermektedir. Ahmad ve 

diğerleri (2012)’nin çalışmalarında elde ettikleri bulguya göre, öğrenciler araştırma 

ödevlerinde, kaynaklardan şekil ve çizelge kullandıklarında, bu şekil ve çizelgeye de 

atıf yapmaları gerektiğini düşünmemektedirler. Oysa ki; şekil ve çizelge de bir fikir 

ürünüdür ve kullanıldığında atıf yapılması gereklidir (Çakmak, 2015). Bununla 

birlikte, ödevin sunum şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister power-point vb. sunum 

olsun, herhangi bir kaynaktan bir fikir, cümle, paragraf, resim, çizelge, video vb. 

alınmış ve yararlanılmış ise muhakkak atıf yapılmalıdır. Öyleki, sözlü sunumlarda 

dahi, yararlanılan kaynağa, kişiye vb. atıf da sözlü olarak gerçekleştirilmelidir.  

“Ödevin sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin bir diğer yaygın 

düşünce de sadece yazılı ödevlerde/raporlarda atıf yapılabileceği, power-point olarak 

hazırlanan sunumlarda atıf yapılmasına gerek olmadığı şeklindedir. Aşağıda “Ödevin 

sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin önemli birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir. 

 

“Aslında power-point’te genelde kaynakçadan ziyade görüntüler anonim oluyor. 
Bunlar genelde fotoğraf veya resim şeklinde olabiliyor. Daha önce belli bir grupla 
“volkanizma” hakkında bir sunum hazırlamıştık, bunu neredeyse tümüyle internetten 
bulduğumuz verilerle yaptık. Burada da fotoğrafı aldığımız sitenin ismini yazmaya 
gerek duymadık. Çünkü genelde amatör siteler bunlar, çok bilimsel bir temeli yok ve 
hani görsel bir çalışma olduğu için aslında, yani aynı fotoğraf bir gazetede, dergide 
kullanılabilir. O fotoğrafın sahibinin adı belirtilir, fakat sitelerde buna pek yer 
verilmiyor. Biz isme denk gelmedik pek. Belki de dikkat etmemiş de olabiliriz. Belli 
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sitelerden volkanizma ile fotoğraflar arayıp bulduk ve çalışmamıza yapıştırdık.” 
(Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Bence kaynakça yazılı ödevde gösterilir. Ben şu ana kadar power-point sunumda 
hiç kaynakça göstermedim. Çünkü bizim ödevlerimiz ppt ve rapor bağlantılı ödev. 
Eğer gerçekten bir seminer gibi bir ödev olsa o yüzden ppt’de de kaynakça gösterilir. 
Çünkü geride rapor olarak sunacağımız bir şey yok.” (Ö22, 1, 6, 3) 

 

“Power-point sadece insanların dikkatini çekebilmek adına yapılan format. Çok da 
akademik olduğunu düşünmüyorum… Bir de bizim alanda P. P. sunmak ne olacak 
ki, harita mı göstereceğiz, görsel ne olacak ki? (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Evet orada power-point’te atıf yapılması gerektiğini daha önce hiç görmedim… 
power-point bizim düşüncemizi destekler. O yüzden power-point’te bir paragraf 
yazılmıyor mesela. O yüzden de atıf yapma ihtiyacı doğmuyor.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

“Atıf yapma/kaynak gösterme” ile ilgili tespit edilen kavram yanılgılarında 

olduğu gibi “Ödevin sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgılarına ilişkin bulgular ile 

sürecin “tamamlama” aşamasında değerlendirilen “İntihal”67 ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranışlar arasında da ilişki olduğu görülmüştür. Yukarıda sunulan öğrenci 

görüşlerinde de açıkça ortaya çıktığı üzere öğrenciler bu kavram yanılgılarından 

dolayı power-point sunum şeklinde hazırladıkları ödevlerinde kimden alıntı 

yaptıklarını ağırlıklı olarak belirtmemektedirler. 

 

3. “Araştırmanın tamamlanma süresi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 3) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre bazı öğrencilerin “Araştırmanın 

tamamlanma süresi” ile ilgili kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu 

yanlış inanca sahip öğrencilerin, araştırma ödevlerini ya yazmaya başlayamadıkları 

ya da araştırmalarından tatmin olmadıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte 

                                                           
67 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/2. “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 2) 
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öğrencilerin “Araştırmanın tamamlanma süresi” ile ilgili kavram yanılgısından 

dolayı, araştırma bittikten sonra da ilgiden dolayı okumakla, araştırma esnasında 

belirtilen sınırlı zamanda okuyup, sonuçlarını sentezleyip yazma işlemlerini birbirine 

karıştırdıkları belirlenmiştir. Oysa BAS’ın “tamamlama” aşamasında öğrenci 

kütüphane vb. araştırmasını tamamlar, aldığı notları düzenler ve araştırma bulgularını 

sunmak (yazılı-sözlü) için hazırlar ve ödev bu şekilde tamamlanmış olur. Aşağıda iki 

öğrencinin görüşü bu kavram yanılgısını göstermesi açısından önemlidir: 

 

“Tabi hiçbir araştırmanın sonu yok. Bunun farkındayım.” (Ö27, 4, 13, 4) 
 

“Teslim ettikten sonra ödev benim için bitmiş olmaz. Yazılı olarak bitmiş fakat 
zihinsel olarak bende devam eden bir aşamadır.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

Kuhlthau (1991, 1994, 1996)’ya göre de, öğrenciler araştırmayı bitirmek için 

farklı nedenler ortaya koymaktadırlar. Bazıları araştırmayı, konu ile ilgili kaynakların 

azalması veya kanıt çokluğu ile karşılaştıklarında bitirirken; bazıları da araştırma için 

harcadıkları çabanın yeterli olduğunu hissettiklerinde bitirmektedirler. Ödevin veya 

projenin teslim tarihi göz önünde tutulursa; birçok öğrenci, erişilebilen kaynaklar 

bittiği için değil ödevin teslim tarihinden önce sentez yapmak ve ödevlerini 

hazırlamak için zamana ihtiyaç duydukları için bilgi toplamayı bırakmaktadırlar. 

 

IV. 1. 1. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavramlar (Diğer) 

Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında değerlendirilemeyen, fakat 

bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı edilemeyecek bulgular “diğer” 

kategorisi altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 12. Tablo, 13. Tablo ve 6. Ek). Dolayısıyla 

BAS kapsamında yer almayan, fakat bilgi arama süreçlerinde önemli olduğu 
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düşünülen ve görüşme sonucunda tespit edilen doğru kavramlar ile kavram 

yanılgıları aşağıda ayrı başlıklar şeklinde açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 1. 6. 1. Doğru Kavramlar  

Bilgi arama süreçlerinin altı aşaması içinde değerlendirilemeyen ifadelere 

“Diğer” kategorisi altında yer verilmiştir. Diğer kategorisi ile ilgili doğru kavramlar, 

“Süreçleri tekrar etme” alt kategorisinde sınıflandırılmıştır (Bkz. 12. Tablo ve 6. 

Ek). 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşme sonucunda elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin önemli bir kısmı süreçleri geleneksel yaklaşımda olduğu 

gibi sıralı bir şekilde yürütmekle birlikte, bazı öğrencilerin süreçleri tekrar ettiği ve 

“Süreçleri tekrar etme” ilişkin doğru kavramlara sahip oldukları tespit edilmiştir 

(Bkz. 12. Tablo). Bu öğrencilerden birkaçının görüşü aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

“Yazma kısmı bana göre en kolay kısım. Ama yazma aşamasına kadar yaptıklarım, 
çalıştıklarım, o eminlik hissini oluşturma süreci benim için zor. Mesela konuyu 
tümüyle, içime sinmeyen bir kısımda ya da emin hissetmediğim bir anda tekrar başa 
dönerim. Anlama, aslında konuyu nereye bağlayacağımı bilememe durumunda başa 
dönüp tekrar ne yaptığımı sorgularım. Genelde aynı konuda tekrar başa dönüp ne 
yaptığımı gözden geçiririm, başka bir konuya yönelmem.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Aslında ödevi bitirdikten sonra yazmaya başlarım. Ama araştırma uzunsa ve ben bir 
yerde takıldıysam orayı araştırmaya devam ederim.” (Ö4, 1, 2, 4) 
 

“Düzeltilmesi gerekenler olursa teslimden sonra onları tekrardan düzenleme ya da 
araştırma yapmam gereken bir şey daha olursa o konuyla ilgili ilk aşamaya 
dönerim.” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

Tezin ikinci bölümünde, “II. 1. Bilgi arama ve bilgi arama süreci” başlığında 

ayrıntılı bir şekilde yer verildiği gibi, geleneksel bilgi arama süreci konu seçiminden 
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ödevin yazılmasına kadar sıralı bir şekilde ilerlemektedir (Kuhlthau, 1983). Başka bir 

ifadeyle, geleneksel yaklaşımda bir aşama ile ilgili işlemler bittikten sonra, diğer 

basamağa geçilmektedir. Fakat, Kuhlthau (1983), bilgi aramaya geleneksel 

yaklaşımdan farklı olarak, süreç vurgusunu getirmiştir (Burdick, 1995; Cheng, 2004). 

BAS modelinde, bireyler, modelde tanımlanan-başlama, konu seçimi, ön araştırma, 

odak oluşturma, bilgi toplama, tamamlama - olmak üzere altı aşama boyunca 

dinamik olarak hareket etmektedir. Kuhltahu’ya göre bilgi arama süreci birçok 

kullanıcı için geleneksel yaklaşımda olduğu gibi sıralı bir şekilde devam etmeyebilir. 

Bazı kullanıcılar konularını seçerken veya sürecin başka bir aşamasında zorlandığı 

için veya araştırma konusu ile ilgili sürecin herhangi bir aşamasında daha fazla bilgi 

elde etmek için ya da sonuçtan tatmin olmadığı için süreçleri tekrar edebilir. 

Marchionini (1989), Barranoik (2004) ve George (2008)’ a göre de, süreçlerin 

tekrarlanması sayesinde düşünceler gelişmekte ve odak daha rahat 

oluşturulabilmektedir. 

 

IV. 1. 1. 6. 2. Kavram Yanılgıları 

Kuhltahu’nun BAS modelindeki bilgi arama süreci aşamaları içinde 

değerlendirilemeyen ama araştırma süreçleri ile ilgili olduğu ve süreçleri etkilediği 

düşünülen kavram yanılgılarına, BAS kapsamında yer almayan doğru kavramlarda 

olduğu gibi “diğer” kategorisi altında yer verilmiştir. “Diğer” kategorisine ilişkin 

tespit edilen kavram yanılgıları aşağıdaki iki kategori altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 

13. Tablo ve 6. Ek): 

1. “Araştırma yöntemlerini belirleme” (1B7. 1) 

2.  “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 



 

 

296 

“Diğer” kategorisine ilişkin tespit edilen ve yukarıda belirtilen kavram 

yanılgıları aşağıda iki ayrı başlıkta açıklanmıştır.  

 

1. “Araştırma Yöntemlerini Belirleme” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 1) 

Araştırmada nitel verilerden elde elden bulgulara göre bazı öğrencilerin 

“Araştırma yöntemlerini belirleme” ile ilgili kavram yanılgısına sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Bulgulara göre bu kavram yanılgısına sahip öğrencilerin temel 

yaklaşımının literatürü incelemekten çok saha (alan) araştırması yapılması gerektiği, 

alan araştırmalarında veya uygulamaya yönelik araştırmalarda kuramsal bilgiye 

gereksinim olmaz gibi bir yanlış kanıya sahip oldukları belirlenmiştir. Oysa alan 

araştırmasında da uygulamaya yönelik araştırmalarda da, öncelikle araştırılacak konu 

ile ilgili daha önce ne gibi çalışmalar yapılmış, bu çalışmaların eksik yönleri var 

mıdır, bu eksik yönleri biz araştırmamızda nasıl tamamlayabiliriz, bu şekilde bilimsel 

alana nasıl katkı sağlayabiliriz gibi nedenlerden dolayı literatür taraması ile 

başlanmalıdır. Bununla birlikte hem alan araştırmalarında hem de uygulamaya 

yönelik araştırmalarda sağlam bir kuramsal alt yapı oluşturmak, araştırmanın 

güvenirliğinin ve niteliğinin artmasında da oldukça önemlidir.  

“Araştırma yöntemlerini belirleme” ile ilgili kavram yanılgısı olduğu tespit 

edilen öğrencilerin alan veya uygulamaya yönelik araştırmaların kuramsal çalışma ile 

birlikte yürütülmesi ve birbirini tamamladığı bilgisine sahip olmadıkları 

görülmektedir. Bu bilgi eksikliği veya kafa karışıklığı araştırma yöntemlerinin nasıl 

ve neden seçildiğinin anlaşılmasını da güçleştirebilmektedir. Dolayısıyla, Araştırma 

yöntemlerini belirleme” ile ilgili kavram yanılgısı öğrencilerin araştırmadan 

istedikleri sonucu alamamalarına, kendilerini yetersiz hissetmelerine ve bir süre 
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sonra araştırmadan sıkılmalarına veya tatmin olmamalarına neden olabilmektedir. Bu 

kavram yanılgısının, aşağıda görüşlerine yer verilen her iki öğrencinin de 

araştırmalarını planlarken ve geliştirirken kafa karışıklığına neden olduğu 

görülmektedir: 

 

“Okul temelli bir önleyici program hazırlamaya çalıştığımız için kuramsal bilgiden 
daha çok bizim uygulama bilgisine ihtiyacımız vardı.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“…kütüphane araştırması yapıyoruz…çözüm için daha çok saha çalışması yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Saha çalışması yaparsak daha yararlı olacak.” (Ö28, 4, 13, 
4) 
 

Glesne (2012)’ye göre bazı kişiler araştırmanın anket benzeri bir araç 

kullanılan, çok sayıda insanın katıldığı ve verilerin sayılara indirgenerek analiz 

edildiği bir işlem olduğu düşüncesine koşullandırılmıştır. Oysa hem nitel hem nicel 

araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler birbirine benzerdir ve bir bütünlük 

içindedir. Araştırma türü ne olursa olsun bir araştırmada bir amaç belirlenir, bir sorun 

oluşturulur ya da soru geliştirilir, bir araştırma evreni tanımlanır, araştırma yöntemi 

seçilir, bir zaman çerçevesi oluşturulur, veri toplanıp analiz edilir ve çıktıları sunulur. 

Bununla birlikte araştırma yöntemi ne olursa olsun (nitel veya nicel) araştırmalarda 

ilk olarak, ilgili alanda daha önce yapılan çalışmaları incelemekle başlanmalıdır 

(Creswell, 2014). 

 

2. “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 

Araştırmada “Diğer” kategorisinde tespit edilen bir başka kavram yanılgısı da 

“Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı olmuştur. Görüşmeden elde edilen 

bulgulara göre “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı olduğu tespit edilen 
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öğrencilerin ortak eğiliminin, araştırma büyük, kapsamlı bir şeydir ve bu nedenle de 

ancak kapsamlı, büyük ödevlerin araştırılabileceği yönünde olduğu belirlenmiştir. 

Oysaki araştırma ödevi her ne şekilde yapılandırılmış olursa olsun, öğrenci kapsamlı 

veya basit düzeyde de olsa araştırma faaliyeti içine girmelidir. Araştırma ödevinin 

yapısına veya kapsamına göre elde ettiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak 

sonuçlandırmalıdır. Aşağıda “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı tespit 

edilen iki öğrencinin görüşüne yer verilmiştir: 

 

“…sonuçta bu bir tez değil. Ödev olduğu için çok fazla ciddiyetle 
yaklaşmadım…seminer çok önemli olmadığı için, akademik alanda çığır yaratıyor 
değiliz, adı üstünde ödev yani.” (Ö28, 4, 13, 4) 
“Zaten internetten APA yazıcınca APA ile ilgili her şeye eriştim. O yüzden gelişmiş 
arama yapmama da gerek kalmadı. Zaten yüzeysel bir araştırma idi. Derinlemesine 
bir şey yapmaya gerek yoktu.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısına ilişkin tespit edilen bu bulgu 

ile “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce68, duygu69 ve 

davranış70 arasında da önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişkiler öğrenci 

görüşleri ile birlikte ilgili, başlıklarda (tutum ile ilgili nitel bulgular) detaylı olarak 

açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir. 

Kuhlthau (1994)’ya göre araştırma ödevlerinde bulunması gereken üç temel 

öğe vardır. Birincisi araştırma ödevleri, ders kitaplarından erişilemeyecek soru veya 

konuları içermelidir. İkincisi öğrencide, kütüphane koleksiyonundan bilgi toplama 

                                                           
68 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/1. 
.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
69 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 
70 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 
1) 
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gereksinimini doğurmalıdır. Üçüncüsü de araştırma bulgularının sunumu (yazılı vb.) 

yapılmalıdır. Böylelikle öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili deneyim 

kazanmaları sağlanmış olur. 

Kuhlthau (1994), araştırma ödevlerinin yapılandırılması hakkında da önemli 

noktalara dikkat çekmiştir. O’na göre araştırma ödevleri formal ve günlük olmak 

üzere iki şekilde yapılandırılabilir. Formal araştırma ödevi, daha geniş bir zaman 

periyodunda bilgi toplamayı ve bibliyografik atıflarla yazılan bir sunum yapmayı 

gerektirir. Günlük araştırma ödevlerinde ise, kütüphane araştırması tek bir seferde 

tamamlanabilir ve toplanan bilgilerin sunumu sıklıkla sözlü olarak gerçekleştirilir. 

Günlük araştırma ödevinde öğretmen öğrencilerden “bu konu hakkında yarınki derste 

tartışmak için kütüphaneye (veya media center) bir göz atın” şeklinde istekte 

bulunabilir. Bununla birlikte araştırma ödevleri yüksek düzeyde veya düşük düzeyde 

yapılandırılabilir. Yüksek düzeyde yapılandırılmış araştırma ödevlerinde öğrenci, 

farklı rehberlerden özel, spesifik konuları incelemeye yönelirken, düşük düzeyde 

yapılandırılmış ödevlerde bir konu listesinden seçim gerçekleştirilir. Araştırma 

ödevinin yapısını kullanılan kaynakların sayısı ve çeşidi, bibliyografik atıfların 

kullanımı, sunum şekli veya diğer sayısız özellikler ortaya çıkarabilir. Kuhlthau’ya 

göre araştırma ödevleri ne şekilde yapılandırılmış olursa olsun öğrencilerin farklı 

türlerde araştırma ödevlerine gereksinimleri vardır. Bu bağlamda formal ve günlük 

ödevlerin birleştirilerek verilmesi, öğrencilerin çeşitli bilgi gereksinimlerini 

tanımlamalarında yardımcı olabilir. Örneğin, günlük araştırma ödevleri her 

öğrencinin yaşamında ortaya çıkan, anlık veya gündelik bilgi gereksinimine 

benzerken, daha formal araştırma ödevleri akademik veya iş ile ilgili gereksinim 

duyulan bilginin farklı kaynaklardan derlenip, sentezlenmesine benzer. Öğrencilere 
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her iki şekilde de yapılandırılmış araştırma ödevlerinin verilmesi, öğrencilerin bilgi 

gereksinimlerinin farkında olmalarında ve bilgi arama becerilerinin gelişmesinde 

oldukça önemlidir.  

Barranoik (2004)’e göre de araştırma ödevlerinin niteliğinin, öğrenciyi 

araştırmaya yönlendirecek şekilde ve öğrencinin bilgi ve deneyimleri ile uyumlu 

olması önemlidir.  

“Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı tespit edilen bir öğrenci de ödev 

kapsamlı ve detay olmadığı için bilgi toplarken anahtar kelime kullanmaya gerek 

duymadığını belirtmiştir (Bkz. 2. 3. “Anahtar kelime” ile ilgili kavram yanılgısı 

(1B5. 2. 3). Oysa ödev formal ve günlük olarak, ne şekilde yapılandırılmış olursa 

olsun veya ödev kapsamlı ya da basit olsun araştırma yaparken anahtar kelime 

kullanılmalıdır. Örneğin Kuhlthau (1994)’nun da belirttiği gibi günlük ödevlerde 

dahi tek seferlik de olsa kütüphane araştırması gerçekleştirilmektedir. Kütüphanede 

veya başka sistemlerde basit düzeyde de olsa anahtar kelime kullanmadan arama 

yapmak olanaksızdır. Öğrencinin “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı ve 

“Anahtar kelime” ile ilgili kavram yanılgısı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran çarpıcı 

görüşü aşağıdaki gibi olmuştur: 

 
“…konuya hakim olduğum zaman çok fazla anahtar kelime kullanmaya gerek 
duymuyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdiye kadar hani hiçbir ödevimde detay 
olmadı, zaten var olan bilgilerimdi ve bunları karşılıyordu…şu an en detaylı ödevim 
tezim olacak ve sanırım en çok da tezimde zorlanacağım.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 
 

Tabi burada literatürde belirtildiği gibi ödevin öğrencinin bilgi ve beceri 

düzeyine de uygun olması ve öğrenciyi araştırmaya sevk etmesi de oldukça 

önemlidir. Öğrencilere verilen ödevlerin niteliği uygun araştırma yöntem ve 
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teknikleriyle ayrıca araştırılması gereken bir konudur ve bu araştırma kapsamında bu 

konu bu yönüyle detaylı bir şekilde incelenmemiştir. 
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IV. 1. 2. Tutum İle İlgili Nitel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bilgi arama süreçlerine ilişkin tutumların ortaya çıkarılmasında, tezin üçüncü 

bölümü yöntem bölümünde de detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, karma yöntem 

araştırma deseni kullanılarak hem nitel (yarı yapılandırılmış görüşme) hem de nicel 

(BASTÖ) veri toplama yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu nedenle bilgi arama 

süreçlerine ilişkin tutum ile ilgili elde edilen veriler nitel ve nicel olmak üzere iki 

ayrı başlıkta değerlendirilmiştir. Fakat nitel ve nicel bulgulara ilişkin yorumlar 

yapılırken, elde edilen bulgular doğrultusunda nitel ve nicel bulgular arasında ilişki 

tespit edilen bazı bulgular her iki bulguyu da kapsayacak şekilde birlikte 

değerlendirilmiştir. Böyle durumlarda nitel bulgular ve yorumlardan nicel bulgular 

ve yorumlara ya da nicel bulgulardan nitel bulgulara gönderme yapılmıştır. 

Tutuma ilişkin nitel ve nicel bulguların ilişkisel olarak yorumlanmasının yanı 

sıra tutuma ilişkin bulgular, kavram (ve kavram yanılgısı) ve tutum dışı düşünceler 

arasında da ilişkisel bağlar kurularak yorumlanmıştır.  

Tezin “IV. 1. Nitel Veriler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar” başlığında 

açıklandığı gibi bilgi arama süreçlerine ilişkin tutum ile ilgili nitel bulgulara ve 

bulguların yorumlanmasına bu başlıkta yer verilmiştir.71  

Bilgi arama süreçlerine ilişkin tutum ile ilgili elde edilen nitel verilerde 

tutumu oluşturan üç temel öğeye (düşünce, duygu, davranış) ait bulgulara 

ulaşılmıştır.72 Tezin ikinci bölümü kuramsal çerçeve içerisinde “II. 3. 2. Tutumu 

Oluşturan Temel Öğeler” başlığında yer alan tutum ile ilgili literatürde de sunulduğu 

                                                           
71 Tutum ile ilgili nicel bulgular ve yorumlar için ayrıca bkz., IV. 2. 2. Tutum İle İlgili Nicel Verilere 
İlişkin Bulgular ve Yorumlar. 
72 Ayrıca bkz. Tezin Kurumsal Çerçeve bölümünde (II.Bölüm), “II. 3. 2. Tutumu Oluşturan Temel 
Öğeler” başlığında tutumu oluşturan düşünce, duygu ve davranış olmak üzere üç öğesi ve bu öğeler 
arasındaki ilişki detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
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gibi, bu araştırmada da nitel veriler doğrultusunda tutumun üç öğesi arasında ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle bilgi arama süreçlerine ilişkin tutuma 

bağlı düşüncenin, duygunun ve davranışın birbirini etkilediği belirlenmiştir. Örneğin, 

sürecin bir aşamasına ilişkin geliştirilen olumsuz bir düşünce, aynı basamağa veya 

sürecin başka bir aşamasına ilişkin olumsuz duygu geliştirilmesine ve sürecin 

olumsuz davranışla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte bazı 

durumlarda sadece iki öğe birbirini etkileyebilmektedir. Örneğin, bazen düşünce-

duygu, düşünce-davranış, duygu-davranış ilişkisi var olurken; bazen üç öğe birbirini 

etkilemekte ve bazen de bu etkileşim çift yönlü olarak gerçekleşebilmektedir. Elbette 

bu etkileşimi kesin sınırlarla birbirinden ayırmak çok kolay bir mesele değildir. Fakat 

öğrencilerin yorumlarından yola çıkılarak mümkün olduğu kadar bu ilişkiler 

tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Tutuma ilişkin nitel verilerden elde edilen bulgular ile nicel verilerden elde 

edilen bulgular arasında da önemli bir ilişki olduğu ve her iki yönteme ilişkin elde 

edilen bulgular arasında benzerlikler olduğu tespit edilmiştir. Nitel verilere ilişkin 

bulguların sunulduğu 14. Tablo (tutuma bağlı düşünceler), 15. Tablo (tutuma bağlı 

duygular) ve 16. Tablo (tutuma bağlı davranışlar) incelendiğinde, BAS ile ilgili 

tutumun üç öğesinde de olumsuz düşüncenin, duygunun ve davranışın daha yüksek 

frekansta olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin bilgi arama süreçleri 

ile ilgili tutuma bağlı düşünceleri, duyguları ve davranışları olumludan ziyade 

olumsuzdur. Bu bulgu, BAS ile ilgili tutuma yönelik nicel veri toplama amacıyla 

geliştirilen BASTÖ ile ilgili elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. “IV. 2. 

2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında ayrıntılı bir 

şekilde açıklandığı ve ilgili başlıkta 19. Tablo’de de görüldüğü gibi, ölçeğin toplam 
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madde ortalaması 3,3173 değeri ile orta düzeydedir. Bu bulgu öğrencilerin “Bilgi 

arama süreçlerine” yönelik tutumlarının olumsuz düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla nitel araştırmada elde edilen bulgular da nicel araştırmada elde edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. Bu bulguya ilişkin önemli bir nokta da tutumun 

üç öğesi arasındaki ilişkiler ağını göstermesidir. Aynı şekilde BAS’ın altı aşamasının 

(başlama, konu seçimi, ön araştırma, odak oluşturma, bilgi toplama, tamamlama) her 

biri ile ilgili tespit edilen nitel bulgular ile BASTÖ’nün beş alt boyutuna ilişkin tespit 

edilen bulgular arasında da benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Süreç aşamalarına 

ilişkin tespit edilen bu nitel ve nicel verilere ilişkin bulgular ilerleyen ilgili 

başlıklarda karşılaştırmalı olarak sunulduğu için burada ayrıca açıklanmamıştır. 

Araştırmada tutum ile ilgili elde edilen önemli bir diğer bulgu da tutum, 

kavram (ve kavram yanılgılarının), ve düşünce (tutum dışı düşünceler) arasında da 

oldukça yakın bir ilişkinin varlığının tespit edilmesi olmuştur. Bu bulgu araştırmanın 

varsayımını doğrulaması bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bilgi arama 

süreçlerine ilişkin tutuma bağlı düşünceler, duygular ve davranışlar açıklanırken hem 

bu üç öğenin kendi arasındaki ilişkisini ortaya çıkaran örneklere (öğrenci görüşleri) 

hem de bu üç öğe ile etkileşim içinde olduğu belirlenen kavram, kavram yanılgısı ve 

tutum dışı düşüncelere ilişkin örneklere yer verilmiştir. Bununla birlikte ayrıca 

BASTÖ’den elde edilen ilişkili bulgulara da yer verilmiştir. Bu sayede bilgi arama 

süreçlerine ilişkin kavram, tutum ve düşünce arasındaki bağlantılar ve ilişkiler açık 

bir şekilde kurulmaya çalışılmıştır. 

                                                           
73 Ayrıca bkz. IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar: Ölçeğin alt 
boyutlarına ilişkin madde ortalamalarında en düşük puan 1, en yüksek puan ise 5’tir. Buna göre ilgili 
başlıkta 19. Tablo’de yer alan veriler 1,00-1,79 arası ÇOK DÜŞÜK, 1,80-2,59 arası DÜŞÜK, 2,60-
3,39 arası ORTA, 3,40-4,19 arası YÜKSEK ve 4,20-5,00 arası ÇOK YÜKSEK olarak 
yorumlanmıştır. 
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Tutum (üç öğesi, nitel+nicel), kavram (kavram yanılgısı) ve tutum dışı 

düşünce arasındaki ilişki metin içerisinde, bütün bir resmi gösterebilmek için, hemen 

hemen bütün unsurları içerisinde barındıran karmaşık ve üst düzey öğrenci görüşleri 

üzerinden, zaman zaman detaylandırılmış açıklamalarla örneklendirilmiştir. Bu 

yöntemin kullanılması, tezin hacmini artıracağı için bütün bulguların 

yorumlanmasında tercih edilmemiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşmeye katılan öğrenci görüşlerine yer verilirken, 

“IV. 1. Nitel Veriler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar” başlığında detaylı bir şekilde 

açıklanan öğrenci, fakülte, bölüm ve sınıf kodlamasına bağlı kalınmıştır.  

Bu başlığın girişinde de vurgulandığı üzere, yarı yapılandırılmış görüşme 

sonucunda bilgi arama süreçlerine ilişkin tutum ile ilgili elde edilen nitel bulgular 

doğrultusunda, lisans öğrencilerinin süreç aşamalarına yönelik tutuma bağlı olumlu 

ve olumsuz düşünceye, duyguya ve davranışa sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Bu bağlamda görüşme sonucunda bilgi arama sürecinin her bir aşamasına 

ilişkin tutuma bağlı olumlu ve olumsuz düşünce, duygu ve davranış ile ilgili tespit 

edilen bulgular, kavram ve düşünce (tutum dışı) ile ilgili elde edilen bulgularda 

olduğu gibi, Kuhlthau’nun başlama, konu seçimi, ön araştırma, odak oluşturma, 

bilgi toplama ve tamamlama olmak üzere altı aşamalı BAS modeli temel alınarak, 

süreç aşamalarına göre ayrı başlıklar şeklinde ele alınıp değerlendirilmiştir. Örneğin, 

sürecin “Başlama” aşamasına ilişkin tespit edilen olumlu ve olumsuz düşünce, 

“Başlama” başlığı altında “BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Olumlu Düşünceler” 

ve “BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler” olmak üzere iki ayrı 

başlıkta değerlendirilmiştir. Tutumun bütün öğeleri ve sürecin bütün aşamalarına 

ilişkin bulguların sunulmasında aynı yaklaşım benimsenmiştir. 
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Sürecin bazı aşamalarında hem olumlu hem de olumsuz düşünce, duygu ve 

davranış tespit edilirken, bazı aşamalarında ya sadece olumlu ya da sadece olumsuz 

veya bazı aşamalarında da ne olumlu ne de olumsuz düşünce, duygu ve davranış 

tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo, 15. Tablo, 16. Tablo, 6. Ek). Örneğin, BAS’ın 

“başlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı ne olumlu ne de olumsuz düşünce tespit 

edilmezken; “bilgi toplama” aşamasına ilişkin hem olumlu hem de olumsuz düşünce 

tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo, Bkz. 6. Ek). Böyle durumlarda da ilgili aşama 

tutuma bağlı düşünce, duygu ve davranış başlığı altında olumlu ve olumsuz olmak 

üzere yine iki başlıkta ele alınmıştır ve tutuma ilişkin hangisi (olumlu veya olumsuz) 

tespit edilmemiş ise, ilgili başlıkta buna ilişkin gerekli açıklama yapılmıştır. Örneğin, 

BAS’ın “başlama” aşaması ile ilgili olumlu düşüncenin tespit edilmediğine ilişkin 

olarak, “Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu düşünce tespit edilmemiştir” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir. 

Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında değerlendirilemeyen, fakat 

bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı edilemeyecek bulgular da kavram 

ve düşünce (tutum dışı) ile ilgili kodlamada olduğu gibi“diğer” kategorisi altında 

sınıflandırılmıştır (14. Tablo, 15. Tablo, 16. Tablo; 6. Ek). Bu kategoriye ait bulgular 

da sürecin diğer aşamalarında olduğu gibi düşünceye, duyguya ve davranışa ilişkin 

olumlu ve olumsuz olmak üzere iki ayrı başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 1. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Düşünceler 

Nitel veriler sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama süreçlerine 

ilişkin tutuma bağlı hem olumlu hem de olumsuz düşünceler tespit edilmiştir. Tespit 

edilen bu bulgular 14. Tablo’de sunulmuştur. Yukarıda “IV. 1. 2. Tutum İle İlgili 
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Nitel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında yer verildiği gibi, BAS’ın 

bazı aşamalarında hem olumlu hem de olumsuz düşünceler tespit edilirken bazı 

aşamalarında sadece olumlu ya da sadece olumsuz veya ne olumlu ne de olumsuz 

düşünce tespit edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıda 14. Tablo’da da görüldüğü üzere, 

BAS’ın “bilgi toplama” aşaması ve “diğer” kategorisinde hem olumlu hem de 

olumsuz düşünce; “konu seçimi” aşamasında sadece olumsuz düşünce; “başlama”, 

“ön araştırma”, “odak oluşturma” ve “tamamlama” aşamalarında da ne olumlu ne de 

olumsuz düşünce tespit edilmiştir.  

14. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin bilgi arama süreçleri 

ile ilgili ağırlıklı olarak tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip oldukları 

görülmektedir. Başka bir deyişle yarı yapılandırılmış görüşme (nitel) sonucunda 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik olumsuz düşüncelerinin olumlu 

düşüncelere göre daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bulgu yukarıdaki “IV. 1. 2. 

Tutum İle İlgili Nitel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında nitel (yarı 

yapılandırılmış görüşme) ve nicel (BASTÖ) veriler arasındaki ilişki hakkında 

sunulan bulgularla benzerlik göstermektedir. Yani öğrencilerin BAS’a ilişkin tutuma 

bağlı düşüncelerinin (nitel, tutumun düşünce ile ilgili öğesi) de BASTÖ’nün toplam 

madde ortalamasında olduğu gibi (19. Tablo; toplam madde ortalaması: 3,31) 

yetersiz düzeyde veya olumsuz olduğu söylenebilir (14. Tablo). Aynı bulguya tutuma 

bağlı duygular74 ve davranışlar75 ile ilgili elde edilen verilerde de ulaşılmıştır. BAS’a 

ilişkin tutuma bağlı duygu ve davranış ile ilgili olarak da nitel ve nicel bulgular 

arasındaki ilişkilere yönelik tespit edilen bu bulguya ilgili başlıklarda da kısaca yer 

verilmiştir.  

                                                           
74 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Duygular 
75 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Davranışlar 
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Aşağıda 14. Tablo’da, nitel verilerden elde edilen bulgulara göre, bilgi arama 

süreçlerine ilişkin tutuma bağlı tespit edilen düşünceler ile ilgili içerik analizi 

sonucunda ortaya çıkan üst ve alt kategoriler ve bu kategorilerin öğrenci ve cinsiyete 

göre dağılımları sunulmuştur. 
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14. Tablo: BAS’a ilişkin tutuma bağlı tespit edilen düşünceler tablosu 
 

BAS'a İlişkin Tutuma Bağlı Düşünceler (2A*) 

"Bilgi Arama 
Süreci" 

ile ilgili ana 
kategoriler  

                             2A. 1. Olumlu düşünceler                                                      2A. 2. Olumsuz düşünceler 

Olumlu 
düşünceler 

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumlu 
düşünceler 

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsi-
yet 

Fr
ek

an
s 

Olumsuz 
düşünceler 

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumsuz 
düşünceler 

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsi-
yet 

Fr
ek

an
s 

K E K E 

BAŞLAMA ϕ** ϕ         ϕ ϕ         

KONU  
SEÇİMİ ϕ ϕ   

      

2A. 2. 2. 1.  
Özgürlük 

  

Ö5, Ö6,  
Ö7, Ö8,  
Ö9, Ö10,  
Ö11, Ö12,  
Ö14, Ö15,  
Ö16, Ö18,  
Ö19, Ö20,  
Ö21, Ö22,  
Ö23, Ö25,  
Ö27 

10 9 19 

ÖN  
ARAŞTIRMA ϕ ϕ         ϕ ϕ         

ODAK  
OLUŞTURMA ϕ ϕ         ϕ ϕ         

BİLGİ 
TOPLAMA 

2A. 1. 5. 1.  
Bilgi 
kaynakları ve 
kanalları 

2A. 1. 5. 1. 1. 
İnternet ve 
elektronik 
kaynaklar 

Ö1, Ö2,  
Ö4, Ö6,  
Ö9, Ö10,  
Ö13, Ö15,  
Ö18, Ö19,  
Ö20, Ö21,  
Ö26, Ö28 

10 4 14 
2A. 2. 5. 1.  
Bilgi 
kaynakları ve 
kanalları 

2A. 2. 5. 1. 1. 
Kütüphane  

Ö2, Ö4,  
Ö8, Ö9,  
Ö13, Ö15,  
Ö20, Ö21,  
Ö26, Ö28 

7 3 10 

2A. 2. 5. 1. 2. 
Bilgi  
kaynağının 
dili 

Ö4, Ö8,  
Ö9, Ö11,  
Ö12, Ö13,  
Ö14, Ö15,  
Ö21, Ö28 

5 5 10 

TAMAMLAMA ϕ ϕ         ϕ ϕ         

DİĞER 

2A. 1. 7. 1.  
Araştırma 
ödevi 

ϕ 

Ö4, Ö9,  
Ö10, Ö11,  
Ö14, Ö15,  
Ö16, Ö21,  
Ö22, Ö24,  
Ö25, Ö27,  
Ö28 

5 8 13 
2A. 2. 7. 1.  
Araştırma 
ödevi 

ϕ 

Ö2, Ö3,  
Ö4, Ö5,  
Ö6, Ö7,  
Ö8, Ö9,  
Ö11, Ö13,  
Ö14, Ö15,  
Ö16, Ö19,  
Ö20, Ö22,  
Ö23, Ö26,  
Ö28 

12 7 19 

2A. 1. 7. 2.  
Aracıların rolü ϕ 

Ö3, Ö9,  
Ö14, Ö18,  
Ö19, Ö25,  
Ö26 

4 3 7 2A. 2. 7. 2.  
Aracıların rolü ϕ 

Ö2, Ö4,  
Ö6, Ö8,  
Ö9, Ö10,  
Ö13, Ö15,  
Ö20, Ö21,  
Ö22, Ö23,  
Ö24, Ö27,  
Ö28  

9 6 15 

 
*Özet Kod Şeması’nda "tutuma bağlı düşünceler" ile ilgili tanımlanan kodları ifade etmektedir. (Bkz. 
6. Ek) 
** “ϕ”: BAS’ın ilgili aşamasına ilişkin herhangi bir kod ve kategorinin tespit edilmediğini belirtmek 
için kullanılmıştır. 
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Aşağıda, BAS’a ilişkin tutuma bağlı düşünceler ile ilgili bulgular, altı süreç 

aşaması ve “diğer” kategorisi altında olumlu ve olumsuz düşünce olmak üzere iki 

ayrı başlıkta ele alınmış ve yorumlanmıştır.  

 

IV. 1. 2. 1. 1. Başlama 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu ve olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 1. 1. 1. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 1. 2. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumsuz düşünce tespit edilmemiştir (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 1. 2. Konu Seçimi 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu düşünce tespit edilmezken, bu aşama ile ilgili olumsuz düşünce olduğu 

belirlenmiştir (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek). Nitel veriler doğrultusunda sürecin “konu 

seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı düşüncelere ilişkin tespit edilen bu bulgu, nicel 

verilerden (BASTÖ) elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Tezin “IV. 2. 2. 
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1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında, 19. Tablo’da 

sunulan nicel verilere göre öğrencilerin, sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin 

tutumlarının 3,36 ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu nicel bulgu, 

öğrencilerin sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutumlarının olumsuza yakın 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Nitel ve nicel bulgular karşılaştırıldığında, nitel 

bulgularda öğrencilerin hiçbirinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

olumlu düşünceye sahip olmadıkları görülürken, öğrencilerin çoğunluğunun nicel 

bulgularda olduğu gibi bu aşama ile ilgili olumsuz düşünceye sahip oldukları 

görülmektedir (Bkz. 14. Tablo ve 19. Tablo). 

Sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

düşünceler ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 1. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşaması ile ilgili;  

1.  “Özgürlük” (2A. 2. 2. 2) olmak üzere tutuma bağlı bir olumsuz 

düşünce tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo, 6. Ek). Sürecin konu seçimi aşamasına 

ilişkin olarak tespit edilen olumsuz düşünce aşağıda değerlendirilip açıklanmıştır. 
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1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 2. 2) 

14. Tablo’da da görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir kısmının, BAS’ın 

“konu seçimi” aşamasına ilişkin olarak “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin ortak düşüncesi; 

araştırma veya ödev konusunun belirlenmesinde özgür bırakılmadıkları, konunun 

genellikle öğretim üyesi tarafından bütün sınıfa yönelik aynı veya standart olarak 

verildiği ya da bir konu havuzundan seçim yapmak zorunda kaldıkları ve konu 

seçimine ilişkin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen bu tür uygulamaları 

istemedikleri şeklinde olmuştur (Bkz. 14. Tablo). Bu nedenle bu öğrenciler araştırma 

veya ödev konusunun belirlenmesinde “özgür” olmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Aşağıda araştırma veya ödev konusunun belirlenmesinde “Özgürlük” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip oldukları tespit edilen birkaç öğrencinin 

yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Yine çok zorlansam da ben konuyu seçmenin kendi elimde olmasını istiyorum. Ne 
kadar zorlansam da içime sinecek şeyi seçeceğim çünkü.” (Ö20, 1, 5, 4). 

 

“Araştırma konumuzu belirlerken bize seçenek sunulmuyor. Araştırma konumuzu 
biz belirleyemiyoruz.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Konuyu kendim seçmiş olsaydım önce özgüven ve sevinç olur. Arayacağım konuyu 
bilirim. Araştırmaya hemen başlar, kaynak toplarım. Farklı kaynaklar olmasına 
özellikle dikkat ederim. Ödevi tamamlamak için acele etmem. Onun yerine bilgileri 
sentezlemeyi çok severim. Hoca size verdiği ödevde istediği konunun ortaya 
çıkmasını ister. Ama sizin istediğiniz konuyu seçmeniz yeni bir bakış açısı bile 
getirebilir. Yani size verilen ödevler genellikle tekrarlardan ibaret olur. Ama 
araştırma yaparken istediğiniz konuyu seçmeniz bazı ayrıntıları yakalamanızı sağlar 
ve böylelikle tekrar edilen bilgilerin yanında bu farkları da değerlendirerek, farklı 
bakış açıları geliştirilebilir.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

Yalçınkaya (2012:60), konu seçimi, eğer öğretim üyesi tarafından 

yapılmıyorsa ve konuyu o dağıtmıyorsa, öğrencilerin en büyük yakınma 
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konularından birini oluşturduğunu belirtmektedir. Bu araştırmada da görüşme 

gerçekleştirilen bazı öğrenciler konu seçiminin öğretim üyesi tarafından yapılmasının 

daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak araştırmada, yukarıdaki paragrafta da 

belirtildiği üzere, öğrencilerin önemli bir kısmı konu seçimini öğretim üyesinin değil 

kendilerinin yapması gerektiğini ve konu seçiminde özgür olmak istediklerini ifade 

etmişlerdir. Yalçınkaya (2012:60)’ya göre de öğrenciler, tam tersi olarak konu 

öğretim üyesi tarafından verildiğinde yakınmalıdır. Çünkü öğretim üyesinin verdiği 

konu büyük bir olasılıkla öğrencinin istemediği, ilgi alanına girmeyen bir konuda 

olacak ve bu nedenle öğrenci benimsemediği bir konuyu çalışmak zorunda 

kalabilecektir. 

Araştırmada “konu seçimi” ne ilişkin “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünce tespit edilen öğrencilerin bir kısmının, araştırma veya ödev 

konusunun öğretim üyesi tarafından verilmesi durumunda bunu bir dayatma olarak 

algıladıkları ve sadece not alıp dersten geçmek için yapmak zorunda oldukları bir 

görev olarak düşündükleri belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrenciler araştırma 

ödevlerini kendileri seçmediklerinde ödevleri kopyala yapıştır tarzda, kapsamlı bir 

şekilde konu hakkındaki önceki bilgi yapılarını da dikkate alarak sentezlemedikleri 

tespit edilmiştir76. Aşağıda bu görüşe yönelik bir öğrencinin yorumu örnek olarak 

sunulmuştur: 

 

“…hoca verdiğinde ödevi son gün yapıyorum. Ama kendi seçtiğim konu olduğunda 
zevkle araştırıyorum. Kütüphanelere gidiyorum, ilgili şeyleri bulmaya çalışıyorum. 
Diğer türlü hoca verince dayatma oluyor ve bu da pek hoşuma gitmiyor.” (Ö23, 1, 2, 
2) 

 

                                                           
76 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 1) 
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“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip olan bazı 

öğrenciler de araştırma veya ödev konusunu kendileri seçmediklerinde ödevlerini 

hemen yapmaya başlamadıklarını, ödevlerini ödev teslimine son birkaç gün kala 

hatta son birkaç saat içinde yapmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte 

öğrenciler araştırma veya ödev konusunu kendileri belirlemediklerinde araştırma 

isteği duymadıklarını, ödevi kendi araştırmaları doğrultusunda elde ettikleri verilere 

göre değil de hocanın isteği, çalışma alanı ve beklentisine göre hazırladıkları tespit 

edilmiştir77. Bu bulguyu destekleyen birkaç öğrenci yorumu aşağıda sunulmuştur: 

 

“Motivasyon açısından benim seçmemle hocanın vermesi arasında fark olduğunu 
düşünüyorum. Yani kendi seçtiğim konu beni daha çok güdüleyecektir. Daha rahat 
araştırırım. Hoca verdiğinde zorunluluktan kaynaklı aynı düzeyde istek 
yaşamıyorum.” 
(Ö5, 1, 1, 4) 

 

“Kendim seçerken kendi ilgi alanıma ve kolay yapacağım konuyu seçerim. Hoca 
verdiğinde zorluk derecesine göre değişiyor ve ilgi alanıma girmediği ve bana 
değişik geldiği için zor geliyor ve ödevi yapasım gelmiyor açıkçası.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“Tabi ödevi hocanın vermesi o ilk baştaki karasızlık olayını kolaylaştırıyor. Konuyu 
ben seçmiş olsam konu hakkında da daha önce araştırma yapmam gerekirdi. O 
yüzden ilk başta hocanın vermesi kolay. Ama daha sonra hocanın verdiği konu 
üzerinde fazla bilgi olmayan, zevkle araştıramayacağım bana hitap etmeyen bir konu 
olabilir. Bu da süreci etkiliyor. Tabi başlangıç kolaylık sağlıyor ama keyifle 
araştırmayacağım için süreci etkiler benim için.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

Kuhlthau (1994:7)’ya göre de, öğrenciler ilgi duydukları herhangi bir konuyu 

seçmede özgür bırakıldıklarında, ödevi yapma, ödev için gerekli bilgi kaynaklarını 

toplama ve kütüphaneyi kullanma konularında daha çok motive olmakta ve daha iyi 

yapılandırılmış ödevler hazırlamaktadırlar.  

                                                           
77 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Konunun 
öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 2) 
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Konu seçiminde “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

öğrencilerin bazılarında aynı zamanda, bilgi arama süreçlerinin “konu seçimi”78 ve 

“tamamlama”79 aşamalarına ilişkin olarak tutuma bağlı olumsuz duyguya; 

“tamamlama” aşamasında “Sentezleme-yazma”80 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranışa; “diğer” kategorisinde sınıflandırılan “araştırma ödevi” ve “aracıların 

rolü” ile ilgili olumsuz duyguya da sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte 

bazı öğrencilerin de “Özgürlük” ile ilgili olumsuz düşüncelerinin, “araştırmanın 

orijinalliği” ve “konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram 

yanılgısına da yol açabildiği tespit edilmiştir81. Konu seçimine ilişkin tutum dışı 

düşünceler ile ilgili bulgularda da öğrenciler, konu seçimini en çok kişisel ilgilerine 

ve konu hakkında önceden bilgilerinin olup olmadığına dikkat ederek seçtiklerini 

veya seçmek istediklerini belirtmişlerdir.82 Bu bulgular, hem tutumun üç öğesi 

arasındaki ilişkiyi hem de kavram (kavram yanılgısı), tutum ve tutum dışı düşünce 

arasındaki ilişkiyi gösteren önemli bir kanıt olarak görülebilir. Kavram (kavram 

yanılgısı),tutum, tutumun üç öğesi ve tutum dışı düşünce arasındaki ilişki aşağıdaki 

örnek üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

 

                                                           
78 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
79 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
80 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 1) 
81 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları 
82 Ayrıca bkz.Bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 2. Konu 
Seçimi 
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“Benim ilgi alanım olması gerekiyor araştırma konusu (1). Hocanın dayattığı şeyi 
araştırmam kesinlikle (2, 3). Genelde bilmediğim bir şey olmalı, bildiğim bir şeyi 
araştırmayı sevmem (4)…hoca verdiğinde ödevi son gün yapıyorum (5). Ama kendi 
seçtiğim konu olduğunda zevkle araştırıyorum (6). Kütüphanelere gidiyorum, ilgili 
şeyleri bulmaya çalışıyorum (7). Diğer türlü hoca verince dayatma oluyor (8) ve bu 
da pek hoşuma gitmiyor (9).” (Ö23, 1, 2, 2) 
 

Yukarıdaki öğrenci yorumu, öğrencinin her bir ifadesinin hemen yanında 

parantez içinde yazılan rakamlarla derinlemesine tahlil edilir ise; 

(1) : Konu seçimine ilişkin tutum dışı düşünceyi; 

(2) : “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceyi; 

(3) : Tamamlama aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışı (öğrenci 

konu seçiminde özgür bırakılmadığında ödevi yapmamaktadır);  

(4) : “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısını; 

(5) :Tamamlama aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışı (ya da 

öğrenci ödevi tamamlasa bile ödev yapmayı son ana bırakmaktadır); 

(6) : Konu seçimine ilişkin tutuma bağlı olumlu duyguyu (öğrenci konu 

seçiminde özgür bırakılmış ise konu seçimi ile ilgili olumlu duygu geliştirmektedir); 

(7) : Bilgi toplama aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumlu davranışı (öğrenci 

konu seçiminde özgür bırakıldığında, araştırma konusu ile ilgili bilgi bulmak için 

kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmaya yönelmektedir); 

(8) : “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceyi; 

(9) : Konu seçimine ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguyu (konu öğretim üyesi 

tarafından verildiğinde öğrenci, konu seçimine ilişkin olumsuz duygu 

geliştirmektedir) yansıttığı görülmekte ve kavram (kavram yanılgısı), tutuma bağlı 

düşünce (olumsuz), tutuma bağlı duygu (olumlu ve olumsuz), tutuma bağlı davranış 

(olumlu ve olumsuz) ve tutum dışı düşünce arasında oldukça sıkı bir ilişkinin varlığı 

dikkat çekmektedir.  
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IV. 1. 2. 1. 3. Ön Araştırma 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu ve olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 1. 3. 1. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 3. 2. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 4. Odak Oluşturma 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumlu ve olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 1. 4. 1. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumlu Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumlu düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 



 

 

318 

IV. 1. 2. 1. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumsuz Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı hem 

olumlu hem de olumsuz düşünce tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek). Nitel 

veriler doğrultusunda bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tespit 

edilen tutuma bağlı düşünce ile ilgili bulgular, nicel verilerden elde edilen bulgularla 

karşılaştırıldığında, nitel verilerden elde edilen bulgular doğrudan “bilgi toplama” 

aşamasında sınıflandırılabilirken83, BASTÖ’de sürecin “bilgi toplama” aşaması ile 

“tamamlama” aşamasının birleştiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle nitel veriler 

doğrultusunda elde edilen bulgular “bilgi toplama” aşaması altında sınıflandırılırken, 

BASTÖ (nicel)’de öğrencilerin tutum ifadelerine verdikleri yanıtları,“Bilgi toplama 

ve tamamlama”84 alt boyutu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgu nitel ve nicel veriler 

arasında bir tutarsızlık olduğu anlamına gelmemektedir. Bu farklılığı iki nedene 

bağlamak mümkündür. Birincisi tezin “Yöntem” bölümünde “III. 3. 3. 2. 2. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi” başlığında detayları verilen, çeşitli kültürlerin aynı şeye 

farklı tepkiler vermesinden ve batı kültürüne göre geliştirilmiş bir testin (örneğin, 

yenetek testi, tutum ölçekleri), diğer bazı kültürlerin (özellikle üçüncü dünya 

                                                           
83 Aynı bulguya tutuma bağlı duygular ve davranışlarda da ulaşılmıştır. İlgili başlıklarda bu bulguya 
yönelik açıklamalar ve hatırlatmalar yapılmıştır. 
84 Ayrıca bkz. III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik Çalışması/ III. 3. 
3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
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ülkelerinin/gelişmekte olan ülkelerin) geleneklerine uymamasından kaynaklı olabilir 

(Cronbach,1990). Dolayısıyla, Kuhlthau’nun BAS modeli de batı (Amerika) 

kültürüne ve eğitim sistemine göre geliştirilmiştir. Bu nedenle, BASTÖ’nün 

boyutlarının isimlerinin, Kuhlthau’nun BAS modelindeki aşamaların isimleriyle 

örtüşmemesi; kültürler arası ve eğitim sistemlerindeki farklılıklara bağlanabilir. 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili nitel ve nicel bulgular arasında ortaya çıkan 

bu farkın ikinci nedeni de, nitel araştırmada yüzyüze görüşme boyunca 

detaylandırılmış sorularla (Bkz. Ek-6, 1. soru, 3. soru, 5. soru, 6. soru, 7. soru, 8. 

soru), daha derinlemesine veri elde edilmesine bağlanabilir. Aynı zamanda nicel 

veriler doğrultusunda elde edilen bu bulgu, yani BASTÖ’nün “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tespit edilen bulgu, öğrencilerin bilgi toplama ile 

yazma aşamasını birlikte gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu doğrultuda 

nitel verilerden elde edilen bulgularda da nicel verilerden elde edilen bulgulara 

benzer bulgular elde edilmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin çoğunun bilgi toplama ile elde edilen bilgiyi yazma aşamalarını birlikte 

gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Bu bulguya ilişkin elde edilen veriler tutuma bağlı 

duygu ve davranışlarda kapsamlı bir şekilde açıklandığı için burada ayrıca yer 

verilmemiştir. 

Bu bağlamda nicel verilere göre BASTÖ’nün “Bilgi toplama ve tamamlama” 

alt boyutuna ilişkin tespit edilen bu bulgulardan, nitel verilerden tutuma bağlı 

düşünce, duygu ve davranış olmak üzere tutumun üç öğesinde de hem “bilgi 

toplama” hem de “tamamlama” aşamaları ile ilgili tespit edilen bulguların 

yorumlanmasında yararlanılmıştır. 
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Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili nitel verilerden tutuma bağlı 

düşüncelere ilişkin tespit edilen bulgular, nicel verilerden elde edilen bulgularla 

karşılaştırıldığında; nitel verilerde öğrencilerin çoğunluğunun “bilgi toplama” 

aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip oldukları görülürken85 (Bkz. 

14. Tablo), tezin “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” 

başlığında, 19. Tablo’de sunulan nicel verilere göre öğrencilerin “bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutumlarının 3,41 ve yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir (Ancak yine de 3,41 değeri, 3,40-4,19 arasında ve alt sınıra yani orta 

düzeye yakındır.). Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili nitel ve nicel bulgular 

arasında nicel bulgular lehinde farklılık olduğu görülmekle birlikte, bu şaşırtıcı bir 

sonuç değildir. Çünkü öğrenciler araştırma konuları (ya da odak konunları) hakkında, 

BASTÖ’de “bilgi toplama” ile ilgili sorulan ifadelere ne derecede katılıp 

katılmadıklarını, bu yöndeki tepki eğilimlerini belirtmişlerdir. Yani bu bulgu 

BASTÖ’yü yanıtlayan öğrencilerin genellikle bilgiyi toplarken gerekli bilgiyi elde 

ederlerse rahatladıkları ve bu nedenle bilgi toplamaya karşı olumlu tutum 

sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. Fakat, yüzyüze görüşme ile elde edilen nitel 

verilerle, öğrencilerden sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin gerçekleştirdikleri 

iş ve işlemleri ve süreç boyuncaki duyguları vb. ile ilgili daha detaylı ve 

derinlemesine bilgi elde edilebilmiştir (Bkz. Ek-6, 1. soru, 3. soru , 4. soru, 6. soru, 7. 

soru, 8. soru). Bu doğrultuda nitel verilere göre, öğrencilerin bilgi arama süreçleri 

boyunca en zorlandıkları aşamalardan birinin araştırma konusu veya odak konu 

                                                           
85 Bkz. “IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler” başlığında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
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hakkında bilgi toplamak olduğu görülmektedir86 (Bkz. 6. Ek). Bu bulgu sürecin 

“bilgi toplama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı duygu ve davranışlarda da elde 

edilmiştir87. Dahası BAS’a ilişkin kavramlar ile ilgili elde edilen bulgurda da 

öğrencilerin, sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin “kavram yanılgılarının”, 

“doğru kavramlar”ından daha yüksek frekansta olduğu ortaya çıkmıştır88 (Bkz. 12. 

Tablo, 13. Tablo).  

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı düşüncelere ilişkin 

tespit edilen bu bulgu, kavram, tutum (tutumun üç öğesi) ve tutum dışı düşünceler 

arasındaki ilişkileri ve öğrencilerin bilgi arama süreçlerini nasıl etkilediklerini 

göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Aşağıda sürecin bilgi toplama aşamasına ilişkin tespit edilen olumlu ve 

olumsuz düşünceler ayrı başlıklarda ele alınıp, sunulmuştur. 

 

IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin “Bilgi kaynakları ve 

kanalları” (2A.1.5.1) ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünce tespit edilmiştir. Bu 

temel kategori aşağıdaki alt kategori altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 14. Tablo ve 6. 

Ek). 

1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” (2A.1.5.1.1) 

                                                           
86 Ayrıca bkz. IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel 
Bulgular ve Yorumlar. 
87 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler ve IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar. 
88 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar ve IV. 1. 1. 5. 
2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları. 
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1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler 

(2A.1.5.1.1) 

Araştırmada “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısına89 sahip olan öğrencilerin 

tamamına yakınının “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir.  

“İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

sahip öğrencilerin yaygın düşüncesi, araştırma konuları ile ilgili her şeye internetten 

erişebilmenin kolay ve hızlı olduğudur (tutuma bağlı olumlu düşünce). Aynı 

zamanda bu öğrencilere göre internette hep güncel bilgi vardır ve bu da iyi bir şeydir. 

Öğrencilerin internete yönelik bu olumlu düşünceleri araştırma ödevlerinde ilk 

başvuru kaynağı olarak İnterneti kullanmalarına ya da bütün bir araştırma süresince 

kütüphane veya diğer bilgi kaynakları dışında sadece interneti tercih etmelerine yol 

açabilmektedir. Aşağıda bu doğrultudaki birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir. 

 

“Ama eminim elektronik daha kolay olduğu için ilk oraya bakarım. Hatta bu 
veritabanlarına girmeden önce ilk olarak google’a bakma gibi bir alışkanlığım var… 
Yani genelde elektroniğe giriyorum. Mesela önceden google’dan araştırırım. Şimdi 
google.scholar’dan araştırıyorum. Daha güvenilir olduğu için. Genel olarak genel 
konudan ve elektronik olarak ararım. Yani internette de bulamadıysam ben bu 
konuyu hiç bulamayacağım diye düşünürüm.” (Ö4, 1, 2, 4) 
 

 
“…Ama bugün çok rahatlıkla internetten ulaşabileceğimizi bildiğim için öncelikle 
interneti tercih ediyorum.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

sahip öğrencilerin çoğunluğunun aynı zamanda bu başlığın girişinde de yer verildiği 

gibi “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısının yanı sıra, “Kütüphane” ve “Bilginin-

                                                           
89 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. Kavramlar İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi 
Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı 
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bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgılarına da sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Aşağıda “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

düşünce ile “İnternet”, “Kütüphane” ve “Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği”ile 

ilgili kavram yanılgısı arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından birkaç öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 

 
“…Mesela internet öncelikle en önemli bilgi kaynağı (“İnternet” ile ilgili kavram 
yanılgısı). Hani eskiden yapılmış araştırmalar, makaleleri kütüphanelerde de 
bulabilirsiniz (“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ve “Kütüphane” ile ilgili 
kavram yanılgısı)” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

“Kütüphanede çok kitap var ve hepsine tek tek bakmam gerekir. Zamanın çok fazla 
gittiğini düşündüğüm için kitaplara bakmam. Kütüphanede çok fazla kitap var ya 
hangisine bakacağımı bilemem. Ama internet öyle değil yazıyorsun çıkıyor 
(“İnternet” ve “Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı).” (Ö1, 2, 8, 1) 
 
“İlk önce internette araştırıyorum. Bu konuda neler var dergi mi var, reklamlar mı 
var… İnternette artık her şey olduğu için önce oradan bakıyorum. İnternette 
bulduklarıma göre kütüphaneden bakmam gerekirse o zaman ancak kütüphaneye 
gidiyorum(“İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı).” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

“Mesela “mitolojide kadının tarihsel yeri”. Onu araştırmak için önce internette 
kadının sosyal, politik olarak ele alan makaleleri okurum, bana yetecek kadarıyla. 
Feminizm tarihine bakarım. Bunların hepsini internetten yaparım. Kütüphane 
kataloğunda arama yaparken daha çok eski kitaplara falan erişeceğimi düşünürüm. 
Kütüphaneler hep bana eskiyi çağrıştırdığı için. Genelde güncel kaynak olmadığını 
düşünürüm (“İnternet”, “Kütüphane” ve “Bilginin-bilgi kaynaklarının 
güncelliği”ile ilgili kavram yanılgısı).” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

ilişkin yukarıda belirtilen bulgulara ek olarak, öğrencilerin “İnternet ve elektronik 

kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip olmalarına karşın, 

“Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye, “Kütüphane Kullanımı” ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ve davranışa ve “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” 

ile ilgili de tutuma bağlı olumsuz davranışa sahip oldukları tespit edilmiştir. Başka bir 

deyişle, “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili olumlu tutuma (olumlu düşünce) 
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sahip olan öğrencilerin çoğunluğunun, “Kütüphane”de araştırma yapmaktan 

hoşlanmadıkları; kütüphanede aradıkları bilgi kaynağının veya güncel bilgi 

kaynaklarının olmadığını düşündükleri için kütüphaneyi kullanmama ya da yetersiz 

kullanma yönünde olumsuz tutum (davranış) sergiledikleri ve bu nedenle sadece 

internetten ve google, wikipedia gibi arama motorlarından elde ettikleri kaynaklarla 

yetindikleri, dolayısıyla araştırma konuları ile ilgili yetersiz düzeyde bilgi 

topladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile 

ilgili olumlu tutuma (olumlu düşünce) elde edilen bulgularla, sürecin “bilgi 

toplama”90 aşamasına ilişkin “Güncellik” ile ilgili tutuma dışı düşünceler arasında da 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin araştırma konuları ile ilgili bilgi toplama 

aşamasında kullandıkları stratejilerden biri de güncel bilgi elde etmektir.  

Bütün bu bulgular sürecin “konu seçimi” aşamasında “Özgürlük” ile ilgili 

tutuma bağlı tespit edilen olumsuz düşüncelerde olduğu gibi kavram (kavram 

yanılgısı), tutum (tutumun üç öğesi) ve düşünce (tutum dışı) arasındaki ilişkiyi ve bu 

ilişkinin öğrencilerin bilgi arama süreçlerini nasıl etkilediğini göstermesi bakımından 

oldukça önemlidir. 

 

IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin “1. Bilgi kaynakları 

ve kanalları” (2A.2.5.1) ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce tespit edilmiştir. Bu 

                                                           
90 Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 5. 
Bilgi Toplama 
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temel kategori aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 14. Tablo ve 

6. Ek).  

1. 1. “Kütüphane” (2A.2.5.1.1) 

1. 2. “Bilgi kaynağının dili” (2A. 2. 5. 1. 2) 

 

1. 1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 

14. Tablo’da da görüldüğü üzere, araştırma kapsamında görüşme 

gerçekleştirilen öğrencilerin bir kısmının “Kütüphane” ye yönelik tutuma bğlı 

olumsuz düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin “Kütüphane” ye 

yönelik ortak eğiliminin, kütüphanede genellikle güncel bilgi olmadığı, alanları ile 

ilgili kaynakların yetersiz olduğu, çok karmaşık ve detay içeren bir yapı olduğu ve bu 

nedenle istenilen bilgilere erişilemediği, bilgi hizmetlerinin özellikle ödünç verme 

sürelerinin yetersiz olduğu, bazen kütüphanecilerin olumsuz yaklaşımlarda 

bulunduğu gibi olumsuz düşünceler şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda 

“Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünce tespit edilen öğrencilerden 

bazılarının yorumlarına yer verilmiştir: 

 

“Okul kütüphanesinde bir şey yok…Benim gözümde kütüphane ve araştırma salonu 
ayrı ayrı şeyler.  Kütüphanede kitap rafları olmalı, araştırma salonu da ayrı olmalı. 
Bu ikisinin bir arada olmasını çok da istemem aslında. Kütüphanenin basit bir 
mantığı var. Kitabı yazarından, adından arıyorsunuz, numaralar çıkarıyorsunuz. 
Sonra rafta bulamıyorsunuz. Kütüphaneciden yardım alıyorsunuz ve o da çıkarıp 
getiriyor, şaşırıyorsunuz.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Kütüphane kataloğunda arama yaparken daha çok eski kitaplara falan erişeceğimi 
düşünürüm. Kütüphaneler hep bana eskiyi çağrıştırdığı için. Genelde güncel kaynak 
olmadığını düşünürüm.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Kütüphanede alanımızla ilgili kaynaklar kısıtlı mesela...” (Ö8, 1, 1, 4) 
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“Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip öğrencilerin 

tamamının aynı zamanda “Kütüphane kullanımı” na yönelik olarak da tutuma bağlı 

olumsuz duygu91 geliştirdikleri ve olumsuz davranış92 sergiledikleri belirlenmiştir. 

Başka bir deyişle “Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

olan öğrencilerin bu olumsuz düşünceden ve kütüphanelere sıkıcı, karmaşık ve zor 

mekanlar olarak duygusal yaklaşımlarından dolayı kütüphaneyi ya hiç 

kullanmadıkları ya da çok az kullandıkları veya kütüphaneyi araştırmaları için değil 

sadece ders çalışma mekanı olarak kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu 

bulgu aynı zamanda “Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünceden 

kaynaklı olarak, öğrencilerin “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”93 gibi tutuma bağlı 

olumsuz davranış da sergilediklerini göstermektedir. Aşağıdaki birkaç öğrenci 

yorumu “Kütüphane” ye yönelik tutumun üç öğesi (düşünce-duygu-davranış) 

arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. 

 

“Kütüphane kullanmam. Kendi okulumun kütüphanesini kullanmıyorum (tutuma 
bağlı olumsuz davranış). Çünkü daha çok araştırmadan ziyade KPSS’ye çalışma 
yeri olarak kullanılıyor (tutuma bağlı olumsuz düşünce). Zaten kaynaklar 
güncelliğini yitirmiş.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Kütüphane bana daha detay geliyor (tutuma bağlı olumsuz düşünce)....Kütüphane 
kaynakları daha karmaşık, kompleks geliyor. Orada bulup ulaşmak daha zor, daha 
derine dalman gerekiyor (tutuma bağlı olumsuz duygu). …Ben kütüphaneleri 
genelde kitap ve ansiklopedi bulmak ve genelde de roman almak için kullanırım. 
Ekstra bir araştırma yapmak için gitmiyorum (tutuma bağlı olumsuz davranış). Ya 
kitap adı ya da makale bellidir. Direkt gidip kitap ya da makale adından arama 
yapmak için kütüphaneye giderim. Yoksa bu konuda neler varmış diye gidip 
bakmadım hiç. (tutuma bağlı olumsuz davranış-“Yetersiz düzeyde bilgi 
toplama)” (Ö20, 1, 5, 4) 

                                                           
91 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular 
92 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/, 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
93 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgli tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
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“Okul kütüphanesini çok az kullanıyorum. Ders çalışmak için genelde kullanıyoruz. 
Kütüphane kataloğunu kullandım. Kendi bölümümüzle ilgili kitaplardan fotokopi 
çektirmek için aldık. Genelde kütüphane kataloğundan aradığımda bulamadığım 
oluyor. Ben bulamadığımda kütüphaneciden yardım istediğimde o kitabı buluyor. 
Örn: “yazar adı” istiyor, onu yazıyorum (sisteme). Kitabın tam adını bilmediğimde 
belli kelimeler istiyor mesela onları da yazıyorum. Fakat kitap bulunmadı yazıyor. 
Direkt çıkan ekrandan çıkan yere yazıyorum. Ben genelde direkt raflardan arıyorum. 
Kafamı karıştıran o kadar çok şey oluyor ki! (tutuma bağlı olumsuz düşünce, 
duygu ve davranış iç içe geçmiştir)” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip bir 

öğrencinin diğer taraftan , “Kütüphane kullanımı” na yönelik olarak da tutuma bağlı 

olumsuz duygu geliştirmesinde ve olumsuz davranış sergilemesinde kütüphane 

hizmetlerinin, özellikle ödünç verme hizmetlerinin ve kütüphanecilerin tavırlarının 

etkili olduğu görülmüştür. Bu bulgu aynı zamanda öğrencinin “Kütüphane” ye 

yönelik tutuma bağlı olumsuz düşüncesinde “Aracıların rolü”94 nün (kütüphaneci) 

de oldukça etkili olduğunun bir kanıtıdır. Öğrencinin bu yöndeki yorumu aşağıdaki 

gibidir: 

 

“Kütüphaneyi tercih etmememdeki temel neden ödünç vermedeki sıkıntılar (tutuma 
bağlı olumsuz düşünce, duygu ve davranış). Ödünç vermede zamanın darlığı ve 
kütüphane görevlileri. Gardiyan gibi kapıda duruyor. Git oradan araştır gibi bir tavır 
takınınca sıkılıyorum (Aracıların rolü-kütüphaneci) .” (Ö15, 5, 14,2) 

 

“Kütüphane” ye yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili tespit edilen 

bir diğer önemli bulgu da, bu tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip öğrencilerin 

tamamının “İnternet”95 ve “Kütüphane”96 ile ilgili kavram yanılgılarına da sahip 

olmalarıdır. Bununla birlikte bu öğrencilerden bazılarının da “İnternet ve elektronik 

                                                           
94 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı düşünceler (Diğer)/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler ve IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle 
İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan düşünceler (Diğer) 
95 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/3. 
“İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı 
96 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/4. 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı 
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kaynaklar”97 ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip oldukları da 

görülmektedir Bu ilişkiler ilgili başlılarda detaylı olarak açıklandığı için burada 

tekrar kapsamlı olarak yer verilmemiştir. Ancak, aşağıda bu ilişkileri gösteren bazı 

öğrenci yorumlarının vurgulanması önemli görülmüştür: 

 

“Önceleri hep kütüphane vardı. Küçük bir yerde yaşıyorduk biz. Kütüphane vardı. 
Kütüphaneye gidip araştırırdık ve orada hakiki anlamda talebe hissini daha iyi 
yaşadığımı düşünüyordum. Ama bugün çok rahatlıkla herşeye internetten 
ulaşabileceğimizi bildiğim için öncelikle interneti tercih ediyorum (“İnternet” ve 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı).” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Öncelikle internetten bakarım. İnternette yayınlanan akademik makaleler varsa ona 
bakarım ve hepsini okurum. İnternette kitap bakarım ve daha sonra satın alıp 
okurum. Aslında en son aklıma okul kütüphanesine bakmak gelir (“İnternet” ve 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı ve  “İnternet ve elektronik kaynaklar” 
ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler).” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Yani internette de bulamadıysam ben bu konuyu hiç bulamayacağım diye 
düşünürüm. (“İnternet” ve “Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı ve  “İnternet 
ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler).”  
(Ö4, 1, 2, 4) 

 

Araştırma ile ilgili elde edilen diğer bulgularda olduğu gibi “Kütüphane” ye 

yönelik tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili tespit edilen bulgularda da kavram 

(kavram yanılgısı), tutum (düşünce, duygu, davranış- ve tutumun kendi içinde de üç 

öğesi arasında) ve düşünce (tutum dışı) arasında önemli bir ilişki ve etkileşim olduğu 

açıkça görülmektedir. 

 

 

 

 

                                                           
97 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Düşünceler/1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler 
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1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 5. 

1. 2) 

Bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı tespit 

edilen bir diğer olumsuz düşünce de “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili olmuştur. “Bilgi 

kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip öğrencilerde iki 

temel eğilim görülmüştür. Bunlardan birincisi, yabancı dil yeterliliğinin iyi bir 

seviyede olmamasından kaynaklı yabancı dildeki kaynakları (özellikle İngilizce 

dilindeki kaynaklar) kullanmayı hiç tercih etmeme ya da çok sınırlı düzeyde 

kullanmak şeklindedir. Aşağıda bu ortak eğilim ile ilgili birkaç öğrenci yorumuna 

yer verilmiştir: 

 

“Bazı konularda daha çok yabancı kaynaklar öneriliyor. Fakat dil sınırlaması olduğu 
için ulaştığımız veriler de sınırlı kalabiliyor. Mesela o konuda sadece İngilizce 
kaynak olduğunda ve onun çevirisi olmadığında sadece Türkçe kaynaklardan 
beslenebiliyorum.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“İngilizce ise okumam herhalde sanırım.” (Ö21, 3, 11, 4) 
 

“Genel olarak Türkçe kaynak bulmaya çalışırım ama yoksa da örn; İngilizce bir 
kaynak var. Araştırmaya dahil etmem zorunlu bir kaynaksa o zaman dahil ederim. 
Yoksa almayı çok tercih etmem. Ama yabancı bir dilde kaynağı da okumak isterim. 
Ama ona ayıracak zamanım çok olmuyor. Ve yabancı bir kaynağı okumak için 
yanıma sözlük alıp okumam gerekiyor ve bu da çok zamanımı alıyor. Şu ana kadar 
yaptığım ödevlerde yabancı kaynak hiç kullanmadım” (Ö11, 1, 4, 4) 

 

“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

öğrencilerin ortak eğilimlerinden ikincisi de; erişilen bilgi kaynağı Türkçe dahi olsa, 

bilimsel dilinin çok ağır ve anlaşılmaz olduğu düşüncesinden veya kaynağın dilinin 

anlaşılmasında gerçekten çok zorluk çekilmesinden dolayı bu tür kaynakların 

kullanımının tercih edilmemesi şeklinde olmuştur. İkinci ortak eğilim ile ilgili bazı 

öğrencilerin yorumu da aşağıda sunulmuştur: 
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“Kaynağın dili tabiki çok etkiliyor. Zaten teorik okumam çok iyi değil. Örn; 10 
sayfalık bir yazıyı okumak bile çok zamanımı alır. O yüzden dili Türkçe dahi olsa 
anlaşılır olması çok fark ediyor açıkçası.” (Ö11, 1, 4, 4) 

 

“Makaleleri okurken çok akademik bulduğum yazıları kendi anlayabileceğim 
düzeyde okumakta güçlük çekiyorum (Türkçe makaleler için) bu da konudan 
kopmama, neyi aradığımı sorgulamama sebep oluyor.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

Sürecin “bilgi toplama” aşamasında değerlendirilen “Bilgi kaynağının dili” ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye ilişkin elde edilen bulgularda, bu olumsuz 

düşünceye sahip öğrencilerin aynı zamanda “Bilgi kaynağının dili” ve sürecin 

“tamamlama” aşaması ile ilgili olumsuz duyguya98 da sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu bulgu tutumun öğelerinden düşünce ve duygu arasındaki ilişkinin de 

varlığını göstermektedir. Bu bulguya ilişkin açıklamalara ve öğrenci görüşlerine 

tezin “IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumsuz Duygular/1. Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygular (2B. 2. 5. 1)/1. 2 “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygular (2B. 2. 5. 1. 1. 2)” başlığında yer verilmiştir. 

“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili elde edilen bir diğer önemli bulgu da, “Bilgi 

kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip öğrencilerin, 

görüşme esnasında kendilerine “Araştırma yaparken sorunlarla karşılaşıyor 

musunuz? Karşılaşıyorsanız, karşılaştığınız sorunları açıkla mısınız?” (4. Ek, 6. soru) 

şeklinde yöneltilen soruda, “Bilgi kaynağının dili” ni (tutumdan bağımsız)99 temel 

sorunlardan biri olarak belirttiklerinin tespit edilmesi olmuştur.  

                                                           
98 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili olumsuz duygular ve IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın 
Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular 
99 Ayrıca Bkz. IV. 2. 4. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen Diğer Nitel 
Bulgular ve Yorumlar 
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Yukarıdaki öğrenci yorumları dikkatle incelendiğinde, öğrencilerin “Bilgi 

kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı bu olumsuz düşüncelerinin bilgi 

kaynaklarından sınırlı (Örneğin, sadece Türkçe kaynaklar) düzeyde yararlanmalarına 

ve yetersiz düzeyde bilgi toplamalarına yol açtığı görülmektedir. Başka bir deyişle 

öğrencilerin bu tutuma bağlı olumsuz düşüncesi, “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış sergilemelerine de neden olmuştur. Bu bulgu 

tutumun öğelerinden düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından 

da ayrıca önemlidir. 

“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye ilişkin elde 

edilen bulgularda da, tutumun üç öğesinin hem kendi içerisindeki ilişkisi hem de 

tutum dışı düşünce arasındaki ilişkisi dikkat çekicidir.  

 

IV. 1. 2. 1. 6. Tamamlama 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu ve olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 
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IV. 1. 2. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumsuz düşünce tespit edilmemiştir. (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 1. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Düşünceler (Diğer) 

Tezin “IV. 1. 2. Tutum İle İlgili Nitel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar” 

başlığında açıklandığı üzere Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında 

değerlendirilemeyen, fakat bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı 

edilemeyecek tutuma bağlı düşünceler ile ilgili bulgular da“diğer” kategorisi altında 

sınıflandırılmıştır. BAS kapsamında yer almayan “diğer” kategorisinde tutuma bağlı  

hem olumlu hem de olumsuz düşüncelere ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. (Bkz. 14. 

Tablo ve 6. Ek). Aşağıda “diğer” kategorisi altında tespit edilen olumlu ve olumsuz 

düşünceler ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu 

Düşünceler 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı olumlu düşünceler ile ilgili iki 

temel bulgu elde edilmiştir. Bu bulgular aşağıdaki iki alt kategori altında 

sınıflandırılmıştır (Bkz. 14. Tablo ve 6. Ek). 

1. “Araştırma ödevi” (2A. 1. 7. 1) 

2. “Aracıların rolü” (2A. 1. 7. 2) 
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1. “Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 1) 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, 

öğrencilerin bir kısmının “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo). Bu öğrenciler, araştırma 

ödevlerinin kendilerini araştırma yapmaya sevk ettiğini ve ödevlerin düzeylerine 

göre olduğunu belirtmişlerdir (Bkz. 4. Ek, 9. sorunun b şıkkı). Bu yöndeki birkaç 

öğrenci görüşüne aşağıda yer verilmiştir: 

 

“Kesinlikle (Ödevler araştırmaya sevk ediyor). Ben araştırmanın nasıl yapılması 
gerektiğini, bir şeylerin nasıl yazılması gerektiğini bu ödevler sayesinde öğrendim. 
Benim için çok yararlı ve mutlu olduğum bir süreç oldu…Ödevler seviyemize 
uygun…Ödevlerin bizi daha yukarıya taşıdığını düşünüyorum.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

“Ödevler kesinlikle bizi araştırmaya sevk ediyor. Kişisel gelişimimiz için önemli.”  
(Ö10, 4, 12, 2)  

 
 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip öğrencilerin 

çoğu aynı zamanda, araştırma ödevlerinin araştırma ve yazma becerilerini 

geliştirdiğini, kişisel gelişimlerini desteklediğini, ilgili konuya daha çok hakim 

olmalarını sağladığını belirtmişlerdir. Bu çerçevede bir öğrenci yorumu aşağıda 

örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Araştırma ödevleri kesinlikle araştırma becerilerimizi geliştiriyor. Örn; İlk 
yazdığım yazılarla şimdi yazdığım yazıları karşılaştırdığımda belirgin farklar 
görüyorum. Gerek amaç, yöntem, gerek sonuç bakımından. Bana kazandırdığı en 
önemli özellik sentez noktasının uzun sürmesi ve kesin bir görüşe varamıyor olmam. 
Zaman olarak farklı görüşleri farklı açılardan değerlendirebiliyorsunuz, görüş olarak 
da aynı.” (Ö15, 5, 14, 2) 
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Bununla birlikte bazı öğrenciler araştırma ödevlerinde verilen konuların da 

önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu öğrencilerin ortak görüşü, araştırma 

ödevlerinin öğrencinin ilgi duyduğu konularda olması gerektiği yönündedir. Bu 

öğrenciler aynı zamanda kendilerine, konu seçimini nasıl yaptıkları, nelere dikkat 

ettikleri gibi verileri elde etmek için yöneltilen soruya (Bkz. 4. Ek, 2. soru) ilgi 

alanlarına göre seçtikleri ya da seçmek istedikleri şeklinde yanıtladıkları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin bu görüşleri tutum dışı düşünceler çerçevesinde de 

değerlendirilmiştir.100  Bu bulgu öğrencilerin “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu düşünceleri ile sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutum dışı 

düşünceleri arasında ilişkinin varlığını göstermesi bakımından önemlidir. 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip 

öğrencilerden bazılarının “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumlu 

duyguya101 da sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgu ile ilgili açıklamalara tezin 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya ilişkin başlıkta yer verildiği  

için burada açıklanmamıştır.  

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip 

öğrencilerden bir kısmı da kapsamlı bir araştırma ödevinin kendilerini daha çok 

araştırmaya sevk ettiğini belirtmişlerdir. Bu öğrenciler, bu tür araştırma ödevlerinde 

çeşitli bilgi kaynaklarından, kütüphanelerden, internetten bilgi aradıklarını ve bilgi 

kaynakları ve kanallarından en üst düzeyde yararlanmaya çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu bulgu bu öğrencilerin sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin 

                                                           
100 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer)/Konu seçimi 
ile ilgili tutum dışı düşünceler. 
101 Ayrıca bkz IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 
 



 

 

335 

tutuma bağlı olumlu duygu geliştirdiklerini ve olumlu davranış sergilediklerini 

göstermektedir. Bulguyu destekleyen öğrenci yorumu aşağıda sunulmuştur: 

 

“En son 3. Sınıfta en iyi araştırma yaptığım ödevi anlatayım. İlköğretim 
öğrencilerine yönelik sorumluluk ve karar verme becerileri hakkında bir bütün 
şeklinde etkinlik düzenlememiz gerekiyordu. Böyle kapsamlı bir ödev istenmesi 
hoşuma gitmişti. Böyle bir şey aklıma ilk nereden bilgi toplayacağımı düşünüyorum. 
İlk google’a bakıyorum. En çok ulaşabileceğimiz bilgi kaynağı o oluyor. 
Telefonlarımızdan bile yazıp girebiliyoruz. Kolay ulaşılabilir olduğu için de ilk 
oradan başlanıyor. Daha sonra okulun kütüphanesi. Okulun kütüphanesinde de 
internet ve bilgisayar olduğu için oradan da ulaşıyorsunuz. Tezlere de okul 
kütüphanesinden, internette yayınlanmadığı için okul kütüphanesinden 
yararlanıyoruz. Daha sonra okul ödevi olduğu için bir önceki senedekiler ne yaptı 
onların çalışmalarına göz atıyoruz. Ulaşamadığımız şeylere örn: internete 
“sorumluluk” hakkında yazıp bir kitap olduğunu gördüğümüzde o kitabı alıyoruz. 
Kitabı inceliyoruz. İşimize yarıyorsa satın alıyoruz. Araştırmayı sevdiğim için 
normal motamod ödevlere göre beni bu tarz araştırma ödevleri motive ediyor.” (Ö9, 
2, 9, 4) 
 

Araştırmada elde edilen bulgulara benzer şekilde Kuhlthau (1994) da, 

araştırma ödevlerinin yüksek düzeyde veya düşük düzeyde yapılandırılabileceğini 

belirtmiştir. Kuhlthau, yüksek düzeyde yapılandırılmış araştırma ödevlerinde 

öğrencilerin, farklı rehberlerden özel, spesifik konuları incelemeye yöneldiklerini 

ifade etmiştir. Barranoik (2004) de araştırma ödevlerinin niteliğinin, öğrenciyi 

araştırmaya yönlendirecek şekilde ve öğrencinin bilgi ve deneyimleri ile uyumlu 

(düzeylerine uygun) olmasının önemli olduğunu belirtmiştir. 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye ilişkin elde edilen 

bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, tutum (ve tutumun üç öğesi arasında) ve 

tutum dışı düşünce arasında ilişki olduğu görülmektedir.  
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2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu 

düşünceler (2A. 1. 7. 2) 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, 

öğrencilerin bir kısmının “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceye 

sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo). Bu öğrencilerden bazılarının bilgi 

arama sürecinde özellikle “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamasında öğretim 

üyelerinden yardım alma konusunda tutuma bağlı olumlu düşünceye sahip oldukları 

belirlenmiştir. Aşağıda birkaç öğrencinin görüşüne yer verilmiştir:  

“Umduğumu bulamıyorsam hayak kırıklığı yaşıyorum. Örn: bir kaynağa ulaşıyoruz 
ama incelediğimizde iligili olmadığını görünce hayal kırıklığına uğruyoruz. 
Üniversite de özellikle internet üzerinden yaptığımız araştırmalarda bu durumu sık 
yaşıyoruz. Örn; 20 tane içerikten 15’i gereksiz oluyor. Bunu o konu hakkında 
hocalardan bilgi ediniyorsam böyle bir şey yaşamıyorum. Çünkü hocalarımızın 
önerdikleri kaynaklar boş çıkmıyor. Bana bir şey veriyor.” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

“Bizi zaten rapor yazma konusunda hocalar yeterince uyarıyor. Nesnel bir dil 
kullanmak gerekiyor.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

Görüşme gerçekleştirilen bazı öğrenciler de kütüphaneciler ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu düşüncelerini ifade etmilşlerdir. Bu öğrenciler bilgi arama sürecinin 

“bilgi toplama” aşamasında kütüphanecilerden bilgi kaynağının yerini bulmak için 

yardım istediklerinde, kütüphanecilerin çoğunlukla kendilerine yardımcı olduklarını 

belirtmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

“Kütüphanede kitabın yerin, bulamıyorsam özellikle bu konuda kütüphaneciden 
yardım isterim. Yardımcı olurlar.” (Ö25, 4, 13, 4) 
 
“Kütüphanecilerden genelde sadece yerini bulamadığımda yardım isterim. 
Kütüphanecilerin yaklaşımları değişiyor ama genelde yardım ediyorlar.” (Ö19, 1, 4, 
4) 
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Görüşmede “Aracıların rolü”ne ilişkin kütüphaneciler ile ilgili tespit edilen 

bulgular ile tutum dışı düşüncelerde sınıflandırılan “Aracıların rolü”102 arasında 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tutum dışı düşüncelerde de yer verildiği üzere 

öğrencilerin bilgi arama sürecinde kütüphanecilerden kaynağın yerini bulma 

konusunda sınırlı düzeyde yardım istedikleri belirlenmiştir. Bu bulgu aynı zamanda 

Kuhlthau (1994, 1996)’nun araştırması ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada 

da kütüphaneciler, Kuhlthau’nın araştırmasında olduğu gibi bilgi arama sürecinde en 

az ve sınırlı düzeyde yardım istenen aracılar olmuştur. 

Görüşme ile elde edilen bulgulara göre “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu düşünceye sahip olan öğrencilerin çoğunluğunun aynı zamanda tutuma 

bağlı olumlu duygu103 ve davranışa104 da sahip oldukları ve ayrıca sürecin “bilgi 

toplama”105 ve “tamamlama”106 aşamaları ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya da 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu ilişkilere ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile 

birlikte yer verildiği için burada ayrıca tekrar edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz 

Düşünceler 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı olumlu düşüncelerde olduğu gibi, 

tutuma bağlı olumsuz düşünceler ile ilgili de iki temel bulgu tespit edilmiştir. Bu 

                                                           
102 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutum Dışı Düşünceler (Diğer)/3. 
“Aracıların rolü”( 3. 7. 3) ile ilgili tutum dışı düşünceler 
103 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu Duygular/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 2) 
104 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. 1. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu Davranışlar/1. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 7. 1) 
105 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular 
106 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular 
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bulgular aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 14. Tablo ve 6. 

Ek). 

1. “Araştırma ödevi” (2A. 2. 7. 1) 

2. “Aracıların rolü” (2A. 2. 7. 2) 

 

1. .“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 1) 

Araştırmada öğrencilerin çoğunun “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo). Bu öğrencilerin 

ortak düşüncesinin, araştırma ödevlerinin genellikle sınava yönelik verildiği; kapsam 

ve nitelik açısından yetersiz olduğu; ilgi çekici olmadığı; verilmek için verilen 

ödevler olduğu ve bu nedenle araştırmaya sevk etmediği şeklinde olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerdeki bu yaygın olumsuz düşünceyi ortaya koyması 

açısından aşağıda birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 
“Çok az araştırma ödevi veriliyor. Verilse bile sınava yönelik bir ödev oluyor ve 
bunu çok onaylamıyorum. Çünkü bu ödev araştırma, araştırma duygusu sadece nota 
bağlanıyor, oysaki daha çok araştırma ve öğrenme duygusunu teşvik etmeli.” (Ö26, 
1, 7, 3) 

 

“Araştırmanın unsurlarını kullanacak şekilde ödevler oluyor. Ama araştırmaya sevk 
edecek şekilde ilgimi çeken ödevler olmuyor. Ama ödev isterken bütün unsurları 
istiyorlar ve biz de yazıyoruz mecburen… Araştırma unsuru derken, neyi nerden 
bulduğumuz, atıflar, kaynakça vb.” (Ö23, 1, 2, 2) 

 

“Bazıları sadece ezbere yönelik. Yani bu bölümde okuyorsanız bunları bilmeniz 
gerekir şeklinde. Hani araştırıyoruz ama kişisel yoruma kapalı konular. Sadece 
anlamaya yönelik, açıklamaya değil… Hatta bazı ödevlerimiz final notu gibi notların 
yerine geçtiği için sırf geçmek için yaptığımız araştırmalar/ödevler oluyor.” (Ö13, 1, 
5, 4) 
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“Bazen sadece verilmiş olmak için verilen ödevler, bizim de kopyala-yapıştır tarzı 
yaptığımız ödevler oluyor. Bu hem bilinçsizliğimizden hem de ödevin niteliğinden 
kaynaklanıyor olabilir.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye ilişkin tespit 

edilen önemli bulgulardan biri de, “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz 

düşünce ile tutuma bağlı olumsuz davranış arasındaki ilişki ile ilgili olmuştur. Başka 

bir deyişle “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

öğrencilerin çoğunun bu olumsuz düşüncelerinden kaynaklı olarak çeşitli bilgi 

kaynaklarını kullanmadıkları, özellikle kütüphaneyi kullanmadıkları, elde ettikleri 

bilgilerle yetindikleri ve buna bağlı olarak yetersiz düzeyde bilgi topladıkları 

belirlenmiştir107 (tutuma bağlı olumsuz davranış). Bu bulgu araştırma ödevinin bilgi 

toplamayı ve bilgi kanallarını ve sistemlerini kullanmayı nasıl etkilediğini göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. Aşağıda bu yöndeki birkaç öğrenci yorumuna yer 

verilmiştir: 

 

“…zorla dayatılan bir ödev ise de klasik 3-4 kitaptan topla, bul, kes, yapıştır yani.”  
(Ö8, 1, 1, 4) 

 

“…Kaynak taramasının kolaylığına dikkat ettim. Çok fazla, sonuçta bu bir tez 
değildi. Ödev olduğu için çok fazla ciddiyetle yaklaşmadım.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Kesinlikle hayır (ödev araştırmaya sevk etmiyor). Çünkü zaten bir konuda hocaya 
gittiğimizde hoca kitap ya da makaleyi veriyor. Kütüphaneye gittiğimde de görsel 
olarak kullanıyorum. Neyi araştıracağım diye değil belli olan kitap ya da makaleyi 
almak için kullanıyorum.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma 

bağlı olumsuz düşünce ile sürecin “Tamamlama” aşaması içerisinde değerlendirilen 

                                                           
107 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar /1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar; 2. 
“Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
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“Sentezleme-yazma”108 ve“Araştırmadan vazgeçme”109 ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranışlar arasında da önemli bir ilişki vardır. Bu bulguya göre “Araştırma 

ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşüncenin, araştırma ödevinin yoğun zihinsel 

çabayı gerektiren sentezleme ve yazma aşamasının gerçekleşmesini engelleyebildiği, 

ödevlerin kopyala yapıştır tarzında yapılmasına yol açabildiği ve ödevin 

tamamlanmasını da etkileyebildiği ve bazı öğrencilerin zaman zaman ödevlerini 

tamamlamaktan vazgeçmelerine yol açabildiği belirlenmiştir. Örneğin bu tutuma 

bağlı olumsuz düşünce ile sürecin “Tamamlama” aşaması arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan bir öğrenci yorumu şöyledir: 

“Çok az araştırma ödevi veriliyor. Verilse bile sınava yönelik bir ödev oluyor ve 
bunu çok onaylamıyorum. Çünkü bu ödev araştırma, araştırma duygusu sadece nota 
bağlanıyor, oysaki daha çok araştırma ve öğrenme duygusunu teşvik etmeli ve bu 
yüzden de araştırma, keşif duygum çok vardır ama bu yüzden verildiği için 
araştırmayı yapmak istemem ve hatta bu yüzden birkaç kez ödevi yapmadığım da 
oldu. Ödev olduğu için.” (Ö26, 1, 7, 3) 
“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye ilişkin tespit 

edilen bir diğer bulgu da, “diğer” kategorisinde yer alan “Araştırma ödevi” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz duygu arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Bu bulgunun 

açıklanmasına tezin “IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz duygular” başlığında yer verilmiştir. 

Araştırmada, “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ile, 

“Aracıların rolü”110 ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ve duygu arasında da 

sıkı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişki daha çok araştırma ödevi ile öğretim 

üyesi arasında görülmektedir. Bu, öğrenci yorumlarına şu şekilde yansımıştır: 
                                                           
108 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 1) 
109 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/3. “Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 3) 
110 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler ve IV. 1. 2. 
2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/2. “Aracıların rolü” ile ilgili 
BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular. 
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“Yapılmak istenen tüm ödevler yapılıyor. (Ama) Hocanın da ödevleri çok 
okuduğunu sanmıyorum zaten.” (Ö8, 1, 1, 4) 

 

“Bazen sadece verilmiş olmak için verilen ödevler, bizim de kopyala-yapıştır tarzı 
yaptığımız ödevler oluyor. Bu hem bilinçsizliğimizden hem de ödevin niteliğinden 
kaynaklanıyor olabilir. Bunu anlayabiliyorsunuz sanırım. Örn; 1. sınıfta sosyoloji 
dersinde bir ödevimiz vardı. Hani bilirsiniz ya hoca okumuyor diye şeyler 
duyduğunuzda siz de üzerine düşmüyorsunuz.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Hocadan hocaya değişiyor aslında. Pek normalde araştırma konusu öğrenci bir 
şeyler öğrensin diye verilir de. Pek bizim bölümde de öyle değil ama. Genelde ders 
anlatmak istemeyen hocalar siz araştırın diyip, zaman geçirtmek istedikleri için 
veriyorlar. Sen bunu araştır, haftaya anlatırsın konuyu gibi.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 

“Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili bir diğer 

önemli bulgu da, bu olumsuz düşünce ile “Araştırma ödevi”111 ve “İntihal”112 e 

ilişkin hem doğru kavram hem de kavram yanılgıları arasındaki ilişkinin varlığıdır. 

Aşağıdaki öğrenci yorumu, tutuma bağlı olumsuz düşünce ile “Araştırma ödevi” ne 

ilişkin kavram yanılgısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir: 

“Şimdiye kadar hani hiçbir ödevimde detay olmadı, zaten var olan bilgilerimdi ve 
bunları karşılıyordu. Görüyorsun belli şeyleri, makaleleri duyuyorsun ve internete 
girdiğinizde buluyorsunuz. Bunlar yeterli oluyor. Şu an en detaylı ödevim tezim 
olacak ve sanırım en çok da tezimde zorlanacağım. Örneğin, Bir konu veriliyor. Bu 
konu ile ilgili başka derslerde de bu konu ile ilgili kaynakları duymuşum, biliyorum. 
Gidip kütüphaneden ya da internetten makaleleri indiriyorum. Bu da sanırım 
bölümde kapsamlı bir ödev vermemelerinden kaynaklı.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce, “Araştırma 

ödevi” ne kavram yanılgısı ve “İntihal” e ilişkin hem doğru kavram hem de kavram 

yanılgısı arasındaki ilişkiyi gösteren öğrenci yorumu da aşağıda sunulmuştur: 

 

                                                           
111 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma 
ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı 
112Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar/2. “İntihal” ile 
ilgili doğru kavramlar ve IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. 
“İntihal” ile ilgili kavram yanılgısı 
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“Şu ana kadar derin bir araştırma yapma fırsatımız olmadı (“Araştırma ödevi” ile 
ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce)…Eğer derin bir araştırma yapıyorsam 
(“Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı) ve özellikle bir kitap çevirisi 
yaptıysam ya da bir alıntı yaptıysam mutlaka belirtirim (“İntihal” ile ilgili kavram 
yanılgısı - “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı-“Araştırma ödevi” ile 
ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce arasındaki ilişki. Ancak kapsamlı bir 
ödevde atıf yapılacağı düşüncesi var.)... Yani tabiki gösterilmeli (kapsamlı bir 
ödevde). İki türlü de yani ben bir yerden almışım veya bir yerden örnek vermişsem 
hem yazılı hem de sunum ödevinde bunu belirtirim (“İntihal” ile ilgili doğru 
kavram. Öğrenci kapsamlı bir ödevde atıf yapılması gerektiğini 
düşünmektedir.)” (Ö16, 5, 14, 2) 

 
 

“Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili elde 

edilen başka bir önemli bulgu da, bu olumsuz düşünce ile tutum dışı düşüncelerde 

yer alan “Yazma zamanını planlama” arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. 

“Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip bazı 

öğrencilerin, bu olumsuz düşüncelerinden dolayı araştırma ödevini yazma süresini 

iyi planlayamadıkları ya da bilerek yazmayı son ana bıraktıkları tespit edilmiştir.113 

Aşağıda iki öğrenci yorumu örnek olarak verilmiştir: 

 

“Görev olarak verilen ödevi çok tercih etmem. Sebep istemediğim bir konuda 
çalıştığım zaman isteksizlik olur. Yani konunun ne olduğunu, nasıl araştırması 
gerektiği noktasında sürekli bir soru kısırdöngüsü içerisinde olurum. Genellikle de 
ödevin verileceği günden bir bir önceki gece hazırlarım. Ödevi istediğim için değil 
istenildiği için yaparım. Bu tür ödevler de bana hiçbir şey katmaz.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

“Son üç günde başlarım…Seminer çok önemli olmadığı için, akademik alanda çığır 
yaratıyor değiliz, adı üstünde ödev yani.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

Araştırmada, “Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ile 

tutum dışı düşüncelerde yer alan “Araştırma ödevinin verilme sıklığı” arasında da 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Görüşmeden elde edilen bulgulara göre “Araştırma 
                                                           
113 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 6. 
Tamamlama 
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ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip bazı öğrenciler, araştırma 

ödevinin çok sık verilmediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Aşağıda bir öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Çok az. Öyle çok bir ödev yok. Zaten verilen ödevler de araştırma niteliğinde değil 
bence. Birkaç sayfalık yüzeysel ödevler.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Yukarıda açıklanan son iki bulgu da tutuma bağlı olumsuz düşünce ile tutum 

dışı düşünce arasındaki ilişkinin varlığını göstermesi açısından oldukça önemli bir 

bulgudur. 

“Araştırma ödevi” ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili bulgular 

genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde kavram 

(kavram yanılgısı), tutum (düşünce, duygu, davranış) ve tutum dışı düşüncenin ne 

kadar etkili olduğu açıkça görülmektedir. Bununla birlikte tezde araştırılan bu üç 

öğenin (kavram-tutum-düşünce) arasındaki bağların ne kadar üst düzeyde ve kuvvetli 

olduğu ve öğrencilerin bütün bir araştırma süreçlerini olumlu veya olumsuz etkileyen 

ne kadar önemli unsurlar olduğu ortaya çıkmaktadır. “Araştırma ödevi” ne ilişkin 

tutuma bağlı olumsuz düşünce ile ilgili elde edilen bulgular, öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerini etkilediği varsayılan bu öğelerin tespit edilmesi, aralarındaki ilişkilerin 

varlığının ortaya çıkarılmasının önemini bir kez daha vurgulaması bakımından 

oldukça değerlidir. 
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2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 2) 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, 

öğrencilerin önemli bir kısmının “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. 14. Tablo). 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrenciler bilgi arama sürecinde 

özellikle öğretim üyelerinin desteğine gereksinim duymaktadırlar. Bu bulgu 

Kuhlthau (1994)’nun BAS modelinde aracıların rolü ile ilgili ortaya çıkan bulgularla 

benzerlik göstermektedir. Kuhlthau (1994, 1996), öğrencilerin bilgi arama sürecinde 

öğretmenlerinin rehberliğine ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştır.  

Araştırmada nitel verilerden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bazıları 

öğretim üyelerinin araştırma sürecinde kendilerine yeteri kadar yardım etmediklerini 

düşünmektedirler. Aşağıda bazı öğrenci görüşlerine yer verilmiştir: 

 

“Hoca çok yardımcı olmuyor. Konuyu veriyor tamamiyle size bırakıyor. Hic 
yardımcı olmuyor.” (Ö2, 1, 1, 4) 
 
“Belki hoca ile sürekli etkileşim halinde olursam daha iyi hazırlayacağımı 
düşünürüm. Ama tabi bazı hocalar azarlayabiliyor, azarlayıp gönderiyor, kimisi çok 
iyi ilgileniyor. Tabi bu da etkiliyor.Hoca ile oturup, tartışıp konuşmayı hocaların 
yaklaşımı etkiliyor.” (Ö4, 1, 2, 4) 
 
“Hocadan hocaya değişiyor aslında. Normalde araştırma konusu öğrenci birşeyler 
öğrensin diye verilir de. Pek bizim bölümde de öyle değil ama. Genelde ders 
anlatmak istemeyen hocalar siz araştırın diyip, zaman geçirtmek istedikleri için 
veriyorlar. Sen bunu araştır, haftaya anlatırsın konuyu gibi.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 
Görüşmeden “Aracıların rolü” ile ilgili elde edilen bulgulara göre öğretim 

üyeleri ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip öğrencilerin aynı zamanda 

sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin kavram yanılgılarına, tutuma bağlı olumsuz 

düşünceye ve duyguya ve “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 
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düşünceye, duyguya ve davranışa da sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu ilişkiler 

ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile birlikte ayrıntılı olarak açıklandığı için burada 

ayrıca yer verilmemiştir. 

Nitel araştırma sonucunda “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünceye ilişkin tespit edilen bir diğer bulgu da kütüphaneciler ile ilgili olmuştur. 

Görüşmede elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bazılarının kütüphaneciler ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu bulguya 

ilişkin bir öğrencinin görüşü aşağıda örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Kütüphaneciler zaten şöyle orada çalışan insanlar bizim araştırdığımız konularda 
çok geniş bilgiye sahip olmayabilir ama kaynağa erişemediğimizde yardım 
istediğimizde örn, kitap ödünç alınmamış ve bu konuda da kitap yerinde değil, orada 
yoksa yoktur diyip yardımcı olamıyorlar.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

Görüşmeden “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye 

ilişkin elde edilen bulgular ile yine, “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygu114 ve davranış115 arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkilerin 

açıklanmasına ilgili başlıklarda yer verilmiştir. 

 
IV. 1. 2. 2. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Duygular 

Bilgi arama süreçlerine ilişkin tutuma bağlı hem olumlu hem de olumsuz 

duygular tespit edilmiştir. Aşağıda 15. Tablo’da görüldüğü üzere, sürecin “Ön 

araştırma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı herhangi bir olumlu ve olumsuz duygu 

tespit edilmemiştir. BAS’ın “başlama”, “konu seçimi”, “odak oluşturma” ve 

                                                           
114 IV. 1. 2. 2. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Duygular (Diğer)/2. “Aracıların rolü” 
ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 2) 
115 IV. 1. 2. 3. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Davranışlar (Diğer)/2. “Aracıların 
rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 2) 
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“tamamlama” aşamalarına ilişkin doğrudan ana tema ile ilgili tutuma bağlı olumlu ve 

olumsuz duygular tespit edilmiştir. Başka bir deyişle bu tanımlanan dört basamağa 

ilişkin, sürecin “bilgi toplama” aşamasında (hem ana tema hem de üst ve alt kategori 

tespit edilmiştir.) ve “diğer” ana kategorisinde (üst kategoriler) olduğu gibi üst veya 

alt kategoriler tespit edilmemiştir (15. Tablo, 6. Ek). 15. Tablo genel olarak 

değerlendirildiğinde öğrencilerin, bilgi arama süreçleri ile ilgili ağırlıklı olarak 

tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları görülmektedir. Bu bulgu tutuma bağlı 

düşüncelerde116 olduğu gibi, BAS ile ilgili tutuma yönelik nicel veri toplama 

amacıyla geliştirilen BASTÖ ile ilgili elde edilen bulgularla paralellik 

göstermektedir. “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” 

başlığında ayrıntılı bir şekilde açıklandığı ve ilgili başlıktaki 19. Tablo’de de 

görüldüğü üzere, ölçeğin toplam madde ortalaması 3,31değeri ile orta düzeydedir. 

Bu bulguyu öğrencilerin “Bilgi arama süreçlerine” yönelik tutumlarının olumsuz 

olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür . Nitel araştırmada elde edilen bulgular da 

nicel araştırmada elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Başka bir ifadeyle 

nitel araştırma sonucunda da öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik olumsuz 

duygularının olumlu duygularından daha yüksek frekansta olduğu görülmektedir 

(Bkz. 15. Tablo). 

 

 

 

 

                                                           
116 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Düşünceler 
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15. Tablo: BAS’a ilişkin tutuma bağlı tespit edilen duygular tablosu 
 

BAS'a İlişkin Tutuma Bağlı Duygular (2B*) 

"Bilgi Arama 
Süreci"ile 
ilgili ana 

kategoriler 
  

                                              2B. 1. Olumlu duygular                                                                             2B. 2. Olumsuz duygular 

Olumlu 
 duygular    

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumlu 
 duygular    

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsi-
yet 

Fr
ek

an
s 

Olumsuz 
 duygular    

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumsuz 
 duygular    

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu** 

Öğrenci  
kodu 

Cinsiyet 

Fr
ek

an
s 

K E K E 

BAŞLAMA     Ö1, Ö10,  
Ö11, Ö26 2 2 4       

Ö3, Ö4,  
Ö5, Ö6,  
Ö7, Ö10,  
Ö13, Ö14, Ö15, 
Ö16, Ö18, Ö19, 
Ö20, Ö22, Ö23, 
Ö25, Ö27 

10 7 17 

KONU SEÇİMİ     

Ö3, Ö6,  
Ö9, Ö10,  
Ö11, 
Ö12,  
Ö15, 
Ö19,  
Ö20, 
Ö21,  
Ö22, Ö25 

8 4 12 

      

Ö3, Ö4,  
Ö5, Ö6,  
Ö7, Ö8,  
Ö9, Ö10,  
Ö11, Ö12, Ö13, 
Ö15, Ö16, Ö18, 
Ö19, Ö20, Ö21, 
Ö23, Ö25, Ö26, 
Ö27, Ö28 

13 9 22 

ÖN  
ARAŞTIRMA 

ϕ ϕ 
        

ϕ ϕ   
        

ODAK  
OLUŞTURMA     Ö2, Ö3, 

Ö19, Ö28 3 1 4       
Ö2, Ö3,  
Ö11, Ö13, Ö15, 
Ö18, Ö20, Ö21, 
Ö25, Ö26, Ö28 

6 5 11 

BİLGİ 
TOPLAMA     

Ö3, Ö6,  
Ö8, Ö9,  
Ö23, Ö27 

4 2 6 
2B. 2. 5. 1.  
Bilgi 
kaynakları  
ve kanalları 

2B. 2. 5. 1. 
1. 
Kütüphane 
kullanımı  

Ö1, Ö2,  
Ö3, Ö4,  
Ö6, Ö7,  
Ö8, Ö9,  
Ö12, 
Ö13, 
Ö14, 
Ö15, 
Ö16, 
Ö18, 
Ö19, 
Ö21, 
Ö22, 
Ö25, 
Ö26, Ö28  
(13K+7E) 

Ö1, Ö2,  
Ö13, Ö15, 
Ö20, Ö21, Ö26, 
Ö28 

6 2 8 

2B. 2. 5. 1. 
2. 
Bilgi 
kaynağının 
dili 

Ö4, Ö13,  
Ö14, Ö19, Ö20, 
Ö21, Ö22, Ö23, 
Ö24, Ö25, Ö26, 
Ö27 

8 4 12 
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BAS'a İlişkin Tutuma Bağlı Duygular (2B*) [devam] 

"Bilgi Arama 
Süreci"ile ilgili 

ana 
kategoriler  

                                              2B. 1. Olumlu duygular                                                                             2B. 2. Olumsuz duygular 

Olumlu 
 duygular    

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumlu 
 duygular    

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsi-
yet 

Fr
ek

an
s 

Olumsuz 
 duygular    

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumsuz 
 duygular    

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu** 

Öğrenci  
kodu 

Cinsiyet 

Fr
ek

an
s 

K E K E 

TAMAMLAMA     

Ö2, Ö4, 
Ö8, Ö9, 
Ö10,Ö11,  
Ö12, 
Ö13,  
Ö19, 
Ö20,  
Ö21, 
Ö22,  
Ö25, 
Ö26,  
Ö27, Ö28 

11 5 16       

Ö1, Ö2,  
Ö3, Ö4,   
Ö5, Ö6,  
Ö7, Ö9,  
Ö10, Ö11, 
Ö13, Ö14, 
Ö15, Ö18, 
Ö20, Ö21, 
Ö23, Ö24, 
Ö25, Ö26, 
Ö27, Ö28 

13 9 22 

DİĞER 

2B. 1. 7. 1.  
Araştırma 
ödevi 

  

Ö1, Ö8,  
Ö9, Ö15,  
Ö23 

2 3 5 
2B. 2. 7. 1.  
Araştırma 
ödevi 

    

Ö1, Ö2,  
Ö4, Ö5,  
Ö8, Ö9,  
Ö13, Ö15, 
Ö19, Ö23, 
Ö26, Ö28 

8 4 12 

2B. 1. 7. 2.  
Aracıların 
rolü 

  

Ö3,  Ö4,  
Ö6, Ö9,  
Ö13, 
Ö20,  
Ö21, 
Ö26,  
Ö27 

9 0 9 
2B. 2. 7. 2.  
Aracıların 
rolü 

    

Ö7, Ö20,  
Ö25, Ö27, 
Ö28 

3 2 5 

 
* Özet Kod Şeması’nda "tutuma bağlı duygular" ile ilgili tanımlanan kodları ifade etmektedir. (Bkz. 6. 
Ek) 
**BAS’ın ilgili aşamasına ilişkin herhangi bir kod ve kategori tespit edilmediğini belirtmek için “ϕ” 
işareti kullanılmıştır. 
***BAS ile ilgili ana kategorilerden doğrudan "bilgi toplama" aşamasına ilişkin tespit edilen 
duygular. 
 

Aşağıda, BAS’a ilişkin tutuma bağlı duygular ile ilgili bulgular, altı süreç 

aşaması ve “diğer” kategorisi altında olumlu ve olumsuz duygular olmak üzere iki 

ayrı başlıkta ele alınmış ve yorumlanmıştır.  

 

 

 



 

 

349 

IV. 1. 2. 2. 1. Başlama 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin 

“başlama” aşaması ile ilgili, doğrudan basamağa yönelik hem olumlu hem de 

olumsuz duygular tespit edilmiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). Başka bir ifadeyle 

BAS’a yönelik tutuma bağlı duygulara ilişkin başlığın girişinde de değinildiği gibi 

sürecin bu aşaması ile ilgili herhangi bir üst ve alt kategori tespit edilmemiştir.  

15. Tablo incelendiğinde, görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin, sürecin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygularının 

olumlu duygulardan daha yoğun olduğu görülmektedir. Nitel araştırma sonucunda 

bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tespit edilen tutuma bağlı duygu 

ile ilgili bu bulgu, nicel verilerden elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. 

Tezin “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında, 

19. Tablo’da sunulan nicel verilere göre öğrencilerin, bu basamağa ilişkin 

tutumlarının 2,43 ve düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu nicel bulgu, 

öğrencilerin sürecin “başlama” aşamasına ilişkin tutumlarının, nitel bulgularda 

olduğu gibi daha çok olumsuz olduğunu göstermektedir (Bkz. 15. Tablo ve 19. 

Tablo). 

Kuhlthau (1994, 1996) da, bilgi arama sürecinin ilk aşamasında, öğrencilerin 

yaygın olarak, belirsizlik ve kaygı duygusu hissettiklerini belirtmektedir. Bu 

bağlamda, nitel ve nicel veriler doğrultusunda sürecin “başlama” aşamasına ilişkin 

tespit edilen bulgular, Kuhlthau’nun araştırmasında elde ettiği bulgularla benzerlik 

göstermektedir. Bu araştırmada, sürecin “başlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı 

elde edilen olumsuz duygulara ilişkin bulgular Kuhlthau (1983, 1994, 1996)’nun 

araştırmasını destekler niteliktedir. Bu bulgulara aşağıda “IV. 1. 2. 2. 1. 2. BAS’ın 
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Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” başlığında ayrıntılı 

olarak yer verildiği için burada ayrıca detaylı bir şekilde açıklanmamıştır. 

Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz duygular 

ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 2. 1. 1. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Duygular 

15. Tablo’da da görüldüğü üzere sürecin “başlama” aşaması ile ilgili çok az 

sayıda öğrencinin tutuma bağlı olumlu duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir117. 

Bu öğrenciler sürecin “başlama” aşamasına yönelik olumlu duygularını korkmama, 

stres (olumlu anlamda), meraklanma ve heyecanlanma (olumlu) gibi duygu 

sıfatlarıyla tanımlamışlardır. Aşağıda iki öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“(Ödevi) İlk duyduğumda iyi anlamda hafif bir stres oluyor. Stres olmasa başlamada 
sıkıntı oluyor.” (Ö10, 4, 12, 2) 

 

“Ödevi ilk duyduğumda korku değil de merak duyuyorum.” (Ö11, 1, 4, 4) 
 

Sürecin “başlama” aşamasına yönelik tutuma bağlı olumlu duyguya sahip 

öğrencilerden diğer ikisinin, bu olumlu duygularının tutum dışı düşüncelerde 

sınıflandırılan “bireysel özellikler”118 ile ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Başka bir 

ifadeyle öğrencilerin “başlama” aşamasına yönelik tutuma bağlı olumlu duyguları ile 

“bireysel özellikleri” ne ilişkin belirttikleri tutum dışı görüşleri arasında ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Aşağıda bu öğrencilerin yorumlarına yer verilmiştir. 

                                                           
117 Bkz. Görüşme sorularından 1. soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular (4. Ek) 
118 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer)/2. “Bireysel 
özellikler” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler  
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“Ödevi duyduğumda ilk önce meraklanırım, heyecan duyarım. Sorumluluk duygusu 
en başta. Görevi yerine getirme bilinci benim için önemli olan.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Ödev ilk açıklandığında korkmam. Yapabileceğime inanırım.” (Ö1, 2, 8, 1) 
 

Yukarıdaki iki öğrenci yorumu değerlendirildiğinde Ö26, kendisini sorumlu 

bir birey olarak tanımlamış ve bu bireysel özelliğinden dolayı aldığı görevi yerine 

getirmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte öğrencinin bu bireysel 

özelliği onun ödevi ilk duyduğunda ödeve ilişkin olumlu anlamda heyecanlanmasını 

sağlamıştır diyebiliriz. Ö1’de de, öğrencinin kendisine olan güven duygusunun 

(bireysel özellik), ödev ilk açıklandığında korkmamasını sağladığı ve sürecin 

“başlama” aşamasına yönelik tutuma bağlı olumlu duygu geliştirmesinde etkili 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, aynı zamanda tutum ile tutum dışı düşünce 

arasındaki etkileşimi göstermesi ve bu etkileşimin öğrencilerin ödevi ilk 

duyduklarında ödevi yapmak üzere motive olmalarını sağlamaları bakımından 

önemlidir. Başka bir ifadeyle tezde elde edilen bulguların tamamında olduğu gibi 

tutum ve tutum dışı düşünce arasındaki ilişki de öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde 

etkili olmaktadır. Buradaki bu ilişki öğrencilerin süreçlere başlamasında olumlu 

yönde etki yapmıştır.  

 

IV. 1. 2. 2. 1. 2. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğunun 

bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya 

sahip oldukları tespit edilmiştir119 (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). Nitel bulgulara göre 

                                                           
119 Görüşme sorularından 1. soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular (4. Ek) 
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öğrenciler, sürecin “başlama” aşamasına yönelik tutuma bağlı olumsuz duygularını 

belirsizlik, endişe, gerginlik, kafa karışıklığı, kaygı, korku, stres, telaşlanma, 

yetersizlik, zorlanma gibi duygu sıfatlarıyla tanımlamışlardır. Aşağıda birkaç öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Öncelikle bir eyvah diyorum ödevi ilk duyduğumda. Genellikle kaygı daha çok 
hissettiğim birşey.” (Ö3, 1, 2, 4) 

 

“Genelde ödevi ilk duyduğumda endişe hissederim.” (Ö27, 4, 13, 4) 
 

Araştırmada, öğrencilerin sürecin “başlama” aşamasına ilişkin olarak en çok 

belirsizlik duygusu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Görüşmede elde edilen diğer bir 

önemli bulgu da belirsizliğin; kafa karışıklığı, stres, telaş, korku, kaygı, 

heyecanlanma, gerginlik ve endişe gibi olumsuz duygulara ya eşlik ettiği ya da bu 

olumsuz duygulara yol açabildiği şeklinde olmuştur. Aşağıda, sürecin “başlama” 

aşamasına yönelik belirsizlik tespit edilen bazı öğrencilerin yorumları diğer olumsuz 

duygularla ilişkilendirilerek sunulmuştur: 

 

“Hangi kaynağı araştıracağım konusunda kafam çok karışık oluyor. Hangi kaynağa 
güvenmeliyim. İlk nereden başlamalıyım sorusu kafamı çok karıştırıyor.” (Ö20, 1, 5, 
4) [Belirsizlik-kafa karışıklığı arasındaki ilişki] 

 

“…çok telaş yaparım. Telaş duygum çok yüksektir. Telaş da, ödevin, bana anlatmak 
istenen şeyin özünü anlama hissinden dolayı, gerçekten bana anlatılan bana verilen 
ödevin bana ne anlatmak istediğini, gerçekten özünü yakalamak istediğimden 
kaynaklı.” (Ö13, 1, 5, 4) 
[Belirsizlik-telaş duygusu arasındaki ilişki] 

 

“İlk başta kafamda soru işaretleri oluşur. Nasıl yapacağıma dair düşünceler oluşur. 
Hangi kaynakları kullanabileceğimi düşünürüm. Arama heyecanına girerim. stres 
olurum.” (Ö16, 5, 14, 2)[Belirsizlik-stres arasındaki ilişki] 
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Kuhlthau (1994, 1996) da, bilgi arama sürecinin ilk aşamasında, öğretmen 

tarafından araştırma ödevi verildiğinde, öğrencilerin ilk ve en yaygın tepkisinin, 

belirsizlik ve kaygı duygusu olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, sürecin 

“başlama” aşamasına ilişkin tespit edilen bulgular, Kuhlthau’nun araştırmasında elde 

ettiği bulguları destekler niteliktedir. 

Araştırmada görüşme sonucunda, sürecin “başlama” aşamasına ilişkin tespit 

edilen bir başka bulguya göre de, acemi öğrenciler (birinci sınıf ya da daha az 

araştırma deneyimine sahip) sürecin ilk aşamasında yaygın olarak belirsizlik, 

gerginlik ve telaş duygularını hissetmektedirler. Aşağıda nitel veriler doğrultusunda 

elde edilen bulgulara göre, sürecin “başlama” aşamasına yönelik olumsuz tutuma 

sahip bir birinci sınıf öğrencisinin yorumuna yer verilmiştir: 

 

“İlk tabi kavrayamadığım terimler olduğu için, 1. Sınıf olduğum için ne yapacağım, 
nasıl yapacağım diye biraz gergin oluyorum. Geriliyorum. İlk duyduğumda da nasıl 
yapacağım telaşı oluyor. 1. Sınıf olduğumuz için araştırmayı tam bilemediğimiz için 
telaşlanıyorum.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

Kuhlthau (1994)’ya göre, sürecin ilk aşamasında deneyimli öğrenciler hızlı 

bir şekilde ödevin sınırlarını belirlemeye çalışırken, araştırma deneyimi daha az olan 

öğrenciler başlama aşamasındaki bu görevi erteleyebilmektedirler. Oysa, bilgi arama 

süreçlerinde yapılması gereken ilk şey ödev gereksinimlerini belirlemektir. 

Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili elde edilen bir diğer önemli bulgu da, 

araştırma konusunun niteliği ve seçimi ile ilgili olmuştur. Eğer araştırma konusu 

öğrencilerin aşina olduğu, ilgi alanları olan bir konu değilse veya öğrenciler konuyu 

kendileri seçmediler ise, sürecin “başlama” aşamasında belirsizlik, kaygı, zorlanma 

ve korku gibi duyguları daha çok hissettikleri tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin aynı 

zamanda sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin olarak da tutuma bağlı olumsuz 
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duygu geliştirdikleri120 ve yine “konu seçimi” aşamasında sınıflandırılan 

“Özgürlük”121 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye de sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Bkz. 14. Tablo ve 15. Tablo). Bu bulgu, bilgi arama sürecinin başlama ile 

konu seçimi aşaması arasındaki ilişkinin varlığını ve tutumun öğeleri arasındaki 

etkileşimi göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumu 

örnek olarak verilmiştir: 

 

“(başlama aşamasında) Genel olarak ödevi [kendi ilgi alanıma göre] seçmediğim için 
bir huzursuzluk sıkıntı olur bende.” (Ö5, 1, 1, 4) 

 

“İlk başta bir stres oluyor. Özellikle pek bilgi sahibi olmadığım bir konu ise.” (Ö6, 1, 
3, 4) 

 

Sürecin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya ilşkin 

elde edilen bir diğer bulgu da, bu aşamada zorlanan bazı öğrencilerin 

öğretmenlerinden veya arkadaşlarından yardım isteğinde bulunduklarıdır. Bu bulgu, 

“başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip bazı öğrencilerin, 

“diğer” kategorisinde sınıflandırılan “Aracıların rolü”122 ile ilgili tutuma bağlı 

olumlu düşünce, duygu, davranış ve tutum dışı düşünce arasındaki ilişkinin varlığını 

göstermesi açısından önemlidir. Başka bir deyişle bu bulgu, tutumun üç öğesi ve  

                                                           
120 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
121 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler 
122 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler; IV. 1. 2. 2. 
7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS 
kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular; IV. 1. 2. 3. 7. 1. BAS kapsamında yer 
almayan tutuma bağlı olumlu davranışlar/2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan 
tutuma bağlı olumlu davranışlar ve IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler 
(Diğer)/3. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler. 
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tutum dışı düşünce arasında ilişki olduğunu ve öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde 

bu öğelerin ve tutum dışı düşüncenin etkili olduğunu göstermektedir. Aşağıda iki 

öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Ödev ilk verildiğinde belirli kaynakların olup olmaması konusunda kısa süreli bir 
tedirginlik yaşıyorum. Eğer alan çok genişse bu konuda bilgili olan hocaların 
görüşlerine başvuruyorum. Daha sonra bu konuda başarılı gördüğüm arkadaşlarımın 
görüşlerine başvurarak bu alandaki en yetkin kaynakları tahsis etmeye çalışıyorum.” 
(Ö14, 4, 12, 2) 

 

“İlk başta bir stres oluyor. Özellikle pek bilgi sahibi olmadığım bir konu ise. Hoca 
söylediğinde neler yapmam gerektiğini kafamda planlıyorum… Hoca ile 
konuştuktan sonra rahatlıyorum.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 

Yukarıda yer verilen bulgu, Kuhlthau (1994)’nun elde ettiği bulgularla 

benzerlik göstermektedir. Kuhlthau, sürecin “başlama” aşamasında öğrencilerin 

öğretmenlerinin ve kütüphanecilerin bilgisine gereksinimleri olduğunu 

vurgulamaktadır. Araştırmada, Kuhlthau’nun elde ettiği bulgudan farklı olarak, 

öğrencilerin başlama aşamasında kütüphanecilerden yardım istemedikleri 

belirlenmiştir. 

 

IV. 1. 2. 2. 2. Konu Seçimi 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin 

“başlama” aşamasında olduğu gibi, sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili de 

doğrudan basamağa yönelik hem olumlu hem de olumsuz duygular tespit edilmiştir 

(Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). Başka bir ifadeyle BAS’a yönelik tutuma bağlı duygulara 

ilişkin başlığın girişinde de değinildiği gibi, sürecin bu aşaması ile ilgili olarak da 

herhangi bir üst ve alt kategori tespit edilmemiştir. 



 

 

356 

15. Tablo incelendiğinde, görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin, sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz 

duygularının olumlu duygulardan daha yüksek frekansta olduğu görülmektedir. Nitel 

veriler doğrultusunda bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tespit 

edilen tutuma bağlı duygu ile ilgili bu bulgu, “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma 

bağlı düşünceler123 ile ilgili ortaya çıkan nitel bulgularda olduğu gibi, nicel 

verilerden (BASTÖ) elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. Tezin “IV. 2. 2. 

1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında, 19. Tablo’de 

sunulan nicel verilere göre öğrencilerin, bu basamağa ilişkin tutumlarının 3,36 ve 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda nitel ve nicel bulgular 

karşılaştırıldığında, her iki bulguda da sürecin “konu seçimi” aşamasında daha çok 

olumsuz duyguların öğrenciler üzerinde etkili olduğu söylenebilir (Bkz. 15. Tablo ve 

19. Tablo).  

Sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili tespit edilen bu olumlu ve olumsuz 

duygular ilerleyen iki başlıkta ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 2. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Duygular 

Görüşmede elde edilen bulgulara göre bazı öğrencilerin, sürecin “konu 

seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu öğrenciler sürecin “konu seçimi” aşamasına yönelik olumlu 

duygularını hoşlanma, kolay, sevinç, sevme, özgüven, rahatlama, zevk alma, gibi 

duygu sıfatlarıyla tanımlamışlardır. Aşağıda birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

                                                           
123 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. Konu Seçimi 
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“…(konuyu) kendim seçmiş olsaydım önce özgüven ve sevinç olur. Arayacağım 
konuyu bilirim. Araştırmaya hemen başlar, kaynak toplarım.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

“istediğim bir konuyu araştırdığımda daha zevkli oluyor ve kendi seçtiğim ve 
araştırdığım bir konuyu sınıfta sunmak da daha zevkli oluyor.” (Ö12, 2, 9, 4) 

 

“Benim derdim öğrenmek. Okulun uzaması, kaç yılda mezun olmuşum bu önemli 
değil. Önemli olan öğrenme, o yüzden araştırma konusunu seçerken bildiğim değil 
de bilmediğim konuları seçmek hoşuma gidiyor.” (Ö11, 1, 4, 4) 

 

Sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya ilişkin 

tespit edilen bulgulara göre, öğrenciler çoğunluğu konu seçimini kendi ilgi alanları 

doğrultusunda belirlemeyi istemektedirler. Bu öğrenciler araştırma konusu ilgi 

alanlarında ise, konuyu sevdiklerini ve araştırmaktan hoşlandıklarını belirtmişlerdir. 

Aşağıda bu yönde görüş bildiren öğrencilerden ikisinin yorumuna yer verilmiştir: 

 

“İlgi alanıma dahil olması gerek ilk olarak…sorunları bilmeyince konuyu seçmek de 
zor oluyor. Biraz ilgi alanımız olan bir konuysa konuyu kendim seçmem daha iyi 
oluyor.” (Ö25, 4, 13, 4) 

 

“Tercih edecek olsam konuyu kendim seçerim. İlgi duyduğum bir şeyi araştırmak 
daha çok hoşuma gittiği için.” (Ö10, 4, 12, 2) 

 

Yukarıda “konu seçimi” aşaması ile ilgili elde edilen bulgu ile tutum dışı 

düşünce arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle öğrenciler 

araştırma konularını ağırlıklı olarak ilgi alanlarına göre seçtiklerini veya seçmek 

istediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin konu seçimine yönelik bu düşünceleri, 

tutum dışı düşünceler içerisinde değerlendirilmiş ve “Kişisel ilgi” kategorisinde 

sınıflandırılmıştır124. Kuhltahu (1994, 1996) da, araştırmasında öğrencilerin konu 

                                                           
124 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 2. Konu 
Seçimi/1. “Konu seçimi”ile ilgili tutum dışı düşünceler 
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seçimini ağırlıklı olarak kişisel ilgilerine, ödev gereksinimlerine, bilginin 

erişilebilirliğine ve ayrılacak zamana göre seçmekten hoşlandıklarını belirtmiştir. 

Araştırmada, “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya 

ilişkin elde edilen bir başka bulgu da, “konu seçimi”, “Aracıların rolü”125 ile ilgili 

tutuma bağlı olumlu ve olumsuz düşünce, duygu, “Araştırma ödevi”126 ile ilgili 

tutuma bağlı olumlu duygu ve sürecin “konu seçimi” aşaması içerinde yer 

alan“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce arasındaki ilişki olmuştur. 

“Konu seçimi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip öğrencilerin çoğunluğu, 

araştırma konusunun öğretim üyesi tarafından verilmesinden hoşlanmadıklarını, 

bunu bir zorunluluk olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu öğrenciler konuyu 

kendileri seçmiş ise araştırma süreçlerinden hoşlandıklarını, konuyu öğretim üyesi 

vermiş ise, özellikle konu ilgi alanlarına göre değilse araştırmaktan 

hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu ile ilgili olumsuz duygulara yönelik 

detaylı bilgi ve öğrenci yorumları bir sonraki başlıkta, yani, “konu seçimi” aşamasına 

ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygular başlığında yer verildiği için burada tekrar 

açıklanmamıştır. Bazı öğrenciler de konu eğer bilmedikleri bir alan ile ilgili ise, 

konunun neresine odaklanacaklarını bilmiyorlarsa ya da daha kolay olduğu için 

konuyu öğretim üyesinin vermesinin daha iyi olabileceğini belirtmişlerdir. Ancak, bu 

öğrenciler de her ne kadar zor olsa da konuyu kendi ilgi alanlarına göre seçmek 

istediklerini ve kendi seçtikleri konuyu araştırmaktan daha çok hoşlandıklarını 

belirtişlerdir. “Konu seçimi” ve “Özgürlük” arasındaki ilişki, IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın 

                                                           
125 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler 
126 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 
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Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler/1. “Özgürlük” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler başlığında detaylı bir şekilde açıklandığı 

için, burada tekrar yer verilmemiştir. Aşağıda “konu seçimi”, “Aracıların rolü” ve 

“Özgürlük” ile ilgili ilişkiyi gösteren bir öğrenci yorumu örnek olarak verilmiştir: 

 

“Genelde hoca veriyor. Tezi sadece biz seçiyoruz. Konuları hep onlar belirliyor. Bu 
bir bakımdan işime geliyor, çünkü ben seçersem doğru noktaya odaklanmak zor 
oluyor [Aracıların rolü]. Aslında her şey benim elimde olsun istiyorum. O yüzden 
konuyu da ben seçmek istiyorum [Özgürlük]. Ama konunun neresine 
odaklanacağım hakkında sıkıntı yaşıyorum. O yüzden hoca verdiğinde bu kısmı 
aşmış oluyoruz. Bu yükten kurtulmuş oluyoruz ve ben bu ikilemi hep yaşıyorum 
[Aracıların rolü]. Yine çok zorlansam da ben konuyu seçmenin kendi elimde 
olmasını istiyorum. ne kadar zorlansam da içime sinecek şeyi seçeceğim çünkü 
[Konu seçimi-hoşlanma; özgürlük].” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Kuhlthau (1991:366; 1994:30-31; 1996:42), konu seçildiğinde belirsizlik ve 

kaygı gibi olumsuz duyguların yerini olumlu duygulara bıraktığını belirtmektedir. Bu 

araştırmada da elde edilen bulgular, Kuhlthau’nın araştırmasında elde edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. 

“Konu seçimi” ne ilişkin tutuma bağlı olumlu duygu ile ilgili elde edilen bir 

diğer önemli bulgu da, “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı ve 

“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce arasındaki ilişkinin varlığı 

olmuştur. “Konu seçimi” ne ilişkin tutuma bağlı olumlu duyguya sahip öğrencilerden 

bazıları, başka bir ifadeyle araştırma konusunu ilgi alanlarına göre seçmekten 

hoşlandıklarını (“Özgürlük”) belirten öğrencilerden bazıları, araştırma veya ödev 

konusunu seçmede özgür bırakıldıklarında daha önce hiç araştırılmamış bir konuyu 



 

 

360 

araştırmak istediklerini belirtmişlerdir (“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram 

yanılgısı)127. Aşağıda bu yöndeki bir öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“(Konunun) İlgi alanımda olmasına çok dikkat ediyorum. Konu önce kendi içine 
sinmeli. Güncel konular olmasına çok dikkat ediyorum. Hani yeni şey farklı bir 
açıdan bulmak lazım. Yeni bir konu ya bana çok cazip geliyor. Yeni bir yemek gibi. 
Araştırması zor ve çok farklı geliyor. Eski konular hakkında insanlar zaten çok fazla 
şey araştırmış oluyor. Yeni bir şey hakkında araştırmak bana daha heyecan veriyor. 
Tekrara düşmek hoşuma gitmiyor. Geçmişte olan bir konuyu herkes araştırmış. Artık 
ölü bir şey oluyor. Ama yeni bir şey canlı, keşfedilmeye açık bir şey ve daha çok 
hoşuma gidiyor.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Araştırmada, “Konu seçimi” ne ilişkin tutuma bağlı olumlu duyguya sahip 

bazı öğrencilerin, sürecin “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamalarına ilişkin olarak 

da tutuma bağlı olumlu duygu geliştirdikleri ve davranış sergiledikleri gözlenmiştir. 

Araştırma konularını ilgi alanlarına göre seçen ya da seçmek isteyen öğrencilerden 

bazıları, konuyu seçmede özgür bırakıldıklarında hemen konuları ile ilgili çeşitli 

kaynaklardan bilgi toplamaya başlamak istediklerini (“bilgi toplama”- olumlu duygu 

ve davranış) ve elde ettikleri bilgileri yazıp sentezlemekten hoşlandıklarını 

(“tamamlama”-olumlu duygu ve davranış) belirtmişlerdir. Aşağıda bir öğrenci 

yorumu örnek verilmiştir: 

 

“…kendim seçmiş olsaydım önce özgüven ve sevinç olur. Arayacağım konuyu 
bilirim. Araştırmaya hemen başlar, kaynak toplarım. Farklı kaynaklar olmasına 
özellikle dikkat ederim. Ödevi tamamlamak için acele etmem. Onun yerine bilgileri 
sentezlemeyi çok severim.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

“Konu seçimi” ne ilişkin tutuma bağlı olumlu duygu ile ilgili elde edilen 

bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, araştırmanın tamamında olduğu gibi, 
                                                           
127 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı 
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sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin olarak da kavram (kavram yanılgısı), tutum 

(düşünce-duygu) ve tutum dışı düşünce arasındaki ilişkinin varlığı dikkat 

çekmektedir. Bu üç unsurun, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinin konu seçimi 

aşamasında da etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

Görüşmede elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunun, sürecin “konu 

seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Bkz. 15. Tablo). Bu öğrenciler sürecin “konu seçimi” aşamasına yönelik 

olumsuz duygularını endişelenme, gerginlik, hoşlanmama, huzursuzluk, isteksizlik, 

kaygılanma, sıkılma, sıkıntı, sınırlandırılmışlık, zorlanma, zorunluluk gibi duygu 

sıfatlarıyla tanımlamışlardır.  

Konu seçimi ile ilgili diğer başlıklarda (konu seçimi-kavram yanılgısı; tutuma 

bağlı olumsuz düşünce, tutum dışı düşünce) da belirtildiği gibi, öğrenciler araştırma 

konularını özellikle ilgi alanlarına göre seçmeyi tercih ettiklerini (tutum dışı 

düşünce) ve konularını kendilerinin seçmesinden hoşlandıklarını, böyle olduğunda 

araştırmadan da zevk aldıklarını (tutum-olumlu duygu) ifade etmişlerdir. Bu 

doğrultuda, “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu tespit 

edilen öğrencilerin de çoğu, ilgi alanları olmayan konuları seçerken zorlandıklarını, 

ilgi duymadıkları konuları seçmekten ve araştırmaktan hoşlanmadıklarını 

belirtmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 
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“Kendim seçerken kendi ilgi alanıma giren ve kolay yapacağım konuyu seçerim. 
Hoca verdiğinde zorluk derecesine göre değişiyor ve ilgi alanıma girmediği ve bana 
değişik geldiği için zor geliyor ve ödevi yapasım gelmiyor açıkçası.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“Eğer bilmediğim bir alanda ise konuyu hocanın vermesi daha iyi olur. Sorunları 
bilmeyince konuyu seçmek de zor oluyor. Ama biraz ilgi alanımız olan bir konuysa 
konuyu kendim seçmem daha iyi oluyor.” (Ö25, 4, 13, 4) 

 

Sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili 

elde edilen bir diğer önemli bulgu da, bu basamağa ilişkin olumsuz duyguya sahip 

bazı öğrencilerin, araştırma konularını ilgi alanlarına göre seçemediklerinde ya da 

ilgi alanlarına göre seçmede özgür olmadıklarında (“Özgürlük”-tutum-olumsuz 

düşünce), odaklarını oluşturma aşamasında, konuyu nereden, nasıl, araştıracakları 

konularında da belirsizlik ve kafa karışıklığı yaşadıkları ve araştırmayı tamamlamaya 

yönelik güvensizlik hissettikleri ile ilgili olmuştur. Bu bulgu aynı zamanda, sürecin 

“konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu ile sürecin “odak 

oluşturma”128, “bilgi toplama”129 ve “tamamlama”130 aşamaları ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duygu ve “yazma zamanını planlama” ile ilgili tutum dışı düşünce arasında 

da ilişki olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Aşağıdaki öğrenci 

yorumu bu durumu çok güzel resmetmektedir: 

 

“…ilgimi çeken bir konu olmadığında (“konu seçimi” ile ilgili tutuma bağlı 
olumsuz duygu), nereden nasıl araştıracağımı, ne yapacağımı bilemiyorum (“odak 
oluşturma” ve “bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu). Bu da 
benim araştırmadan sıkılmama neden oluyor ve araştırmayı çok geniş bir zamana 
yayıyorum (“yazma zamanını planlama” ile ilgili tutum dışı düşünce), doğru 
yapıp yapmadığımdan emin olamıyorum (“tamamlama” ile ilgili tutuma bağlı 
olumsuz duygu-tatminszilik, güvensizlik).” (Ö21, 3, 11, 4) 

                                                           
128 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
129 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
130 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
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Kuhlthau (1994) da, öğrencilerin bilgi arama sürecinin konu seçimi aşaması 

ile ilgili yaygın olarak kafa karışıklığı yaşadıklarını ve bu kafa karışıklığı ve 

belirsizliğin konuyu seçmeye karar verene kadar devam edebildiğini ortaya 

çıkarmıştır. Kuhlthau, bu aşamada kafa karışıklığı ve belirsizlik gibi duyguların, 

öğrencilerin araştırma ödevleri hakkında kaygılanmalarına ve konuyu seçmekten 

vazgeçmelerine yol açabildiğini vurgulamıştır. Kuhlthau (1994, 1996), öğrencilerin 

araştırma konularını seçerken kişisel ilgilerine, konu ile ilgili daha önce bilgilerinin 

olup olmadığına (geçmiş deneyimler), yani konuya aşinalıklarına, konu hakkında 

yeterli kaynak olup olmadığına vb.ye dikkat ettiklerini belirlemiştir.  

Bu araştırmada da “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygulara ilşkin elde edilen bulgular, Kuhlthau’nun tanımladığı bulguları 

desteklemektedir. Fakat bu araştırmada, Kuhlthau’nun araştırmasından farklı olarak, 

konu seçimini öğrenciler bizzat kendileri gerçekleştirmemektedirler. Başka bir 

ifadeyle, araştırma konuları öğrencilere ağırlıklı olarak öğretim üyeleri tarafından 

verilmektedir. Araştırmada, sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz duygu tespit edilen öğrencilerin, araştırma konularının öğretim üyesi 

tarafından verilmesinden hoşlanmadıkları, bunu bir dayatma ve zorunluluk olarak 

algıladıkları, konu öğretim üyesi tarafından verildiğinde konunun neresine 

odaklanacaklarında, bilgiyi nereden ve nasıl elde edeceklerinde zorlandıkları, 

araştırma yapmaktan sıkıldıkları ortaya çıkmıştır. Bu öğrenciler araştırma konularını 

seçerken özgür olmak ve konularını ilgi alanlarına göre seçmek istediklerini ifade 

etmişlerdir.131 Bu bulgu, sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

                                                           
131 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler 
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olumsuz duygu ile “Aracıların rolü” arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. Aşağıda bu ilişkiyi ortaya koyan birkaç öğrenci 

görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Hocamın verdiği konu bir kere beni daha fazla kaygılandırıyor. Çünkü genelde 
konuyu kendim seçtiğimde hani onu kafamda ölçüp, tartmış oluyorum. Ama hoca 
verdiğinde yani o konu hakkında hiçbir şey bilmediğim için o bende kaygı 
yaratıyor.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

“Hocanın vermesi aslında daha kötü. Liste verse fikrimiz olanı seçeriz ama hoca 
verdiğinde de acaba istediği gibi yapabilecek miyim, ve kaynak var mı diye 
endişeleniyorum.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

“Hocanın verdiği konuyu pek beğenmediysem, araştırma kısmı sıkıcı geçiyor. Pek 
meraklı araştırmıyorum. Zorunlu yapıyorum. Ama kendim seçersem, elimden 
geldiğince daha fazla çalışarak ve istekli oluyorum. O yüzden sonuç da daha verimli 
oluyor.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 

O’Farrell (2010:11) de, konu seçiminde en önemli şeyin, öğrencilerin konuya 

ilgi ve istek duymaları olduğunu belirtmiştir. O’Farrell, konu eğer öğrencilerin 

ilgisini çekmiyorsa, zorluklarla karşılaştıklarında motivasyonlarını ve araştırmayı 

sürdürmekte de zorlanabildiklerini vurgulamaktadır.  

Kuhlthau (1994) ayrıca konu seçimi aşamasında öğrencilerin, öğretmenlerin 

ve kütüphanecilerin rehberliğine gereksinimleri olduğunu vurgulamaktadır. Onların 

rehberliği sayesinde öğrenciler konu seçimi aşamasını daha rahat geçirebilirler. 

Ancak Kuhlthau, ne yazık ki, öğrencilerin konu seçimi aşamasında 

kütüphanecilerden yardım istemediğini, öğrencilerin genelde konuya karar verdikten 

sonra sadece araştırmak için kütüphaneye gittiklerini ve kaynağın yerini bulmak için 

kütüphanecilerden yardım istediklerini belirtmiştir. Kuhlthau’nun bu tespiti bu 

araştırmanın bulgularıyla karşılaştırıldığında, öğrencilerin kütüphanecilere danışma 

konusunda paralellik olduğu, fakat Kuhlthau’dan farklı olarak öğrencilerin çoğunun, 
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dersin öğretmeninden de yardım almadıkları ya da yardım almaktan çekindikleri 

tespit edilmiştir132. 

Sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili 

tespit edilen bir diğer bulgu da, “konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile 

ilgili kavram yanılgısıyla olan ilişkisi hakkında olmuştur. “Konu seçimi” aşamasına 

ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu tespit edilen öğrencilerin çoğunda, aynı zamanda 

“konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi”133 ile ilgili kavram yanılgısına da 

sahip oldukları görülmüştür. “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili 

kavram yanılgısına ilişkin detaylı açıklamalar ve öğrenci görüşleri ilgili başlıkta 

ayrıntılı olarak verildiği için, burada sadece aşağıdaki bir öğrenci görüşü 

sunulmuştur: 

 

“Tabi hocanın verdiği konuyu anlamaya çalışırım. Çünkü ben konuya uymaya 
çalışırım. Konuya göre kendimi ayarlamaya çalışırım. Ama öteki türlü kendim zaten 
benim ilgi duyduğum ve istediğim bir konu, kendi seçtiğim bir konudur. Bu yüzden 
ben konuyu şekillendirebilirim.” (Ö16, 5, 14, 2) 

 

Araştırmada, “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

sahip öğrencilerin, araştırma konularını kendileri seçemedikleri ve konu seçimine 

ilişkin olarak yeterli beceri düzeyine sahip olmamaları, onların aynı zamanda ana 

konudan araştırılacak “odak konuyu” da belirleyememelerine yol açabildiği 

görülmüştür. Bununla birlikte “konu seçimi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

                                                           
132 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler /2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler; IV. 1. 2. 2. 
7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular /2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS 
kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular; IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS kapsamında yer 
almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar /2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan 
tutuma bağlı olumsuz davranışlar ve IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler 
(Diğer)/3. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler. 
133 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. 
“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısı. 
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sahip öğrencilerin aynı zamanda sürecin “odak oluşturma”134 bsamağına karşı da 

tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin “konu 

seçimi” ve “odak oluşturma” aşamalarına ilişkin bilgi ve deneyim eksiklikleri, 

onların sürecin “bilgi toplama” aşamasında da zorlanmalarına (tutum-olumsuz 

duygu) ve dahası “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama”135 ile ilgili 

kavram yanılgısına da sahip olmalarına yol açabilmektedir.  

Sürecin, “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili 

tespit edilen bir diğer bulgu da, bu olumsuz duyguya sahip öğrencilerin aynı zamanda 

“Araştırma ödevi” ile ilgili olarak da tutuma bağlı olumsuz düşünceye sahip 

oldukları hakkında olmuştur. “Araştırma ödevi” ile ilgili olarak da tutuma bağlı 

olumsuz düşünceye ilişkin bulgular, “IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan 

tutuma bağlı olumsuz düşünceler” başlığı altındaki, “1. .“Araştırma ödevi” ile ilgili 

BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler” içerisinde ayrıntılı 

şekilde incelendiği için burada tekrar edilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 2. 3. Ön Araştırma 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu ve olumsuz duygu tespit edilmemiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek) 

 

 

 

                                                           
134 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
135 Bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Bilgi erişim 
stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı/2. 1.“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama 
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IV. 1. 2. 2. 3. 1. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Duygular 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu duygu tespit edilmemiştir. (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek) 

 

IV. 1. 2. 2. 3. 2. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumsuz duygu tespit edilmemiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 2. 4. Odak Oluşturma 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, sürecin “odak oluşturma” 

aşaması ile ilgili de doğrudan basamağa yönelik hem olumlu hem de olumsuz 

duygular tespit edilmiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). Başka bir ifadeyle BAS’a 

yönelik tutuma bağlı duygulara ilişkin başlığın girişinde de değinildiği gibi, sürecin 

bu aşaması ile ilgili olarak da herhangi bir üst ve alt kategori tespit edilmemiştir. 

15. Tablo incelendiğinde, görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin, sürecin “başlama” ve “konu seçimi” aşamalarında olduğu gibi, “odak 

oluşturma” aşamasına ilişkin olarak da tutuma bağlı olumsuz duygularının olumlu 

duygulardan daha yoğun olduğu görülmektedir. Nitel araştırma sonucunda bilgi 

arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tespit edilen tutuma bağlı duygu 

ile ilgili bu bulgu, nicel verilerden elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında, nicel 

bulgularda elde edilen bulgulara göre farklı olduğu görülmektedir136. Başka bir 

                                                           
136 Ayrıca bkz. Bkz. “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” ve 19. Tablo 



 

 

368 

deyişle tezin “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” 

başlığında, 19. Tablo’de sunulan nicel verilere göre öğrencilerin, bu basamağa ilişkin 

tutumlarının 4,12 ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu nicel bulgu, 

öğrencilerin sürecin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutumlarının, nitel 

bulgulardan elde edilen verilerden daha yüksek, yani tutumlarının “odak oluşturma” 

aşamasına yönelik olumlu olduğunu göstermektedir (Bkz. 15. Tablo ve 19. Tablo). 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili nitel ve nicel bulgular arasında farklılık 

olduğu görülmekle birlikte, bu şaşırtıcı bir sonuç değildir. Çünkü sürecin “bilgi 

toplama” aşamasına ilişkin tespit edilen tutuma bağlı düşüncelerde137 elde edilen 

bulgularda olduğu gibi öğrenciler araştırma konuları hakkında odak oluştursalar da 

oluşturmasalar da, BASTÖ’de “odak oluşturma” ile ilgili sorulan ifadelere ne 

derecede katılıp katılmadıklarını, bu yöndeki tepki eğilimlerini belirtmişlerdir. Yani 

bu bulgu BASTÖ’yü yanıtlayan öğrencilerin odak oluşturma işlemini yapsalar da 

yapmasalar da odakları oluştuğunda genellikle rahatladıkları ve bu nedenle odak 

oluşturmaya karşı olumlu tutum sergiledikleri şeklinde yorumlanabilir. Fakat, 

yüzyüze görüşme ile elde edilen nitel verilerde, sürecin “odak oluşturma” aşamasına 

ilişkin öğrencilerden daha detaylı ve derinlemesine bilgi elde edilebilmiştir (Bkz. 4. 

Ek, 1.soru, 3. soru, 6. soru, 7. soru, 8. soru). Bu doğrultuda nitel verilere göre, 

öğrenciler genel konu hakkında çoğunlukla odak oluşturmadan, konuyu seçer seçmez 

(hatta daha önceki “konu seçimi” ile ilgili başlıklarda açıklandığı üzere, konu 

seçimini dahi çoğunlukla kendileri yapmamakta, konu öğrencilere öğretim üyesi 

tarafından verilmektedir), doğrudan genel konu hakkında  

                                                           
137 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama 
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bilgi toplamaya ve yazmaya başladıkları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, nitel 

verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin odak oluşturma konusunda bilgilerinin 

ve deneyimlerinin yetersiz olduğu ve sürecin bu aşamasına ilişkin tutumlarının da bu 

nedenle olumsuz olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Kuhlthau (1994), bilgi arama süreçlerinde iki temel karar verme noktası 

olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki araştırma konusunun seçimi, diğeri de konu 

hakkında odak oluşturmadır. Kuhlthau, her iki aşamada da karar vermek için benzer 

yolların izlendiğini vurgulamıştır. Her iki aşamada da öğrenciler, önceki 

deneyimlerine, başka bir ifadeyle konu hakkındaki önceki bilgilerine dayalı olarak ve 

araştırma çıktılarını (konu hakkında ne gibi kaynaklar var? Ne kadar bilgi elde 

edilebilir? Elde edilen bilgiler ödevi yazmak için yeterli olur mu? gibi soruların 

yanıtı aranır.) tahmin ederek konu seçimini ve odak oluşturmayı 

gerçekleştirmektedirler. Kuhlthau, odak oluşturma aşamasının konu seçiminden daha 

yaratıcı bir süreç olduğunu ve öğrencilerin kendi kendilerine yapmak zorunda 

oldukları yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş, yoğun dikkat, ilgi ve konsantrasyon 

gerektiren bir süreç olduğunu vurgulamaktadır.  

Kuhlthau (1994), odağın oluşturulması aşamasında, kütüphane 

kaynaklarından yoğun bir şekilde yararlanıldığını, elde edilen ilgili kaynaklardan 

genel konu hakkında okumalar yapıldığını, gerekli notların alındığını ve konu 

hakkındaki alternatif odakların çıkarılmaya çalışıldığını belirtmektedir. Kuhlthau, 

bazen de odağın kendiliğinden, birden bire ortaya çıktığını vurgulaşmış ve bunu da 

“aha” deneyim (“Aha” Experience) terimiyle açıklamıştır. Başka bir deyişle 

Kuhlthau, bazen öğrencilerin konu hakkında daha önceden bir deneyime, bilgiye 

sahip olmadan da, kütüphane araştırmaları süresince konu hakkında elde ettikleri 



 

 

370 

bilgileri okurken, birden bire odaklarını oluşturabildiklerini belirtmektedir. Fakat 

“aha” deneyimde de öğrenciler konu hakkında daha önceden bilgi sahibi olmasalar 

bile, yine genel konu hakkında bir odak elde etmek için kütüphane kaynaklarından, 

veritabanlarından, internetten vb. bilgi elde etmeli, elde edilen kaynakları okumalı, 

notlar almalı ve odağını netleştirmelidir. Aşağıda “IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak 

Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” başlığında detaylı 

bir şekilde verildiği gibi, bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına yönelik 

olarak görüşmeye katılan öğrencilerin çoğunun genel konu hakkında odak 

oluşturmadıkları, odak oluşturmaya çalışanların da bu aşamada çok zorlandıkları, 

odak oluşturmayı genelde genel konuyu yer, zaman vb. açıdan sınırlamak olarak 

algıladıkları tespit edilmiştir. 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

duygular ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır.  

 

IV. 1. 2. 2. 4. 1. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumlu Duygular 

15. Tablo’de görüldüğü üzere, yarı yapılandırılmış görüşmede elde edilen 

bulgularda öğrencilerin çok azı, sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu duyguya sahiptir. Bu öğrenciler sürecin “odak oluşturma” aşamasına 

yönelik olumlu duygularını rahatlama, kolay gibi duygu sıfatlarıyla tanımlamışlardır. 

Aşağıda birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Konumu çok geniş tutmuştum ve sonrasında hocayla konumu daraltmaya karar 
vermiştik. Önce endişelendirdi, konuyu daha sonra hocayla spesifik bir konuya 
çekince rahatladım ve ödevimi rahat bir şekilde tamamladım.” (Ö28, 4, 13,4) 
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“Mesela araştırmanın konusunu buldum. Ona böyle iskeletini kurmak zor gelir. 
İskeletini kurduktan sonra gerisi kolay olur.” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

Kuhlthau (1994)’da, odak oluşunca, bilgi arama sürecinin önceki 

aşamalarında var olan belirsizlik ve kafa karışıklığı gibi duyguların yerini 

rahatlamaya bıraktığını belirtmekte ve odak başarılı bir şekilde belirlendiğinde, ödevi 

tamamlamaya ilişkin güvenin de artığını vurgulamaktadır. Bu araştırmada da 

öğrenciler konu hakkında odak netleştiğinde rahatladıklarını ifade etmişlerdir. 

 

IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumsuz Duygular 

Görüşmede elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bir kısmının, sürecin 

“odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Bu öğrenciler sürecin “odak oluşturma” aşamasına yönelik olumsuz 

duygularını belirsizlik, endişelenme, gerginlik, kafa karışıklığı, tedirginlik duyma ve 

zorlanma gibi duygu sıfatlarıyla tanımlamışlardır. Aşağıda bu yöndeki bir kaç 

öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“En çok zorlandığım kısım ne yapacağım, neyi araştıracağım yani odaklanacağım 
konuyu belirlerken şuraya mı odaklanayım gibi sıkıntı çekiyorum.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

“En çok konuyu daraltmada, konunun çerçevesini çizerken zorlanıyorum. Merkeze 
bir konu yerleştiriyorum, onunla ilgili olabilecek bir dolu alt konu çıkıyor ve ben 
hangisine çalışacağıma karar veremiyorum. Hepsinden bahsetmek isterim. Gündelik 
hayatımda da detaylara önem veririm. Gözden kaçan bir şey olmasın herşeyi 
kapsasın, herşeyden bahsedeyim isterim. Mesela bir konuyu sınırladığımda da 
dışarda bıraktığım kavramları/konuları atamadığım için yine bazen onlara doğru 
kayabiliyorum.” (Ö11, 1, 4, 4) 
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Araştırmada, sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili literatürdeki 

çalışamaları destekleyen nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin Fister (1992), 

araştırma projelerini başarı ile tamamlayan ondört lisans öğrencisi ile yaptığı 

çalışmasında, öğrencilerin araştırma süreçleri boyunca en çok odak oluştururken 

zorlandıklarını ve araştırmaları boyunca zamanlarının çoğunu odak oluşturmak için 

harcadıklarını ortaya çıkarmıştır. Leckie (1996) de lisans öğrencilerinin konuyu nasıl 

daraltacaklarını bilmedikleri için araştırma ödevine başlamakta zorlandıklarını 

belirtmektedir. Benzer şekilde Bodi (2002) de araştırmasında, üniversite 

öğrencilerinin bilgi arama süreçlerinde en çok sıkıntı çektikleri ve beceri 

eksikliklerinin olduğu alanlardan birinin konuyu seçme ve daraltma olduğunu tespit 

etmiştir. 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

ilişkin tespit edilen önemli bir bulgu da, “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz duygu ve sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygu arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Başka bir ifadeyle “odak oluşturma” 

aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip öğrencilerin çoğunluğu, 

araştırma ödevlerini yazarken de zorlanmaktadırlar (“Tamamlama”-tutum-olumsuz 

duygu). Elde edilen bulgulara göre bu öğrencilerin, konuları ile ilgili elde ettikleri 

kaynakları değerlendirirken, hangi kaynakların (odak) konuları ile ilgili olduğuna 

karar verirken; sentezleyip yazma aşamasında, hangi düzende ve sırada 

yazacaklarına karar verirken de sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte bu 

sıkıntıdan dolayı ana temadan uzaklaşabildikleri, konudan kaydıkları tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte bazı öğrenciler de odaklarını oluşturamadıklarında 
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araştırma ödevlerini yetiştiremeyeceklerine dair korku hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Aşağıda iki öğrenci görüşü örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Konu çok genişse ve spesifik örnekler verdiysem ya da konuyu çok dağıttıysam, 
sonuç kısmında onları nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Yorumlarımın konumla ve 
verdiğim örneklerle bağlantılı olup olmadığını bilemem yani.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Genelde bilmediğim konulara dalarım, alt dallara ayrılıyor, çetrefilleşiyor. Böyle 
olduğunda biraz duruyorum. Burada korku duyuyorum. Ödevi yetiştiremeyeceğim 
diye. Bazen toparlayamadığım da oluyor.” (Ö11, 1, 4, 4) 

 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

ilişkin tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, bu basamağa ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz duygu ve sürecin “”bilgi toplama” aşamasında yer alan“Özgün seviyede bir 

sorgulama ifadesi yapamama”138 ile ilgili kavram yanılgısı arasındaki ilişki ile 

ilgilidir. “Odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip 

öğrencilerin çoğunluğunun, araştırma konuları hakkında odak oluşturmada 

zorlandıkları, odaklarını oluşturamadıkları için, bilgi toplama aşamasında da 

gereksinim duydukları bilgiye erişirken en genel terimden arama kriterini 

kullandıkları ve “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 

yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrenciler ana konunun neresine 

odaklanacaklarını belirleyemediklerinden dolayı, genel konudan arama yapmakta ve 

konuları ile ilgili olmayan çok fazla kaynağa erişebilmektedirler. Bu durum 

öğrencilerin elde ettikleri kaynakları değerlendirmelerini ve ödevlerini yazarken bu 

kaynakları ne şekilde kullanacaklarını, sentezleyeceklerini, kaynaktaki hangi 

                                                           
138 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” 
ile ilgili kavram yanılgısı 
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bilgilere ne oranda yer vereceklerini de güçleştirmektedir. Bu aynı zamanda 

öğrencilerin konuları dışında çok fazla kaynağa ulaşırken, tam tersi ilgili kaynaklara 

erişimlerini engellemektedir. Bunun da öğrencilerin ana konu ve odak konu ile ilgili 

yetersiz düzeyde bilgi toplamalarına yol açtığı görülmektedir (“Yetersiz düzeyde 

bilgi toplama”-tutum-olumsuz davranış). Aşağıdaki öğrenci görüşü bu sorunu açıkça 

ortaya koyması bakımından önemlidir: 

 
“Aslında bilgilere ulaştıktan sonra eleme kısmı. Hani konumdan uzaklaşıyor muyum 
diye. Hani eleme yaparken çok farklı konulara mı kayıyorum diye sorun yaşıyorum. 
örn; kadın sağlığı ile ilgili araştırma yaparken, haberlerde kürtaj ile, tecavüz ile, 
beslenme ile ilgili şeylere de ulaştım. Bu sağlığa girmiyor mu, yoksa giriyor mu ben 
mi almıyorum diye konudan uzaklaşabiliyorum böyle olduğunda çok fazla ikilemde 
kalıyorum (“Odak oluşturma” – tutum-olumsuz duygu). Konudan uzaklaştım mı 
diye. Bu da sanırım benim çok kapsamlı bilgi aramamdan kaynaklı olabilir sanırım. 
Çok fazla şeye ulaşayım derken gereksiz şeylere de erişiyorum...Basit aramayı 
kullanıyorum. Ne kadar çok şeye ulaşırsam o kadar iyi diye düşündüğüm için konu 
ile ilgili her şeyi taratabiliyorum. ...Konu ile ilgili ne varsa ona ulaşmak isterim. Bu 
yüzden de konumu ifade edecek en genel terimi kullanarak arama yaparım. Bu 
şekilde arama yaptığımda çok gereksiz, saçma sapan bilgilere ulaştığım çok oluyor. 
(“Bilgi toplama”-“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama”-kavram 
yanılgısı; “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”-tutum-olumsuz davranış) (Ö21, 3, 
11, 4) 

 

Kuhlthau (1994) da birçok öğrencinin bütün bilgiyi toplayana ve yazmaya 

başalayana kadar odaklarını oluşturmayı ertelediklerini ya da yazma aşamasına kadar 

hiç odak bulamadıklarını belirtmiştir. Kuhlthau, bu araştırmada elde edilen bulgulara 

benzer şekilde, öğrencilerin yazma aşamasında yığınla kitap ve diğer materyalleri 

topladığını ve çok nadiren çeşitli kaynaklardan not aldıklarını ve aynı zamanda 

sürekli bir okuma eylemi gerçekleştirmediklerini, bu bağlamda konuları hakkında da 

çok fazla düşünmediklerini ifade etmiştir. Bu nedenle öğrenciler genelde ödevlerini 

yazarken ana temadan yoksundurlar. Sonuç olarak bu öğrencilerin çoğu, araştırma 

ödevlerinde bilgiyi anlamanın veya yorumlamanın önemini kavrayamamaktadır. 
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Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu da “odak oluşturma” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz duygu ile “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz 

duygu139 ve “Özgürlük”140 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce arasında ilişkinin 

varlığının tespit edilmesi olmuştur. “Konu seçimi” ile ilgili başlıklarda detaylı olarak 

yer verildiği üzere araştırmaya dahil olan öğrencilerin konu seçimini genelde kendi 

ilgi alanlarına141, konu hakkındaki önceki deneyimlerine142 vb.’ye göre kendilerinin 

yapamamamaları, başka bir deyişle konun öğretim üyesi tarafından verilmesi, onların 

hem konu seçimi aşamasındaki gerekli süreçlerle ilgili hem de karar verme becerileri 

ile ilgili eksiklikleri onların konu seçiminde dahi zorlanmalarına yol açabilmetedir 

(“Aracıların rolü”). Konu seçimini sağlıklı bir şekilde yapamayan öğrencilerin, 

genel konu hakkında odak elde ederken de zorlandıkları belirlenmiştir. Aynı 

zamanda araştırmaya dahil olan öğrencilerin çoğunun, Kuhlthau’nun bilgi arama 

sürecinin iki dönüm noktası olarak vurguladığı hem konu seçimi hem de odak 

oluşturma aşamasında, konuya ya da odağa yönelik herhangi bir kütüphane vb. 

araştırması yapmadan, bilgi toplamadan, notlar almadan konuyu seçtikleri veya odağı 

oluşturmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Oysa konuyu seçerken de odak oluştururken de 

kütüphane vb. sistemlerden konu ile ilgili materyaller elde edilmeli, okumalar 

yapılmalı, notlar alınmalı ve genel konudan yoğunlaşılacak odak belirlenmelidir 

(Kuhlthau, 1994). Aşağıda bir öğrenci yorumu “konu seçimi” (tutum-olumsuz 

duygu), “odak oluşturma” (tutum-olumsuz duygu), “Aracıların rolü” arasındaki 

                                                           
139 Ayrıca bkz.IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular. 
140 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler. 
141 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 2. 2. Konu 
Seçimi 
142 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 2. 2. Konu 
Seçimi 
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ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. Bu örnek aynı zamanda konunun öğretim 

üyesi tarafından verilmesinin, konuyu öğrencinin kendi ilgi alanına göre 

seçememesinin de odak oluşturmayı nasıl etkilediğini göstermesi bakımından 

değerlidir. 

 

“...konu başlığını hocalar dağıtır (“Aracıların rolü”-tutum dışı düşünce). Bazen 
konu seçimi konusunda da sıkıntılar oluyor (konu seçimi-tutum-olumsuz duygu). 
Eğer konu başlığı ile ilgili bilgisizsem internette tarattıktan sonra da eğer yeterli 
bilgiye ulaşamıyorsam o zaman konuyu daraltırken sıkıntılar yaşayabiliyorum (odak 
oluşturma-tutum-olumsuz duygu). Bazen öyle konu başlıkları geliyorki onu 
daraltabilmek için daha önceden konuya vakıf olmak gerekiyor (konu 
seçimi/tutum-olumsuz duygu; önceki deneyimler/tutum dışı düşünce; odak 
oluşturma/tutum-olumsuz duygu; aracıların rolü/tutum-olumsuz duygu 
arasındaki ilişki).” (Ö25, 4, 13, 4) 

 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

ilişkin tespit edilen bir diğer bulgu da, odak oluşturma ile “Konunun öğretim üyesi 

tarafından verilmesi”143 ile ilgili kavram yanılgısı arasındaki ilişki olmuştur. Bu 

ilişki örnekleriyle birlikte detaylı bir şekilde tezin “IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu 

Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları” ile ilgili başlığında açıklandığı için 

burada tekrar edilmemiştir.  

Araştırmada elde edilen diğer bulgularda olduğu gibi, sürecin “odak 

oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olarak elde edilen bulgular da da, kavram 

(kavram yanılgısı), tutum ve tutum dışı düşünce arasında sıkı bir ilişkinin varlığı ve 

üç öğenin öğrencilerin bilgi arama süreçlerine etkisi net bir şekilde görülmektedir. 

 

 

                                                           
143 IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2.“Konunun öğretim 
üyesi tarafından verilmesi” ile ilgili kavram yanılgısı 
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IV. 1. 2. 2. 5. Bilgi Toplama 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin “bilgi 

toplama” aşaması ile ilgili, hem doğrudan basamağa yönelik olumlu ve olumsuz 

duygular hem de olumsuz duygular içerisinde değerlendirilen iki alt kategori tespit 

edilmiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek).  

15. Tablo incelendiğinde, görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin, sürecin “başlama”, “konu seçimi” ve “odak oluşturma” aşamalarında 

olduğu gibi, “bilgi toplama” aşamasına ilişkin olarak da tutuma bağlı olumsuz 

duygularının olumlu duygularından daha yoğun olduğu görülmektedir. Nitel 

(görüşme) araştırma sonucunda bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına 

ilişkin tespit edilen tutuma bağlı duygu ile ilgili bulgular, nicel verilerden (BASTÖ) 

elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında, nitel verilerden elde edilen sürecin “bilgi 

toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı düşüncelere144 ilişkin bulgularda olduğu gibi 

öğrencilerin çoğunluğunun “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz 

duyguya sahip oldukları görülürken (Bkz. 15. Tablo), tezin “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt 

Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında, 19. Tablo’de sunulan nicel 

verilere göre öğrencilerin “bilgi toplama ve tamamlama”145 alt boyutuna ilişkin 

tutumlarının 3,41 ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Ancak yine de 3,41 

değeri, 3,40-4,19 arasında ve alt sınıra yani orta düzeye yakındır.). Sürecin “bilgi 

toplama” aşaması ile ilgili nitel ve nicel bulgular arasında nicel bulgular lehinde 

görülen bu farklılık tutuma bağlı düşünceler içerisinde “IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi 

                                                           
144 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama 
145 Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. “III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik 
Çalışması/ III. 3. 3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama”. 
 



 

 

378 

Toplama” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklandığı için burada tekrar 

edilmemiştir. 

Nicel veriler doğrultusunda elde edilen bu bulgu, yani BASTÖ’nün “Bilgi 

toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin tespit edilen bulgu, öğrencilerin bilgi 

toplama ile yazma aşamasını birlikte gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanabilir. Nitel 

verilerden elde edilen bulgularda da nicel verilerden elde edilen bulgulara benzer 

bulgular elde edilmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen bulgularda da öğrencilerin 

çoğunun bilgi toplama ile elde edilen bilgiyi yazma aşamalarını birlikte 

gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Bu öğrencilerin çoğu ödevlerini son ana bırakmakta 

ve ödev tesliminden son birkaç gün önce araştırmaya ve yazmaya başlamaktadırlar. 

Öğrencilerin genelde araştırma konuları ile ilgili elde ettikleri verileri 

değerlendirmeye yeterli zamanlarının kalmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda elde 

edilen verilere aşağıda “IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin 

Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” başlığında yer verileceği için burada örneklerle 

detaylı bir şekilde açıklanmamıştır. 

Nicel verilere göre BASTÖ’nün “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna 

ilişkin tespit edilen bulgulardan, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı düşüncelerde olduğu gibi hem “bilgi toplama” hem de “tamamlama” aşamaları 

ile ilgili tutuma bağlı duyguya ilişkin bulguların yorumlanmasında yararlanılmıştır. 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

duygular ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 
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IV. 1. 2. 2. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Duygular 

15. Tablo’da görüldüğü üzere, görüşmeden elde edilen bulgular 

doğrultusunda öğrencilerin çok azı, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu duyguya sahiptir. Bu öğrenciler sürecin “bilgi toplama” aşamasına 

yönelik olumlu duygularını hoşlanma, güven duygusu, mutlu hissetme ve rahatlama 

gibi duygu sıfatlarıyla tanımlamışlardır. Aşağıda iki öğrenci yorumuna yer 

verilmiştir: 

 

“Araştırma yaptıkça, buldukça rahatlamaya başlarım ve başlangıçtaki önyargılarımı 
ve kaygılarımı yıkmaya yarıyor bu.” (Ö3, 1, 2, 4) 
 

“İlk başta bir stres oluyor. Özellikle pek bilgi sahibi olmadığım bir konu ise. Hoca 
söylediğinde neler yapmam gerektiğini kafamda planlıyorum. Daha sonra yine çok 
bilgi sahibi değilsem öncelikle internete bakma girişiminde bulunurum. İnternette 
birşeyler bulursam rahatlıyorum ve bu araştırmayı daha kolay yapmamı sağlıyor.” 
(Ö6, 1, 3, 4) 

 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı tespit edilen olumlu 

duyguya ilişkin bu bulgular da Kuhlthau’nun araştırmasını destekler niteliktedir. 

Kuhlthau (1994, 1996) da sürecin bu aşamasında öğrencilerin yaygın olarak, ödevi 

tamamlayabileceklerine dair güvenlerinin arttığını vurgulamaktadır. Kuhlthau’ya 

göre öğrenciler sıklıkla bu aşamada daha rahatlamış hissederler. Fakat araştırmada 

“bilgi toplama” aşaması ile ilgili hem yukarıdaki paragrafta belirtilen hem de 

Kuhlthau’nun araştırmasında ortaya çıkan bulgulardan farklı olarak görüşmeye dahil 

olan öğrencilerin çoğunluğunun, bilgi arama sürecinin “bilgi toplama” aşamasına 

yönelik tutuma bağlı olumsuz duygulara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bir sonraki 

başlıkta bu bulgu detaylı bir şekilde ele alınmış ve açıklanmıştır.  
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BAS’ın “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya ilişkin 

tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, bu olumlu duygu ile “Araştırma ödevi” ile 

ilgili tutuma bağlı olumlu düşünce146 ve duygu147 arasındaki ilişki ile ilgili olmuştur. 

Bu ilişkilere ilişkin bulgular ilgili başlıklarda açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

öğrencilerin çoğunluğunun, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili hem doğrudan 

basamağa yönelik hem de iki alt kategori altında sınıflandırılan konularda tutuma 

bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygulara ilişkin 

tespit edilen “Bilgi kaynakları ve kanalları” ana kategorisi içerinde sınıflandırılan iki 

alt kategori ile ilgili elde edilen bulguların yorumlanmasına, doğrudan “bilgi 

toplama” aşamasına yönelik tutuma bağlı olumsuz duygulara ilişkin tespit edilen 

bulguların yorumlanmasından sonra yer verilmiştir. 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin 

çoğunluğunun, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrenciler sürecin “bilgi toplama” 

aşamasına yönelik olumsuz duygularını en çok “zorlanma” sıfatıyla tanımlamışlardır. 

Bu sıfat dışında öğrenciler duygularını ayrıca hayal kırıklığı, kaygı, korku ve 

                                                           
146Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7.1) 
147 IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/1. “Araştırma ödevi” 
ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 
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tatminsizlik gibi duygu sıfatlarıyla ifade etmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Bilgiyi bulmak zorlar. Başka da bir şey zorlamıyor açıkçası.” (Ö1, 2, 8, 1) 
 

“En başta gelen sorun mesela, konu hakkında internette ya da kütüphanede 
istediğim bilgiyi bulamamak.” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

“Yani bazen tıkanıyorum. Arıyorum, kötü başlıyorum. İnternete bakıyorum 
bulamıyorum. Tabi vardır belki ama ben bulamıyorumdur...en çok 
zorlandığım kısım bilgi toplamadır.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

Araştırmada, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya ilişkin tespit edilen önemli bulgulardan birisi, bu olumsuz tutum (duygu) ile 

sürecin “odak oluşturma” aşaması arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Bu ilişki, 

tezin “IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumsuz Duygular” başlığında ayrıntılı bir şekilde açıklandığı için burada ayrıca yer 

verilmemiştir. 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

ilişkin tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, bu basamağa ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz duygu ve yine sürecin “bilgi toplama” aşamasında yer alan“Özgün seviyede 

bir sorgulama ifadesi yapamama”, “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ve 

“konu seçimi” aşamasında yer alan“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram 

yanılgısı arasındaki ilişki ile ilgili olmuştur. Bu ilişkiler “Bilgi toplama” aşaması ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ve “odak oluşturma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya ilişkin bulgular arasındaki ilişkilerde olduğu gibi ilgili başlıklarda öğrenci 
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görüşleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklandığı için burada ayrıca tekrar 

edilmemiştir148. 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya 

ilişkin tespit edilen bir diğer bulgu da, bu olumsuz tutum (duygu) ile sürecin “odak 

oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu, “Özgün seviyede bir 

sorgulama ifadesi yapamama”, “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ve “konu 

seçimi” aşamasında yer alan “Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı 

arasındaki ilişkilerin, öğrencilerin bilgi toplama aşamalarını, kütüphaneye yönelik 

tutumlarını ve araştırma ödevlerini tamamlamaya ilişkin güvenlerini de önemli 

ölçüde etkilediği görülmüştür. Örneğin öğrenciler araştırma ödevleri ile ilgili 

gereksinim duydukları bilgiyi yeterince tanımlayamamakta (“konu seçimi ve “odak 

oluşturma” da zorlanma), odak konularını destekleyici bilgiyi bulmakta uygun arama 

kriterlerini kullanamamakta ve bu da bilgi toplama aşamasında zorlanmalarına, 

sıkılmalarına yol açabilmekte ve bu sorunlar öğrencilerin aynı zamanda “kütüphane” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye, “kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz duyguya ve davranışa sahip olmalarına neden olabilmekte ve yetersiz 

düzeyde bilgi toplamalarına (“Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranış) yol açabilmektedir. Bununla birlikte “bilgi toplama” aşamasında 

zorlanan öğrenciler, araştırma konuları ile ilgili ya yetersiz düzeyde bilgi elde 

etmekte ya da özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamadıklarından dolayı 

araştırma konuları ile ilgili olmayan çok fazla kaynağa erişmektedirler. Bu durum 

                                                           
148 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı ve IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama 
Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile 
ilgili kavram yanılgısı ve 2. 2. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısı 
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öğrencilerin sürecin “tamamlama”149 aşamasında elde edilen bilgileri 

değerlendirirken ve sentezlerken de zorlanmalarına ve bu nedenle tutuma bağlı 

olumsuz duygu geliştirmelerine yol açabilmektedir. Aşağıda bu ilişkileri gösteren iki 

öğrenci yorumuna yer verilmiştir:  

 

“Genelde konu başlığını seçtikten sonra o konuyu çağrıştıran o kelimeleri 
kullanmaya çalıştım…“Afrika”, “Çin” yazdım. Birlikte, ayrı ayrı taramadım. 
Doğrudan ulaşmadım (“Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile 
ilgili kavram yanılgısı). Çünkü üzerine yazılmış çok yazı yok… Dediğim gibi en 
genel kelimeleri seçiyorum. Çıkan makalelerden benim konuma değinilen şeyleri 
okuyorum. Bu konuda mesela üzerine fazla araştırma yapılmadığı için, altyapı, 
yatırım gibi daha özel kelimeler yazdığımda çıkmıyordu (“Araştırmanın 
orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı). En temel sıkıntı ilgili makaleye ulaşmak 
konusunda olur (“bilgi toplama” tutuma bağlı olumsuz duygu)…A.Ü. 
kütüphanesinde arama yaptığımda sadece başlıklara bakarak benim konuma değinip 
değinmediğini anlayamıyorum (“Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile 
ilgili kavram yanılgısı)… Herhalde edindiğim bilgileri birbirine bağlayıp anlamlı 
sonuç çıkarma konusunda, daha doğrusu bağlantılı olma konusunda. Analitik olma 
konusunda sıkıntı yaşıyorum. Sentezleme kısmı beni en çok zorlayan kısım (“Odak 
oluşturma” zorlanma ve “tamamlama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu)” 
(Ö25, 4, 13, 4) 

 

“Mesela araştıracağım konu ile ilgili yeterli bilgi bulamadığımda sıkıntı çekiyorum 
(“bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu)… İlk google’ın normal 
aramasından arıyorum. Ödevin başlığına göre daha çok (“Özgün seviyede bir 
sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı ve “Konu başlıklarının 
yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısı)… Konu ile ilgili bir şey 
bulamamamda o konu ile ilgili fazla araştırma yapılmaması da etken 
tabi…(“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı)… En çok 
zorlandığım kısım ne yapacağım, neyi araştıracağım yani odaklanacağım konuyu 
belirlerken şuraya mı odaklanayım gibi sıkıntı çekiyorum (“Odak oluşturma” ile 
ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu).” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili elde edilen bulgular Kuhlthau 

(1994, 1996)’nun BAS modeli ile karşılaştırıldığında, bu araştırmaya dahil olan 

öğrencilerin araştırma konuları ile ilgili bilgi elde ettikçe rahatlama, güven ve yön 

                                                           
149 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
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duygusunun artması yönlerinden modelle benzerlik göstermelerine rağmen, 

öğrencilerin çoğunluğunun daha çok “bilgi toplama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz duyguya sahip oldukları ve sürecin bu aşamasında oldukça sıkıntı çektikleri 

tespit edilmiştir. Bu bulgunun nedenleri yukarıdaki paragraflarda ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

Kuhlthau (1994), BAS modelinde sürecin “bilgi toplama” aşamasında, önceki 

aşamalarda olduğu gibi genel konu hakkında değil, belirlenen odak konu hakkında 

bilgi toplandığını ve doğrudan ve daha çok odak konu ile ilgili okumalar yapıldığını, 

kaynaklardan notlar alındığını ve bu aşamada not almanın temel becerilerden biri 

olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte Kuhlthau bu aşamada, bilgi toplamaya 

sistematik olarak yaklaşılması gerektiğini ve öğrencilerin odak konuları hakkında 

kütüphanede çeşitli kaynaklardan bilgi toplarken arama metodlarını (stratejilerini) 

öğrenmeye gereksinimlerinin olabileceğini belirtmiştir. Kuhlthau ayrıca, öğrencilerin 

odak konularını tam olarak oluşturamadıklarında yetersiz bilgi elde ettiklerini ve 

bunun da konularını tamamen değiştirmelerine yol açabildiğini ortaya çıkarmıştır. 

Kuhlthau bunun yaygın olarak önceki aşamalarda yetersiz yapılan ön araştırmanın 

sonucu olduğuna dikkat çekmiştir. Bu araştırmada “bilgi toplama” aşaması ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz duygulara ilişkin tespit edilen bulgular da, Kuhlthau’nun tespit 

ettiği bulguları destekler niteliktedir. Bu araştırmada da öğrenciler odak konularını 

oluşturamadıklarında ya “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamalarında zorlanmakta, 

ya konularını değiştirmeye yönelmekte ya da araştırmadan vazgeçebilmektedirler. 

Ayrıca bu araştırmada da öğrenciler önceki aşamalarda genel konuları hakkında 

yetersiz ön araştırma yapmaktalar ya da hiç ön araştırma yapmadan doğrudan bilgi 

toplamaya başlamaktadırlar. Bununla birlikte ön araştırma yaptığını belirten 



 

 

385 

öğrenciler de ön araştırmayı bütün bir kütüphane kaynaklarını kullanarak değil, 

sadece internetten, google, wikipedia gibi arama motorlarını kullanarak 

gerçekleştirmektedirler. Bunun doğal sonucu olarak da araştırma konuları ile ilgili 

yetersiz düzeyde bilgi elde etmektedirler. 

Araştırmada “bilgi toplama” aşaması ile ilgili elde edilen bulgular 

öğrencilerin, bütün bir bilgi arama süreçleri dahil özellikle “odak oluşturma” ve 

arama stratejilerini öğrenmeye yönelik bilgi ve desteğe gereksinimleri olduğunu 

açıkça ortaya çıkarmıştır. Anı zamanda BAS’ın tamamında olduğu gibi sürecin “bilgi 

toplama” aşamasında da öğrencilerin hem kütüphanecilerin hem de öğretim üyelerin 

desteğine ve rehberliğine ihtiyaç duydukları görülmektedir. 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, doğrudan sürecin 

“bilgi toplama” aşamasına yönelik tespit edilen tutuma bağlı olumsuz duyguların 

yanı sıra, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili olarak “Bilgi kaynakları ve 

kanalları” na ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygular da tespit edilmiştir. Tespit edilen 

bu duygular “Bilgi kaynakları ve kanalları” ana kategorisi altında sınıflandırılmıştır. 

Bu temel kategori iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır. Aşağıda “Bilgi 

kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygulara ilişkin tespit edilen 

bulguların açıklanmasına yer verilmiştir. 

 

1. Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 

5. 1) 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygulara 

ilişkin “Bilgi kaynakları ve kanalları” ana kategorisi içerinde iki alt kategori tespit 

edilmiştir. Bu iki alt kategori aşağıda sunulmuştur: 



 

 

386 

1. 1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 

5. 1. 1) 

1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 

5. 1. 1. 2) (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek) 

Aşağıda “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular 

içerisinde tespit edilen iki alt kategoriye ilişkin bulgular ayrı başlıklar şeklinde ele 

alınıp açıklanmıştır. 

 

1. 1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 

1. 1) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin bir 

kısmının, sürecin “bilgi toplama” aşaması içerisinde değerlendirilen “kütüphane 

kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Bu öğrenciler “kütüphane kullanımı” ile ilgili olumsuz duygularını endişe, kaygı, 

hoşlanmama, zorlanma (karmaşık, kompleks) gibi duygu sıfatlarıyla ifade 

etmişlerdir. Aşağıda bir bu yöndeki bir öğrenci yorumu örnek olarak verilmiştir: 

 

“Kütüphane kaynakları daha karmaşık, kompleks geliyor. Orada bulup ulaşmak daha 
zor, daha derine dalman gerekiyor.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre “kütüphane kullanımı” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz duygu ile “kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünce150, “kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış151, 

                                                           
150 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler/1. 1. 
“Kütüphane” ile ilgili olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
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“internet”152 ve “kütüphane”153 ile ilgili kavram yanılgısı arasında ilişki olduğu 

görülmüştür. Bu ilişkiler ile ilgili elde edilen verilere ilişkin bulgular ilgili 

başlıklarda ayrıntılı olarak açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir.  

Araştırmada aynı zamanda “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama”, “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması”, “konu seçimi” aşamasında 

yer alan“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı ve “Aracıların rolü” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler ve duygular ile tutum dışı düşüncelerin de 

öğrencilerin “kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu 

geliştirmelerine yol açabildiği tespit edilmiştir154. Bu bulgulara ilişkin açıklamalar da 

ilgili başlılarda öğrenci yorumlarından örnekler verilerek ayrıntılı bir şekilde 

açıklandığı için burada yer verilmemiştir. 

“Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya ilişkin tespit 

edilen ve yukarıda yer verilen bulgular öğrencilerin kütüphaneyi az kullanmalarına 

ya da hiç kullanmamalarına ve bunun doğal sonucu olarak da araştırma konuları ile 

ilgili kütüphaneden edinebilecekleri kaynaklara erişememelerine ve “yetersiz 

                                                                                                                                                                     
151 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Davranışlar/1. 
“Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar/1. 2. “Kütüphane 
kullanımı” ile ilgili olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 1. 2) 
152 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1)/1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram 
yanılgıları (1B5. 1. 3) 
153 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1)/1. 4. “Kütüphane” ile ilgili kavram 
yanılgıları (1B5. 1. 4) 
154 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı; IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama 
Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile 
ilgili kavram yanılgısı; 2. 2. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” ile ilgili kavram yanılgısı; 
Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı düşünceler (Diğer)/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler ve IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle 
İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan düşünceler (Diğer) 
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düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış sergilemelerine yol 

açtığı görülmüştür. 

“Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya ilişkin tespit 

edilen bulgular literatürdeki bazı araştırmaları destekler niteliktedir. Örneğin Mellon 

(1986), etnografik teknikler kullandığı çalışmasında, öğrencilerin araştırmaları için 

kütüphaneyi kullanmaları hakkındaki tutumlarını incelemiştir. Mellon çalışmasında, 

lisans öğrencilerinin %75-85’inde araştırmanın başında yaygın olarak kütüphaneden 

korktuklarını ortaya çıkarmıştır. Mellon bu korkuyu “kütüphane kaygısı-library 

anxiety” terimi ile açıklamış ve araştırmasında, öğrencilerin kütüphane kullanma 

becerilerinin yetersiz olduğuna ve öğrencilerin bu yetersizliklerini gizleyerek, 

kütüphane çalışanlarından yardım istemediklerine dikkat çekmiştir. Aynı şekilde 

Bostik (1992) üniversite (college) öğrencilerinin kütüphane kaygısını ortaya 

çıkarmak için geliştirdiği “Kütüphane Kaygı Ölçeği - Library Anxiety Scale” nde 

öğrencilerin kütüphaneye ilişkin kaygılarının en çok kütüphanecilerin korkutucu ve 

soğuk tavırlarından (1. Faktör), kütüphane ile ilgili bilgilerinin yetersiz olmasından 

(4. Faktör) ve mekanik engellerden (5. Faktör) kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır. 

 

1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 

1. 2) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin bir 

kısmının, sürecin “bilgi toplama” aşaması içerisinde değerlendirilen “bilgi 

kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu öğrenciler “bilgi kaynağının dili” ile ilgili olumsuz duygularını 

güvensizlik, hoşlanmama, sıkılma, yetersizlik, yorulma ve zorlanma gibi duygu 
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sıfatlarıyla ifade etmişlerdir. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya ilişkin bulgulara göre öğrencilerin, “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz düşünceler de olduğu gibi hem yabancı dildeki kaynaklara (özellikle 

İngilizce kaynaklar) hem de kaynak Türkçe dahi olsa, bilimsel dilinin çok ağır ve 

anlaşılmaz olmasından dolayı “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duygu geliştirdikleri tespit edilmiştir. Aşağıda bu yöndeki birkaç öğrenci yorumu 

örnek olarak verilmiştir: 

 

“Kaynağın dili anlayamayacağım şekilde yazılmış olabiliyor. Anlamayacağım 
şekilde olduğunda sıkılıyorum. Daha uzmanlaşmak istedikleri konuda yazdıkları için 
(araştırmacılar) terminolojiyi kullanıyorlar ve bu anlamamı güçleştiriyor. Kelimelere 
sözlükten bakıyorum ve zaman alıyor. Bu durumda böyle kaynakları kullanmamama 
neden oluyor.” (Ö21, 3, 11, 4) 
 

“Ben daha çok makalelerde ya da bilimsel konularda sıkıntı yaşıyorum. Mesela dili 
ağır gelebiliyor. Çok fazla bilimsel dil beni yoruyor.” (Ö20, 1, 5, 4) 
“Genellikle dil sorunuyla karşılaşıyorum. Çok fazla kaynak buluyoruz %70-80’i 
genelde İng. ağırlıklı oluyor. Bu durumda İngilizce düzeyi basit olanlara 
yöneliyorum. Yurt dışındaki yayınlanmış İngilizce makaleleri ne kadar çevirebiliriz 
ki. Kendi bilimsel terimlerimizi kullanmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor.” 
(Ö24, 1, 2, 2) 
 

Tezin “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşüncelere 

ilişkin bulgularda da yer verildiği üzere, “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duyguya sahip öğrencilerin çoğunun aynı zamanda, “bilgi kaynağının dili” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye155 ve sürecin “tamamlama” aşaması ile 

ilgili olumsuz duyguya da sahip oldukları tespit edilmiştir. Aşağıda iki öğrencinin bu 

yöndeki yorumlarına yer verilmiştir: 

 
                                                           
155 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 5. 1. 2) 
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“İngilizce problemim vardır ve bizim bölümde de genel olarak yapılmış bilimsel 
araştırmalar hep yurtdışında. Ülkemizde çok fazla kaynak olmuyor ve bu beni çok 
yoruyor ve üzüyor (“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu). 
Örn; 2. ve 3. sınıftayken sınıf yönetimi diye bir dersimiz vardı. Her şey hemen 
hemen İngilizce idi. Grup ödeviydi. Bazı gruplarda ingilizcesi çok iyi olanlar vardı 
ve onlar ingilizce kaynakları da göstermişti. Ama bizim grupta ingilizce 
kaynaklardan yeterince yararlanamamıştık ve bu hayal kırıklığına uğratmıştı, 
ödevimiz, çalışmamız yeterli olmadı diye. (“Bilgi kaynağının dili” nden kaynaklı 
“Tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu. Öğrencinin, 
“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşüncesi ve duygusu, 
ödevinden tatmin olmamasına ve hayal kırıklığı yaşamasına yol açmıştır.)” (Ö9, 
2, 9, 4) 

 

“Kaynağın dilinin İngilizce olması beni zorlar. Yabancı değil de ancak çeviri 
kaynaklar kullanırım. Çeviri kaynakların da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.” 
(Ö14, 4, 12, 2) 

 

Araştırmada “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşüncelere ilişkin bulgularda da yer verildiği gibi, “bilgi kaynağının dili” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip öğrenciler, tezin “IV. 2. 4. Kavram, Tutum ve  

Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel Bulgular ve Yorumlar/3. 

Engeller/Sorunlar ile ilgili bulgular ve yorumlar” başlığında sunulduğu üzere “bilgi 

kaynağının dili” ni temel sorunlardan biri olarak belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu 

öğrenciler “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygularından ve 

düşüncelerinden kaynaklı olarak,“Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz davranış sergileme eğiliminde olmuşlardır. Bu bulgu tutumun üç öğesi 

(düşünce-duygu-davranış) arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından da ayrıca 

önemlidir. 

 

IV. 1. 2. 2. 6. Tamamlama 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin 

“başlama”, “konu seçimi” ve “odak oluşturma” aşamalarında olduğu gibi sürecin 

“tamamlama” aşaması ile ilgili de doğrudan basamağa yönelik hem olumlu hem de 
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olumsuz duygular tespit edilmiştir (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). Başka bir ifadeyle 

BAS’a yönelik tutuma bağlı duygulara ilişkin başlığın girişinde de değinildiği gibi, 

sürecin bu aşaması ile ilgili olarak da herhangi bir üst ve alt kategori tespit 

edilmemiştir 

15. Tablo incelendiğinde, görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin, sürecin diğer aşamalarında olduğu gibi “tamamlama” aşamasına ilişkin 

olarak da tutuma bağlı olumsuz duygularının olumlu duygularından daha yüksek 

frekansta olduğu görülmektedir. Nitel araştırma sonucunda bilgi arama sürecinin 

“tamamlama” aşamasına ilişkin tespit edilen tutuma bağlı duygu ile ilgili bulgular, 

nicel verilerden (BASTÖ) elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında, öğrencilerin 

çoğunluğunun “tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip 

oldukları görülürken (Bkz. 15. Tablo), tezin “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme 

İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında, 19. Tablo’da sunulan nicel verilere göre 

öğrencilerin “bilgi toplama ve tamamlama”156 alt boyutuna ilişkin tutumlarının 3,41 

ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Ancak yine de 3,41 değeri, 3,40-4,19 

arasında ve alt sınıra yani orta düzeye yakındır.). 

Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğu ödevlerini son 

ana bırakmakta ve ödev tesliminden son birkaç gün önce araştırmaya ve yazmaya 

başlamaktadırlar (Bkz. 4. Ek, 1. soru, 3. soru, 5. soru, 6. soru, 7. soru, 8. soru). 

Öğrencilerin genelde araştırma konuları ile ilgili elde ettikleri verileri 

değerlendirmeye yeterli zamanlarının kalmadığı ve en çok sürecin “tamamlama” 

aşamasında zorlandıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen verilere aşağıda 
                                                           
156 Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. “III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik 
Çalışması/ III. 3. 3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama”.(tutuma bağlı 
düşünceler içinde) 
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“IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular” başlığında yer verileceği için burada örneklerle detaylı bir şekilde 

açıklanmamıştır. 

Sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

duygular ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 2. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Duygular 

Görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin çoğunluğunun, 

sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Bu öğrenciler sürecin “tamamlama” aşamasına yönelik olumlu 

duygularını en çok rahatlama sıfatı ile tanımlamışlardır. Öğrenciler olumlu 

duygularını ayrıca heyecanlanma (olumlu anlamda), hoşlanma, mutlu olma, tatmin 

olma ve zevk alma gibi duygu sıfatlarıyla da ifade etmişlerdir. Aşağıda birkaç 

öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Ödevimi teslim ettiğimde genellikle çok rahatlamış hissediyorum kendimi.” 
(Ö27, 4, 13, 4) 

 

“Ödevi teslim ettikten sonra üstümden büyük bir yük kalkıyor.” 
(Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Yazma kısmı bana göre en kolay kısım.” (Ö13, 1, 5, 4) 
 

“Ödevi tamamlayınca rahatlarım” (Ö8, 1, 1, 4) 
 

Sürecin “tamamlama” aşamasına ilişkin tespit edilen bu bulgu, Kuhlthau 

(1994, 1996)’nun çalışmasının sonuçlarını destekler niteliktedir. Kuhlthau da bu 
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aşamada ortak duygunun rahatlama olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kuhlthau (1996:49) 

ayrıca bu aşamada eğer araştırma iyi gitmiş ise tatmin olma duygusunun geliştiğini, 

araştırma iyi gitmemiş ise bu kez de hayal kırıklığı yaşandığını belirtmektedir. Bu 

araştırmada da sürecin “tamamlama” aşamasına ilişkin benzer bulgular elde 

edilmiştir. Sürece ilişkin tatminsizlik, hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular ile ilgili 

elde edilen bulgulara bir sonraki “IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına 

İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” başlıkta ayrıntılı bir şekilde yer 

verilecektir, ancak burada da örnek olması için bu her iki duyguyu da belirten bazı 

öğrenci görüşleri sunulmuştur: 

 

“Ödevi teslim ettiğimde büyük ihtimalle kendi planladığım gibi araştırmamı 
yaptıysam mutlu olurum ama kafamdaki gibi bilgilere ulaşamadığımda beni tatmin 
etmiyor.” (Ö21, 3, 11, 4) 

 

“Raporlaştırma aşamasında veri toplamışsam artık çok sorunum kalmamıştır. Artık 
yolun sonu görünüyordur ve bütün her şeye hakim olursunuz ve istediğiniz yerde 
dolaşma imkanı verir ve tam kendiniz olacağınız yer, kendinizi en çok ifade 
edeceğiniz yer raporlaştırma kısmıdır ve en çok keyif alınan yer raporlaştırmadır.” 
(Ö11, 1, 4, 4) 

 

Sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duygulara ilişkin 

tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, “konu seçimi”, “odak oluşturma” ve 

“Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünce, duygu ve davranış ile tutum 

dışı düşünce ve “Yazma zamanını planlama”, “Araştırma ödevi için verilen süre” ile 

ilgili tutum dışı düşünce arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Bu bulguya göre 

araştırma konusu ödev için ayrılan süre içerisinde seçilmiş ve odak konu 

belirlenmişse ödevi tamamlamaya olan inanç ve ödevden tatmin olma duygusu da 

artmaktadır. Tersi durumda da güven duygusu azalmakta ve tatminsizlik artmaktadır 

(Bu olumsuz tutumun açıklamasına bir sonraki başlıkta yer verilmiştir.). Bulguda 
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dikkat çeken bir diğer nokta da öğretim üyesinin öğrenciye rehberlik etmesidir. Bazı 

öğrenciler özellikle odak oluşturma konusunda öğretim üyesinden yardım 

aldıklarında araştırma ödevlerini de daha rahat tamamlayabilmektedirler. Kuhlthau 

(1994) da, sürecin her aşamasında öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de 

kütüphanecilerin rehberliğine gereksinimleri olduğunu vurgulamaktadır.157 Aşağıda 

bu ilişkileri açıkça ortaya koyan bir öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Çok kısıtlı zamanım vardı (“Yazma zamanını planlama”, “Araştırma ödevi için 
verilen süre” ile ilgili tutum dışı düşünce) ve önümdeki kaynaklar neredeyse 
sınırsızdı. Konumu çok geniş tutmuştum (“Konu seçimi” ile ilgili tutuma bağlı 
olumsuz duygu) ve sonrasında hocayla konumu daraltmaya karar vermiştik (“Odak 
oluşturma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ve “Aracıların rolü” ile ilgili 
tutuma bağlı olumlu düşünce, duygu ve davranış). Önce endişelendirdi, konuyu 
daha sonra hocayla spesifik bir konuya çekince rahatladım ve ödevimi rahat bir 
şekilde tamamladım (“Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünce, 
duygu ve davranış ve “tamamlama” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duygu).” 
(Ö28, 4, 13, 4) 

 

Araştırmada “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu duygulara 

ilişkin tespit edilen bir diğer bulgu da, bu aşama ile “Bireysel özellikler” ile ilgili 

tutum dışı düşünce arasındaki ilişki ile ilgilidir. Bu bulgu bazı öğrencilerin 

sorumluluk, sakin olma vb. gibi bireysel özelliklerinin araştırma ödevlerini 

tamamlamalarında olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Aşağıda birkaç öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 
                                                           
157 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 2); 
IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/2. “Aracıların rolü” ile 
ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 2); IV. 1. 2. 3. 7. 1. BAS 
kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu davranışlar/2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS 
kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 7. 1) ve IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında 
yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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“Sorumluluk duygusu en başta. Görevi yerine getirme bilinci benim için önemli olan 
ve ondan sonra da rahatlama duygusu ödevi teslim ettikten sonra.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Bir şey bulamadığımda bütün imkanlarımı zorlarım en başta. Daha sonra ilgili 
hocalarla konuşurum durumu anlatırım. Onların söylemleri doğrultusunda devam 
ederim. Ama ben yapmayacağım diye varyansın etmem. Yapımda yok çünkü böyle 
bir şey.” (Ö22, 1, 6, 3) 

 

Bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

duygulara ilişkin tespit edilen bulgular da araştırmada elde edilen diğer bulgularda 

olduğu gibi, hem tutumun üç öğesi arasındaki hem de tutum ile tutum dışı düşünceler 

arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin öğrencilerin bilgi arama süreçlerini nasıl 

etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. 

 

IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

Görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin çoğunluğunun, 

sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Öğrenciler sürecin “tamamlama” aşamasına yönelik olumsuz 

duygularını en çok zorlanma sıfatı ile tanımlamışlardır. Öğrenciler olumsuz 

duygularını ayrıca endişe, güvensizlik, hayal kırıklığı, isteksizlik, korkma (ödevi 

yetiştirememe, tamamlayamama korkusu), sıkıntı duyma, tatminsizlik, yetersizlik 

hissi gibi duygu sıfatlarıyla da ifade etmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumuna 

yer verilmiştir: 

 

“Yazma aşamasında sıkıntı yaşıyorum. Çok geriliyorum. Yanlış bir şeyler yaptım 
mı? Son bir kez daha gözden geçirsem diye kaygılarım oluyor.” (Ö7, 1, 2, 1) 
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“Benim tek sıkıntım düşüncelerimi ya da bildiklerimi yazıya aktarmak. Kendimi 
yazarak ifade etmekten pek hoşlanmıyorum. Burası tam benim için kaos oluyor. 
Tamam aklında bir şey var, her şeyi bulmuşsun ama hoca yaz diyor, burası benim 
için çok zor, otur anlat de benim için daha kolay olurdu.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Kaygıyı araştırma yaparken beni memnun etmeyen sonuçlar elde ettiğim zaman 
hissederim ve eğer bulduğum sonuçlar umduğum gibi olmazsa araştırmayı 
tamamlayamam kaygısı olabilir. Bırakmayı isteyebilirim.” (Ö2, 1, 1, 4) 

 

“Sonuç kısmıdır. Bütün bilginin süzülüp en özet şekilde anlatıldığı kısımdır. örn; bir 
makalede, örn; biz bir makale yazmıştık. en çok girişte, abstraktı ve sonucu yazarken 
zorlanmıştım.” (Ö24, 1, 2, 2) 

 

Araştırmada öğrencilerin temel olarak araştırma ödevlerini yaparken ödevi 

yetiştirememe (Ö1, 2, 8, 1), yaptıkları ödevden tatmin olmama (Ö13, 1, 5, 4; Ö20, 1, 

5, 4; Ö21, 3, 11, 4), alıntı yaparken zorlanma (Ö5, 1, 1, 4) gibi sorunlar 

yaşamalarının tespit edilmesinin yanı sıra, ödevlerini yazarken en çok elde ettikleri 

bilgileri bir araya getirip, derleyip, sentezleme aşamasında zorlandıkları 

belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu görüşmede kendilerine 

yöneltilen yedinci soruda (Bkz. 4. Ek), bilgi arama sürecinin en çok “tamamlama” 

aşamasında zorlandıklarını belirtmişlerdir158. Aşağıda bu yöndeki bazı öğrenci 

görüşlerine yer verilmiştir: 

 

“Herhalde edindiğim bilgileri birbirine bağlayıp anlamlı sonuç çıkarma konusunda, 
daha doğrusu bağlantılı olma konusunda. Analitik olma konusunda sıkıntı 
yaşıyorum. Sentezleme kısmı beni en çok zorlayan kısım.”(Ö25, 4, 13, 4) 

 

“Beni en zorlayan kısım bilgilerin derlenmesi kısmıdır. Bilgiye erişebileceğimiz 
kaynaklar çok, elimizde de çok şey oluyor doğrusu. Ama başlıklama olsun, hangi 
bilgiyi hangi konunun altında vereceğim. Bunları belirlemek en zorlandığım kısım 
oluyor.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

                                                           
158 Ayrıca bkz. IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel 
Bulgular ve Yorumlar 
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“Mesela tek bir kaynaktan gitmek istemiyorum. Elimde 3 ya da 4 kaynak var. Bu 4 
kaynaktan benim konumla ilgili hani birbirleriyle ilişkilendirmek, bunda biraz 
zorlanırdım. En çok zorlandığım yer burası olurdu. Onları sentezlemek benim için 
biraz zor olurdu.” (Ö3, 1, 2, 4) 

 

Araştırmada sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya ilişkin, araştırma ödevinin sentezlenmesi ve yazılması ile ilgili tespit edilen 

bulgular literatürdeki çalışmaları destekler niteliktedir. Örneğin, Holliday ve Li 

(2004) Kuhlthau’nun BAS modeline dayalı olarak yaptıkları çalışmalarında, 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde en çok toplanan bilgiyi düzenleme, organize 

etme ve sentezleme aşamalarında zorlandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Head (2008) 

de araştırmasında öğrencilerin çok fazla kaynağa eriştikleri için sıkıldıklarını ve 

eriştikleri bilgi kaynaklarını nasıl değerlendireceklerini bilmediklerini ortaya 

çıkarmıştır. 

BAS’ın “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya ilişkin 

tespit edilen diğer bir önemli bulgu da, bu olumsuz duygu ile sürecin “konu 

seçimi”159 ile ilgili kavram yanılgısı (“Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” 

ile ilgili kavram yanılgısı); “konu seçimi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce 

(“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce) ve duygu; “odak oluşturma”160 

aşamaları ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. 

İlgili başlıklarda da açıklandığı gibi, bazı öğrenciler konu seçimini kendi ilgi  

alanlarına göre seçemedikleri, konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi ile ilgili 

yanlış inançlara sahip oldukları ve genel konuları hakkında da odak 

oluşturamadıkları için ödevlerini yazma aşamasında, özellikle elde ettikleri bilgileri 

                                                           
159 IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları; IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın 
Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler 
160 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişki Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
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değerlendirme ve sentezleme aşamasında zorlandıkları görülmüştür. Bu bulguya 

örnek olması için aşağıda iki öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“En çok konuyu daraltmada, konunun çerçevesini çizerken zorlanıyorum. Merkeze 
bir konu yerleştiriyorum, onunla ilgili olabilecek bir dolu alt konu çıkıyor ve ben 
hangisine çalışacağıma karar veremiyorum. Hepsinden bahsetmek isterim. Gündelik 
hayatımda da detaylara önem veririm. Gözden kaçan bir şey olmasın her şeyi 
kapsasın, her şeyden bahsedeyim isterim. Mesela bir konuyu sınırladığımda da 
dışarıda bıraktığım kavramları/konuları atamadığım için yine bazen onlara doğru 
kayabiliyorum.”  
(Ö11, 1, 4, 4) 

 

“Başta da söylediğim gibi not almak hedef olduğu için, örn; ne kadar özgür 
bıraktıklarını söyleseler de, örneğin; coğrafyayı beşeri ya da fiziki yönden düşünen 
hocalara göre hangisi hangi düşünceye yakınsa ödevi de onların düşüncesine göre 
yazıp veriyorum, iyi not alabilmek için. Bu yüzden de özgün bir çalışma olmuyor. 
Benim de görüşüm coğrafyanın beşeri yönü ama fiziki olan hocanın istediği fiziki 
olarak aktarıyorum.”  
(Ö20, 1, 5, 4) 

 

Sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya ilişkin 

tespit edilen bir diğer önemli bulgu da, BAS’ın “bilgi toplama” aşamasında yer 

verilen “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama”161 ile ilgili kavram 

yanılgısı arasındaki ilişki olmuştur. Görüşmeden elde edilen bulgulara göre, 

“tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğunun aynı zamanda “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgısına da sahip oldukları tespit edilmiştir  

(Bkz. 15. Tablo). Tezin “IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişki 

Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” ve “IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama 

Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular” başlıklarında da vurgulandığı 

gibi görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin çoğunluğunun, araştırma konuları ile ilgili 

                                                           
161 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2)/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 
yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2. 1) 
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odaklarını oluşturamamalarından ya da odak oluşturmalarının gerekliliğinin farkında 

olmamalarından da kaynaklanabilen “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 

yapamama” ile ilgili kavram yanılgılarından dolayı, araştırma konularını ifade eden 

en genel terimden (tek terim stratejisi) arama eğilimi sergilemekte ve konuları ile 

ilgili olmayan çok fazla kaynağa erişebilmektedirler. Bu durumun öğrencilerin 

araştırma ödevlerini yazma aşamasında da elde ettikleri kaynakları 

değerlendirmelerinde, hangi kaynaktan nerelerin konuları ile ilgili olduğuna ve ne 

kadarına ödevlerinde yer vereceklerine karar vermede zorlandıkları belirlenmiştir. 

Aşağıda bu yöndeki iki öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Basit aramayı kullanıyorum. Ne kadar çok şeye ulaşırsam o kadar iyi diye 
düşündüğüm için konu ile ilgili her şeyi taratabiliyorum…Bu yüzden de konumu 
ifade edecek en genel terimi kullanarak arama yaparım (“Özgün seviyede bir 
sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı). Bu şekilde arama 
yaptığımda çok gereksiz, saçma sapan bilgilere ulaştığım çok oluyor…Aslında 
bilgilere ulaştıktan sonra eleme kısmı. Hani konumdan uzaklaşıyor muyum diye. 
Hani eleme yaparken çok farklı konulara mı kayıyorum diye sorun yaşıyorum (“bilgi 
toplama” ve “tamamlama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu). örn; kadın 
sağlığı ile ilgili araştırma yaparken, haberlerde kürtaj ile, tecavüz ile, beslenme ile 
ilgili şeylere de ulaştım. Bu sağlığa girmiyor mu, yoksa giriyor mu ben mi 
almıyorum diye konudan uzaklaşabiliyorum böyle olduğunda çok fazla ikilemde 
kalıyorum. Konudan uzaklaştım mı diye (“odak oluşturma” ile ilgili tutuma bağlı 
olumsuz duygu)” (Ö21, 3, 11, 4) 
 

“Konumuzu kapsayacak en genel terimi kullanıyorum. Örn: “Dijitalleştirme” 
konusunu yine “dijitalleştirme” diye arıyorum. %98 ulaşıyoruz. İlgisiz şeyler 
mutlaka çıkıyor ve örn: 1 milyon tane sonuç çıkıyor (“Özgün seviyede bir 
sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı)…Rapor yazma, ödevi 
araştırmayı yazma aşamasında zorlanma oluyor...benim için bilgiyi sentezleme kısmı 
zorluyor. Çünkü çok gereksiz bilgilere eriştiğimiz oluyor (tamamlama” ile ilgili 
tutuma bağlı olumsuz duygu)”.(Ö23, 1, 2, 2) 
 

Araştırmada BAS’ın “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya ilişkin tespit edilen bir başka bulgu da, bu olumsuz tutum ile sürecin 
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“tamamlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz davranış162 ile tutum dışı 

düşüncelerde değerlendirilen“Yazma zamanını planlama”163 arasındaki ilişki ile 

ilgili olmuştur. Sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya sahip öğrencilerin bazılarının, araştırma zamanını iyi planlayamadıkları ya 

da ödevi yapmayı son ana bıraktıkları, araştırma konuları ile ilgili yeterli düzeyde 

bilgi elde etmeden hemen yazmaya başladıkları için, yaptıkları ödevden tatmin 

olmadıkları belirlenmiştir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumu örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Yaptığım çalışmadan ve vardığım sonuçtan emindim. Ama hep şu olmuştur. 
İkisinde de keşke çok zamanım olsaydı, daha çok araştırabilseydim demiştim. 
Ortalama bir ay sürem vardı…Son üç günde başlarım. Kütüphanede 
sabahlıyorum…Çalışmamı metne dökmek (araştırmada en zorlandığım kısım)… 
Süre genelde yeterli kalmıyor. Bunun sorumlusu hoca değil genelde bizden 
kaynaklı.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

“Bir kere zaman sıkıntısı oluyor. Çalışmaya çok heyecanlı (ödev sorumluluğunu 
alma, o konunun içerisine dahil olma, öğrenme, veri toplama heyecanı) başlıyorum. 
Sonra bir belirsizlik aşaması, ardından tamamlamak için kaygı duyuyorum. Bu da 
çalışmayı zamana yayamama sıkıntısı yaratıyor. Zamanında muhakkak yetiştiririm 
ama hep eksik kısımlar kaldığı düşüncesiyle yetiştiririm.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

Kuhlthau (1994:145) da araştırmasında bazı öğrencilerin sürecin 

“tamamlama” aşamasında gereksinim duydukları bilgiyi bulamadıkları ya da 

araştırmaya devam etmek için zamanları kalmadığı için tatminsizlik ve hayal 

kırıklığı duygularını hissettiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın bulguları da 

Kuhlthau’nun çalışmasını destekler niteliktedir. 

 

                                                           
162 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme/Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
163 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 6. 
Tamamlama/2. “Yazma zamanını planlama” Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar 
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IV. 1. 2. 2. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Duygular (Diğer) 

Tezin “IV. 1. 2. Tutum İle İlgili Nitel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar” 

ve “IV. 1. 2. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı düşünceler (Diğer)” 

başlıklarında da açıklandığı üzere Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında 

değerlendirilemeyen, fakat bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı 

edilemeyecek tutuma bağlı duygular ile ilgili bulgular da“diğer” kategorisi altında 

sınıflandırılmıştır. BAS kapsamında yer almayan “diğer” kategorisinde tutuma bağlı 

hem olumlu hem de olumsuz duygulara ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. (Bkz. 15. Tablo 

ve 6. Ek). Aşağıda “diğer” kategorisi altında tespit edilen olumlu ve olumsuz 

duygular ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu Duygular 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı olumlu duygular ile ilgili iki temel 

bulgu elde edilmiştir. Bu bulgular aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır 

(Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). 

1. “Araştırma ödevi” (2B. 1. 7. 1) 

2. “Aracıların rolü” (2B. 1. 7. 2) 

Aşağıda “Diğer” kategorisi altında yer alan iki alt kategori ayrı başlıklarda 

ele alınıp açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, 15. Tablo’da da görüldüğü 

gibi çok az öğrencinin “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya 
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sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu öğrenciler “Araştırma ödevi” ile ilgili olumlu 

duygularını heyecanlanma (olumlu), hoşlanma ve sevme sıfatları ile 

tanımlamışlardır. Aşağıda bu yöndeki bir öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Araştırma ödevi kadar sevdiğim hiçbir şey yok. Özellikle derse hazırlıklı bir 
şekilde gelme noktasında çok katkısı var.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

Araştırmada “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip 

bazı öğrencilerin aynı zamanda “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

düşünceye164 de sahip oldukları tespit edilmiştir. “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma 

bağlı olumlu duyguya sahip bu bazı öğrenciler araştırma ödevlerinin araştırmaya 

sevk ettiğini ve yazma becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir.  

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya ilişkin tespit edilen 

bir diğer bulgu da, tutum dışı düşüncelerde değerlendirilen “Araştırma ödevinin 

niteliği”165 ile ilişkinin varlığı olmuştur. Bu bulguya göre bazı öğrenciler araştırma 

ödevi düzeylerine uygun ise, araştırma yapmakta zorlanmadıklarını, korkmadıklarını 

ve araştırmayı yapabileceklerine/tamamlayabileceklerine ilişkin güvenlerinin yüksek 

olduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıda bir öğrencinin görüşü örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Eğer ödev yapabileceğim düzeyde ise araştırma çok fazla zorlamaz beni. Ödev ilk 
açıklandığında korkmam (ödev düzeye uygun ise). Yapabileceğime inanırım.” (Ö1, 
2, 8, 1) 

 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya ilişkin tespit edilen 

bir diğer önemli bulgu da, bu olumlu tutum ile sürecin “konu seçimi” içerisinde 

                                                           
164 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7.1) 
165 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 



 

 

403 

değerlendirilen “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce166 ile yine “konu 

seçimi”167 aşamasına ilişkin tutuma bağlı hem olumlu hem olumsuz duygu, sürecin 

“bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu ve olumsuz duygu168 ve 

davranış169; sürecin “tamamlama”170 aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu ve 

olumsuz davranış ile sürecin “konu seçimi”171 aşamasına ilişkin tutum dışı düşünce 

ile ilgili ilişkinin varlığı olmuştur. Bu bulguya göre öğrenciler eğer araştırma 

konularını kendi ilgi alanlarına göre seçiyorlarsa “Araştırma ödevi” ne yönelik olarak 

da tutuma bağlı olumlu duygu geliştirmekte, araştırma yapmaktan hoşlanmakta, 

hemen bilgi toplamaya başlamakta ve ödevi hemen yapıp bitirmeyi istemektedirler. 

Bu ilişkiler ilgili başlıklarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır ancak yine de burada 

aşağıda bu yöndeki bir öğrenci yorumuna yer verilmesi hatırlatıcı olması bakımdan 

önemlidir: 

 

“Verilen ödev ilgi çekici mi, o önemli. İlgi çekici ise insanda araştırma heyecanı 
yaratıyor. Onun için ilgi çekici, kendime göre bir araştırma ise yapmak istiyorum. 
Yoksa zorla dayatılan bir ödev ise de klasik 3-4 kitaptan topla, bul, kes yapıştır 
yani.” (Ö8, 1, 1, 4) 

 

                                                           
166 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 2. 2) 
167 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular ve IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
168 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular ve IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
169 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular ve IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
170 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Davranışlar ve IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar 
171 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 2. Konu 
Seçimi 
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“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip bazı 

öğrencilerin aynı zamanda “Araştırma ödevi”172 ile ilgili kavram yanılgısına da 

sahip oldukları görülmüştür. Bu öğrenciler sadece kapsamlı, büyük ödevlerin 

araştırılacağı gibi yanlış inançlarından dolayı, ancak böyle ödevleri araştırırken 

mutlu olduklarını ve araştırma isteği duyduklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda bu 

yöndeki bir öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 
“Böyle kapsamlı bir ödev istenmesi hoşuma gitmişti. Araştırmayı sevdiğim için 
normal motemod ödevlere göre beni bu tarz araştırma ödevleri motive ediyor.” (Ö9, 
2, 9, 4) 
 

2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu 

duygular (2B. 1. 7. 2) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, 15. Tablo’da da görüldüğü 

gibi bazı öğrencilerin “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumlu duyguya sahip 

olduklrı tespit edilmiştir. Bu öğrenciler “Aracıların rolü” ile ilgili olumlu duygularını 

güven duyma, rahatlama, sevme ve hoşlanma gibi duygu sıfatları ile 

tanımlamışlardır. Aşağıda birkaç öğreci görüşüne yer verilmiştir. 

 

“Hoca ile görüştükten sonra rahatlıyorum.” (Ö6, 1, 3, 4) 

 

“Genelde eğitim hayarımda hocamla görüşlerimi paylaşmayı severim.” 
(Ö27, 4, 13, 4) 
 

                                                           
172 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma 
ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
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“Evet kütüphaneciden yardım alırım sıkıntı yaşadığımda. Tavırları iyiydi, şekerlerdi. 
Yardımcı olduklarını düşünürüm.” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz 

Duygular 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı olumlu duygularda olduğu gibi 

olumsuz duygulara ilişkin olarak da iki temel bulgu elde edilmiştir. Bu bulgular 

aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 15. Tablo ve 6. Ek). 

1. “Araştırma ödevi” (2B. 2. 7. 1) 

2. “Aracıların rolü” (2B. 2. 7. 2) 

Aşağıda “Diğer” kategorisi altında yer alan iki alt kategori ayrı başlıklarda 

ele alınıp açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 

Araştırmada öğrencilerin bir kısmının “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrenciler “Araştırma 

ödevi” ile ilgili olumsuz duygularını hoşlanmama, isteksizlik, kaygılanma, sıkılma ve 

zorlanma sıfatları ile tanımlamışlardır. 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre “Araştırma ödevi” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz duygu ve“Araştırma ödevi”173 ne ilişkin tutuma bağlı olumsuz 

düşünce arasında ilişki bulunmaktadır. Bu bulguya göre öğrencilerin bazılarının 

araştırma ödevlerinin genellikle sınava yönelik verildiği; kapsam ve nitelik açısından 

                                                           
173 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/1. 
.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
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yetersiz olduğu; ilgi çekici olmadığı; verilmek için verilen ödevler olduğu ve bu 

nedenle araştırmaya sevk etmediği düşüncelerinden kaynaklı olarak, bu tür araştırma 

ödevlerinden hoşlanmadıkları, zorunluluk hissettikleri ve ödevi yapmak için istek 

duymadıkları tespit edilmiştir. Bu yöndeki bir öğrenci yorumu aşağıda sunulmuştur: 

 

“Görev olarak verilen ödevi çok tercih etmem. Sebep istemediğim bir konuda 
çalıştığım zaman isteksizlik olur… Ödevi istediğim için değil istenildiği için 
yaparım. Bu tür ödevler de bana hiçbir şey katmaz.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

Yukarıda tespit edilen bulguya göre bazı öğrenciler “Araştırma ödevine” 

ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygu ve düşüncelerinden kaynaklı olarak, sürecin 

“tamamlama” aşaması içerisinde değerlendirilen “Sentezleme-yazma”174 ve 

“Araştırmadan vazgeçme”175 ile ilgili olarak da tutuma bağlı olumsuz davranış 

sergiledikleri, başka bir deyişle ödev ile ilgili elde ettikleri bilgileri, araştırma konusu 

ile ilgili önceki bilgilerini de dikkate alarak sentezleyip yazmadıkları, ödevi yapmayı 

erteledikleri veya yapmaktan vazgeçebildikleri görülmüştür. Bununla birlikte bu 

öğrencilerin tutum dışı düşüncelerde değerlendirilen ödevi “Yazma zamanını 

planlama” ile ilgili de, ödevi yazma zamanını iyi planlayamadıkları ya da bilerek 

yazmayı son ana bıraktıkları tespit edilmiştir. Aşağıda bir öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“Çok az araştırma ödevi veriliyor. Verilse bile sınava yönelik bir ödev oluyor ve 
bunu çok onaylamıyorum. Çünkü bu ödev araştırma, araştırma duygusu sadece nota 
bağlanıyor, oysaki daha çok araştırma ve öğrenme duygusunu teşvik etmeli ve bu 
yüzden de araştırma, keşif duygum çok vardır ama bu yüzden verildiği için 

                                                           
174 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 1) 
175 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/3. “Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 3) 
 



 

 

407 

araştırmayı yapmak istemem ve hatta bu yüzden birkaç kez ödevi yapmadığım da 
oldu. Ödev olduğu için”. (Ö26, 1, 7, 3) 

 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili tespit edilen 

bir diğer bulgu da, bu olumsuz duygu ile sürecin “konu seçimi” aşamasında 

değerlendirilen “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce ve “Aracıların 

rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce ve duygu arasındaki ilişkidir. Bazı 

öğrenciler araştırma konusu öğretim üyesi tarafından verildiğinde konu seçiminde  

özgür olmadıklarını, ilgi duymadıkları konuları araştırmak zorunda olduklarını 

düşündükleri için, araştırma ödevlerini de dayatma olarak algılamakta ve böyle 

ödevleri yapmakta isteksizlik hissetmektedirler. Bu bulgu ile ilgili detaylı 

açıklamalara “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 2. 2)” 

başlığında yer verildiği için burada tekrar edilmemiştir. 

Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili tespit edilen 

önemli bir bulgu da grup ödevleri ile ilgili olmuştur. Bu bulguya göre, Araştırma 

ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip bazı öğrencilerin, bu olumsuz 

duygularına grup ödevlerinin etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu öğrenciler 

görüşmenin 6. sorusuna (4. Ek) verdikleri yanıtlarda çoğunlukla grup ödevlerinden 

şikayet etmişler ve grup ödevlerinden hoşlanmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin bu yöndeki yanıtları ayrıca “Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS 

İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel Bulgular” da değerlendirilmiş ve 

“engeller/sorunlar” kategorisi altında sınıflandırılmıştır176. Aşağıda iki öğrenci 

yorumu örnek olarak sunulmuştur: 

 

                                                           
176 Ayrıca bkz. IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel 
Bulgular ve Yorumlar 
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“Grup çalışmalarında her zaman istediğimi ortaya koyamadığımı düşünüyorum. 
Çünkü herkes aynı oranda katkı yapmıyor. Bu yüzden de daha çok kaygı ve telaş 
hissediyorum. Ödev yetişmeyecek düşüncesiyle kaygılanıyorum.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Grup olarak çalışmak çok zor. İşbölümü aşamasında sıkıntı yaşanıyor, vaktinde 
yetiştirmiyorlar.” (Ö19, 1, 4, 4) 

 

Bazı öğrencilerin grup ödevlerine karşı olumsuz duygularının, sürecin 

“tamamlama” aşamasına ilişkin olarak da olumsuz duyguya sahip olmalarına yol  

açtığı görülmüştür. Başka bir ifadeyle öğrenciler grup ödevlerinde herkesin aynı 

katkıyı vermemesinden dolayı ödevi tamamlama konusunda endişelenmekte ve grup 

ödevlerinden hoşlanmamaktadırlar. Aynı zamanda bu duygulardan ve olumsuz 

tutumdan dolayı bazı öğrenciler grup ödevlerinde, araştırma yapmaktan 

vazgeçebilmektedirler. Öğrencilerin grup ödevlerini hazırlarken bu endişelerinin 

giderilmesi için, ödevin öğrenciler arasında nasıl bir işbirliği ile yapılacağı 

konusunda öğretim üyesinin yönlendirmesi ve ödevin öğrencilerin sorumluluk 

aldıkları düzeye göre değerlendirilmesi faydalı olabilir. 

Araştırmada, “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili 

tespit edilen bir diğer bulgu da, bu olumsuz duygu ile tutum dışı düşüncelerde 

“diğer” kategorisinde değerlendirilen “Araştırma ödevinin niteliği” ile ilgili ilişki 

arasında olmuştur. “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duyguya sahip 

bazı öğrenciler araştırma ödevleri düzeylerine göre değilse, yani daha üst seviyede 

ise araştırma yaparken ve ödevi hazırlarken zorlandıklarını, ödev düzeylerine 

uygunsa araştırma yaparken zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. Yine bazı öğrenciler 

de ödevlerin sadece not almaya ve ezbere yönelik olduğunu belirtmişler ve bu tür 

ödevlerin de kendilerini geliştirmediğini ifade etmişlerdir. Bu yöndeki birkaç öğrenci 

yorumu aşağıda verilmiştir: 
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“Eğer ödev yapabileceğim düzeyde ise araştırma çok fazla zorlamaz beni.” 
(Ö1, 2, 8, 1) 

 

“Sadece not almaya yönlendiriyor.” (Ö15, 5, 14, 2) 
 

“Bazıları sadece ezbere yönelik. Yani bu bölümde okuyorsanız bunları 
bilmeniz gerekir şeklinde. Hani araştırıyoruz ama kişisel yoruma kapalı 
konular.” (Ö13, 1, 5, 4) 

 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile “Araştırma 

ödevinin niteliği” arasındaki ilişkiye bağlı olarak tespit edilen bulgu literatürdeki 

araştırmaları destekler niteliktedir. Başka bir deyişle, araştırma ödevi öğrencilerin 

bilgi ve becerilerini ortaya çıkaracak ve bu becerilerini geliştirecek düzeyde 

yapılandırılmalıdır. Bu konuda Barranoik (2004) da araştırma ödevlerinin niteliğinin, 

öğrenciyi araştırmaya yönlendirecek ve öğrencinin bilgi ve deneyimleri ile uyumlu 

olacak şekilde yapılandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Kuhlthau (1994) da 

araştırma ödevlerinin formal (daha yüksek düzeyde beceri gerektiren araştırma 

ödevleri) ve günlük (bu ödevlerin zorluk derecesi daha azdır) olmak üzere iki şekilde 

yapılandırılabileceğine dikkat çekmiştir177. 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu ile ilgili tespit edilen 

bir diğer önemli bulgu da “Araştırma ödevi”178 ile ilgili kavram yanılgısı arasındaki 

ilişki olmuştur. Bazı öğrencilerin bu kavram yanılgılarından dolayı “Araştırma 

ödevi” ile ilgili olarak da tutuma bağlı olumsuz duygu geliştirebildikleri görülmüştür. 

Aşağıda bu yöndeki bir öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

                                                           
177 Ayrıca bkz. Kuhlthau’nun araştırma ödevi ile ilgili görüşleri tezin kuramsal çerçevesinde II. 1. 3. 2. 
Dış Faktörler/ II. 1 3. 2. 1. Araştırma Ödevi ve  IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram 
Yanılgıları/2. “Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) başlıklarında ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 
178 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma ödevi” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
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“…sonuçta bu bir tez değil. Ödev olduğu için çok fazla ciddiyetle 
yaklaşmadım…seminer çok önemli olmadığı için, akademik alanda çığır yaratıyor 
değiliz, adı üstünde ödev yani.” (Ö28, 4, 13, 4) 

 

2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz duygular(2B. 2. 7. 2) 

Araştırmada öğrencilerin bir kısmının “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duyguya sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu öğrenciler “Aracıların rolü” ile 

ilgili olumsuz duygularını çekinme ve sıkılma sıfatları ile tanımlamışlardır. Aşağıda 

bu yöndeki birkaç öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

“Ödev nasıl hazırlanır konusunda hocalarımızdan yardım alma konusunda 
çekindiğim oldu.” (Ö27, 4, 13, 4) 

 

“Şimdiye kadar hocalarımızla çok konuşmadım. Hocalar gelin diyor ama hiçbir şey 
aramamış gibi görünmek istemediğim için sormaya çekiniyorum. Genelde bir şeyler 
bulduğumda giderim.” (Ö7, 1, 2, 1) 

 

 

IV. 1. 2. 3. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Davranışlar 

Bilgi arama süreçlerine ilişkin tutuma bağlı düşüncelerde ve duygularda 

olduğu gibi, tutuma bağlı davranışlarla ilgili olarak da hem olumlu hem de olumsuz 

davranışlar tespit edilmiştir. Aşağıda 16. Tablo’de görüldüğü üzere, sürecin ilk dört 

aşaması (“başlama”, “konu seçimi”, “ön araştırma” ,“odak oluşturma”) ile ilgili ne 

olumlu ne de olumsuz davranış tespit edilmemiştir. Bununla birlikte sürecin “bilgi 

toplama” ve “tamamlama” aşamaları ile “diğer” kategorisinde hem olumlu hem de 

olumsuz davranış tespit edilmiştir (Bkz. 16. Tablo, 6. Ek). BAS ile ilgili tutuma bağlı 

tespit edilen düşüncelerde ve duygularda olduğu gibi, davranışlarda da öğrencilerin, 

bilgi arama süreçleri ile ilgili ağırlıklı olarak tutuma bağlı olumsuz davranışa sahip 
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oldukları belirlenmiştir. Bu bulgu tutuma bağlı düşüncelerde179 ve duygularda180 

olduğu gibi, BAS ile ilgili tutuma yönelik nicel veri toplama amacıyla geliştirilen 

BASTÖ ile ilgili elde edilen bulgularla paralellik göstermektedir. “IV. 2. 2. 1. 1. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlığında ayrıntılı bir şekilde 

açıklandığı ve ilgili başlıktaki 19. Tablo’da da görüldüğü üzere, ölçeğin toplam 

madde ortalaması 3,31değeri ile orta düzeydedir. Bu bulgu öğrencilerin “Bilgi 

arama süreçlerine” yönelik tutumlarının olumsuz olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Nitel araştırmada elde edilen bulgular da nicel araştırmada elde edilen bulgularla 

benzerlik göstermektedir. Başka bir ifadeyle nitel araştırma sonucunda da 

öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik olumsuz davranışlarının olumlu 

davranışlarından daha yüksek frekansta olduğu görülmektedir (Bkz. 16. Tablo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
179 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Düşünceler 
180 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. BAS’a İlişkin Tutuma Bağlı Duygular 
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16. Tablo: BAS’a ilişkin tutuma bağlı tespit edilen davranışlar tablosu 
 

BAS'a İlişkin Tutuma Bağlı Davranışlar  (2C*) 

"Bilgi Arama 
Süreci"ile 
ilgili ana 

kategoriler 
  

                             2C. 1. Olumlu davranışlar                                                     2C. 2. Olumsuz davranışlar 

Olumlu 
davranışlar        

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumlu 
davranışlar        

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsiyet 

Fr
ek

an
s 

Olumsuz 
davranışlar         

ile  
ilgili üst 

kategoriler 

Olumsuz 
davranışlar        

ile  
ilgili alt 

kategoriler 

Öğrenci  
kodu 

Cinsiyet 

Fr
ek

an
s 

K E K E 

BAŞLAMA ϕ ϕ         ϕ ϕ         
KONU 
SEÇİMİ ϕ ϕ         ϕ ϕ         

ÖN  
ARAŞTIRMA ϕ ϕ         ϕ ϕ         

ODAK  
OLUŞTURMA ϕ ϕ         ϕ ϕ 

        

BİLGİ 
TOPLAMA     

Öğrenci-
lerin 
tamamı 

16 11 27 
2C. 2. 5. 1.  
Bilgi kaynakları ve 
kanalları 

2C. 2. 5. 1. 1.  
Yetersiz düzeyde 
bilgi toplama 

Öğrenci-
lerin 
tamamı 

16 11 27 

2C. 2. 5. 1. 2. 
Kütüphane 
kullanımı 

Ö1, Ö2, Ö4, 
Ö5, Ö6, 
Ö10, Ö13, 
Ö14, Ö15, 
Ö18, Ö20, 
Ö21, Ö26, 
Ö28 

9 5 14 

TAMAMLAMA 

2C. 1. 6. 1.  
İntihal   

Ö9,Ö11, 
Ö12,Ö14, 
Ö15, Ö16, 
Ö18, Ö19, 
Ö21, Ö22, 
Ö23, Ö24, 
Ö25, Ö26, 
Ö27, Ö28 

7 9 16 
2C. 2. 6. 1. 
Sentezleme-
Yazma 

  

Ö1, Ö4, Ö8, 
Ö9, Ö10, 
Ö15, Ö16, 
Ö19,  Ö20, 
Ö23, Ö24, 
Ö25, Ö27, 
Ö28 

6 8 14 

2C. 1. 6. 2. 
Araştırmadan 
Vazgeçmeme 

  
Ö9, Ö20,  
Ö21, Ö22, 
Ö27, Ö28 

5 1 6 

2C. 2. 6. 2.  
İntihal   

Ö1, Ö2, Ö4, 
Ö6, Ö10, 
Ö13, 
Ö15, Ö16, 
Ö19, Ö20, 
Ö21, Ö22, 
Ö24, Ö25, 
Ö27, Ö28 

10 6 16 

2C. 2. 6. 3.  
Araştırmadan 
vazgeçme 

  
Ö2, Ö11, 
Ö13, Ö23, 
Ö26 

3 2 5 

DİĞER 
2C. 1. 7. 1.  
Aracıların 
rolü 

  

Ö3, Ö4, 
Ö9, Ö18, 
Ö22, Ö25, 
Ö26 

5 2 7 

2C. 2. 7. 1.  
Araştırma ödevi 

  

Ö1, Ö2, Ö5, 
Ö8, Ö9, 
Ö12, Ö15, 
Ö16, Ö18, 
Ö20, Ö22, 
Ö28 

7 5 12 

2C. 2. 7. 2.  
Aracıların rolü 

  
Ö25, Ö28 0 2 2 

 
* Özet Kod Şeması’nda "tutuma bağlı davranışlar" ile ilgili tanımlanan kodları ifade etmektedir. (Bkz. 
6. Ek) 
**BAS’ın ilgili aşamasına ilişkin herhangi bir kod ve kategori tespit edilmediğini belirtmek için “ϕ” 
işareti kullanılmıştır. 
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Aşağıda, BAS’a ilişkin tutuma bağlı davranışlar ile ilgili bulgular, altı süreç 

aşaması ve “diğer” kategorisi altında olumlu ve olumsuz davranışlar olmak üzere iki 

ayrı başlıkta ele alınmış ve yorumlanmıştır.  

 

IV. 1. 2. 3. 1. Başlama 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu ve olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 1. 1. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumlu davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 1. 2. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “başlama” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi bir 

olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 2. Konu Seçimi 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu ve olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 
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IV. 1. 2. 3. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 3. Ön Araştırma 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu ve olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 3. 1. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumlu davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 3. 2. BAS’ın Ön Araştırma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “ön araştırma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı herhangi 

bir olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 
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IV. 1. 2. 3. 4. Odak Oluşturma 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumlu ve olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. 

Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 4. 1. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumlu Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumlu davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 

Olumsuz Davranışlar 

Bilgi arama sürecinin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutuma bağlı 

herhangi bir olumsuz davranış tespit edilmemiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

 

IV. 1. 2. 3. 5. Bilgi Toplama 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin “bilgi 

toplama” aşaması ile ilgili, hem olumlu hem de olumsuz davranışlar tespit edilmiştir. 

(Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek).  

16. Tablo incelendiğinde, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı düşüncelerde181 ve duygularda182 olduğu gibi, “bilgi toplama” aşamasına ilişkin 

tutuma bağlı davranışların da olumludan ziyade ağırlıklı olarak olumsuz olduğu  

                                                           
181 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama (Düşünce) 
182 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. Bilgi Toplama (Duygu) 
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görülmektedir. Nitel (görüşme) araştırma sonucunda bilgi arama sürecinin “bilgi 

toplama” aşamasına ilişkin tespit edilen tutuma bağlı davranış ile ilgili bulgular, nicel 

verilerden elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında, “bilgi toplama” aşaması ile ilgili 

tutuma bağlı düşüncelerde ve duygularda olduğu gibi nicel183 verilere göre 

öğrencilerin “bilgi toplama ve tamamlama”184 alt boyutuna ilişkin tutumlarının 3,41 

ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Ancak yine de 3,41 değeri, 3,40-4,19 

arasında ve alt sınıra yani orta düzeye yakındır.). 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

davranışlar ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 3. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre 

öğrencilerin tamamı, sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

davranış sergilemektedir. Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili elde edilen bu 

bulgu ile sürecin yine aynı aşamasında “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını kullanma” 

ile ilgili doğru kavramlar185 alt kategorisine ilişkin elde edilen bulgular arasında 

etkileşim olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle “bilgi toplama” aşaması ile ilgili 

doğru kavramlara sahip olan öğrencilerin aynı zamanda “bilgi toplama” ya yönelik 

olarak tutuma bağlı olumlu davranış gösterdikleri söylenebilir. Fakat, “bilgi toplama” 

aşaması ile ilgili doğru kavramlara ilişkin elde edilen bulgular başlığında da yer 

                                                           
183 Ayrıca bkz. “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar”/19. Tablo 
184 Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. “III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik 
Çalışması/ III. 3. 3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama”. 
185 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar/1. “Bilgi 
kaynaklarını ve kanallarını kullanma” ile ilgili doğru kavramlar (1A5. 1. 2) 
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verildiği ve açıklandığı üzere, öğrencilerin tamamı araştırma konuları hakkında bilgi 

toplarken çeşitli kaynak ve kanalları kullandıklarını belirtmiş olmalarına ve çeşitli 

bilgi kaynaklarından yararlanma konusunda doğru kavramlara sahip olmalarına 

rağmen, tür olarak kullandıkları kaynak çeşidinin ve kanalının oldukça sınırlı olduğu 

belirlenmiştir. Bulguya ilişkin açıklamalara tezin “IV. 1. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi 

Toplama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar” başlığında, “1. “Bilgi kaynaklarını ve 

kanallarını kullanma” ile ilgili doğru kavramlar (1A5. 1. 2)” alt başlığı içerisinde 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

Görüşmeden elde edilen verilere göre, BAS’ın “Bilgi toplama” aşaması ile 

ilgili “Bilgi kaynakları ve kanalları” na yönelik tutuma bağlı olumsuz davranış tespit 

edilmiştir. 

 

1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 

(2C. 2. 5. 1) 

16. Tablo’de de görüldüğü gibi “Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili 

tutuma bağlı iki farklı olumsuz davranış belirlenmiştir. Tespit edilen bu olumsuz 

davranışlar aşağıdaki iki alt kategori altında sınıflandırılmıştır: 

1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” (2C. 2. 5. 1. 1) 

1. 2. “Kütüphane kullanımı” (2C. 2. 5. 1. 2) 

Aşağıda bu iki alt kategori ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 
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1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 

(2C. 2. 5. 1. 1) 

Görüşmeden elde edilen bulgular, öğrencilerin tamamının sürecin “bilgi 

toplama” aşamasında “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranış sergilediklerini göstermiştir (Bkz. 16. Tablo). Görüşme 

doğrultusunda elde edilen bulgulara göre, bu olumsuz tutum ile “İnternet ve 

elektronik kaynaklar”186 a ilişkin tutuma bağlı olumlu düşünce; “kütüphane”187 ile 

ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce; “bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünce188 ve duygu189; “Araştırma ödevi”190 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünce; “odak oluşturma”191 ve “bilgi toplama”192 aşamaları ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duygu; “kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu193 ve 

davranış194; “Araştırmanın orijinalliği”195, “Basılı ve elektronik kaynak 

kullanma”196, “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama”197; “Konu 

                                                           
186 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Düşünceler/1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A.1.5.1.1) 
187 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
188 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/ 1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 5. 1. 2) 
189 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1. 2) 
190 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler/1.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler (2A. 2. 7. 1) 
191 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 4. 2. BAS’ın Odak Oluşturma Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
192 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
193 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/1. 1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1) 
194 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 1. 2) 
195 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Araştırmanın orijinalliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B2. 1) 
196 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 2. 
“Basılı ve elektronik kaynak kullanma” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 2) 
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başlıklarının yanlış yorumlanması”198,“Bilginin-bilgi kaynağının güncelliği”199, 

“İnternet”200 ve “Kütüphane”201 ile ilgili kavram yanılgıları arasında etkileşim 

olduğu tespit edilmiştir. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranış ile belirtilen unsurlar arasındaki etkileşime ilişkin açıklamalara ve 

öğrenci yorumlarına ilgili başlıklarda detaylı olarak yer verildiği için burada tekrar 

edilmemiştir. 

“Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa 

ilişkin tespit edilen bu bulgu, araştırmada tespit edilen diğer nitel bulgularda olduğu 

gibi kavram, tutum, düşünce arasındaki karmaşık yapıyı, birbirleri arasındaki 

etkileşimi ve öğrencilerin bilgi arama süreçlerini nasıl etkilediğini göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

 

1. 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 

5. 1. 2) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin bazıları sürecin “bilgi 

toplama” aşamasında “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranışa sahiptir (Bkz. 16. Tablo).  

“Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa  

                                                                                                                                                                     
197 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2)/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 
yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2. 1) 
198 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. “Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2)/2. 2. “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2. 2) 
199 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/3. 
“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5.3) 
200 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 3. 
“İnternet” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 3) 
201 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 4. 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 4) 
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ilişkin tespit edilen bulgularda olduğu gibi öğrencilerin, “Kütüphane kullanımı” na 

ilişkin tutuma bağlı olumsuz davranışlarında da, kavramlarının (kavram 

yanılgılarının), tutuma bağlı düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının etkili 

olabildiği görülmüştür. Bu doğrultuda “Kütüphane kullanımı” na ilişkin tutuma bağlı 

olumsuz davranış ile “kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünce202,“Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygu, “İnternet ve 

elektronik kaynaklar”203 a ilişkin tutuma bağlı olumlu düşünce, “Araştırma ödevi”204 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce, “Yetersiz düzeyde bilgi toplama”205 ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz davranış,“Aracıların rolü”(kütüphaneciler) ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz düşünceler206 ve tutum dışı düşünceler; “internet”207 ve 

“kütüphane”208 ile ilgili kavram yanılgısı arasında etkileşim olduğu söylenebilir.  

“Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış ile yukarıdaki 

paragrafta belirtilen ilişkiler ilgili başlıklarda öğrenci örnekleriyle birlikte ayrıntılı 

olarak açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir. Ancak tezin tamamında nitel 

yöntemlerle tespit edilen bulgularda olduğu gibi, “Kütüphane kullanımı” ile ilgili 

                                                           
202 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Olumsuz Düşünceler/1. 1. 
“Kütüphane” ile ilgili olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
203 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Düşünceler/1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A.1.5.1.1) 
204 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler/1.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler (2A. 2. 7. 1) 
205 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 
5. 1. 1) 
206 Ayrıca bkz. “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler ve IV. 1. 2. Tutum Dışı 
Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan düşünceler 
(Diğer) 
207 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1)/1. 3. “İnternet” ile ilgili kavram 
yanılgıları (1B5. 1. 3) 
208 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
kaynakları ve kanalları” ile ilgili kavram yanılgıları (1B5. 1)/1. 4. “Kütüphane” ile ilgili kavram 
yanılgıları (1B5. 1. 4) 
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tutuma bağlı olumsuz davranışa ilişkin tespit edilen bulgularda da kavram, tutum ve 

düşünce arasındaki etkileşim açıkça görülmektedir. 

 

IV. 1. 2. 3. 6. Tamamlama 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgulara göre, bilgi arama sürecinin “bilgi 

toplama” aşamasında olduğu gibi sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili de hem 

olumlu hem de olumsuz davranışlar tespit edilmiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek).  

Nitel araştırma sonucunda bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasına 

ilişkin tespit edilen tutuma bağlı davranış ile ilgili bulgular, nicel verilerden elde 

edilen bulgularla karşılaştırıldığında, “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı 

düşüncelerde ve duygularda olduğu gibi nicel209 verilere göre öğrencilerin “bilgi 

toplama ve tamamlama”210 alt boyutuna ilişkin tutumlarının 3,41 ve yüksek düzeyde 

olduğu görülmektedir (Ancak yine de 3,41 değeri, 3,40-4,19 arasında ve alt sınıra 

yani orta düzeye yakındır.). 

Sürecin “tamamlama” aşaması ile ilgili tespit edilen olumlu ve olumsuz 

davranışlar ilerleyen iki başlıkta açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 3. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

Görüşmeden elde edilen verilere göre, BAS’ın “Tamamlama” aşaması ile 

ilgili iki kategoride değerlendirilebilen tutuma bağlı olumlu davranış tespit edilmiştir 

                                                           
209 Ayrıca bkz. “IV. 2. 2. 1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar”/19. Tablo 
210 Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. “III. 3. 3. 2. Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği’nin Geçerlik 
Çalışması/ III. 3. 3. 2. 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama”. 
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(Bkz. 16. Tablo, 6. Ek). Tespit edilen bu olumlu davranışlar aşağıdaki iki kategoride 

sınıflandırılmıştır: 

1. “İntihal” (2C. 1. 6. 1) 

2. “Araştırmadan vazgeçmeme” (2C. 1. 6. 2) 

Aşağıda bu iki kategori ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 

 

1. “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 6. 1) 

Görüşmede elde edilen verilere göre öğrencilerin çoğunluğunun “İntihal” ile 

ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergiledikleri görülmüştür (Bkz. 16. Tablo).  

“İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışa ilişkin tespit edilen bulgular, 

öğrencilerin “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergilemelerinde 

“İntihal”211 ile ilgili doğru kavramlara sahip olmalarının etkili olduğu söylenebilir. 

“İntihal” ile ilgili bu bulgu ilgili başlıkta [2. “İntihal” ile ilgili doğru kavramlar 

(1A6. 2)] öğrenci örnekleriyle birlikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

“İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışa ilişkin tespit edilen bir diğer 

önemli bulguda da, öğrencilerin “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış 

sergilemelerinde, öğrencilerin “İntihal” konusunda öğretim üyelerine yönelik tutuma 

bağlı olumlu düşünceye sahip olmalarının etkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgu hem 

“2. “İntihal” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 2)” hem de “2. “Aracıların rolü”212 ile 

ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 2)” başlığında detaylı bir şekilde ele 

alındığı için burada tekrar yer verilmemiştir.  

                                                           
211  Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar/2. “İntihal” 
ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 2) 
212 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 2) 
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2. “Araştırmadan vazgeçmeme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 

6. 2.) 

16. Tablo’de görüldüğü üzere bazı öğrenciler “Araştırmadan vazgeçmeme” 

ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergilemektedir. Görüşmeden elde edilen 

verilere göre bu öğrenciler, bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşaması ile ilgili 

tutuma bağlı olumlu veya olumsuz duyguya sahip olsalar da araştırma ödevini 

tamamlamaktan vazgeçmemektedirler. Başla bir ifadeyle öğrenciler süreçten tatmin 

olsalar da olmasalar da ödevi tamamlamaktan vazgeçmemektedir. “Araştırmadan 

vazgeçmeme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergileyen bu öğrenciler bu 

davranışlarının nedenini bireysel özelliklerine bağlamışlardır. Öğrencilerin bu 

yöndeki yorumları “Araştırmadan vazgeçmeme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu 

davranış ile tutum dışı düşüncelerde “diğer” kategorisi altında değerlendirilen 

“Bireysel özellikler”213 arasındaki etkileşimi göstermektedir. Aşağıda bu yöndeki 

bazı öğrenci yorumlarına yer verilmiştir: 

 

“Sıkıntı yaşadığımda araştırmaktan vazgeçmem. Tek kötü yanım bu, inatçıyım. Bu 
ödev bana verildiyse ben bunu yapabilirim.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Ödevi teslim ettiğimde büyük ihtimalle kendi planladığım gibi araştırmamı 
yaptıysam mutlu olurum ama kafamdaki gibi bilgilere ulaşamadığımda beni tatmin 
etmiyor. Vazgeçmem bu noktada bulana kadar devam ederim. Ama ödev süresi 
yaklaştıkça, tatmin olmasam da o zamana kadar bulduklarımı hazırlayıp veririm. 
Çünkü tekrar geri dönüp sıfırdan başlamaktan daha kolay olur benim için.” (Ö21, 3, 
11, 4) 

 

                                                           
213 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS 
kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer)/5. “Bireysel özellikler” ile ilgili tutum dışı 
düşünceler 
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“Araştırmadan vazgeçmeme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışa ilişkin 

tespit edilen bu bulgu, Kuhlthau (1994, 1996)’nun çalışmasında elde ettiği bulguya 

göre farklılık göstermektedir. Çünkü Kuhlthau, öğrencilerin sürecin en çok “Ön 

araştırma” aşamasında zorladığını ve öğrencilerin bazılarının bu noktada konularını 

bırakmak istediklerini ortaya çıkarmıştır. Fakat bu araştırmada öğrenciler 

araştırmadan vazgeçme veya vazgeçmeme ile ilgili durumlarını sürecin 

“tamamlama” aşamasında değerlendirmiş ve bu yönde görüş bildirmişlerdir. Bununla 

birlikte Türkiye’deki öğrenciler BAS’ı, Kuhlthau’un modelindeki sırada 

gerçekleştirmediği için (Bkz. IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle 

İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel Bulgular ve Yorumlar) Kuhlthau’nun “Ön araştırma” 

aşaması ile ilgili tespit ettiği bulgular, bu tez çalışmasında elde edilen bulgularla 

örtüşmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 3. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonunda elde edilen verilere göre, BAS’ın 

“Tamamlama” aşaması ile ilgili üç kategoride değerlendirilebilen tutuma bağlı 

olumsuz davranış tespit edilmiştir (Bkz. 16. Tablo, 6. Ek). Tespit edilen bu olumsuz 

davranışlar aşağıdaki üç kategori altında sınıflandırılmıştır: 

1. “Sentezleme/Yazma” (2C. 2. 6. 1) 

2. “İntihal” (2C. 2. 6. 2) 

3.  “Araştırmadan vazgeçme” (2C. 2. 6. 3) 

Aşağıda bu üç kategori ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 
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1. “Sentezleme-Yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar  

(2C. 2. 6. 1) 

Görüşme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öğrencilerin 

bilgi arama sürecinin “tamamlama” aşamasında değerlendirilen “Sentezleme-yazma” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış sergiledikleri tespit edilmiştir (Bkz. 16. 

Tablo).  

“Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa ilişkin tespit 

edilen bulgular ile sürecin “konu seçimi” aşamasında değerlendirilen “Özgürlük”214 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce, “tamamlama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz duygu, “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce215 ve 

duygu216, “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce217 ve duygu218 

arasında etkileşim olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda “Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa 

sahip bazı öğrencilerin aynı zamanda “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünceye de sahip oldukları tespit edilmiştir. “Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı  

olumsuz düşünceye ilişkin bulguların açıklandığı başlıkta da yer verildiği üzere bu 

öğrenciler araştırma konularını kendileri seçemedikleri, öğretim üyesi tarafından 

verilen ödevleri dayatma olarak algıladıkları için ödevi yapma isteği duymamakta ve  

                                                           
214 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler(2A. 2. 2. 2) 
215 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/2. 
.“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
2) 
216 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular(2B. 2. 7. 2) 
217 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/1. 
.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
218 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1 
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ödevi yapmayı son birkaç güne bırakmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler bu ödevleri 

kopyala yapıştır tarzında, araştırma konusu hakkında önceden sahip oldukları 

bilgilerle zihinsel bir sentezleme sürecini gerçekleştirmeden sadece not almak 

kaygısıyla üstünkörü yaptıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda bu yöndeki birkaç 

öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Başta da söylediğim gibi not almak hedef olduğu için, örn; ne kadar özgür 
bıraktıklarını söyleseler de, örneğin; coğrafyayı beşeri ya da fiziki yönden düşünen 
hocalara göre hangisi hangi düşünceye yakınsa ödevi de onların düşüncesine göre 
yazıp veriyorum, iyi not alabilmek için. Bu yüzden de özgün bir çalışma olmuyor.” 
(Ö20, 1, 5, 4) 
 

“…hoca verdiğinde ödevi son gün yapıyorum” (Ö23, 1, 2, 2) 

 

“Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa sahip bazı 

öğrencilerin de aynı zamanda “Aracıların rolü”(Öğretim üyesi) ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünce ve duyguya sahip oldukları belirlenmiştir. Bu öğrenciler ödevleri 

öğretmenlerinin okuduklarına inanmadıkları için ya da ödevleri öğretmenlerin kendi 

çalışmaları için kullandıklarını düşündükleri için araştırma ödevlerini üstünkörü 

yaptıklarını ve özenmediklerini ifade etmişlerdir. Aşağıda birkaç öğrenci yorumuna 

yer verilmiştir:  

 

“…hani bilirsiniz ya hoca okumuyor diye şeyler duyduğunuzda siz de üzerine 
düşmüyorsunuz.” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

“…hoca kendi konusunu, kendi araştırması, çalışması olan bir konuyu bize ödev gibi 
veriyor ve biz bunu anladığımızda aslında içimizden yapmak gelmiyor ve üstünkörü 
bir ödev çıkıyor sonuçta. Biz böyle olduğunda hoca kesin ödevi baştan sona 
okumayacak diye düşünüyoruz.” (Ö24, 1, 2, 2) 
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“Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa ilişkin tespit 

edilen bulgularla ilgili bir diğer önemli bulgu da “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz düşünce ve duygu arasında etkileşim ile ilgili olmuştur. “Sentezleme-

yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış ile “Araştırma ödevi” ile ilgili 

tutuma bağlı olumsuz düşünce ve duygu arasındaki etkileşim ile ilgili elde edilen 

bulgular “IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 

düşünceler” ve “IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz duygular” başlıklarında öğrenci görüşleriyle birlikte ayrıntılı olarak 

açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir. 

“Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa ilişkin tespit 

edilen bulgularla ilgili bir diğer bulgu da tutum dışı düşüncelerde değerlendirilen 

“Araştırma ödevinin niteliği”219 ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin bulgular 

arasındaki etkileşim ile ilgili olmuştur. Bu bulguya göre bazı öğrenciler araştırma 

ödevlerinin sadece verilmek için verilen ödevler olduğunu düşündükleri için 

ödevlerini sentezleme ve yazma aşamasında da özenmediklerini, ödevi yapma 

konusunda istekli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda bir öğrenci yorumuna yer 

verilmiştir: 

 

“Bazen sadece verilmiş olmak için verilen ödevler, bizim de kopyala yapıştır tarzı 
yaptığımız ödevler oluyor.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

“Sentezleme-yazma” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa ilişkin tespit 

edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, tutum ile ilgili tespit edilen diğer 

                                                           
219 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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bulgularda olduğu gibi hem kavram (kavram yanılgıları), tutum ve tutum dışı 

düşünce arasında önemli etkileşimlerin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

öğrencilerin sentezleme ve yazma sürecinde tutumun üç öğesinin de (düşünce-

duygu-davranış) etkili olduğu söylenebilir. Bu bulgularda Kavram, Tutum ve 

Düşünce arasındaki karmaşık yapıyı sergilemesi bakımından ayrıca önemlidir. 

 

2. “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 6. 2) 

Görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öğrencilerin “İntihal” 

ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergiledikleri tespit edilirken bazı öğrencilerin 

de tutuma bağlı olumsuz davranış sergiledikleri belirlenmiştir (Bkz. 16. Tablo). Bu 

bulgu ile ilgili elde edilen en önemli bulgu, “İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranış sergileyen öğrencilerin tamamının aynı zamanda “İntihal” ile ilgili kavram 

yanılgılarına da sahip olmalarıdır. Bu bulguya göre İntihal” ile ilgili kavram 

yanılgılarının öğrencilerin tutuma bağlı davranışlarını da etkileyebildiği söylenebilir. 

“İntihal” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış ile İntihal” ile ilgili kavram 

yanılgıları arasındaki ilişki ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile birlikte ayrıntılı 

olarak açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir220. 

 

3. “Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 

6. 3) 

Görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda bazı öğrencilerin 

“Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranış sergiledikleri tespit 
                                                           
220 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/2. 1. 
“İntihal” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2) ve IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin 
Kavram Yanılgıları/2. 2. “Ödevin sunum şekli” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 2. 2) 
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edilirken bazı öğrencilerin de tutuma bağlı olumsuz davranış sergiledikleri 

belirlenmiştir (Bkz. 16. Tablo).  

“Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar ile ilgili 

elde edilen bulgularla “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünceler221 ve duygular222 arasında önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 

ilişkili bulgular ilgili başlıklarda öğrenci görüşleriyle birlikte yer verildiği için burada 

tekrar edilmemiştir. 

“Araştırmadan vazgeçme” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar ile ilgili 

tespit edilen bir diğer bulgu da “Araştırma ödevinin niteliği”223 ile ilgili tutum dışı 

düşüncelere ilişkin bulgular arasındaki etkileşim ile ilgili olmuştur. Bu bulguya göre 

bazı öğrenciler araştırma ödevlerinin sadece verilmek için verilen ödevler olduğunu 

düşündükleri için ödevlerini sentezleme ve yazma aşamasında da özenmediklerini, 

ödevi yapma konusunda istekli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda bir öğrenci 

yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Bazen sadece verilmiş olmak için verilen ödevler, bizim de kopyala yapıştır tarzı 
yaptığımız ödevler oluyor.” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

 

 

 

                                                           
221 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler/1.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
düşünceler (2A. 2. 7. 1) 
222 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 
223 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 7. BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer) 
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IV. 1. 2. 3. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Davranışlar (Diğer) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre BAS’a ilişkin düşünceler ve duygular 

ile ilgili tespit edilen bulgularda olduğu gibi, BAS kapsamında yer almayan “diğer” 

kategorisinde tutuma bağlı hem olumlu hem de olumsuz davranışlara ilişkin 

bulgulara da ulaşılmıştır. (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). Aşağıda “diğer” kategorisi 

altında tespit edilen olumlu ve olumsuz davranışlar ayrı başlıklarda ele alınıp 

açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 2. 3. 7. 1. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu 

Davranışlar 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı aşağıda sunulan bir olumlu davranış 

tespit edilmiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

1. “Aracıların rolü” (2C. 1. 7. 1) 

“Diğer” kategorisine ilişkin tespit edilen olumsuz davranış aşağıda 

değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

1. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu 

davranışlar (2C. 1. 7. 1) 

Nitel bulgulara göre bazı öğrencilerin “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı 

olumlu davranış sergiledikleri belirlenmiştir (Bkz. 16. Tablo). Bu öğrencilerin ortak 

eğilimleri, bilgi arama sürecinde gereksinim duyduklarında, eğer özellikle öğretim 

üyelerine ve kütüphanecilere yönelik tutuma bağlı olumlu düşünceye ve duyguya 

sahiplerse yardım isteme şeklinde olmaktadır. Bu bulgu “Aracıların rolü” ile ilgili 
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tutuma bağlı olumlu davranış ile tutuma bağlı olumlu düşünce224 ve duygu225 

arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir. İlgili başlıklarda bu ilişki 

öğrenci görüşleri ile birlikte sunulduğu için burada ayrıca yer verilmemiştir. 

 

IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz 

Davranışlar 

“Diğer” kategorisine ilişkin tutuma bağlı aşağıda sunulan iki olumsuz 

davranış tespit edilmiştir (Bkz. 16. Tablo ve 6. Ek). 

1. “Araştırma ödevi” (2C. 2. 7. 1) 

2. “Aracıların rolü” (2C. 2. 7. 2) 

Aşağıda bu iki kategori ayrı başlıklarda ele alınıp açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 1) 

Nitel bulgulara göre bazı öğrencilerin “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz davranış sergiledikleri belirlenmiştir (Bkz. 16. Tablo).  

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre “Araştırma ödevi” ne ilişkin tespit 

edilen bulgular ile yine “Araştırma ödevi” ile ilgili tespit edilen tutuma bağlı 

olumsuz düşünce226 ve duygu227 ile ilgili bulgular arasında oldukça önemli 

etkileşimler olduğu görülmüştür. Bu ilişkili bulgular belirtilen ilgili başlıklarda 

                                                           
224 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu Düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 2) 
225 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumlu Duygular/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 2) 
226 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/1. 
.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
227 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 
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öğrenci görüşleriyle birlikte ayrıntılı olarak açıklandığı için burada tekrar 

edilmemiştir. Aynı şekilde “Araştırma ödevi” ne ilişkin tespit edilen bulgular ile 

“Araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı228, ““Özgürlük”229 ile ilgili tutuma 

bağlı olumsuz düşünce, “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” 230ile ilgili de tutuma bağlı 

olumsuz davranış, “Aracıların rolü” ile ilgili tutum dışı231 ve tutuma bağlı olumsuz 

düşünce232 ve duygu233 arasında da ilişki olduğu tespit edilmiş ve bu ilişkilere ilişkin 

bulgular da ilgili başlıklarda ayrıntılı olarak açıklandığı için burada ayrıca 

açıklanmamıştır. 

 

2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı 

olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 2) 

Nitel bulgulara göre çok az öğrencinin “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz davranış sergiledikleri belirlenmiştir (Bkz. 16. Tablo). Bu öğrencilerin ortak 

eğilimi, bilgi arama sürecinde gereksinim duyduklarında, eğer özellikle öğretim 

üyeleri ve kütüphaneciler ile olumsuz deneyim yaşamışlar ise yardım istememe 

şeklinde olmuştur . Bu bulgu “Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

                                                           
228 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma 
ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
229 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. “Özgürlük” ile ilgili Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler 
230 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar 
231 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/ IV. 1. 2. 7. BAS 
kapsamında yer almayan düşünceler (Diğer) 
232 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı düşünceler (Diğer)/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler 
233 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
duygular/2. “Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
duygular. 
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davranış ile tutuma bağlı olumsuz düşünce234 ve duygu235 arasındaki ilişkiyi 

göstermesi bakımından önemlidir. Aşağıda bir öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Bana yardım etmeyen kütüphaneciden bir daha yardım istemem.” (Ö28, 4, 13, 4) 
 

                                                           
234 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
2) 
235 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular/2. 
“Aracıların rolü” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular(2B. 2. 7. 2) 
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IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar 

Bu başlıkta araştırmada incelenen üçüncü içsel öğe Düşünceler (tutum dışı 

düşünceler) ile ilgili elde edilen bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. 

Tutum dışı düşünceler, öğrencilerin tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi 

tutum nesnesine (bilgi arama süreci) yönelik tepki eğilimlerini içermemektedir. 

Tutum dışı düşünceler tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi belirli bir yargı 

içermeyen öğrenci görüşlerine dayanmaktadır.  

Araştırmada ortaya çıkarılan tutum dışı düşünceler Kuhlthau (1983, 

1996)’nun modelinde ortaya çıkan düşüncelerle benzerlik göstermektedir. Aşağıda 

başlıklarda açıklanacağı üzere örneğin, görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin 

çoğunluğu Kuhlthau’nun araştırmasında olduğu gibi konu seçimini ilgi alanlarına, 

konu hakkında daha önceden bilgi sahibi olup olmamalarına ve kolay bilgi elde 

edebilecekleri konulara göre seçmek istediklerini ifade etmişlerdir. 

Kavramlar, kavram yanılgıları ve tutumlar ile ilgili bulguların 

yorumlanmasında olduğu gibi düşünceler ile ilgili nitel ve nicel bulguların 

yorumlanmasında da ilişkisel bağlar kurulmuştur. Düşünceler ile ilgili elde edilen 

bulgulara göre düşünceler ile doğru kavramlar arasında daha çok bağlantı olduğu 

tespit edilirken, kavram yanılgıları ile tutumlar arasında daha zayıf ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Aynı zamanda düşünceler ile doğru kavramların bilgi arama 

süreçlerinde daha az etkili olduğu söylenebilir. Fakat yine de bilgi arama sürecinde 

tutum dışı düşüncelerin ve doğru kavramların, kavram yanılgılarından ve 

tutumlardan ne kadar etkili olup olmadığını kesin bir şekilde açıklamak mümkün 

değildir. Süreçlerde hangi öğenin daha etkin olduğunu belirlemek için Cheng 
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(2004)’in araştırmasında olduğu gibi korelasyon analizinin veya uygun başka 

yöntemlerin kullanılarak araştırılmasına gereksinim vardır. 

Tutum dışı düşünceler ile ilgili bulgularda da yarı yapılandırılmış görüşmeye 

katılan öğrenci görüşlerine yer verilirken, “IV. 1. Nitel Veriler İle İlgili Bulgular ve 

Yorumlar” başlığında detaylı bir şekilde açıklanan öğrenci, fakülte, bölüm ve sınıf 

kodlamasına bağlı kalınmıştır.  

Kavramlar ve tutumlar ile ilgili verilerin kodlanmasında olduğu gibi, 

düşünceler de Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşaması altında sınıflandırılmıştır. 

Aynı şekilde Kuhlthau’nun BAS modelinin altı aşamasında değerlendirilemeyen, 

fakat bilgi arama süreçleri açısından önemli ve göz ardı edilemeyecek bulgular da 

“diğer” kategorisi altında sınıflandırılmıştır (Bkz. 6. Ek). Düşünceler ile ilgili elde 

edilen bulgular, kavramlar ve tutumlar ile ilgili bulguların yorumlanmasında olduğu 

gibi öğrencilerin görüşleri temel alınarak ve ilgili literatürle de desteklenerek 

açıklanmıştır.  

 

IV. 1. 3. 1. Başlama 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda sürecin “başlama” aşaması ile ilgili, 

1. “Anlama/Anlamlandırma” (3. 1. 1) 

2. “Önceki deneyimler” (3. 1. 2) ile ilgili düşünceler olmak üzere iki temel 

tutum dışı düşünce tespit edilmiştir (Bkz. 6. Ek). 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre sürecin “başlama” aşaması ile ilgili 

tutum dışı düşünceler ile yine sürecin “başlama” aşaması ile ilgili doğru kavramlar 

arasında oldukça yakın benzerlik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ilişkinin nedeni 
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öğrencilerin doğru kavramlara ilişkin görüşlerinin aynı zamanda düşüncelerini de 

yansıtmasına bağlanabilir. 

Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili tespit edilen tutum dışı düşünceler ve 

doğru kavramlar arasındaki ilişki tezin kavramlar ile ilgili bulguların yorumlandığı 

başlıkta öğrenci görüşleriyle birlikte ayrıntılı olarak açıklandığı ve tezin hacmini de 

arttırmaması için burada tekrar edilmemiştir236. 

 

IV. 1. 3. 2. Konu Seçimi 

Nitel araştırma sonucunda sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili,  

1. “Kişisel ilgi” (3. 2. 1) 

2. “Güncellik” (3. 2. 2) 

3. “Kolay erişilebilirlik” (3. 2. 3) 

4. “Kariyer” (3. 2. 4) 

5. “Nitelik” (3. 2. 5) 

6. “Önceki deneyimler” (3. 2. 6) ile ilgili düşünceler olmak üzere altı tutum 

dışı düşünce tespit edilmiştir (Bkz. 6. Ek). 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre sürecin “başlama” aşaması ile ilgili 

tutum dışı düşüncelerde olduğu gibi “konu seçimi” aşamasına ilişkin tutum dışı 

düşüncelerle yine sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili doğru kavramlar arasında 

benzerlik olduğu görülmüştür237. Bu ilişki “konu seçimi” aşaması ile ilgili doğru 

kavramlara ilişkin bulguların yorumlandığı başlıkta öğrenci görüşleri ile ayrıntılı 

olarak sunulduğu için burada ayrıca yer verilmemiştir.  

                                                           
236 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 1. 1. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 
237 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 
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Araştırmada sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutum dışı düşüncelere 

ilişkin tespit edilen bulgular, Kuhlthau’nun araştırmasında elde ettiği bulguları 

destekler niteliktedir. Kuhlthau (1994:30-40, 1996:42)’nun BAS modelinde de 

öğrenciler konu seçimini genellikle kişisel ilgilerine, ödev gereksinimlerine, bilginin 

erişilebilirliğine ve araştırma için ayrılacak zamana göre seçmektedirler. Bu 

araştırmada Kuhlthau’nun bulgularından farklı olarak öğrenciler konu seçiminde 

bilgi kaynaklarının güncelliğine, mesleki gelişimlerine (kariyer) yönelik olmasına ve 

niteliğine de dikkat etmektedirler. Aşağıda bu yönde birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir. 

 

“Geleceğe yönelik, beni geliştirecek konular olmasını tercih ederim...eğer 
yüksek lisansa devam edeceksem, devam edebileceğim konuları seçmeye 
özen gösteriyorum.” (Ö8, 1, 1, 4) [Kariyer] 

 

“Konu çok basit olmamalı. Beni araştırmaya, bilgilenmeye itecek güçte 
olmalı.” (Ö1, 2, 8, 1) [Nitelik] 

 

Nitel verilerden sürecin “konu seçimi” aşamasına ilişkin “Güncellik” ile ilgili 

tutum dışı düşüncelerle sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin“Bilginin-bilgi 

kaynaklarının güncelliği”238 ile ilgili kavram yanılgısı ve sürecin “bilgi toplama” 

aşamasına ilişkin “güncellik”239 ile ilgili tutum dışı düşünceler arasında da ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya ilişkin açıklamalara kavramlar ve bilgi toplama 

ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin bulguların yorumlandığı başlıkta öğrenci 

görüşleri ile birlikte yer verildiği için burada ayrıca tartışılmamıştır. 

                                                           
238 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/3. 
“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5.3) 
239 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 5. Bilgi 
Toplama 
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Araştırmada sürecin “konu seçimi” aşaması ile ilgili tutum dışı düşüncelere 

ilişkin tespit edilen bulgular Kuhlthau (1994, 1996)’nun BAS modelinin yanı sıra 

literatürdeki diğer bazı araştırmaların bulguları ile de benzerlik göstermektedir. 

Örneğin lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini inceleyen bir diğer araştırmacı 

Valentine (1993) çalışmasında, öğrencilerin araştırma projelerini en az çabayı 

harcayarak ödevi zamanında ve tatmin edici bir şekilde tamamlamak için en kolay 

olan konuyu tercih ettiklerini (bu araştırmada “Kolay erişilebilirlik” ile ilişkilidir) 

ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde Bodi (2002) de, öğrencilerin araştırma konularını 

seçerken konuya ilgilerinin devam edebilmesi için kolay konuları seçme eğiliminde 

olduklarını belirlemiştir. 

 

IV. 1. 3. 3. Ön Araştırma 

BAS’ın “ön araştırma” aşamasına ilişkin herhangi bir tutum dışı düşünce 

tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 3. 4. Odak Oluşturma 

BAS’ın “odak oluşturma” aşamasına ilişkin herhangi bir tutum dışı düşünce 

tespit edilmemiştir. 

 

IV. 1. 3. 5. Bilgi Toplama 

Nitel araştırma sonucunda sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili, 

1.“Bilgi kaynaklarını ve kanallarını seçme kriterleri” (3. 5. 1) ile ilgili tutum 

dışı bir düşünce tespit edilmiştir (Bkz. 6. Ek). Sürecin bilgi toplama aşamasına ilişkin 
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tespit edilen tutum dışı düşünce ile ilgili bulgular aşağıda değerlendirilip 

açıklanmıştır. 

 

1.“Bilgi kaynaklarını ve kanallarını seçme kriterleri” ile ilgili tutum dışı 

düşünceler (3. 5. 1) 

Sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını 

seçme kriterleri” ile ilgili altı tutum dışı düşünce tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 

tutum dışı düşünceler aşağıdaki altı alt kategori altında sınıflandırılmıştır:  

1. “Güvenirlik” (3. 5. 1. 1) 

2. “İlgililik” (3. 5. 1. 2) 

3. “Güncellik” (3. 5. 1. 3) 

4. “Nitelik” (3. 5. 1. 4) 

5. “Nesnellik” (3. 5. 1. 5) 

6. “Bilimsellik” (3. 5. 1. 6) 

7. “Nicelik” (3. 5. 1. 7) 

8. “Kolay erişilebilirlik” (3. 5. 1. 8) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre sürecin “başlama” ve “konu seçimi” 

aşamaları ile ilgili tutum dışı düşüncelerde olduğu gibi “bilgi toplama” aşamasına 

ilişkin tutum dışı düşüncelerle yine sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili doğru 

kavramlar arasında benzerlik olduğu görülmüştür240.  

Yukarıda da görüldüğü üzere tutum dışı düşünceler ile ilgili bulgulara göre 

öğrenciler araştırma ödevleri ile ilgili bilgi toplarken bilgi kaynağının güvenirliğine, 

ilgililiğine, güncelliğine, niteliğine, nesnelliğine, bilimselliğine ve bilgi kaynağının 

                                                           
240 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar 



 

 

440 

diline dikkat etmektedirler. Aşağıda bu yöndeki birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“Bir kaynağın güvenilir olmasına dikkat ederim.” (Ö28, 4, 13, 4) [Güvenirlik] 

 

“Akademik bir ürün olmasına, bilimselliğine dikkat ederim. Referanslarına bakarım. 
Eğer makale kaynak gösterilerek üretilmişse bilimsel bir makaledir.” (Ö25, 4, 13, 4) 
[Bilimsellik] 

 

“Akademik olup olmadıklarına [Bilimsellik], objektif yaklaşıp yaklaşmadıklarına 
[Nesnellik]. Terimlerinin çok sıradan değil, sözcüklerinin daha seçilmiş, konu ile 
ilgili olup olmamasına bakarım [İlgililik].” (Ö26, 1, 7, 3) 

 

Görüşmede “güncellik” ile ilgili elde edilen bulgular ile “Bilginin-bilgi 

kaynaklarının güncelliği”241 ile ilgili kavram yanılgısı, “İnternet ve elektronik 

kaynaklar”242 ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler, “konu seçimi”243 ile ilgili 

tutum dışı düşünceler arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda bu yöndeki bir 

öğrenci görüşü sunulmuştur: 

 

“Seçeceğim konunun güncelliği ve uygulanabilirliği önemlidir…güncel kaynak 
olmasını tercih ederim” (Ö9, 2, 9, 4) 

 

                                                           
241 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/3. 
“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5.3) 
242 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 1. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Düşünceler/1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilgili tutuma bağlı olumlu düşünceler 
(2A.1.5.1.1) 
243 Ayrıca bkz. IV. 1. 3. Tutum Dışı Düşünceler İle İlgili Bulgular ve Yorumlar/IV. 1. 3. 2. Konu 
Seçimi 
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“Bilginin-bilgi kaynaklarının güncelliği” ile ilgili kavram yanılgısı ve 

“İnternet ve elektronik kaynaklar” ile ilişkisine ilgili başlıklarda yer verildiği için 

burada tekrar açıklanmamıştır. 

Sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını 

seçme kriterleri” ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin elde edilen bulgular, 

kavramlar (kavram yanılgıları), tutumlar ve düşünceler arasındaki ilişkiyi göstermesi 

bakımından önemlidir. 

“Bilgi kaynaklarını ve kanallarını seçme kriterleri” ile ilgili tutum dışı 

düşüncelere ilişkin elde edilen bulgular, literatürde daha önceki çalışmaları destekler 

niteliktedir. Örneğin Walraven, Brand-Gruwel ve Boshuizen (2009) ve Biddix, 

Chung ve Park (2011) öğrencilerin web ve internet üzerinde bilgi ararken 

kullandıkları bilgi erişim kriterleri ile ilgili yaptıkları araştırmalarında, öğrencilerin 

bilginin ve bilgi kaynaklarının güvenirliğine, doğruluğuna, miktarına, nesnelliğine, 

ilgililiğine dikkat ettiklerinden bahsettiklerini ancak öğrencilerin bu kriterler 

içerisinde en çok konu ile ilgili olmasına (ilgililik) önem verdiklerini tespit 

etmişlerdir. 

 

IV. 1. 3. 6. Tamamlama 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda sürecin “tamamlama” aşamasına 

ilişkin, 

1.“Araştırmayı bitirmeye karar verme ve yazma” (3. 6. 1) 

2. “Yazma zamanını planlama” (3. 6. 2) ile ilgili tutum dışı iki temel düşünce 

tespit edilmiştir (Bkz. 6. Ek). Sürecin tamamlama aşamasına ilişkin tespit edilen 
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tutum dışı düşünceler ile ilgili bulgular aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip 

açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırmayı bitirmeye karar verme ve yazma” (3. 6. 1) ile ilgili tutum dışı 

düşünceler 

Nitel araştırma ile elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin, Kuhlthau 

(1983, 1994, 1996) BAS modelinde olduğu gibi araştırma konuları ile ilgili 

kaynaklar tekrar etmeye başladığında, ilgili kaynaklar azaldığında ve elde edilen 

kaynakların yeterli olduğunu düşündüklerinde araştırmayı bitirmeye karar verdikleri 

ve yazmaya başladıkları tespit edilmiştir. 

Görüşme sonucunda “Araştırmayı bitirmeye karar verme ve yazma” ile ilgili 

tutum dışı düşüncelere ilişkin elde edilen bulgular ile sürecin “tamamlama” 

aşamasında sınıflandırılan “Araştırmayı bitirme”244 ile ilgili doğru kavramlar 

arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. “Araştırmayı bitirmeye 

karar verme ve yazma” ile ilgili tutum dışı düşünceler ile ilgili öğrenci görüşlerine 

“Araştırmayı bitirme” ile ilgili doğru kavramlara ilişkin bulguların değerlendirildiği 

başlıkta da ayrıntılı olarak verildiği için burada tekrar edilmemiştir. 

 

2. “Yazma zamanını planlama” (3. 6. 2) ile ilgili tutum dışı düşünceler 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğunun araştırma 

ödevlerini ödevin teslim edilme tarihinden birkaç gün önce yazmaya başladıkları 

                                                           
244 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Doğru Kavramlar/3. 
“Araştırmayı bitirme” ile ilgili doğru kavramlar (1A6. 3) 
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tespit edilmiştir. Öğrenciler araştırma ödevlerini yazma zamanını bazı nedenlerden 

dolayı iyi planlayamadıkları ortaya çıkmıştır.  

Nitel araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre “Yazma zamanını 

planlama” ile ilgili “Araştırma ödevi”245 ile ilgili kavram yanılgıları, “Özgürlük”246 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünce, “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünce247, duygu248, “Araştırma ödevi” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

davranış249 ve “tamamlama”250 aşamasına ilişkin tutuma bağlı olumsuz duygular 

arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Örneğin öğrencilerin çoğunluğu özellikle 

araştırma konusunun seçiminde özgür olmadıklarını; araştırma ödevlerinin 

kendilerini araştırmaya sevk edecek kapsam ve nitelikte olmadığını düşündükleri için 

araştırma ödevlerini de genellikle ödev tesliminden son birkaç gün önce yapmaya 

başladıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğrencilerin “bilgi toplama”251 

aşamasında “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama”252 ve “Konu 

başlıklarının yanlış yorumlanması”253 ile ilgili kavram yanılgılarından vb. 

                                                           
245 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma 
ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
246  Ayrıca bzk. IV. 1. 2. 1. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1.“Özgürlük” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 2. 2) 
247 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
248 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
duygular/1.“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular 
(2B. 2. 7. 1) 
249 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 
1) 
250 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
251 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
252 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1.“Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2)/2. 1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi 
yapamama” ile ilgili kavram yanılgısı 
253 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1.“Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2)/2. 2 “Konu başlıklarının yanlış yorumlanması” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2. 2) 
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karşılaştıkları güçlüklerden dolayı, araştırma için ayrılan zamanın çoğunu bilgi 

toplamada ve elde edilen bilgiyi yazma aşamasında kullandıkları için de araştırma 

ödevlerinin yazma zamanını iyi planlayamadıkları tespit edilmiştir. Sürecin 

“tamamlama” aşaması ile ilgili “Yazma zamanını planlama” ya ilişkin tespit edilen 

bu ilişkiler ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile birlikte ayrıntılı olarak açıklandığı 

için burada tekrar edilmemiştir. 

Araştırmada “Yazma zamanını planlama” ya ilişkin tespit edilen bulgular 

literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Örneğin Kuhlthau (1994), 

araştırma ödevleri için ayrılan sürenin genelde yeterli olmadığını ve öğrencilerin 

özellikle konu seçimi ve odak oluşturma aşamalarında zamanlarını iyi kullanmayı 

öğrenmeye gereksinimlerinin olduğunu belirtmiştir. 

Kibar ve diğerleri (2014) de zaman yönetimi ile akademik başarı arasındaki 

ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında öğrencilerin araştırma ödevi için verilen zamanı 

iyi yönetemediklerini ve ödevi yapmayı son birkaç güne bıraktıklarını veya 

teslimden bir gün önce yapmaya başladıklarını belirlemişlerdir. 

“Yazma zamanını planlama” ya ilişkin tespit edilen bir diğer bulgu da 

“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu 

duygular254 ve düşünceler255 arasındaki ilişkinin varlığı olmuştur. Bu ilişki 

yukarıdaki paragrafta sunulan bulguların aksine, eğer öğrenciler araştırma konularını 

kendileri seçmiş256 ise ve ödev ilgi alanlarına ve düzeylerine uygun nitelikte ve 

                                                           
254 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 
255 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 
1) 
256 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 2. 1. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Duygular 
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kapsamda ise araştırmayı yapmaktan keyif aldıklarını ve bir önce araştırmayı yapıp 

ödevlerini yazmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu ilişki ile ilgili elde edilen 

bulgular da ilgili başlıklara öğrenci görüşlerine de yer verilerek ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

 

IV. 1. 3. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutum Dışı Düşünceler (Diğer) 

Yarı yapılandırılmış görüşme sonucunda “diğer” kategorisine ilişkin, 

1. “Araştırma ödevi” (3. 7. 1) 

2. “Bireysel özellikler” (3. 7. 2) 

3. “Aracıların rolü”(3. 7. 3) 

4. “Eğitim alma durumu” (3. 7. 4) ile ilgili tutum dışı dört düşünce tespit 

edilmiştir (Bkz. 6. Ek). “Diğer” kategorisi ile ilgili tespit edilen tutum dışı 

düşüncelere ilişkin bulgular aşağıda ayrı başlıklarda değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

1. “Araştırma ödevi” (3. 7. 1) ile ilgili tutum dışı düşünceler 

“Araştırma ödevi” ile ilgili tutum dışı düşünceler ile ilgili aşağıdaki üç alt 

kategori tespit edilmiştir: 

1. “Araştırma ödevinin verilme sıklığı” (3. 7. 1. 1) 

2. “Araştırma ödevinin niteliği” (3. 7. 1. 2) 

3. “Araştırma ödevi için verilen süre” (3. 7. 1. 3) 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilere ağırlıklı olarak haftalık ve 

aylık ödevler verilmektedir. Öğrencilerin en kapsamlı yaptıkları ödevler bitirme 

tezleri olmaktadır. Ödevlerin verilme sıklığı da dersten derse değişebilmektedir. 

Öğrenciler bazı derslerde sürekli ödev verilirken bazı derslerde de hiç ödev 
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verilmediğini ifade etmişlerdir. Aşağıda bu yönde birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“Bazıları hiç vermiyor. Bazıları her hafta istiyor.” (Ö15, 5, 14, 2) 

 

“Dersten bakarsak bir dersten birinci dönemde iki ödevimiz vardı. Bazı 
dersler var ki hiç ödev verilmiyor.” (Ö24, 1, 2, 2) 

 

“Bu şekilde (kapsamlı) araştırma yöntemleri dersinde yaptığımız bir 
ödevimiz var, bir de bitirme tezimiz var.” (Ö5, 1, 1, 4) 

 

Öğrencilerin çoğunluğu araştırma ödevlerinin niteliğini ve kapsamını yeterli 

bulmamakla birlikte, ödevlerin kendilerini araştırmaya sevk ettiğini belirtmişlerdir. 

Ancak öğrencilerin önemli bir kısmı ödevleri sadece not almak için yapmak zorunda 

oldukları için yaptıklarını, özellikle araştırma konusunu kendileri seçmediler ise 

konu ilgi alanlarına göre değil ise araştırma ödevlerini sadece dersten geçmek için 

zorunluluktan yaptıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin bu yöndeki görüşlerine tez 

kapsamında “Araştırma ödevi”257 ile ilgili kavram yanılgıları, tutuma bağlı olumsuz 

düşünce258, duygu259 ve davranış260 başlıklarında ayrıntılı olarak yer verildiği ve 

açıklandığı için burada tekrar ele alınmamıştır. 

 

 

                                                           
257 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavram Yanılgıları/2. “Araştırma 
ödevi” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
258 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu düşünceler (2A. 1. 7. 
1) 
259 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 1. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumlu duygular (2B. 1. 7. 1) 
260 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 7. 
1) 
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2. “Bireysel özellikler” (3. 7. 2) ile ilgili tutum dışı düşünceler 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bireysel özelliklerinin 

bilgi arama süreçlerinin özellikle “tamamlama” aşamasında etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin sorumluluk, özgüven, pes etmeme, inatçılık gibi bireysel 

özellikleri sayesinde araştırma ödevlerinde sorun yaşasalar dahi araştırmadan 

vazgeçmedikleri belirlenirken, tam tersi özellikler cesaretsizlik, yeniliklere açık 

olmamak gibi bireysel özellikler de sorunlarla karşılaşıldığında araştırma ödevinin 

tamamlanmamasına yol açabilmektedir. Bu yöndeki bazı öğrenci görüşleri aşağıdaki 

gibi olmuştur: 

 

“Yapabilecek miyim korkusu olmuyor. Üzerine düştüğüm yaparım, sorumluluk. 
Üzerime aldığım bir şeyi yaparım…Sıkıntı yaşadığımda araştırmadan vazgeçme. 
Tek kötü yanım bu, inatçıyım.” (Ö20, 1, 5, 4) 

 

“Genel olarak çabuk peseden birisi değilim. O bilgi ya da kaynak işime yaramıyorsa 
başka bir yöne yönelirim ve bitirmeye çalışırım” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

Araştırmada “Bireysel özellikler” ile ilgili tutum dışı düşünceler ile 

“Araştırmadan vazgeçmeme”261 ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışlar arasında 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu iki kategori arasındaki ilişki ilgili başlıkta 

açıklanmıştır.  

Görüşmede “Bireysel özellikler” ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin tespit 

edilen bulgular literatürde daha önceki araştırmaları desteler niteliktedir. Örneğin 

Heinström, Sormunen ve Kaunisto-Laine (2014:1077) araştırmalarında, bilgi arama 

süreçlerinde dikkatli ve disiplinli kişilerin yoğun çalıştıklarını, açık fikirli kişilerin 

                                                           
261 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 6. 1. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumlu 
Davranışlar/1. “Araştırmadan vazgeçmeme” ile ilgili tutuma bağlı olumlu davranışlar (2C. 1. 6. 2.) 
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meraklı olduklarını ve negatif duygulara sahip kişilerin de dikkatlerinin dağınık 

olduklarını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Kuhlthau (1994:41) da açık tutuma sahip 

bireylerin yeni fikirlere de açık olduklarını ve önyargılı davranmadıklarını 

vurgularken, kapalı tutuma sahip bireylerin yeni bilgi ve düşünceleri de 

reddettiklerini vurgulamıştır. Kuhlthau (1994), açık tutuma sahip bireylerin bilgi 

arama sürecinin erken aşamalarına uyum sağlamaya, başka bir ifadeyle araştırma 

konularını seçme ve konuyu yeni bilgi ve düşüncelerle geliştirmeye yatkın olurken; 

kapalı tutuma sahip bireylerin de sürecin son aşamalarına uyum sağladıklarını 

belirtmiştir. 

 

3. “Aracıların rolü”( 3. 7. 3) ile ilgili tutum dışı düşünceler 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre bilgi arama süreçlerinde öğrencilerin 

başvurdukları öncelikli aracılar öğretim üyeleri ve arkadaşları olmaktadır. 

Öğrencilerin süreç boyunca başvurdukları diğer aracıların ise aile bireyleri, 

kütüphaneciler ve alanında uzman araştırmacılar olduğu tespit edilmiştir. Bu yöndeki 

birkaç öğrenci görüşüne aşağıda yer verilmiştir: 

 

“…Mesela o bilgiyi nereden bulduysam daha sonraki araştırmalarımda da oradan 
yararlanıyorum. Bu genelde üniversite hocalarımız oluyor. Gerçekten onlar bilgileri 
daha önce taradıkları için benim işime yarayacak bilgiler de onlarda olduğu için ilk 
önce onlardan başlıyprum genel olarak.” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

“Öncelikle tecrübeli bir arkadaş ya da bir öğretmen seçerim.” (Ö3, 1, 2, 4) 
 

“Arkadaşlarımdan ya da çevremden yardım alırım” (Ö22, 1, 6, 3) 
 

“Mesela konuyu aldım. Başka arkadaşlarıma da sorarım. Onların düşüncelerini 
merak ederim…bu konuda bir araştırmacı kendisine de ulaşmaya çalışırım.” (Ö2, 1, 
1, 4) 
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Tezin “Kuramsal Çerçeve” bölümünde “II. 1. 3. 2. 4. Aracıların Rolü” 

başlığında ayrıntılarına yer verildiği üzere, bu araştırmada “Aracıların rolü” ile ilgili 

tutum dışı düşünceler ile ilgili bulgular, Kuhlthau’nun BAS modeli ile benzerlik 

göstermektedir. Kuhlthau (1983, 1994, 1996), öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde 

rol oynayan aracıları resmi (formal) ve resmi olmayan (informal) olmak üzere iki 

grupta değerlendirmiştir. Kuhlthau resmi aracıları öğretmenler ve kütüphaneciler; 

resmi olmayan aracılar da aile bireyleri, arkadaşlar, meslektaşlar ve alanında uzman 

başka kişiler olarak tanımlamıştır.  

Kuhlthau (1996) bilgi arama süreçlerinde öğrencilerin genelde 

kütüphanecilerden kaynağın yerini bulma konusunda çok sınırlı düzeyde yardım 

istediklerini tespit etmiştir. Görüşmeden “Aracıların rolü” ile ilgili tutum dışı 

düşüncelerde kütüphaneciler ile ilgili elde edilen bulgular da Kuhlthau’nun 

araştırması ile benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada da kütüphaneciler, 

Kuhlthau’nın araştırmasında olduğu gibi bilgi arama sürecinde en az ve sınırlı 

düzeyde yardım istenen aracılar olmuştur. Öğrenciler ağırlıklı olarak 

kütüphanecilerden sadece kütüphanede aradıkları kaynağı bulamadıklarında yardım 

istemektedirler. Aşağıda bir öğrenci görüşü örnek olarak sunulmuştur: 

 

“Kütüphaneciler zaten şöyle orada çalışan insanlar. Bizim araştırdığımız konularda 
çok geniş bilgiye sahip olmayabilir ama kaynağa erişemediğimizde yardım 
istediğimizde örn, kitap ödünç alınmamış ve bu konuda da kitap yerinde değil, orada 
yoksa yoktur diyip yardımcı olamıyorlar.” (Ö9, 2, 9, 4) 
 

“Bulamadığım kitabı bulması konusunda yardım isterim kütüphaneciden. Yoksa 
konumla ilgili kütüphaneci ile tartışmıyorum.” (Ö21, 3, 11, 4) 
 

O’Brien ve Symons (2007) da lisans öğrencilerinin bilgi davranışları üzerine 

yaptıkları araştırmalarında görüşmeden elde edilen bulgularla benzerlik 
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göstermektedir. O’Brien ve Symons (2007)’ın araştırmalarında da öğrencilerin 

araştırma süreçlerinde en çok öğretim üyelerine ve sınıf arkadaşlarına danışırken, 

kütüphanecilerden daha az ve sınırlı konularda yardım istedikleri tespit edilmiştir. 

Görüşmeden elde edilen bulgular doğrultusunda öğretim üyelerinin ve 

kütüphanecilerin rehberliğinin, öğrencilerin araştırma sürecinde önemli olduğu 

görülmüştür. Fakat öğrenci görüşleri bu rehberliğin planlı ve istendik düzeyde 

olmadığını göstermektedir. Araştırmada öğrenciye araştırma konusu verildikten 

sonra, genellikle bazı değerli istisnalar dışında öğrencilerin araştırma sürecinde kendi 

kendilerine kaldıkları ve süreci deneme yanılma yoluyla, tesadüfi ve önceki 

deneyimlerine dayalı olarak sonuçlandırdıkları görülmektedir. 

 

4. “Eğitim alma durumu” (3. 7. 4) ile ilgili tutum dışı düşünceler 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin “bilgi erişim”, “araştırma 

yöntemleri”, “kütüphane oryantasyon eğitimi” gibi dersler almalarına rağmen, 

doğrudan bilgi arama süreçlerinin, süreç ile ilgili iş ve işlemlerin öğretildiği bir ders 

almadıkları tespit edilmiştir. Aşağıda bu bulguya ilişkin birkaç öğrenci görüşüne yer 

verilmiştir: 

 

“Sosyal bilimlerde yöntem dersi aldık” (Ö28, 4, 13, 4) 
 

“Bilimsel araştırma yöntemleri diye ders aldık. Mesela bilimsel bir tez hazırlarken 
izlememiz gereken süreçlerle ilgili bilgiler yer alıyordu.” (Ö13, 1, 5, 4) 
 

“Kütüphane oryantasyon programı aldım. İlk ödevlerimde faydalı oldu. Daha sonra 
arkadaşlarınızdan bir site duyuyorsunuz oralardan araştırıyorsunuz.” (Ö12, 2, 9, 4) 
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Görüşmede “Eğitim alma durumu” ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin 

elde edilen bir diğer önemli bulgu da, öğrencilerin eğitim aldıklarını belirttikleri 

derslerin içeriğinde araştırma konusunun nasıl seçileceği, odağın nasıl oluşturulacağı, 

odakla ilgili bilginin nerelerden ve nasıl elde edileceği gibi konulara yer 

verilmesinden ziyade, ağırlıklı olarak literatür taramasının nasıl yapılacağı, bilgi 

kaynaklarına nasıl erişilebileceği konularında olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 

hem adı geçen derslerde hem de bazı başka derslerde alıntının nasıl yapılacağına ve 

intihal hakkında bilgi verilmesine rağmen, bu derslerin de öğretim üyelerinin 

inisiyatifinde ve bir saat gibi yetersiz sürelerde verildiği tespit edilmiştir. Bu yöndeki 

birkaç öğrenci görüşne aşağıda yer verilmştir: 

 

“Yok (BAS ile ilgili ders almadım). Sadece araştırmaya giriş dersinde literatür nasıl 
taranır diye bir derslik, belki de dersin yarısında anlatılan bir ders.” (Ö11, 1, 4, 4) 
 

“Almadım. Ben asistan bir hocamdan öğrendim. Kesinlikle olmalı. Benim 
bilmediğim daha bir sürü şey var yani.” (Ö27, 4, 13, 4) 
 

“Geçen sene gördüğümüz bilgisayar dersinde gelişmiş arama nasıl yapılır, anahtar 
kelime, iki kelimenin bir arada aranması ya da tek aramanın nasıl yapılacağını 
öğrendik.” (Ö18, 2, 10, 2) 
 

“Buna yönelik bir ders almadım. Ama geçen dönem seçmeli olarak ‘Araştırmaya 
yöntemleri ve etkileri’ isimli bir seçmeli ders açılmış. Hoca orada bu konu ile ilgili 
bir şeyler anlatmış. Özellikle intihal’e çok karşı olduğunu belirtmiş ve bunun bir suç 
olduğunu belirtmiş.” (Ö10, 4, 12, 2) 
 
 

“Eğitim alma durumu” ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili eğitim alma veya almama 

ya da yetersiz ve sınırlı (sadece bilgi erişim, literatür taraması vb.) düzeyde eğitim 

alma durumunun öğrencilerin bütün bir bilgi arama süreçlerini, bilgi arama süreçleri 



 

 

452 

ile ilgili kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini etkileyebildiği görülmüştür. 

Örneğin,“Kütüphane”262 ve“Bilgi erişim stratejileri”263 ile ilgili kavram 

yanılgılarına, ayrıca “Konu seçimi”264 aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

duyguya, “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceye265, duyguya266, 

“Kütüphane kullanımı”267 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa ve “Yetersiz 

düzeyde bilgi toplama”268 ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışa yol açabildiği 

belirlenmiştir. Aşağıda bu ilişkileri yansıtan birkaç öğrenci yorumuna yer verilmiştir: 

 

“Hayır almadım. Kesinlikle böyle bir ders almamın gerektiğini düşünürüm. 
Kütüphaneyi kullanmaının, bir şeyi araştırmanın profesyonelce yapılması gerektiğini 
düşünüyorum ve bunun da eğitimle olması gerektiği aşikar. Bizim okuldaki kişilerin 
%85-90’I nasıl araştırması gerektiğini bilmiyor. Buna ben de dahil olabilirim. Bunun 
eksikliği de çalışma zamanının yarısından fazlasının boşa gitmesini bir nevi, 
yetkinliğin azalmasına sebep oluyor bence.” (Ö14, 4, 12, 2) 
 

“Maalesef. Kesinlikle eksikliğini hissediyorum. Kütüphaneyle barışamadım bir 
türlü.” (Ö15, 5, 14, 2) 
 

BAS ile ilgili “Eğitim alma durumu” ile ilgili tutum dışı düşüncelere ilişkin 

elde edilen bulgular, müfredatta BAS ile ilgili eğitim programının olmadığını ortaya 

çıkarmıştır. Bu doğrultuda “bilgi erişim”, “araştırma yöntemleri” ve“kütüphane 

                                                           
262 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 4. 
“Kütüphane” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 1. 4) 
263 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. “Bilgi 
erişim stratejileri” ile ilgili kavram yanılgısı (1B5. 2) 
264 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 2. 2. BAS’ın Konu Seçimi Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular 
265 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 1. “Kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A.2.5.1.1) 
266 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/1.1. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1) 
267 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 2. “Kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 5. 1. 2) 
268 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranışlar (2C. 2. 
5. 1. 1) 
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oryantasyon eğitimi” gibi derslerin de sadece bir saatlik derslere veya tesadüflere 

bırakılmadan, öğrencilere BAS ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracak ve bu 

becerileri yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri düzeyde müfredat kapsamında 

planlı ve sürekliliği olan BAS eğitimi programları oluşturulmasına gereksinim 

olduğu açıkça söylenebilir. 
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IV. 1. 4. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” 

Nitel Bulgular ve Yorumlar  

Nitel araştırma sonucunda “diğer” kategorisine ilişkin, 

1. “Bilgi arama süreci aşamaları ” (4. 1) 

2. “Sürecin en zor aşaması” (4. 2) 

3. “Engeller/Sorunlar”(4. 3) ile ilgili kavram, tutum ve düşünce dışında üç 

kategori tespit edilmiştir (Bkz. 6. Ek). “Diğer” kategorisi ile ilgili tespit edilen 

kavram, tutum ve düşünce dışındaki bu kategorilere ilişkin bulgular aşağıda ayrı 

başlıklarda değerlendirilip açıklanmıştır. 

 

1. “Bilgi arama süreci aşamaları ” (4. 1) ile ilgili kavram, tutum ve düşünce 

dışında BAS ile ilgili elde edilen bulgular ve yorumlar 

Görüşme sırasında öğrencilere a) Size verilen veya seçtiğiniz bir araştırma 

ödevini araştırmak için takip ettiğiniz işlemleri tanımlar mısınız? b) Araştırma 

boyunca takip ettiğiniz işlemleri veya geçirdiğiniz aşamaları bir şema/şekil ile 

göstermeniz gerekseydi nasıl çizerdiniz? şeklinde yöneltilen iki aşamalı üçüncü 

soruya (Bkz. 4. Ek), öğrencilerin verdiği yanıt doğrultusunda elde edilen bulgulara 

göre, öğrencilerin çoğunluğunun bilgi arama süreci aşamalarının ve süreçlerde 

gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerinin, Kuhlthau (1983, 1994, 1996)’nun BAS 

modelindeki aşamalardan ve aşamalara ilişkin tanımlanan görevlerden farklı olduğu 

belirlenmiştir. Nitel araştırma ile elde edilen bulgular doğrultusunda tespit edilen, 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri aşağıda 17. Tablo’da gösterilmiştir: 
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17. Tablo: Kuhlthau’nun BAS modeli ile araştırmada BAS’a ilişkin ortaya çıkan sonuçların 
karşılaştırılmalı tablosu 
 

 

BAS    Kuhlthau’nun   Katılımcılar tarafından 
Aşamaları    BAS modelinde    belirtilen görevler 
    Tanımlanan görevler 

Başlama    Bilgi gereksinimini tanımlama  Bilgi toplama 

Konu Seçimi   Genel konuyu belirleme  Bilgi toplama 

Ön Araştırma   Genel konu hakkında araştırma ve Bilgi toplama/ Tamamlama 
     bilgi toplama     
Odak Oluşturma   Genel konu hakkında odak oluşturma Bilgi toplama/ Tamamlama
          
Bilgi Toplama   Odak ile ilgili bilgi toplama   Bilgi toplama 
 
Tamamlama   Bilgi aramayı tamamlama ve   Bilgi toplama/ 
     ödevi sunma  Yazma veya sunma 

 
 

Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin çoğunluğu, 17. Tablo' görüldüğü üzere 

neredeyse sürecin her aşamasında bilgi toplama eylemini gerçekleştirmektedir.  

Nitel araştırma ile elde edilen bulgulara göre lisans öğrencileri bilgi arama sürecine 

öğretim üyesinin araştırma ödevini vermesi ile başlamaktadır. Öğretmen tarafından 

sınıfa araştırma ödevi ile birlikte aynı zamanda araştırma konusu da 

duyurulmaktadır. Araştırma konusu öğretim üyesi tarafından ya tüm sınıfa genel 

olarak ya da konu havuzundan seçilmek suretiyle bireysel ya da grup ödevleri 

şeklinde verilmektedir. Görüşme gerçekleştirilen lisans öğrencilerinin çoğunluğu 

araştırma ödevi veya araştırma konusu verilir verilmez odak oluşturmaya yönelik 

genel konu hakkında ön araştırma yapmadan, odak oluşturma amacı taşımadan 

doğrudan genel konu hakkında bilgi aramaya ve toplamaya başladıkları tespit 

edilmiştir. Öğrenciler ödevi yazma veya sunma aşamasına kadar bilgi toplamaya 

devam etmekte ve daha sonra araştırma konuları ile ilgili elde ettikleri bilgileri 

yazma aşamasında kullanarak ödevlerini yazılı veya power-point sunum şeklinde 

tamamlamaktadırlar. Öğrencilerin çoğunlukla da bilgi toplama ve tamamlama 
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aşamalarını birlikte yürüttükleri belirlenmiştir. Oysa Kuhlthau (1994, 1996)’nun 

modelinde “tamamlama” aşamasında odak konu hakkında bilgi toplama tamamıyla 

sonlandırılmalıdır. Fakat gerek görüldüğünde elde edilen bilgileri teyit etmek 

amacıyla kısa süreli araştırma yapılabilir. Aşağıda görüşme gerçekleştirilen iki 

öğrencinin, görüşmede yöneltilen üçüncü sorunun “b” şıkkında, Araştırma boyunca 

takip ettiğiniz işlemleri veya geçirdiğiniz aşamaları bir şema/şekil ile göstermeniz 

gerekseydi nasıl çizerdiniz? sorusu doğrultusuda yürüttükleri bilgi arama süreci 

aşamalarını ve işlemlerini tasvir eden çizimlerine yer verilmiştir: 
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        [Bilgi toplama-BT] 

 

 
         [BT] 

 

 

 

 
      [BT]     [BT] 
 

 

 

 

 

 
 

[BT]       [BT] 
 

         

         
       [Tamamlama] 

 

 

 
       [Tamamlama] 

 
         

        (Ö3, 1, 2, 4) 

 

 

 

 

 

Bilgi erişim 

Neyi araştıracağına karar 
verme 

Verilen karar 
doğrultusunda kaynak 

toplama 

 

Bilgi sahibi 
kişilere danışma 

Toplanan kaynakların 
yeterli olup olmadığını 

belirleme 

Toplanan kaynaklarda konuyla ilgili 
bölümleri ayıklama 

Ayıklanan bölümleri 
ilişkilendirerek sentez yapma 

Bilgi gereksinimini karşıladığına 
karar vererek araştırmayı bitirme 
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  Konunun tam anlaşılması [Başlama: Anlama, anlamlandırma] 

  Yetisine güvendiğim kişilere danışma [Bilgi toplama] 

  Kaynaklardan araştırmalar, analizler ve özetler [Bilgi toplama] 

  Bunları etkili bir şekilde birleştirerek sonuca gitme [Tamamlama] 

  Son olarak kontrol [Tamamlama] (Ö14, 4, 12, 2) 

 

Nitel bulgulara göre öğrencilerin çok azının oldukça sınırlı düzeyde odak 

oluşturma aşamasını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Fakat, bu öğrencilerin yine de 

odaklarını Kuhlthau’nun BAS modelindeki “odak oluşturma” aşamasına ilişkin 

tanımladığı görevler ve amaçlar çerçevesinde gerçekleştirmedikleri belirlenmiştir. Bu 

öğrencilerin genel konu hakkında odak oluşturmaktan ziyade, genel konu ile ilgili 

sadece coğrafi ve zaman sınırlandırması yaptıkları görülmüştür. Aşağıda bu yöndeki 

bir öğrenci görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Genelde genel bir konu başlığı alıyorum. Örneğin, “Asya’daki ekonomik kriz”. 
Mesela hoca bizden bunu daraltmamızı istiyor. Genelde 5 öğrenci oluyoruz. Birimiz 
Çin’i, diğerimiz Taylan’dı vb. alıyoruz ya da zaman daraltması yapıyoruz.” (Ö27, 4, 
13, 4) 
 

Nitel araştırma ile elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin bilgi arama 

sürecini bilerek ve sistemli olarak gerçekleştirmedikleri ve süreçlerin her aşaması ile 

ilgili bilgi ve beceri eksiklikleri olduğu söylenebilir. Ayrıca yarı yapılandırılmış 

görüşme ile elde edilen önemli bulgulardan bir diğeri de, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerinin, Kuhlthau (1983, 1996)’nun ve Marchionini (1989, 1992) de 

vurguladıkları gibi elde edilen bilgiler ve yeni gereksinimler doğrultusunda tekrar 

eden süreç aşamalarından ziyade, ağırlıklı olarak geleneksel bakış açısına göre (Hook 

ve Gaver, 1962) konu seçiminden (konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi veya 
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konu havuzundan seçim yapılması) ödevin yazılmasına kadar sıralı bir şekilde 

ilerledikleri izlenimine varılmıştır269. Bu iki önemli bulgu, öğrencilerin müfredat 

kapsamında sistemli, programlı, sürekli ve hem teorik hem de bol uygulamayla 

desteklenen bilgi arama süreci eğitimine gereksinimleri olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. 

 

2. “Sürecin en zor aşaması” (4. 2) ile ilgili kavram, tutum ve düşünce dışında 

BAS ile ilgili elde edilen bulgular ve yorumlar 

Görüşme sırasında öğrencilere “Araştırma ödevinizi hazırlarken en çok 

zorlandığınız kısım neresidir? Neden?” şeklinde yöneltilen yedinci soruya (Bkz. 4. 

Ek), öğrencilerin verdiği yanıt doğrultusunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin 

çoğunluğunun bilgi arama sürecinin en çok “tamamlama” aşamasında zorlandıkları 

tespit edilmiştir. Bu yöndeki birkaç öğrenci görüşüne aşağıda yer verilmiştir: 

 

“Çalışmamı metne dökmek.” (Ö28, 4, 13, 4) 
 

“Rapor yazma, ödevi, araştırmayı yazma aşamasında zorlanma oluyor…Benim için 
bilgiyi sentezleme kısmı zorluyor. Çünkü çok gereksiz bilgilere eriştiğimiz oluyor.” 
(Ö23, 1, 2, 2)  

 

Bu bulgu, nitel araştırma ile “Kavram” ve “Tutum” a ilişkin elde edilen 

buguları destekler niteliktedir. Öğrencilerin çoğunluğu sürecin “tamamlama” veya 

“bilgi toplama” aşamasına ilişkin bazı kavram yanılgılarından ve tutuma bağlı 

olumsuz duygularından dolayı “tamamlama” aşamasında zorlanıyor olabilirler270. Bu 

                                                           
269 Ayrıca bkz. II. 1. Bilgi Arama ve Bilgi Arama Süreci 
270 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Kavram Yanılgıları/1. 
“Sentezleme-yazma” ile ilgili kavram yanılgısı (1B6. 1); IV. 1. 2. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama 
Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular/IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama 
Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular; IV. 1. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına 
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bulgu Kuhlthau (1983, 1994, 1996)’nun araştırmasında elde ettiği bulgulardan 

farklıdır. Çünkü Kuhlthau’nun araştırmasında öğrencilerin çoğunluğu sürecin 

“tamamlama” aşamasında ağırlıklı olarak rahatlama hissederken, bu araştırmada nitel 

verilerden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğu zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir. 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre, lisans öğrencilerinin “tamamlama” 

aşamasından sonra sırasıyla en çok “bilgi toplama”, “başlama”, “konu seçimi” ve 

“odak oluşturma” aşamalarında zorlandıkları tespit edilmiştir. Aşağıda birkaç öğrenci 

görüşüne yer verilmiştir: 

 

“Bilgiyi bulamamak zorlar. Başka da bir şey zorlamıyor.” (Ö1, 2, 8, 1) 
 

“En çok zorlandığım kısım bilgi toplamadır. Özellikle bilgim olmayan konu ise, 
bulduklarım nasıl, ne doğru gibi tereddüt yaşıyorum.” (Ö7, 1, 2, 1) 
 

“Başlama, konu seçimi ve yazma kısmında zorlanırım.” (Ö27, , 4, 13, 4) 
 

“Sanırım her ödev için geçerli ama sanırım yapacaklarımı kafamda toparlamaktır. 
Yapacaklarıma rota çizmek, onlara kafamda bir yön, plan hazırlamak sanırım en zor 
kısmı. Bu planlanınca sonrası akıp gider diye düşünüyorum. Zaten bundan sonra 
kaynak seçilir. Ama başlangıçtaki bu plan, konu seçimi en önemlisi. Bundan sonrası 
yapılır.” (Ö16, 5, 14, 2) 
“En çok zorlandığım kısım ne yapacağım, neyi araştıracağım yani odaklanacağım 
konuyu belirlerken şuraya mı odaklanayım gibi sıkıntı çekiyorum.” (Ö18, 2, 10, 2) 

 

                                                                                                                                                                     
İlişkin Kavram Yanılgıları/2.1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ile ilgili kavram 
yanılgısı (1B5. 2. 1); IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı 
Olumsuz Duygular 
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Görüşmeden sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin elde edilen bulgular 

Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modeli ile karşılaştırıldığında, bu aşamada 

öğrencilerin güven duygularının artması beklenirken, tam tersi nitel bulgular 

doğrultusunda “tamamlama” aşamasından sonra öğrencilerin en zorlandıkları aşama 

olduğu belirlenmiştir. Bunun nedenleri “tamamlama” aşamasında olduğu gibi 

öğrencilerin özellikle sürecin “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamaları ile ilgili 

kavram yanılgılarına ve tutuma bağlı olumsuz düşünce, duygu ve davranışlarına 

bağlanabilir. Aynı şekilde “konu seçimi” ve “odak oluşturma” aşamalarına ilişkin 

elde edilen nitel bulgular da Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modeli ile 

karşılaştırıldığında, bu aşamalarda da, özellikle “odak oluşturma” aşamasında 

öğrencilerin güven duygularının artması beklenirken, daha çok zorlandıkları 

belirlenmiştir. Fakat araştırmada “konu seçimi” aşaması ile ilgili elde edilen nitel 

bulgular, nicel araştırma ile elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Nicel 

araştırma ile elde edilen bulgulara göre de lisans öğrencilerinin “konu seçim 

süreci”ne ilişkin tutum düzeyleri orta ve olumsuzdur271. 

Sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili nitel ve nicel araştırma ile elde 

edilen bulgular arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Nicel bulgulara göre lisans 

öğrencilerinin sürecin “odak oluşturma” aşamasına ilişkin tutum düzeyleri Kuhlthau 

(1983, 1996)’nun BAS modelinde olduğu gibi yüksek düzeydedir. Başka bir ifadeyle 

öğrencilerin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutumları olumudur. “Odak 

oluşturma” ile ilgili nitel ve nicel bulgular arasında ortaya çıkan bu tartışmalı durum 

tezin “V. Bölüm: Sonuç ve Öneriler” bölümünde tartışılmış ve öneriler getirilmiştir. 

                                                           
271 Ayrıca bkz. IV. 2. Tutum İle İlgili Nicel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar/ IV. 2. 1. 1. Birinci 
Alt Problem/19. Tablo 
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Sürecin “başlama” aşaması ile ilgili elde edilen nitel bulgular Kuhlthau (1983, 

1996)’nun BAS modeli ile karşılatırıldığında ise, araştırmada elde edilen bulgularla 

Kuhlthau’nun BAS modelinde tanımlanan bulguları destekler nitelikte olduğu 

belirlenmiştir. Nitel araştırma ile elde edilen bulgulara göre de lisans öğrencileri 

Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modelinde olduğu gibi yoğun olarak belirsizlik, 

kaygı ve korku hissetmektedirler. Bu bulgu aynı zamanda “başlama” aşamasında 

ilişkin “tutum” ile ilgili elde edilen nitel ve nicel bulgularla da benzerlik 

göstermektedir. Nitel bulgulara göre, lisans öğrencilerinin sürecin “başlama” 

aşamasına ilişkin tutumları ağırlıklı olarak olumsuzdur ve öğrenciler “başlama” 

aşaması ile ilgili duygularını belirsizlik, endişe, kaygı ve korku duyguları ile 

tanımlamışlardır272. Aynı şekilde nicel araştırma (BASTÖ) ile elde edilen bulgulara 

göre de, lisans öğrencilerinin sürecin “başlama” aşamasına ilişkin tutum düzeyleri 

diğer aşamalar arasında en düşük madde ortalamasına sahiptir273. Başka bir ifadeyle 

lisan öğrencilerinin en çok “başlama” aşaması ile ilgili tutumları olumsuzdur. 

 

3. “Engeller/Sorunlar”(4. 3) ile ilgili kavram, tutum ve düşünce dışında BAS ile 

ilgili elde edilen bulgular ve yorumlar 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğu bilgi arama 

süreçlerinde “Engeller/Sorunlar”a ilişkin olarak “Grup ödevi”, “Araştırma 

yöntemi”, “Bilgi kaynağının dili” ve “Fiziki engeller” gibi sorunlarla karşılaştıklarını 

ifade etmişlerdir.  

                                                           
272 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 1. 2. BAS’ın Başlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular 
273 Ayrıca bkz. IV. 2. Tutum İle İlgili Nicel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar/ IV. 2. 1. 1. Birinci 
Alt Problem/19. Tablo 
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“Engeller/Sorunlar”a ilişkin olarak tespit edilen “Grup ödevi” ve“Araştırma 

ödevi” ne ilişkin bulgular ile “Araştırma ödevine”274 ilişkin kavram yanılgıları, 

tutuma bağlı olumsuz düşünce275, duygu276 ve davranış277 arasında ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Bu ilişkiler ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile birlikte ayrıntılı 

olarak açıklandığı için burada ayrıca yer verilmemiştir. 

Sürecin “bilgi toplama” aşamasında sınıflandırılan “Bilgi kaynağının dili” 

içerisinde lisans öğrencileri tarafından tanımlanan yaygın sorun kaynağın İngilizce 

dilinde olması ve bilimsel dil kullanımı ile ilgili olmuştur. “Bilgi kaynağının dili” ile 

ilgili tespit edilen bulgalar ile yine “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı 

olumsuz düşünceler278 ve duygular279 arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu 

ilişkilere de ilgili başlıklarda öğrenci görüşleri ile birlikte yer verildiği için burada 

ayrıca açıklanmamıştır. 

Görüşme gerçekleştirilen bazı öğrenciler de maddi (fotokopi, çıktı alma, 

internet bağlantısı vb. ücretler) ve fiziki koşullar (kütüphanenin uzaklığı) gibi 

karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda iki öğrencinin görüşü örnek olarak 

sunulmuştur: 

                                                           
274 Ayrıca bkz. IV. 1. 1. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavramlar (Diğer)/2. “Araştırma ödevi” 
ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 2) 
275 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 7. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz Düşünceler/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 7. 
1) 
276 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 7. 2. BAS kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz Duygular/1. 
“Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 7. 1) 
277 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 3. 7. 2. BAS Kapsamında Yer Almayan Tutuma Bağlı Olumsuz 
Davranışlar/1. “Araştırma ödevi” ile ilgili BAS kapsamında yer almayan tutuma bağlı olumsuz 
davranışlar (2C. 2. 7. 1) 
278 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 1. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Düşünceler/1. 2. “Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşünceler (2A. 2. 5. 1. 2) 
279 Ayrıca bkz. IV. 1. 2. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular/1. Bilgi kaynakları ve kanalları” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1)/1. 2. 
“Bilgi kaynağının dili” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz duygular (2B. 2. 5. 1. 1. 2) 
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“…Diğer bir sorun da ekonomik olabilir. Mesela araştırma bulgularım uyuşmazsa 
tekrar ekonomik nedenden dolayı yapamayabilirim. Örn. ekonomik destek 
gelmediğinde (fotokopi çıktıları gibi) zorlayabilir”. (Ö2, 1, 1, 4) 
 

“Derli toplu bir ders notu olması gerekir internette. Kopyala yapıştır nereye kadar. 
Fotokopi nereye kadar. Fotokopi kaliteli bir veritabanında öğrenci hangi dersi alıyor. 
Bu ortamda hocalar ders materyallerini vermeliler. Benim dört yılda fotokopiye 
verdiğim para 1500 TL, oysa elektronik ortamda olsa 250 TL. gibi olacaktı.” (Ö28, 
4, 13, 4) 

 



 

 

465 

IV. 2. Tutum İle İlgili Nicel Verilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Tutum ile ilgili nicel verilere ilişkin bulgular, “Bilgi Arama Süreçlerine 

İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ”nin asıl örnekleme (374 öğrenci) uygulanması 

sonucunda 16 alt problem, elde edilen bulgulara ve ilgili literatüre dayalı olarak ele 

alınmış ve yorumlanmıştır. 

 

IV. 2. 1. Tutum İle İlgili Alt Problemlere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Çalışmada nicel araştırma problemi (sorusu) aşağıdaki iki temel problem 

çerçevesinde kurulmuş ve alt problemler de bu iki temel problem üzerinden 

geliştirilmiştir. 

Birinci Problem: Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik 

tutumları ne düzeydedir? 

İkinci Problem : Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik 

tutumları farklı değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermekte midir?  

Yukarıda belirtilen nicel araştırma problemlerine ilişkin BASTÖ ile ilgili 16 

alt problem oluşturulmuştur. BASTÖ’ye ilişkin bu 16 alt problemin her birine ait 

bulgular, ölçeğin tümüne ve ölçeğin beş alt boyutu (Başlama; Konu seçim süreci, 

Odak konunun belirlenmesi; Bilgi toplama ve tamamlama; Araştırma yöntemleri 

becerileri) ile her alt boyuta yönelik yedi değişkene (Eğitim aldıkları bölüm; Sınıf 

düzeyi; Cinsiyet; Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama; Bilgiye erişim ile ilgili 

eğitimin alındığı öğretim kademesi; Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları; 

Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu 
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düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler) bağlı olarak ayrı başlıklar şeklinde 

ele alınıp tartışılmıştır. 

Bu 16 alt problemden 1 ile 8 arasındaki alt problemler ile ölçeğin geneline 

(toplam ölçeğe ilişkin) yönelik; 9 ve 16 arasındaki alt problemlerle de ölçeğin 

“Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” olmak üzere beş alt boyutu ile ilgili 

ayrı ayrı bulgular elde edilmiş ve ilgili başlıklarda yorumlanmıştır.  

Araştırmanın alt problemlerine göre bulguların açıklamasına geçmeden önce, 

ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin betimsel istatistikler aşağıda 18. 

Tablo’da verilmiştir. 

 

18. Tablo: Ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin betimsel istatistikler 
 

  Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi toplama 
ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

N 374 374 374 374 374 374 

Ortalama 14,6 33,64 41,2 37,54 25,35 152,34 

Medyan 14 34 41 37 25 153 

Mod 14 38 40 34 26 149 

Std. Sapma 3,61 6,31 5,35 6,44 5,89 13,16 

Çarpıklık 0,47 -0,44 -0,84 0,07 0,09 -0,09 

Basıklık 0,53 0,45 1,53 0,05 0,11 1,62 

Minimum 6 12 17 18 9 101 

Maksimum 28 50 50 55 44 201 
Madde 
ortalaması 2,43 3,36 4,12 3,41 2,82 3,31 

 

18. Tablo’da ölçeğin her bir alt boyutunun aldığı minimum ve maksimum 

değerler görülmektedir. Bu değerlere göre “Başlama” alt boyutunun minimum 

değeri 6, maksimum değeri 28; “Konu seçim süreci” alt boyutunun minimum değeri 

12, maksimum değeri 50; “Odak konunun belirlenmesi” boyutunun minimum değeri 
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17, maksimum değeri 50; “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutunun minimum 

değeri 18, maksimum değeri 55 ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutunun 

aldığı minimum değer 9, maksimum değer 44’tür. Tüm boyutlarda ortalama medyan 

ve mod değerleri birbirine yakındır. 

 

IV. 2. 1. 1. Birinci Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin birinci alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt 

boyutunun “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi 

toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum 

düzeyleri ile ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, ölçeğin her alt boyutuna ve 

toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 19. Tablo’da verilmiştir. 

 

19. Tablo: Öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

  Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi toplama 
ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

N 374 374 374 374 374 374 
Madde 
ortalaması 2,43 3,36 4,12 3,41 2,82 3,31 

 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin madde ortalamalarında en düşük puan 1, en 

yüksek puan ise 5’tir. Buna göre 19. Tablo’da yer alan veriler 1,00-1,79 arası ÇOK 

DÜŞÜK, 1,80-2,59 arası DÜŞÜK, 2,60-3,39 arası ORTA, 3,40-4,19 arası YÜKSEK 

ve 4,20-5,00 arası ÇOK YÜKSEK olarak yorumlanabilir. 

19. Tablo’da da görüldüğü gibi, öğrencilerin“Başlama” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri 2,43 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, 1,80-2,59 arasındadır ve 

ölçeğin en düşük madde ortalamasına sahiptir. Başka bir ifadeyle, bu değer, 
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öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili olarak en çok “Başlama” alt boyutuna 

ilişkin olumsuz tutuma sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu bulgu, 

Kuhlthau’nun BAS modelindeki bulgularla benzerlik göstermektedir. Kuhlthau, bu 

aşamada öğrencilerin ödevi ilk aldıklarında belirsizlik ve kaygı gibi olumsuz 

duygular hissettiklerini belirtmektedir. Bununla birlikte, BAS’ın “Başlama” aşaması 

öğrencilerin zorlandıkları bir aşamadır (Kuhlthau, 1991:366; 1994:2; 1996:42).  

19. Tablo’ya göre; “Konu seçim süreci”(3,36) ve “Araştırma yöntemi 

becerileri”(2,82) alt boyutlarına ilişkin madde ortalamaları da 2,60-3,39 arasında ve 

orta düzeye sahipken; “Odak konunun belirlenmesi”(4,12) ve “Bilgi toplama ve 

tamamlama”(3,41) alt boyutlarının madde ortalaması ise 3,40-4,19 arasında yer 

alarak yüksek düzeyde bir değere sahip olduğu görülmektedir. Bu boyutlara ilişkin 

madde ortalamaları Kuhlthau’nun BAS modeli ile karşılaştırıldığında, Kuhlthau’nun 

BAS modelinde, “Odak oluşturma” aşaması, birçok öğrenci için belirsizlik 

duygusunun azaldığı ve güvenin arttığı; araştırma sürecinin dönüm noktasıdır. Odak 

ortaya çıktıkça öğrencinin ödevi/projeyi tamamlayabileceğine dair güveni artmakta 

ve olumlu duygular gelişmektedir (Kuhlthau, 1991:367; 1996:36, 46). 19. Tablo’da 

da görüldüğü gibi, en yüksek madde ortalamasının elde edildiği boyut, 4,12 ile 

“Odak konunun belirlenmesi” boyutudur. Dolayısıyla, bu değer, öğrencilerin “Odak 

konunun belirlenmesi” ile ilgili olumlu tutuma sahip oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. Bununla birlikte bu bulgu, öğrencilerin odak konularını 

belirlediklerinde olumlu duygulara sahip olmaları bakımından da, Kuhlthau’nun 

BAS modelini desteklemektedir. 

Ölçeğin 4. boyutu “Bilgi toplama ve tamamlama”(3,41) ile yüksek 

düzeydedir. Fakat 3,41 değeri, 3,40-4,19 arasında alt sınıra ve orta düzeye oldukça 
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yakındır. Dolayısıyla bu değeri de öğencilerin “Bilgi toplama ve tamamlama” 

aşamalarında zorlandıkları ve bu aşamalara ilişkin tutum düzeylerinin olumsuza 

yakın olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür. Bu bulgu Kuhlthau’nun BAS 

modelinde “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamaları ile ilgili bulgulardan farklıdır. 

Çünkü Kuhlthau’nun modelinde “bilgi toplama” aşamasında güven artışı devam 

ederken ve süreç “tamamlama” aşamasında rahatlama duygusu ile sonlanmaktadır 

(Kuhlthau, 1996:43, 49-52). Fakat Kuhlthau’nun BAS modelinde tanımlananın tam 

tersi sürecin “Bilgi toplama” ve “Tamamlama” aşamaları hem nicel hem de nitel 

bulgulara göre öğrencilerin zorlandıkları ve zaman zaman da güven kaybı 

hissettikleri aşamalar olmuştur.  

Ölçeğin 5. boyutu “Araştırma yöntemi becerileri” 2,82 madde ortalaması ile 

ölçeğin 1. boyutu“başlama”aşamasından sonra, en düşük düzeye sahiptir. Bu değer, 

öğrencilerin “Araştırma yöntemi becerileri”nin düşük ve olumsuz tutuma sahip 

oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, ölçeğin 2. boyutu“Konu seçim 

süreci”(3,36) ile orta düzeydedir. Bu değeri de, öğrencilerin araştırma konularını 

seçerken zorlandıkları şeklinde yorumlamak mümkündür.  

Ölçeğin toplam madde ortalaması da 3,31 ile orta düzeydedir. Bu değer, 

öğrencilerin “Bilgi arama süreçlerine” yönelik tutumlarının vasat düzeyde olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle, öğrencilerin bilgi arama süreçleri 

becerilerini geliştirebilmeleri için, hem uygulamalı hem de teorik derslerle 

desteklenmeye gereksinimleri olduğu şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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IV. 2. 1. 2. İkinci Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin ikinci alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları bölüm değişkenine göre toplam tutum 

düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun “Başlama”, “Konu seçim 

süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve 

“Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile ilgili bulguları 

içermektedir. Öğrencilerin, eğitim aldıkları bölüm değişkenine göre ölçeğin her alt 

boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 20. Tablo’da verilmiştir. 

 

20. Tablo: Öğrencilerin eğitim aldıkları bölüm değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarına ve toplam 
ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

NO 
(BÖLÜM 
KODU) 

Bölüm Adları N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

      Madde Ortalaması 

1 Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı (AKE) 37 2,41 3,46 4,32 3,35 2,75 3,34 

2 Halkbilim 18 2,61 3,27 4,23 3,61 2,90 3,40 

3 Psikoloji 33 2,36 3,43 4,23 3,36 2,58 3,28 

4 Sınıf Öğretmenliği (SÖ) 95 2,46 3,42 3,99 3,49 2,92 3,34 

5 Hukuk 36 2,57 3,28 3,75 3,25 3,01 3,23 

6 Yaygın Din Öğretimi ve 
Uygulamaları (YDÖU) 39 2,45 3,52 4,12 3,31 2,72 3,30 

7 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
(HİT) 44 2,35 3,25 4,18 3,46 2,72 3,28 

8 Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkiler i (ÇEEİ) 29 2,56 3,34 4,21 3,39 2,95 3,36 

9 Uluslararası İlişkiler (Uİ) 43 2,23 3,19 4,26 3,42 2,70 3,26 

 

20. Tablo’da görüldüğü gibi BASTÖ dokuz bölüme uygulanmıştır (Bkz. III. 

Bölüm Yöntem) 20. Tablo’ya göre ölçeğin “Başlama” alt boyutuna ilişkin, 

Uluslararası İlişkiler (Uİ) bölümü öğrencileri 2,23 ile en düşük tutum düzeyine 

sahipken; 2,61 ile de Halkbilim öğrencileri en yüksek tutum düzeyine sahiptir. 20. 

Tablo’da ölçeğin “Başlama” alt boyutuna ilişkin Halkbilim (2,61-ORTA) dışında 

diğer bütün bölümlerin tutum düzeyleri 2,23 (Uİ) ile 2,57 (Hukuk) arasındadır. 



 

 

471 

Başka bir deyişle, Halkbilim dışında diğer 8 bölümün tutum düzeyleri 1,80-2,59 

aralığında ve düşük düzeydedir. Fakat, Halkbilim bölümü öğrencilerinin “Başlama” 

alt boyutuna ilişkin tutumları diğer bölüm öğrencilerine göre yüksek olsa da, 2,61 

değeri ile 2,60-3,39 aralığında ve orta düzeydedir. Bu değerler, bütün bölümlerdeki 

öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili olarak “Başlama” alt boyutuna ilişkin 

olumsuz tutuma sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bu bulgunun nedenleri 

arasında, Kuhlthau’nun BAS modelinde ortaya çıkan bulgularda olduğu gibi BAS’ın 

başlama aşamasında öğrencilerin ödevi ilk aldıklarında belirsizlik ve kaygı gibi 

olumsuz duygular hissettmeleri ve araştırmaya başlamakta zorlanmaları görülebilir 

(Kuhlthau, 1991:366; 1994:2; 1996:42).  

Ölçeğin “Konu seçim süreci”alt boyutuna ilişkin en düşük tutum düzeyi 

“Başlama” alt boyutunda olduğu gibi 3,19 (orta) ile Uluslarası İlişkiler bölümü 

öğrencilerine ve en yüksek tutum düzeyi de 3,52 ile Yaygın Din Öğretimi ve 

Uygulamaları (YDÖU) bölümü öğrencilerine aittir. 20. Tablo’da görüldüğü gibi Uİ 

(3,19), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (HİT, 3,25), Halkbilim (3,27), Hukuk (3,28) ve 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ, 3,34) bölümü öğrencilerinin tutum 

düzeyleri 2,60-3,39 aralığında ve orta düzeyde iken; Sınıf Öğretmenliği (3,42), 

Psikoloji (3,43), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (AKE, 3,46) ve YDÖU (3,52) 

bölümü öğrencilerinin tutum düzeyleri 3,40-4,19 aralığında ve yüksek düzeydedir. 

Bu bulgu, tutum düzeyi orta çıkan bölüm öğrencilerinin “Konu seçim süreci”alt 

boyutuna ilişkin tutumlarının olumsuz, tutum düzeyi yüksek çıkan bölüm 

öğrencilerinin tutumlarının ise olumlu olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kuhlthau 

(1991, 1994) ’ya göre konu seçimi öğrenciler için belirsizliğin devam ettiği bir 

aşamadır. Bu aşamada öğrenciler eğer araştırma konularını seçemediler ise kaygıları 
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ve güvenleri azalmaktadır. Bu bulgu, görüşme dokümanlarından (nitel) elde edilen 

bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, öğrenciler araştırma konularını 

seçemediklerinde Kuhlthau’nun çalışmasında olduğu gibi kaygı hissetmektedirler. 

Bununla birlikte, ölçekte “Konu seçim süreci”alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

vasat ve olumsuza yakın çıkan bölümlerde görüşme yapılan öğrencilerin de özellikle 

araştırma konularını kendileri seçmediler ise olumsuz tutuma sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu bölümdeki öğrenciler, araştırma konusunu öğretmen veriyor ise, 

araştırmayı yapma konusunda kaygılarının arttığını, zorlandıklarını, araştırmadan 

sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim 

gören bir öğrenci de (Ö25), konu seçiminde zorlandığı için konunun öğretmen 

tarafından verilmesini tercih etmiştir. Ölçekte “Konu seçim süreci”alt boyutuna 

ilişkin tutum düzeyleri yüksek çıkan bölümlerde görüşme yapılan öğrencilerin de 

araştırma konularını seçerken genelde özgür oldukları ve konu öğretmen tarafından 

verilse bile konu öğrencinin ilgisini çekiyorsa, konu seçiminden keyif aldıkları 

belirlenmiştir.  

“Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin en düşük tutum düzeyi 

3,75 ile Hukuk öğrencilerine en yüksek tutum düzeyi de 4,32 ile AKE bölümü 

öğrencilerine aittir (Ayrıca bkz. 501 s., “Onuncu Alt Problem”). 20. Tablo’ya göre 

Hukuk (3,75), SÖ (3,99), YDÖU (4,12) ve HİT (4,18) bölümü öğrencilerinin tutum 

düzeyleri 3,40-4,19 aralığında ve yüksek düzeyde iken; ÇEEİ (4,21), Halkbilim ve 

Psikoloji (4,23), Uİ (4,26) ve AKE (4,32) bölümü öğrencilerinin tutum düzeyleri 

4,20-5,00 aralığında ve çok yüksek düzeydedir. 20. Tablo’da görüldüğü gibi bütün 

bölüm öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine ilişkin en yüksek tutum düzeyine sahip 

oldukları boyut “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutudur. Bu bulgu, birinci alt 
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problem ile ilgili elde edilen bulgularla paralellik sergilemekte ve bütün 

bölümlerdeki öğrencilerin, ölçeğin“Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin 

olumlu tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, bu bulgu, 

öğrencilerin odak konularını belirlediklerinde olumlu duygulara sahip olmaları 

bakımından da, Kuhlthau’nun BAS modeli ile örtüşmektedir. Kuhlthau (1991, 

1996)’ya göre, odak oluşturma birçok öğrenci için belirsizlik duygusunun azaldığı ve 

güvenin arttığı; araştırma sürecinin dönüm noktasıdır. Odak oluşturma öğrencilerin 

kendi kendilerine yapmak zorunda oldukları yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş bir 

süreçtir. Bu süreçte bir odağı kavrama anı aniden şekillenirken, yapı netleştikçe odak 

adım adım ortaya çıkmaktadır. Odak ortaya çıktıkça öğrencinin ödevi/projeyi 

tamamlayabileceğine dair güveni artmakta ve olumlu duygular gelişmektedir 

(Kuhlthau, 1991:367, 1996: 36, 46). Bu nicel bulgulara göre bütün bölüm 

öğrencilerinin “Odak oluşturma” ile ilgili tutumları yüksek düzeyde ve olumludur. 

Fakat bu nicel bulgular nitel bulgularla karşılaştırıldığında, farklılık göstermektedir. 

Nitel bulgulara göre öğrencilerin sürecin “odak oluşturma” aşaması ile ilgili tutuma 

bağlı duyguları olumludan ziyade olumsuz olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonucun 

nedenleri tezin “IV. 2. Tutum İle İlgili Nitel ve Nicel Verilere İlişkin Bulgular ve 

Yorumlar” adlı başlığında ayrıntılı olarak açıklandığı için burada tekrar edilmemiştir. 

“Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin en düşük tutum düzeyi 

“Odak konunun belirlenmesi” alt boyutunda olduğu gibi 3,25 ile Hukuk 

öğrencilerine en yüksek tutum düzeyi de 3,61 ile Halkbilim bölümü öğrencilerine 

aittir. 20. Tablo’ya göre Hukuk (3,25), YDÖU (3,31), AKE (3,35), Psikoloji (3,36) 

ve ÇEEİ (3,39) bölümü öğrencilerinin tutum düzeyleri 2,60-3,39 aralığında ve orta 

düzeyde iken; Uİ (3,42), HİT (3,46), SÖ (3,49) ve Halkbilim (3,61) bölümü 
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öğrencilerinin tutum düzeyleri 3,40-4,19 aralığında ve yüksek düzeydedir. Bu 

bulgulara göre tutum düzeyi orta çıkan beş bölümün, ölçeğin “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutuna ilişkin tutumlarının olumsuza yakın olduğu söylenebilir. 

Bu bulgunun nedenleri arasında bu bölümlerde öğrencilere hem araştırma 

ödevlerinin az verilmesi hem de ödevlerin yazılı olarak istenmemesi olabilir. 

Dolayısıyla bu durum, öğrencilerde araştırma, odak konu üzerinde çalışma, bilgi 

toplama ve yazma becerilerinin gelişmemesine ve bunun doğal sonucu olarak da 

olumsuz ya da vasat tutum geliştirmelerine yol açmış olabilir. Bu bulgu ilgili 

literatürle benzerlik göstermektedir. Holliday ve Li (2004)’nin lisans öğrencilerine 

yönelik yaptıkları araştırmalarında elde ettikleri bulgulara göre de, öğrenciler bilgi 

arama süreçlerinde en çok toplanan bilgiyi düzenleme, organize etme ve sentezleme 

aşamasında önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Head (2008) de, öğrencilerin akademik 

bir araştırmayı nasıl yürüttüklerini grup tartışması yöntemi ile incelediği 

çalışmasında, öğrencilerin bilgi arama süreçleri boyunca birçok sorunla yüzyüze 

kaldıklarını ve bu sorunlardan bazılarının erişilen bilgi kaynaklarının nasıl 

değerlendirileceğini bilememe ve ödevi hazırlamak için ne kadar bilgiye gereksinim 

olduğunu anlamakta zorlanma şeklinde olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada da 

görüşme gerçekleştirilen öğrenciler en çok araştırmayı tamamlama ve yazma 

aşamasında zorlandıklarını belirtmişlerdir280.  

Ölçeğin “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin en düşük tutum 

düzeyi 2,70 ile Uİ bölümü öğrencilerine en yüksek tutum düzeyi de 3,01 ile Hukuk 

                                                           
280 Ayrıca bkz.”IV. 2. 1. 2. 5. 2. BAS’ın Bilgi Toplama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular”, “IV. 2. 1. 2. 6. 2. BAS’ın Tamamlama Aşamasına İlişkin Tutuma Bağlı Olumsuz 
Duygular”, “IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel 
Bulgular ve Yorumlar” ve “V. Bölüm: Sonuç ve Öneriler” 
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bölümü öğrencilerine aittir. 20. Tablo’dan görüldüğü gibi bütün bölüm öğrencilerinin 

“Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin tutumları, “Başlama” alt 

boyutundan sonra en düşük değerlere sahiptir ve öğrencilerin ilgili alt boyuta ilişkin 

tutumları 2,60-3,39 aralığında ve orta düzeydedir. Başka bir deyişle, bütün bölüm 

öğrencilerinin “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin tutumları 

olumsuza yakındır. Bu bulguların nedenleri arasında öğrencilerin araştırma 

yöntemleri vb. dersler almış olmalarına rağmen, araştırma ödevleri esnasında derste 

öğrendikleri teorik bilgileri ödevlerde uygulama becerilerinin eksik olması ya da ders 

kapsamında teorik bilgilerin uygulama ile yeterli düzeyde pekiştirilmemesi olabilir. 

Bununla birlikte öğrenciler araştırma yöntemleri vb. dersleri alsalar bile, zaman 

baskısı, uygulamalarla teorik bilgilerini pekiştirmemeleri ya da ders almalarına 

rağmen eski alışkanlıklarını devam ettirmek istemeleri gibi nedenlere bağlı olabilir. 

Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini inceleyen Valentine (1993) de, 

çalışmasında çeşitli arama stratejilerini organize ederken öğrencilerin hiçbirinin 

bibliyografik eğitim derslerinde öğretilen stratejileri kullanmadıkları bulgusuna 

ulaşmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, Valentine’in çalışmasında elde ettiği 

bulgularla benzerlik göstermektedir. Görüşme yapılan öğrencilerden elde edilen 

bulgular da, öğrencilere lisans eğitimleri boyunca araştırma yöntemlerinin de 

kullanılmasını sağlayacak yeterli nitelikte ve sayıda bilimsel araştırma ödevlerinin 

verilmediğini göstermektedir. Görüşme bulgularına göre öğrenciler konu verilir 

verilmez hemen bilgi toplamakta ve elde ettikleri birkaç kaynakla ödevlerini 

tamamlamaktadırlar. Araştırmaları için hangi araştırma yöntemini kullanmaları 
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gerektiği konusuda kafa yormadıkları ve hatta araştırma yöntemlerini karıştırdıkları 

izlenmektedir281. 

Bütün bölümler genel olarak değerlendirildiğinde, 20. Tablo’ya göre 

Halkbilim (3,40) bölümü öğrencileri hariç diğer tüm bölüm öğrencilerinin 

BASTÖ’nin beş alt boyutuna ilişkin toplam tutumları 2,60-3,39 aralığında ve orta 

düzeydedir. Halkbilim bölümü öğrencilerinin BASTÖ’ye ilişkin toplam tutumları 

3,40-4,19 aralığında ve yüksek düzeyde olmasına rağmen, aldığı 3,40 değeri ile tam 

sınırdadır ve orta düzeye yakındır. Bu bağlamda ölçeği yanıtlayan bütün bölüm 

öğrencilerinin BASTÖ’nün beş alt boyutuna ilişkin toplam tutumları yetersiz ve 

olumsuza yakındır şeklinde yorumlanabilir. 

 

IV. 2. 1. 3. Üçüncü Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin üçüncü alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik sınıf düzeyi değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve 

öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak 

konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi 

becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile ilgili bulguları içermektedir. 

Öğrencilerin, sınıf düzeyi değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam 

ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 21. Tablo’da verilmiştir. 

 

 

                                                           
281 Ayrıca bkz. “IV. 1. 1. 7. BAS Kapsamında Yer Almayan Kavramlar (Diğer)/ IV. 1. 1. 6. 2. Kavram 
Yanılgıları/1. “Araştırma Yöntemlerini Belirleme” ile ilgili kavram yanılgısı (1B7. 1)”, “IV. 1. 2. 7. 
BAS kapsamında yer almayan tutum dışı düşünceler (Diğer)” ve “IV. 3. Kavram, Tutum ve Düşünce 
Dışında BAS İle İlgili Elde Edilen “Diğer” Nitel Bulgular ve Yorumlar” 
 



 

 

477 

21. Tablo: Öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin 
tutum düzeyleri 
 

Sınıf  N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

    Madde Ortalaması 
1 116 2,43 3,29 3,93 3,43 2,93 3,28 
2 53 2,47 3,42 4,24 3,41 2,83 3,36 
3 119 2,48 3,46 4,18 3,36 2,76 3,33 
4 86 2,34 3,26 4,20 3,45 2,72 3,29 

 

21. Tablo’da da görüleceği gibi, öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik 

sınıf düzeyi değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyleri, birinci ve ikinci alt problemde elde edilen 

bulgularla benzerlik göstermektedir. Başka bir deyişle, ölçeği yanıtlayan bütün 

sınıflarda öğrencilerin “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri en düşük 

değere sahipken, “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

en yüksek değere sahiptir. Bütün sınıflarda öğrencilerin“Başlama” alt boyutundan 

sonraki en düşük değere sahip tutum düzeyleri “Araştırma yöntemi becerileri” alt 

boyutuna ilişkindir. 21. Tablo’ya göre ölçeği yanıtlayan bütün sınıflarda öğrencilerin 

BASTÖ’nün beş alt boyutuna ilişkin toplam tutumları 2,60-3,39 aralığında ve orta 

düzeydedir. Bununla birlikte, birinci sınıf öğrencilerinin toplam ölçeğe ilişkin tutum 

düzeyleri (3,28), ikinci (3,36), üçüncü (3,33) ve dördüncü (3,29) sınıf öğrencilerinin 

hepsine göre en düşük değere sahiptir. Diğer bir ifadeyle, tüm sınıflarda öğrencilerin 

tamamı bilgi arama süreçlerine ilişkin olumsuza yakın tutuma sahiptir. 

21. Tablo’da dikkat çeken bir diğer bulgu da “Başlama”, “Konu seçim 

süreci” ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında dördüncü sınıf 

öğrencilerinin tutum düzeylerinin diğer sınıf öğrencilerinin hepsinden düşük 

çıkmasıdır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin diğer sınıf öğrencilerinden, hem ölçeğin 
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bütününde hem de bütün alt boyutlarda süreçlerle ilişkili iş ve işlemlerde daha 

deneyimli olmaları ve dolayısıyla daha olumlu tutum göstermeleri beklenirken, 

belirtilen bu alt boyutlara ilişkin tutum düzeyleri diğer sınıf öğrencilerine göre daha 

düşük çıkmıştır. Bununla birlikte toplam ölçeğe göre de birinci sınıf örencilerinden 

sonra en düşük tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguyu, dördüncü 

sınıf öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca diğer sınıf öğrencilerine göre daha fazla 

araştırma ödevi, seminer ödevi ve bitirme tezi vb. hazırlamaları sırasında bilgi arama 

süreçleri ile ilgili daha fazla deneyim kazanmaları, sıkıntı yaşadıkları noktaları daha 

iyi bilmeleri, vb. gibi nedenlerden dolayı kendilerini yetersiz hissetmelerinden veya 

tatmin olmamalarından dolayı kendilerini daha objektif değerlendirmelerinden 

kaynaklanmış olabilir. Dördüncü sınıf öğrencilerine göre özellikle birinci sınıf 

öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili daha az deneyime ve bilgiye sahip 

olmaları, onların var olan bilgileri ile kendilerini daha iyi hissetmiş olmalarına neden 

olmuş olabilir. 

 

IV. 2. 1. 4. Dördüncü Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin dördüncü alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin 

bilgi arama süreçlerine yönelik cinsiyet değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve 

öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak 

konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi 

becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile ilgili bulguları içermektedir. 

Öğrencilerin, cinsiyet değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam ölçeğe 

ilişkin tutum düzeyleri 22. Tablo’da verilmiştir. 
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22. Tablo: Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin 
tutum düzeyleri 
 

Cinsiyet N Başlama Konu seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

    Madde Ortalaması 
Kadın 255 2,41 3,38 4,14 3,46 2,79 3,32 
Erkek 119 2,47 3,31 4,06 3,30 2,85 3,27 

 

22. Tablo’daki verilere göre, öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik 

cinsiyet değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve ölçeğin beş alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeyleri, hem kadın hem de erkek öğrencilerin önceki alt problemlere ilişkin 

bulgularda da olduğu gibi, “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri en düşük 

değere sahipken, “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyleri 

en yüksek değere sahiptir. Her iki cinsiyette de “Başlama” alt boyutundan sonraki en 

düşük tutum düzeyi “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkindir.  

Cinsiyet değişkenine göre elde edilen bulgular BASTÖ’nün toplamına ilişkin 

olarak değerlendirildiğinde, erkeklerin (3,27) tutum düzeylerinin kadınlardan (3,32) 

daha düşük olduğu görülmektedir. Fakat her iki cinsin ölçeğin toplamına ilişkin 

tutum düzeyleri 2,60-3,39 aralığında ve orta düzeydedir. Başka bir deyişle, her iki 

cinsin ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyleri olumsuza yakındır. 

 

IV. 2. 1. 5. Beşinci Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin beşinci alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine 

göre toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun “Başlama”, 

“Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile 

ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama 
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değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 

23. Tablo’da verilmiştir. 

 

23. Tablo: Öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre ölçeğin alt 
boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

Eğitim alıp 
almama 
durumu 

N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

    Madde Ortalaması 
Evet 177 2,39 3,33 4,13 3,42 2,73 3,28 

Hayır 196 2,47 3,40 4,10 3,39 2,90 3,33 

 

23. Tablo incelendiğinde bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama 

değişkenine göre, “evet” ve “hayır” yanıtını veren her iki grubun da“Başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 1,80-2,59 aralığında ve en düşük değere sahip 

olduğu görülürken; “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum 

düzeylerinin 3,40-4,19 aralığında ve en yüksek değere sahip oldukları 

anlaşılmaktadır. Her iki grupta da önceki alt problerde elde edilen bulgularda olduğu 

gibi “Başlama” alt boyutundan sonraki en düşük tutum düzeyi “Araştırma yöntemi 

becerileri” alt boyutuna ilişkindir.  

23. Tablo’ya göre bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine 

göre “evet” yanıtını verenlerin, “Başlama”, “Konu seçim süreci” ve “Araştırma 

yöntemi becerileri”alt boyutlarına ilişkin tutum düzeyleri “hayır” yanıtını 

verenlerden daha düşüktür. “Evet” yanıtını verenlerin, bu üç alt boyuta ilişkin tutum 

düzeylerinin “Başlama” alt boyutu için 2,39 (1,80-2,59 arasında) ve düşük, “Konu 

seçim süreci” alt boyutu için 3,33 ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutu için 

de 2,73 (2,60-3,39 aralığında) ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. Fakat aynı 

grubun (evet yanıtını verenlerin) “Odak konunun belirlenmesi”(4,13) ve “Bilgi 
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toplama ve tamamlama”(3,42) alt boyutlarına ilişkin tutum düzeylerinin 3,40-4,19 

aralığında ve “hayır” yanıtını verenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

23. Tablo ölçeğin toplamına göre incelendiğinde, bilgiye erişim ile ilgili 

eğitim alıp almama değişkenine göre, “evet” yanıtını verenlerin, başka bir deyişle 

bilgiye erişim ile ilgili eğitim aldıklarını belirtenlerin tutum düzeylerinin (3,28) 

“hayır” eğitim almadım yanıtını verenlerden (3,33) daha düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. Her iki grubun da toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 2,60-3,39 

aralığında ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, her iki grubun 

ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyleri olumsuza yakındır. 

Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre elde edilen 

bulgularda en dikkat çekici sonuç, “evet” eğitim aldım yanıtını verenlerin ölçeğin 

“Başlama”, “Konu seçim süreci” ve “Araştırma yöntemi becerileri”olmak üzere üç 

alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeylerinin, “hayır” eğitim almadım 

yanıtını verenlerden daha düşük olmasıdır. Bu sonuç, eğitim alanların bu konuda 

daha çok bilgi sahibi oldukları için kendilerini daha çok sorgulamalarından, 

kendilerini yetersiz görmelerinden vb. kaynaklanıyor olabilir (Ayrıca bkz. 511. s., 

“Onüçüncü Alt Problem”) 

 

IV. 2. 1. 6. Altıncı Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin altıncı alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi 

değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun 

“Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile 
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ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı 

öğretim kademesi değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin 

tutum düzeyleri 24. Tablo’da verilmiştir. 

 

24. Tablo: Öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine göre 
ölçeğin alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

Eğitimin 
Alındığı 
öğretim 

kademesi 

N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

    Madde Ortalaması 
İlköğretim 29 2,33 3,21 4,03 3,35 2,80 3,23 

Ortaöğretim 59 2,48 3,29 4,03 3,33 2,82 3,26 
Yükseköğretim 137 2,39 3,34 4,12 3,41 2,70 3,28 

 

24. Tablo’dan da takip edilebileceği gibi, BASTÖ’yü yanıtlayanlar arasında 

bilgiye erişim ile ilgili dersi alanların “ilköğretim”, “ortaöğretim” ve “yüksek 

öğretim” eğitimleri sırasında aldıkları görülmektedir. 24. Tablo incelendiğinde 

bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı üç öğretim kademesinde de “Başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeyi en düşük değere sahipken, “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyi en yüksek değere sahiptir. Üç 

öğretim kademesinde de “Başlama” alt boyutundan sonraki en düşük tutum 

düzeyinin “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin olduğu 

anlaşılmaktadır.  

24. Tablo’da görüldüğü gibi bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim 

kademesinin üçünde de toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyi 2,60-3,39 aralığında ve 

orta düzeydedir. Üç öğretim kademesi karşılaştırıldığında bilgiye erişim ile ilgili 

eğitimi “ilköğretim” kademesinde alanların tutum düzeyinin 3,23 ile en düşük, 

“yüksek öğretim” kademesinde alanların da 3,28 ile en yüksek tutum düzeyine sahip 

oldukları görülmektedir. Bu bulgu, bilgiye erişim ile ilgili eğitimi “yüksek öğretim” 
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kademesinde alanların diğer öğretim kademesinde alanlardan daha olumlu tutuma 

sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi “yüksek 

öğretim” kademesinde alanların tutumlarının diğer öğretim kademesinde alanlardan 

nispeten daha yüksek olmasını, lisans eğitimi boyunca bilgiye erişim ile ilgili 

derslerin diğer öğretim kademelerine göre daha kapsamlı verilmiş olmasına, 

öğrencilerin daha fazla uygulama ile bilgilerini ve becerilerini pekiştirmiş olmalarına 

bağlanabilir. Fakat yine de her üç öğretim kademesinin de toplam tutum düzeyleri 

arasında ciddi bir fark olmadığı ve her üç öğretim kademesinde de toplam ölçeğe 

ilişkin tutum düzeylerinin olumsuza yakın olduğu anlaşılmaktadır (Ayrıca bkz. 515. 

s., “Ondördüncü Alt Problem”)  

 

IV. 2. 1. 7. Yedinci Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin yedinci alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları 

değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun 

“Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile 

ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden 

aldıkları değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin tutum 

düzeyleri 25. Tablo’da verilmiştir. 
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25. Tablo: Öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları değişkenine göre ölçeğin alt 
boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

Eğitimin nereden alındığı N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi toplama 
ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

    Madde Ortalaması 

Ders müfredatı dahilinde 
okulda 133 2,40 3,34 4,12 3,42 2,73 3,29 

Kullanıcı eğitimi dahilinde 
kütüphanede 11 2,37 2,90 4,14 3,38 2,67 3,17 

Her ikisi 19 2,30 3,24 4,08 3,57 2,73 3,28 
Diğer 13 2,47 3,70 4,20 3,23 2,76 3,35 

 

25. Tablo’ya göre, bilgiye erişim ile ilgili eğitimi “okulda”, “kütüphanede”, 

“hem okulda hem kütüphanede” ve “diğer” (seminer ve çalıştıkları kurumda) 

aldıklarını belirten grupların hepsinde de önceki alt problemlerde elde edilen 

bulgulara benzer şekilde“Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyi en düşük 

değere sahipken, “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum düzeyi en 

yüksek değere sahiptir. Grupların hepsinde de “Başlama” alt boyutundan sonraki en 

düşük tutum düzeyinin “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

25. Tablo’da ölçeğin boyutları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi “hem okulda hem kütüphanede” aldığını belirtenlerin,“Başlama”alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 2,30 (1,80-2,59 aralığında) ve “Odak konunun 

belirlenmesi” boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 4,08 (3,40-4,19 aralığında) ile en 

düşük değere sahip olduğu görülmektedir. Bu gruptaki öğrencilerin bilgiye erişim ile 

ilgili dersi hem okulda hem de kütüphanede almış oldukları için tutum düzeylerinin 

yüksek olmasının beklenmesine rağmen, diğer üç grupta yer alan öğrencilerden daha 

düşük tutuma sahip olmaları dikkat çekici bir bulgudur.  

Dikkat çeken bir başka bulgu da “diğer” seçeneğini yanıtlayanlara (13) 

ilişkindir. Bu grupta yer alan öğrencilerden 10’u BASTÖ formunda bilgiye erişim ile 
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ilgili eğitimi “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” tarafından verilen yaz 

seminerlerinde aldıklarını ve diğer üç öğrenci de okul dışında katıldıkları kurs ve 

seminerlerde veya çalıştıkları kurumlarda aldıklarını belirtmişlerdir. Bu grupta yer 

alanların ölçeğin “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 2,47 (1,80-2,59 

aralığında), “Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 3,70 (3,40-

4,19 aralığında), “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum 

düzeylerinin 4,20 (4,20-5,00 aralığında) ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 2,76 (2,60-3,39 aralığında) ile en yüksek değere 

sahip oldukları görülmektedir. Aynı şekilde ölçeğin toplamına ilişkin tutum 

düzeylerinin de 3,35 (2,60-3,39 aralığında) ile diğer üç gruptan daha yüksek değere 

sahip oldukları görülmektedir. Fakat bu bulgu genel olarak değerlendirildiğinde, her 

ne kadar “diğer” seçeneğini yanıtlayanların tutum düzeyleri, bilgiye erişim ile ilgili 

dersi “okulda”, “kütüphanede” ve “her ikisinde” aldığını belirtenlerden daha yüksek 

olsa da, ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyleri 3,35 ile 2,60-3,39 aralığında ve 

orta düzeydedir. Başka bir deyişle “diğer” seçeneğini yanıtlayanların da bilgi arama 

süreçlerine ilişkin tutum düzeyleri olumsuza yakındır şeklinde yorumlanabilir. 

Bununla birlikte, bu bulgudan çıkarılacak önemli bir sonuç, “diğer” yanıtını 

verenlerin çoğunluğunun (10) bilgiye erişim ile ilgili dersi “Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümü” tarafından verilen yaz seminerlerinde aldıklarını belirtmiş olmalarıdır. 

Başka bir ifadeyle, bu bulgu, bilgiye erişim ile ilgili dersin doğrudan alanında uzman 

kişiler tarafından verilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.  

25. Tablo’ya göre bir başka çarpıcı bulgu da bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

“kullanıcı eğitimi dahilinde kütüphanede” seçeneğini yanıtlayanlara ilişkindir. 

Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi “kullanıcı eğitimi dahilinde kütüphanede” seçeneğini 
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yanıtlayanlarla “ders müfredatı dahilinde okulda” seçeneğini yanıtlayanlar 

karşılaştırıldığında, dersi kullanıcı eğitimi dahilinde kütüphanede alanların tutum 

düzeylerinin, ölçeğin “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutu hariç, diğer dört alt 

boyutta eğitimi ders müfredatı dahilinde okulda alanlardan daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi “kullanıcı eğitimi dahilinde 

kütüphanede” belirtenlerin, ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyleri de 3,17 (2,60-

3,39 aralığında) ile yine eğitimi “ders müfredatı dahilinde okulda” aldığını 

belirtenlerden (3,29) daha düşük olduğu anlaşılmaktadır (Ayrıca bkz, 517. s., 

“Onbeşinci alt problem” ). Diğer taraftan, her iki grubun da ölçeğin toplamına ilişkin 

tutum düzeylerinin 2,60-3,39 aralığında ve bilgi arama süreçlerine ilişkin 

tutumlarının olumsuza yakın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, BASTÖ’yü 

yanıtlayanların çoğunun (133 öğrenci) bilgiye erişim ile ilgili dersi “ders müfredatı 

dahilinde okulda” aldıkları görülürken, oldukça az sayıda öğrencinin de (11 öğrenci) 

“kullanıcı eğitimi dahilinde kütüphanede” aldığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu, 

BASTÖ’nün uygulandığı bölümlerin bağlı bulunduğu kütüphanelerin ya kullanıcı 

eğitimi hizmeti vermedikleri, ya bu hizmeti verseler bile bölümler ile işbirliği 

yapılmadığı için yaygınlaştırılamadığı ya da bölümlerle işbirliği yapılmış olsa dahi 

öğrencilerin bilerek veya bilmeyerek eğitimlere katılmamış olabileceği şeklinde 

yorumlanabilir. Bu bulgu her ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın, burada özellikle 

kütüphane yönetimlerinin ve ilgili birimlerde çalışan kütüphanecilerin hizmetlerini 

sorgulaması gereğini ortaya çıkartmaktadır.  

25. Tablo’ya göre dört grubun da ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyleri 

2,60-3,39 aralığında ve ortadır. Başka bir ifadeyle, bu dört grubun da bilgi arama 

süreçlerine ilişkin toplam tutum düzeyleri olumsuza yakındır. 
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IV. 2. 1. 8. Sekizinci Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin sekizinci alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin 

bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin 

araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler 

değişkenine göre toplam tutum düzeyleri ve öğrencilerin ölçeğin beş alt boyutunun 

“Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” her birindeki tutum düzeyleri ile 

ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda 

eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu 

düşünmeyenler değişkenine göre ölçeğin her alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin 

tutum düzeyleri 26. Tablo’da verilmiştir. 

 

26. Tablo: Öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı 
olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler değişkenine göre ölçeğin alt boyutlarına 
ve toplam ölçeğe ilişkin tutum düzeyleri 
 

Eğitimin 
katkısı 

olduğunu 
düşünen-

düşünmeyen 

N Başlama 
Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 
Toplam 

  Madde Ortalaması 

Evet 151 2,35 3,30 4,17 3,44 2,69 3,28 
Hayır 27 2,60 3,47 3,91 3,32 2,90 3,31 

 

26. Tablo’ya göre, bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin 

araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler 

değişkenine göre, “evet” ve “hayır” yanıtını veren her iki grubun da“Başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutum düzeylerinin 1,80-2,59 aralığında ve en düşük değere sahip 

olduğu görülürken; “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutum 

düzeylerinin 3,40-4,19 aralığında ve en yüksek değere sahip oldukları 

anlaşılmaktadır. Her iki grupta da önceki alt problerde elde edilen bulgularda da 
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olduğu gibi “Başlama” alt boyutundan sonraki en düşük tutum düzeyi “Araştırma 

yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkindir.  

26. Tablo incelendiğinde, bilgi erişim ile ilgili eğitimin, “evet” 

araştırmalarımda katkısı oldu yanıtını verenlerin, “hayır” katkısı olmadı yanıtını 

verenlerden, ölçeğin “Başlama”, Konu seçim süreci” ve “Araştırma yöntemi 

becerileri” alt boyutlarına ilişkin tutum düzeylerinin daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu bulgu, bilgiye erişim ile ilgili eğitimlerin özellikle bilgi arama 

süreçlerinin “Başlama”, Konu seçim süreci” ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt 

boyutlarına ilişkin eğitimleri yeterli düzeyde kapsamamasına bağlanabilir. Diğer 

taraftan, “Evet” yanıtını verenlerin “Odak konunun belirlenmesi” (4,17) ve “Bilgi 

toplama ve tamamlama” (3,44) alt boyutlarına ilişkin tutum düzeylerinin, “Hayır” 

yanıtını verenlerin tutum düzeylerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Ayrıca 

bkz. 519. s., “Onaltıncı Alt Problem”). 

26. Tablo’da “Evet” ve “Hayır” yanıtını verenlerin toplam ölçeğe ilişkin 

tutum düzeylerine bakıldığında ise “Evet” eğitimin araştırmalarımda katkısı oldu 

yanıtını verenlerin tutum düzeylerinin 3,28 ile “Hayır” eğitimin araştırmalarımda 

katkısı olmadı yanıtını verenlerin tutum düzeylerinden (3,31) daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. 26. Tablo’ya göre her iki grubun da ölçeğin toplamına ilişkin tutum 

düzeyleri 2,60-3,39 aralığında ve orta olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, bu 

iki grubun da bilgi arama süreçlerine ilişkin toplam tutum düzeyleri olumsuza 

yakındır. Bu durum, bilgiye erişim ile ilgili verilen derslerin içeriğinden 

kaynaklanıyor olabilir. Bu bulgu literatür doğrultusunda değerlendirildiğinde ise, 

Kuhltahu (1983), kütüphane eğitimlerinde, daha çok bilgi kaynakları hakkında bilgi 

verilmesine ve kaynağın yerinin bulunmasına önem verildiğini; oysa özellikle 
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danışma kütüphanecilerinin öğrencilere, kaynağın yerini göstermekten daha çok, tüm 

süreçlerde rehberlik etme görevini üstlenmesinin çok daha önemli olduğunu ifade 

etmektedir. Isbell ve Kammerlocher (1998) de, kütüphane ve danışma eğitimi ile 

ilgili yaptıkları araştırmada, kütüphane eğitimi programlarında, kütüphanecilerin, 

öğrencilerin araştırma süreçlerinin başlama ve ön araştırma aşamasında 

karşılaştıkları belirsizlik sorunlarını gözardı etmeye eğilimli olduklarını 

vurgulayarak; kütüphanecilerin, kütüphane eğitimlerinde, öğrencilerin bütün bir 

araştırma süreçlerine, düşünce, duygu ve davranış faktörlerini gözönüne alarak değil, 

geleneksel danışma hizmetlerinde olduğu gibi sadece bilgi toplama boyutuna 

odaklanıldığına dikkat çekmişlerdir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler doğrultusunda da, kütüphane eğitimlerinin özellikle kütüphane otomasyon 

sisteminde ve veritabanlarında nasıl tarama yapılacağı, tarama için anahtar 

kelimelerin nasıl seçileceği, Bull operatörlerinin nasıl seçilip kullanılacağı, tarama 

sonuçlarının nasıl değerlendirileceği gibi ağırlıklı olarak bilgi toplama ve bilgi erişim 

konusunda olduğu izlenmektedir (Churckovich ve Oughtred, 2002; Bodi, 2002; Judd, 

Tims, Farrow ve Periatt, 2004; Çakmak ve Önal, 2013; Özel, 2013, Işık, 2013). Bu 

bağlamda ülkemizde de özellikle kütüphane eğitimlerinin, kütüphane oryantasyon 

eğitimi ve kullanıcı eğitimi çerçevesinde verildiği ve bu eğitimlerin de her öğretim 

yılı başında yaklaşık bir hafta süre ile gerçekleştirildiği ve içerik, zaman, tekrar etme 

ve uygulama açısından yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, öğrencilere 

lisans eğitimleri içerisinde, genellikle bilimsel araştırma yöntemleri adı ile verilen 

derslerin içeriğinin de tüm araştırma süreçlerini kapsamadığı ve derslerin 

uygulamalar ile yeterince pekiştirilmediği izlenmektedir. Dolayısıyla, 26. Tablo’daki 

bulgular bu çerçevede değerlendirildiğinde, öğrenciler bilgi erişim ile ilgili eğitim 
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almış olsalar dahi, bu eğitimlerin içeriği bütün bir bilgi arama süreçlerini 

kapsamadığı, sadece bilgi toplama ve bilgi erişime odaklanıldığı ve bilgi arama 

sürecine ilişkin diğer aşamalara ilişkin gerekli iş ve işlemlere yönelik bilgiye yer 

verilmediği için öğrenciler kendilerini başarısız görmüş olabilirler ve tutumları da bu 

doğrultuda olumsuz olmuş olabilir. Bu nedenle hem kütüphane eğitimlerinde 

(kullanıcı eğitimi, oryantasyon eğitimi vb.) hem de bilimsel araştırma yöntemleri 

derslerinde öğrencilerin gereksinim duydukları bilgiyi tanımlamalarından, konularını 

seçmelerinden, odaklarını oluşturmalarından, bilgiyi elde etmelerinden ve elde 

ettikleri bilgiyi kullanmalarına kadar, bütün bir bilgi arama sürecini içermesi oldukça 

önemlidir. 

 

IV. 2. 1. 9. Dokuzuncu Alt Problem 

BASTÖ’ye ilişkin dokuzuncu alt problem, toplam ölçeğe göre öğrencilerin 

bilgi arama süreçlerine yönelik, eğitim aldıkları bölüm; sınıf düzeyi; cinsiyet; 

bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama; bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı 

öğretim kademesi; bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları; bilgiye erişim 

ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler 

ve katkısı olduğunu düşünmeyenler olmak üzere 7 değişkenin toplam ölçeğe ilişkin 

tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile 

ilgili bulguları içermektedir. Öğrencilerin, toplam ölçeğe göre yedi değişkene ilişkin 

tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık sonuçları 27. Tablo’da 

verilmiştir. 
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27. Tablo: Öğrencilerin toplam ölçeğe göre yedi değişkene ilişkin tutum düzeylerinin anlamlı farklılık 
sonuçları. 
 

DEĞİŞKENLER 
Eğitim 

aldıkları 
bölüm 

Sınıf 
düzeyi Cinsiyet 

Eğitim alıp 
almama 
durumu 

Eğitimin 
alındığı 
öğretim 

kademesi 

Eğitimin 
nereden 
alındığı 

Eğitimin 
katkısı 

olduğunu 
düşünen-

düşünmeyen 
P 0,307 0,274 0,100 0,113 0,621 0,452 0,658 

 

27. Tablo incelendiğinde her bir değişkenin toplam ölçeğe ilişkin tutum 

düzeylerinin, “Eğitim aldıkları bölüm” değişkenine göre (0,307; p>.05), “Sınıf 

düzeyi” değişkenine göre (0,274; p>.05), “Cinsiyet” değişkenine göre (0,100; p>.05), 

“Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama” değişkenine göre (0,113; p>.05), 

“Bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi” değişkenine göre 

(0,621; p>.05), “Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları” değişkenine göre 

(0,452; p>.05) ve “Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında 

katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler” değişkenine göre 

de (0,658; p>.05) olduğu ve anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. 

 

IV. 2. 1. 10. Onuncu Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik eğitim aldıkları bölüm 

değişkenine göre; ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak 

konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi 

becerileri” ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği ile ilgili bulguları içermektedir. 

Öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlere göre, ölçeğin beş alt boyutuna ilişkin 

anlamlı bir fark olup olmadığını hesaplamak için tek yönlü ANOVA testi 

uygulanmıştır. Bölümlere ilişkin bağımsız gruplar için tek yönlü ANOVA sonuçları 

28. Tablo’da verilmiştir. 
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28. Tablo: Bölümlere ilişkin tek yönlü “ANOVA” sonuçları 
 

  Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark 

Baslama Gruplar 
arası 

144,949 8 18,119 1,404 0,193 
  

Grupiçi 4697,459 364 12,905 
  

Toplam 4842,408 372   
 - 

Konu Seçim 
Süreci 

Gruplar 
arası 

405,614 8 50,702 1,289 0,248   
  

Grupiçi 14322,825 364 39,348 
  

Toplam 14728,44 372   
-  

Odak 
konunun 
belirlenmesi 

Gruplar 
arası 

981,095 8 122,637 4,608 0,000 AKE-Sınıf Öğretmenliği 
 
AKE-Hukuk 
 
Psikoloji-Hukuk 
 
Hukuk-ÇEEİ 
 
Hukuk-Uluslararası İlişkiler                         

Grupiçi 9687,42 364 26,614 

Toplam 10668,515 372   

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Gruplar 
arası 

351,119 8 43,89 1,057 0,392 
  

Grupiçi 15107,487 364 41,504 
  

Toplam 15458,606 372   
 - 

Araştırma 
yöntemi 
becerileri 

Gruplar 
arası 

529,435 8 66,179 1,947 0,052 
  

Grupiçi 12375,246 364 33,998 
  

Toplam 12904,681 372   
 - 

Toplam Gruplar 
arası 

1627,401 8 203,425 1,184 0,307 
  

Grupiçi 62531,875 364 171,791 
  

Toplam 64159,276 372   
 - 

 

28. Tablo’da sunulan tek yönlü ANOVA sonuçları incelendiğinde “Odak 

konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin anlamlı bir fark olduğu görülmüştür 

(F=4,608; p<.05). Farkın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemeye yönelik 

çoklu karşılaştırma testlerinden Dunnet C Post-Hoc testi yapılmıştır. 29. Tablo’da 

farkın hangi bölümler arasında olduğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan Dunnet 

C Post-Hoc testi sonuçları yer almaktadır. 
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29. Tablo: Bölümlere ilişkin “Dunnet C Post-Hoc” sonuçları 
 

(I) bölüm                (J) bölüm       Ortalama 
Farkı (I-J) Std. Hata 

Güven Aralığı 

Alt sınır Üst sınır 

Amerikan 
Kültürü ve 
Edebiyatı (AKE)  

Halkbilim  0,88889 1,39225 -3,9356 5,7134 
Psikoloji 0,88889 0,9004 -2,0907 3,8685 
SÖ 3,25380* 0,93773 0,2019 6,3057 
Hukuk 5,69444* 1,29075 1,4313 9,9576 
YDÖU 1,99145 1,08181 -1,5722 5,5551 
HİT 1,40404 1,20692 -2,5533 5,3614 
ÇEEİ 1,08429 1,01405 -2,2897 4,4583 
Uİ 0,52455 1,01362 -2,807 3,8561 

Halkbilim  

AKE -0,88889 1,39225 -5,7134 3,9356 
Psikoloji 0 1,28712 -4,4997 4,4997 
SÖ 2,36491 1,3135 -2,1807 6,9105 
Hukuk 4,80556 1,58492 -0,6278 10,2389 
YDÖU 1,10256 1,41995 -3,8019 6,007 
HİT 0,51515 1,51743 -4,6812 5,7115 
ÇEEİ 0,1954 1,36903 -4,5746 4,9654 
Uİ -0,36434 1,36871 -5,1029 4,3742 

Psikoloji 

AKE -0,88889 0,9004 -3,8685 2,0907 
Halkbilim  0 1,28712 -4,4997 4,4997 
SÖ 2,36491 0,77308 -0,1401 4,87 
Hukuk 4,80556* 1,17658 0,9151 8,696 
YDÖU 1,10256 0,94267 -2,0056 4,2107 
HİT 0,51515 1,08395 -3,0375 4,0679 
ÇEEİ 0,1954 0,86406 -2,6935 3,0843 
Uİ -0,36434 0,86356 -3,2034 2,4747 

Sınıf 
Öğretmenliği 
(SÖ) 

AKE -3,25380* 0,93773 -6,3057 -0,2019 
Halkbilim  -2,36491 1,3135 -6,9105 2,1807 
Psikoloji -2,36491 0,77308 -4,87 0,1401 
Hukuk 2,44064 1,20539 -1,5053 6,3866 
YDÖU -1,26235 0,97839 -4,44 1,9153 
HİT -1,84976 1,11516 -5,4636 1,764 
ÇEEİ -2,16951 0,90289 -5,1324 0,7934 
Uİ -2,72925 0,90241 -5,6444 0,1859 

Hukuk 

AKE -5,69444* 1,29075 -9,9576 -1,4313 
Halkbilim  -4,80556 1,58492 -10,2389 0,6278 
Psikoloji -4,80556* 1,17658 -8,696 -0,9151 
SÖ -2,44064 1,20539 -6,3866 1,5053 
YDÖU -3,70299 1,32058 -8,0569 0,651 
HİT -4,2904 1,42487 -8,972 0,3912 
ÇEEİ -4,61015* 1,26566 -8,8103 -0,41 
Uİ -5,16990* 1,26532 -9,336 -1,0038 

Yaygın Din 
Öğretimi ve 
Uygulamaları 
(YDÖU) 

AKE -1,99145 1,08181 -5,5551 1,5722 
Halkbilim  -1,10256 1,41995 -6,007 3,8019 
Psikoloji -1,10256 0,94267 -4,2107 2,0056 
SÖ 1,26235 0,97839 -1,9153 4,44 
Hukuk 3,70299 1,32058 -0,651 8,0569 
HİT -0,58741 1,23877 -4,6425 3,4677 
ÇEEİ -0,90716 1,05175 -4,3951 2,5808 
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Uİ -1,46691 1,05134 -4,9139 1,9801 

Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım (HİT) 

AKE -1,40404 1,20692 -5,3614 2,5533 
Halkbilim  -0,51515 1,51743 -5,7115 4,6812 
Psikoloji -0,51515 1,08395 -4,0679 3,0375 
SÖ 1,84976 1,11516 -1,764 5,4636 
Hukuk 4,2904 1,42487 -0,3912 8,972 
YDÖU 0,58741 1,23877 -3,4677 4,6425 
ÇEEİ -0,31975 1,18005 -4,209 3,5695 
Uİ -0,87949 1,17968 -4,7322 2,9732 

Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri 
İlişkileri (ÇEEİ) 

AKE -1,08429 1,01405 -4,4583 2,2897 
Halkbilim  -0,1954 1,36903 -4,9654 4,5746 
Psikoloji -0,1954 0,86406 -3,0843 2,6935 
SÖ 2,16951 0,90289 -0,7934 5,1324 
Hukuk 4,61015* 1,26566 0,41 8,8103 
YDÖU 0,90716 1,05175 -2,5808 4,3951 
HİT 0,31975 1,18005 -3,5695 4,209 
Uİ -0,55974 0,98147 -3,8102 2,6907 

Uluslararası 
İlişkiler (Uİ) 

AKE -0,52455 1,01362 -3,8561 2,807 
Halkbilim  0,36434 1,36871 -4,3742 5,1029 
Psikoloji 0,36434 0,86356 -2,4747 3,2034 
SÖ 2,72925 0,90241 -0,1859 5,6444 
Hukuk 5,16990* 1,26532 1,0038 9,336 
YDÖU 1,46691 1,05134 -1,9801 4,9139 
HİT 0,87949 1,17968 -2,9732 4,7322 
ÇEEİ 0,55974 0,98147 -2,6907 3,8102 

 

29. Tablo’da sunulan Dunnet C Post-Hoc testi sonucuna göre; AKE - SÖ 

arasında AKE lehine (fark=3,25), AKE - Hukuk arasında AKE lehine (fark=5,69), 

Psikoloji – Hukuk arasında Psikoloji lehine (fark=4,80), Hukuk - ÇEEİ arasında 

Hukuk aleyhine (fark= - 4,61), Hukuk - Uİ arasında Hukuk aleyhine (fark= -5,16) 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (Ayrıca bkz. 20. Tablo). Başka bir ifadeyle, 

AKE bölümü öğrencilerinin, ölçeğin “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna 

ilişkin tutumları SÖ bölümü öğrencilerinden; AKE, Psikoloji, ÇEEİ ve Uİ bölümü 

öğrencilerinin de Hukuk öğrencilerinden olumludur. Bu sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde Hukuk öğrencilerinin, ölçeğin “Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutuna ilişkin tutumları belirtilen bölümler arasında en düşük olanıdır. Bu bulgu 

20. Tablo ile birlikte ele alındığında, Hukuk öğrencilerinin, hem ölçeğin “Odak 

konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin hem de toplam ölçeğe ilişkin tutum 
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düzeylerinin de diğer sekiz bölüm içerisinde en düşük değere sahip olduğu 

görülmektedir. Hukuk öğrencilerinin aleyhine çıkan bu sonuç, Hukuk öğrencilerine 

sınıfların çok fazla kalabalık olmasından dolayı araştırma ödevi verilmemesine 

bağlanabilir (Tutum ölçeğinin uygulandığı dönemde, ölçek yanıtlandıktan sonra hem 

öğrencilerler hem de öğretim üyeleriyle konuya ilişkin yapılan sohbetlerden edinilen 

izlenim de bu yöndedir.). Bununla birlikte Hukuk Fakültesi’nin web sitesinden ders 

programı incelendiğinde, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili herhangi bir dersin 

olmaması da dikkat çekicidir. Sitede ders programının tamamının doğrudan hukuk ile 

ilgili derslerden oluştuğu görülmektedir (http://www.law.ankara.edu.tr/ders-

programi/, 2015). Bu dikkat çeken unsurlardan dolayı Hukuk öğrencilerinin, hem 

nitelik hem de nicelik bakımından yeterli düzeyde bilimsel araştırma yapmadıkları 

için, bilgi arama süreçleri ile ilgili bilgi ve becerilerini de geliştiremedikleri ve 

dolayısıyla diğer bölümlerden daha olumsuz tutuma sahip oldukları söylenebilir. 

 

IV. 2. 1. 11. Onbirinci Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik sınıf düzeyi değişkenine göre; 

ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun 

belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” 

ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği ile ilgili bulguları içermektedir. 

Sınıf düzeyine ilişkin dağılımın normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile 

incelenmiş, tüm alt boyutlarda ve toplam ölçekte dağılımın normal olduğu 

gözlenmiştir (p>.05). Aşağıda 30. Tablo’da “Sınıf düzeyi” ile ilgili tüm alt 

boyutlardaki ve toplam ölçekteki betimsel istatistikler görülmektedir. 
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30. Tablo: Alt boyutlara göre Sınıf düzeyi ile ilgili betimsel istatistikler 
 

  Sınıf N Ortalama Std. Sapma 

Başlama 

1 116 14,5948 3,63073 
2 53 14,8302 3,73000 
3 119 14,8824 3,38786 
4 86 14,0814 3,81087 
Toplam 374 14,6016 3,61099 

Konu seçim süreci 

1 116 32,9741 5,62210 
2 53 34,2830 6,18739 
3 119 34,6891 6,58548 
4 86 32,6977 6,70219 
Toplam 374 33,6417 6,30800 

Odak konunun belirlenmesi 

1 116 39,3190 5,81393 
2 53 42,4151 4,67577 
3 119 41,8571 4,61259 
4 86 42,0814 5,45401 
Toplam 374 41,2005 5,34844 

Bilgi toplama ve tamamlama 

1 116 37,7672 6,49998 
2 53 37,6038 5,64099 
3 119 36,9832 6,53671 
4 86 37,9767 6,72480 
Toplam 374 37,5428 6,43774 

Araştırma yöntemi becerileri 

1 116 26,3793 6,11151 
2 53 25,5472 5,94062 
3 119 24,8655 5,49102 
4 86 24,5233 5,97392 
Toplam 374 25,3529 5,88847 

Toplam 

1 116 151,0345 13,79283 
2 53 154,6792 11,15929 
3 119 153,2773 12,19817 
4 86 151,3605 14,56419 
Toplam 374 152,3396 13,16180 

 

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre, ölçeğin beş alt boyutuna ilişkin anlamlı bir 

fark olup olmadığını hesaplamak için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Sınıf 

düzeyine ilişkin bağımsız gruplar için tek yönlü ANOVA sonuçları 31. Tablo’da 

verilmiştir. 
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31. Tablo: Sınıf düzeyine ilişkin tek yönlü ANOVA sonuçları 
 

  Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
Fark 

Başlama 

Gruplar 
arası 35,43 3 11,81 

0,90 0,439  - Grupiçi 4828,21 370 13,05 
Toplam 4863,64 373   

Konu seçim 
süreci 

Gruplar 
arası 280,68 3 93,56 

2,38 0,070 -  
Grupiçi 14561,31 370 39,35 
Toplam 14841,99 373   

Odak 
konunun 
belirlenmesi 

Gruplar 
arası 606,89 3 202,30 

7,44 0,000 

1-2 
 

1-3 
 

1-4 
Grupiçi 10063,07 370 27,20 
Toplam 10669,96 373   

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Gruplar 
arası 59,50 3 19,83 

0,48 0,699  - Grupiçi 15399,31 370 41,62 
Toplam 15458,82 373   

Araştırma 
yöntemi 
becerileri 

Gruplar 
arası 211,67 3 70,56 

2,05 0,106  - Grupiçi 12721,74 370 34,38 
Toplam 12933,41 373   

Toplam 

Gruplar 
arası 674,79 3 224,93 

1,30 0,274 -  Grupiçi 63941,08 370 172,81 
Toplam 64615,874 373   

 

31. Tablo’da “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarına ilişkin ANOVA 

sonuçları incelendiğinde sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir. Her bir alt boyutun ANOVA sonuçları; “Başlama” (F(370)=0,90; 

p>.05), “Konu seçim süreci” (F(370)=2,38; p>.05), “Bilgi toplama ve tamamlama” 

(F(370)=0,48; p>.05) ve “Araştırma yöntemi becerileri” (F(370)=2,05; p>.05) 

şeklindedir. Ancak, “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tek yönlü 

ANOVA sonuçları incelendiğinde ise sınıf düzeylerine göre anlamlı bir fark olduğu 

gözlenmiştir (F(370)=7,44; p<.05). Farkın hangi sınıf düzeyleri arasında olduğunu 

belirlemeye yönelik olarak LSD Post-Hoc testi yapılmıştır. 32. Tablo’da farkın hangi 

sınıf düzeyleri arasında olduğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan LSD Post-Hoc 

testi sonuçları yer almaktadır. 
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32. Tablo: Sınıf düzeyine ilişkin LSD Post-Hoc testi sonuçları 
 

(I) sınıf            (J) Sınıf Ortalama 
Farkı (I-J) Std. Hata p 

Güven Aralığı 
Alt sınır Üst sınır 

1 
2 -3,09613* ,86465 ,000 -4,7964 -1,3959 
3 -2,53818* ,68045 ,000 -3,8762 -1,2001 
4 -2,76243* ,74210 ,000 -4,2217 -1,3032 

2 
1 3,09613* ,86465 ,000 1,3959 4,7964 
3 ,55795 ,86123 ,517 -1,1356 2,2515 
4 ,33370 ,91072 ,714 -1,4571 2,1245 

3 
1 2,53818* ,68045 ,000 1,2001 3,8762 
2 -0,55795 ,86123 ,517 -2,2515 1,1356 
4 -0,22425 ,73811 ,761 -1,6757 1,2272 

4 
1 2,76243* ,74210 ,000 1,3032 4,2217 
2 -,33370 ,91072 ,714 -2,1245 1,4571 
3 ,22425 ,73811 ,761 -1,2272 1,6757 

 

32. Tablo’da da görüldüğü gibi LSD sonucuna göre, birinci-ikinci sınıf 

arasında birinci sınıf aleyhine (fark= -3,09), birinci-üçüncü sınıf arasında birinci sınıf 

aleyhine (fark= -2,53), birinci-dördüncü sınıf arasında birinci sınıf aleyhine (fark= -

2,67) anlamlı fark olduğu görülmektedir (Ayrıca bkz. 21. Tablo). Başka bir ifadeyle, 

birinci sınfların ölçeğin “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin tutumları, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınflara göre daha olumsuzdur. Bu bulgu, birinci sınıf 

öğrencilerinin bilimsel araştırma, bilgi arama, bilgi erişim, kütüphane oryantasyon 

eğitimi vb. gibi dersleri henüz almamış oldukları; araştırma konuları ile ilgili 

özellikle odağın nasıl belirleneceğine yönelik bilgi ve deneyimlerinin eksik olduğu 

ve diğer sınıf düzeylerine göre daha az araştırma ödevi yapmış oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

IV. 2. 1. 12. Onikinci Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik cinsiyet değişkenine göre; 

ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, “Konu seçim süreci”, “Odak konunun 

belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” 
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ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği ile ilgili bulguları içermektedir. 

Ölçeğin alt boyutlarında dağılımın normalliği cinsiyetin iki kategorisi için 

ayrı ayrı Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. “Konu seçim süreci”,” Bilgi 

toplama ve tamamlama”, “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında toplam 

ölçekte dağılımın normal olduğu (p>.05); “Başlama” ve “Odak konunun 

belirlenmesi” alt boyutlarında kadınlarda dağılımların normal olmadığı 

gözlenmiştir(p<.05). Buna göre, “Başlama” ve “Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutlarında Mann Whitney U testi ile “Konu seçim süreci”,” Bilgi toplama ve 

tamamlama”, “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında ve toplam ölçekte ise 

bağımsız gruplar için t testi ile farkların anlamlılığı test edilmiştir. 33. Tablo’da 

“Başlama” ve “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutlarına ilişkin betimsel 

istatistikler ve Mann Whitney U testi sonuçları; görülmektedir.  

 

33. Tablo: Cinsiyete göre “Başlama” ve “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutlarına ilişkin 
betimsel istatistikler ve Mann Whitney U testi sonuçları 
 

  Cinsiyet N Sıra 
ortalaması U p 

Başlama 
Kadın 255 184,82 

14489 0,481 
Erkek 119 193,24 

Odak 
konunun 
belirlenmesi 

Kadın 255 192,76 
13831 0,168 

Erkek 119 176,23 

 

33. Tablo incelendiğinde “Başlama” alt boyutunda erkeklerin sıra 

ortalamasının kadınlardan daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Cinsiyete göre ortaya 

çıkan bu farklılığın anlamlı olup olmadığı Mann-Whitney U ile test edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda erkekler lehine çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmektedir (U=14489; p>.05). “Odak konunun belirlenmesi” alt 
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boyutunda ise kadınların sıra ortalamasının erkeklerden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Cinsiyete göre ortaya çıkan bu farklılığın anlamlı olup olmadığı 

Mann-Whitney U ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kadınlar lehine çıkan 

farkın da istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (U=13831; p>.05). Bu 

bulgu, her iki boyuta ilişkin olarak kadın ve erkeklerin tutumunda farklılık olmadığı 

şeklinde yorumlanabilir. Bulgu, 22. Tablo ile birlikte değerlendirildiğinde, her iki 

cinsiyetin de ölçeğin “Başlama” alt boyutuna ilişkin tutumlarının 1,80-2,59 

aralığında ve düşük olduğu; “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin 

tutumlarının da 3,40-4,19 aralığında ve yüksek olduğu görülmektedir.   

Daha önce belirtildiği gibi, Kolmogorov-Smirnov testine göre cinsiyetin her 

iki kategorisi için, “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve tamamlama”, 

“Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında ve toplam ölçekte dağılımın normal 

olduğu gözlenmiş ve bağımsız gruplar için t testi ile farkların anlamlılığı test 

edilmiştir. Dağılımın normal olduğu bu üç boyutla ilgili betimsel istatistikler 34. 

Tablo’da, t testi sonuçları da 35. Tablo’te görülmektedir. 

 

34. Tablo: Cinsiyete göre “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve tamamlama”, “Araştırma yöntemi 
becerileri” alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin betimsel istatistikler 
 

                                                       Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma 

Konu seçim süreci 
Kadın 255 33,8706 6,17358 
Erkek 119 33,1513 6,58663 

Bilgi toplama ve tamamlama 
Kadın 255 38,1059 6,29277 
Erkek 119 36,3361 6,60416 

Araştırma yöntemi becerileri 
Kadın 255 25,1961 6,08671 
Erkek 119 25,6891 5,44891 

Toplam 
Kadın 255 153,098 12,73048 
Erkek 119 150,7143 13,95826 
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35. Tablo: Cinsiyete göre “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve tamamlama”, “Araştırma yöntemi 
becerileri” alt boyutlarına ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları 
 

  t sd p Ortalama 
Farkı 

Farkın 
Standart 

hatası 

Güven Aralığı 
Alt 

Sınır 
Üst 

Sınır 
Konu seçim süreci 1,03 372 0,30 0,72 0,70 -0,66 2,10 
Bilgi toplama ve tamamlama 2,49 372 0,01 1,77 0,71 0,37 3,17 
Araştırma yöntemi becerileri -0,75 372 0,45 -0,49 0,65 -1,78 0,79 
Toplam 1,64 372 0,10 2,38 1,46 -0,48 5,25 

 

35. Tablo’da,“Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(372)=1,03; 

p>.05). “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde de cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(372)=-

0,75; p>.05). Ancak, “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin t testi 

sonuçları incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(t(372)=2,49; p<.05) (Ayrıca bkz. 22. Tablo). 34. Tablo’ya göre bu farkın kadınların 

lehine olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, ölçeğin “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutunda kadınların erkeklerden anlamlı olarak yüksek puan aldığı 

görülmektedir. Bu bulgu, erkeklerin ölçeğin bu boyutuna ilişkin olumsuz tutuma 

sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

 

IV. 2. 1. 13. Onüçüncü Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitim 

alıp almama değişkenine göre; ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, “Konu seçim 

süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve 

“Araştırma yöntemi becerileri” ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili bulguları içermektedir. 
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Ölçeğin alt boyutlarında dağılımın normalliği “bilgiye erişim ile ilgili eğitim 

alıp almama” değişkeni ile ilgili verilen “evet” ve “hayır” yanıtları ayrı ayrı 

Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama”, “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında toplam ölçekte 

dağılımın normal olduğu (p>.05); “Başlama” ve “Odak konunun belirlenmesi” 

boyutlarında dağılımların normal olmadığı gözlenmiştir (p<.05). Buna göre 

“Başlama” ve “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutlarında Mann Whitney U testi; 

“Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve tamamlama”, “Araştırma yöntemi 

becerileri” alt boyutlarında ve toplam ölçekte ise bağımsız gruplar için t testi ile 

farkların anlamlılığı test edilmiştir. 36. Tablo’da “Başlama” ve “Odak konunun 

belirlenmesi” boyutlarına ilişkin betimsel istatistikler ve Mann Whitney U testi 

sonuçları görülmektedir. 

 

36. Tablo: Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Başlama” ve “Odak 
konunun belirlenmesi” alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistikler ve Mann Whitney U testi sonuçları 
 

  Yanıtlar N Sıra 
ortalaması U p 

Başlama 
Evet 177 178,19 

15787 0,132 
Hayır 196 194,95 
Toplam 373       

Odak konunun 
belirlenmesi 

Evet 177 193,12 
16263 0,297 

Hayır 196 181,48 
Toplam 373       

 

36. Tablo incelendiğinde “Başlama” alt boyutunda “hayır” yanıtını 

verenlerin sıra ortalamasının “evet” yanıtını verenlerden daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. “Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama” değişkeni ile ilgili 

“hayır” yanıtına göre ortaya çıkan bu farklılığın anlamlı olup olmadığı Mann-

Whitney U ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda “hayır” yanıtını verenler 

lehine çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (U=15787; 
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p>.05). Bu bulgu, bilgiye erişim ile ilgili “evet” eğitim aldım yanıtını verenler ile 

“hayır” eğitim almadım yanıtını verenlerin her ikisinde de ölçeğin“başlama” alt 

boyutuna ilişkin tutumlarının aynı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle, 

öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almamaları bilgi arama süreçlerine 

başlarken tutumlarında bir değişiklik yaratmamıştır. Bu bulgu, 23. Tablo ile birlikte 

değerlendirildiğinde, her iki yanıtı veren grubun da “başlama” alt boyutuna ilişkin 

tutum düzeylerinin 1,80-2,59 aralığında ve düşük olduğu görülmektedir.  

36. Tablo’ya göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutunda ise “evet” 

yanıtını verenlerin sıra ortalamasının “hayır” yanıtını verenlerden daha yüksek 

olduğu anlaşılmaktadır. “Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama” değişkeni ile 

ilgili “evet” yanıtına göre ortaya çıkan bu farklılığın anlamlı olup olmadığı Mann-

Whitney U ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda “evet” yanıtını verenler 

lehine çıkan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (U=16263; 

p>.05). Bu bulgu, “başlama” alt boyutunda elde edilen bulgularda olduğu gibi, 

bilgiye erişim ile ilgili “evet” eğitim aldım yanıtını verenler ile “hayır” eğitim 

almadım yanıtını verenlerin her ikisinde de ölçeğin“Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutuna ilişkin tutumlarının aynı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle, 

öğrencilerin bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almamaları bilgi arama süreçlerinde 

odak konularını belirlerken tutumlarında bir değişiklik yaratmamıştır. Bu bulgu, 23. 

Tablo ile birlikte değerlendirildiğinde, her iki yanıtı veren grubun da tutum 

düzeylerinin 3,40-4,19 aralığında ve yüksek olduğu görülmektedir.  

Daha önce belirtildiği gibi, Kolmogorov-Smirnov testine göre cinsiyetin her 

iki kategorisi için, “Konu seçim süreci”, “Bilgi toplama ve tamamlama”, 

“Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarında ve toplam ölçekte dağılımın normal 
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olduğu gözlenmiş ve bağımsız gruplar için t testi ile farkların anlamlılığı test 

edilmiştir. Dağılımın normal olduğu bu üç boyutla ilgili betimsel istatistikler 37. 

Tablo’da, t testi sonuçları da 38. Tablo’da görülmektedir. 

 

37. Tablo: Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Konu seçim süreci”, “Bilgi 
toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin 
betimsel istatistikler 
 

  Soru 1 N Ortalama Std. Sapma 

Konu seçim süreci 
Evet 177 33,3277 6,21170 
Hayır 196 34,0357 6,21609 

Bilgi toplama ve tamamlama 
Evet 177 37,6780 6,66002 
Hayır 196 37,3316 6,13332 

Araştırma yöntemi becerileri 
Evet 177 24,5819 5,87902 
Hayır 196 26,1224 5,73923 

Toplam 
Evet 177 151,2599 12,88279 
Hayır 196 153,4184 13,31236 

 

 

38. Tablo: Bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama değişkenine göre “Konu seçim süreci”, “Bilgi 
toplama ve tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin 
bağımsız gruplar için t testi sonuçları 
 

  t sd p Ortalama 
Farkı 

Farkın 
Standart 

hatası 

Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Konu seçim süreci -1,09 371 0,273 -0,70 0,64 -1,97 0,55 

Bilgi toplama ve tamamlama 0,52 371 0,601 0,34 0,66 -0,95 1,64 
Araştırma yöntemi becerileri -2,55 371 0,011 -1,54 0,66 -2,72 -0,35 
Toplam -1,58 371 0,113 -2,15 1,35 -4,83 0,51 

 

38. Tablo’da,“Konu seçim süreci” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde “bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama” değişkenine göre “evet” 

ve “hayır” yanıtını verenler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(t(371)=-1,09; p>.05). “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin t testi 

sonuçları incelendiğinde de “bilgiye erişim ile ilgili eğitim alıp almama” 

değişkenine göre “evet” ve “hayır” yanıtını verenler arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir (t(371)=0,52; p>.05). Ancak, “Araştırma yöntemi 

becerileri” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde “bilgiye erişim ile 
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ilgili eğitim alıp almama” değişkenine göre “evet” ve “hayır” yanıtını verenler 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (t(371)=-2,55; p<.05) (Ayrıca bkz. 

23. Tablo). 37. Tablo’ya göre bu farkın “hayır” yanıtını verenler lehine olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle, ölçeğin “Araştırma yöntemi becerileri” alt 

boyutunda “hayır” bilgiye erişim ile ilgili eğitim almadım yanıtını verenlerin, “evet” 

eğitim aldım yanıtını verenlerden anlamlı olarak yüksek puan aldığı görülmektedir. 

Bu bulgu, “evet” yanıtını verenlerin ölçeğin bu boyutuna ilişkin olumsuz tutuma 

sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bilgiye erişim ile ilgili eğitim aldığını 

belirtenlerin daha olumlu tutuma sahip olmaları beklenirken, şaşırtıcı bir şekilde 

eğitim almayanlardan daha olumsuz tutuma sahip oldukları görülmüştür. Bunun 

nedeni verilen eğitimlerin araştırma yöntemleri ile ilgili bilgileri kapsamamasına 

bağlananilir. Eğitim almadığını belirtenlerin eğitim alanlara göre daha olumlu tutuma 

sahip olmalarının nedenini de, öğrencilerin daha önceden edindikleri kendi 

deneyimleriyle ya da eğitim almadıkları için kendilerini hangi kriterlere göre 

değerlendireceklerini bilmedikleri için, kendilerini başarılı görmüş olabilirler ve bu 

durum olumlu tutuma sahip olmalarını sağlamış olabilir. 

 

IV. 2. 1. 14. Ondördüncü Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitimin 

alındığı öğretim kademesi değişkenine göre; ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, 

“Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” ilişkin tutum düzeylerinin 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili bulguları 

içermektedir. 
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Ölçeğin alt boyutlarında dağılımın normalliği “bilgiye erişim ile ilgili 

eğitimin alındığı öğretim kademesi” değişkeni ile ilgili verilen “Yükseköğretimde” 

ve “Yalnızca ilk ve ortaöğretimde” yanıtları Kolmogorov-Smirnov testi ile 

incelenmiştir. Ölçeğin beş alt boyutunda ve toplam ölçekte dağılımın normal olduğu 

gözlenmiştir (p>.05). Ölçeğin beş alt boyutuna ve toplam ölçeğe ilişkin betimsel 

istatistikler 39. Tablo’da, t testi sonuçları da 40. Tablo’da görülmektedir. 

 

39. Tablo: Bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine ilişkin ölçeğin 
boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin betimsel istatistikler 
 

  Soru2 N Ortalama Std. 
Sapma 

Başlama 
Yükseköğretimde 137 14,3577 3,21013 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 14,2927 4,30258 

Konu seçim süreci 
Yükseköğretimde 137 33,4745 6,04405 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 32,8049 6,72763 

Odak konunun belirlenmesi 
Yükseköğretimde 137 41,2555 5,53602 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 41,6341 6,22397 

Bilgi toplama ve tamamlama 
Yükseköğretimde 137 37,5109 6,33050 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 38,3415 7,67010 

Araştırma yöntemi becerileri 
Yükseköğretimde 137 24,3869 5,72950 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 25,0488 6,44574 

Toplam 
Yükseköğretimde 137 150,9854 12,75331 
Yalnızca ilk ve 
ortaöğretimde 41 152,1220 13,28005 

 

 
40. Tablo: Bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi değişkenine ilişkin ölçeğin 
boyutlarına ve toplam ölçeğe ilişkin bağımsız gruplar için t testi sonuçları 
 

  t sd p Ortalama 
Farkı 

Farkın 
Standart 

hatası 

Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Başlama 0,105 176 0,917 0,06498 0,62102 -1,16063 1,29059 

Konu seçim süreci 0,606 176 0,545 0,66957 1,10477 -1,51072 2,84987 

Odak konunun belirlenmesi -0,373 176 0,709 -0,37867 1,01463 -2,38108 1,62373 

Bilgi toplama ve tamamlama -0,701 176 0,484 -0,83051 1,18535 -3,16983 1,50881 

Araştırma yöntemi becerileri -0,630 176 0,529 -0,66192 1,05028 -2,73468 1,41084 

Toplam -0,496 176 0,621 -1,13655 2,29193 -5,65976 3,38666 
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40. Tablo’da “Başlama” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde 

“bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi” değişkenine göre 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(176)=0,105; p>.05). “Konu seçim süreci” 

alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde “bilgiye erişim ile ilgili eğitimin 

alındığı öğretim kademesi” değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir (t(176)=0,606; p>.05). “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna 

ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde “bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı 

öğretim kademesi” değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

(t(176)= -0,373; p>.05). “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin t testi 

sonuçları incelendiğinde “bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim 

kademesi” değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(176)= -

0,701; p>.05). “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutuna ilişkin t testi sonuçları 

incelendiğinde de “bilgiye erişim ile ilgili eğitimin alındığı öğretim kademesi” 

değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (t(176)= -0,630; p>.05) 

(Ayrıca bkz. 24. Tablo). Bu bulgu, eğitimi yükseköğretimde alanlarla, ilk ve orta 

öğretimde alanlar arasında fark olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, 

eğitimin ilk ve orta öğretimde ilgili dersler alındıktan sonraki ilerleyen yıllarda 

herhangi bir değişiklik olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

 

IV. 2. 1. 15. Onbeşinci Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

nereden aldıkları değişkenine göre; ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, “Konu 

seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve tamamlama” ve 
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“Araştırma yöntemi becerileri” ilişkin tutum düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili bulguları içermektedir. 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

nereden aldıkları” değişkenine ilişkin yapılan tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre; 

öğrencilerin eğitimi “Ders müfredatı dahilinde okulda” veya “Kullanıcı eğitimi 

(oryantasyon ve bibliyografik eğitim) kapsamında kütüphanede” almaları konusunda 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Ölçek formunda yer alan “diğer” seçeneği 

anlamlı bir karşılaştırma olmayacağından (kişi sayısının az olması) dolayı analize 

dahil edilmemiştir. 

41. Tablo’da öğrencilerin “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları” 

değişkenine ilişkin tek yönlü ANOVA sonuçları yer almaktadır. 

 

41. Tablo: Öğrencilerin “Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları” değişkenine ilişkin tek 
yönlü ANOVA sonuçları 
 

  Soru3 Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

Başlama 

Gruplar 
arası 5,478 2 2,739 

0,217 0,805 Grupiçi 2020,964 160 12,631 
Toplam 2026,442 162   

Konu seçim süreci 

Gruplar 
arası 196,384 2 98,192 

2,514 0,084 Grupiçi 6249,616 160 39,06 
Toplam 6446 162   

Odak konunun belirlenmesi 

Gruplar 
arası 3,419 2 1,71 

0,049 0,952 Grupiçi 5538,066 160 34,613 
Toplam 5541,485 162   

Bilgi toplama ve tamamlama 

Gruplar 
arası 53,027 2 26,513 

0,563 0,571 Grupiçi 7533,501 160 47,084 
Toplam 7586,528 162   

Araştırma yöntemi becerileri 

Gruplar 
arası 2,807 2 1,404 

0,039 0,961 Grupiçi 5696,984 160 35,606 
Toplam 5699,791 162   

Toplam 

Gruplar 
arası 281,532 2 140,766 

0,797 0,452 Grupiçi 28256,25 160 176,602 
Toplam 28537,78 162   
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41. Tablo’da sunulan tek yönlü ANOVA sonuçları incelendiğinde, 

öğrencilerin “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi nereden aldıkları” değişkenine göre her 

alt boyutun ANOVA sonuçlarının,“Başlama” (F(160)=0,217; p>.05), “Konu seçim 

süreci” (F(160)=2,514; p>.05). “Odak konunun belirlenmesi” (F(160)=0,049; 

p>.05). “Bilgi toplama ve tamamlama” (F(160)=0,563; p>.05). “Araştırma yöntemi 

becerileri” (F(160)=0,039; p>.05) olduğu ve ölçeğin beş alt boyutunda ve toplam 

ölçekte anlamlı fark olmadığı anlaşılmaktadır (Ayrıca bkz. 25. Tablo). Bu bulgu, 

bilgiye erişim ile ilgili eğitimin “Ders müfredatı dahilinde okulda” veya “Kullanıcı 

eğitimi (oryantasyon ve bibliyografik eğitim) kapsamında kütüphanede” alınmasının, 

öğrencilerin tutumlarında bir farklılık oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir. Başka 

bir deyişle, bilgiye erişim ile ilgili eğitimin kullanıcı eğitimi (oryantasyon ve 

bibliyografik eğitim) kapsamında, alanında uzman kişiler (kütüphaneciler) tarafından 

verilmesinden dolayı, eğitimin “Ders müfredatı dahilinde okulda” verilmesine göre 

daha başarılı ve daha iyi bir sonuç vermiş olması beklenirken, tersi bir sonuçla 

karşılaşılmıştır. Dolayısıyla, kütüphanelerin kullanıcı eğitimlerini kapsam, içerik ve 

uygulanabilirlik gibi hususlar açısından tekrar gözden geçirmeleri ve hizmetlerini 

değerlendirmeleri gerektiği sonucuna varılabilir. 

 

IV. 2. 1. 16. Onaltıncı Alt Problem 

Öğrencilerin bilgi arama süreçlerine yönelik “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı 

olduğunu düşünmeyenler” değişkenine göre; ölçeğin beş alt boyutuna “Başlama”, 

“Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” ilişkin tutum düzeylerinin 
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istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili bulguları 

içermektedir. 

Ölçeğin alt boyutlarında dağılımın normalliği “bilgiye erişim ile ilgili eğitimi 

alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ve katkısı 

olduğunu düşünmeyenler” değişkeni ile ilgili verilen “evet” ve “hayır” yanıtları ayrı 

ayrı Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş ve dağılımın normal olduğu 

görülmüştür (p>.05). Buna göre, beş alt boyutta ve toplam ölçekte bağımsız gruplar 

için t testi ile farkların anlamlılığı test edilmiştir. Boyutlara ve toplam ölçeğe göre 

“bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı 

olduğunu düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler” değişkeni ile ilgili 

betimsel istatistikler 42. Tablo’da; t testi sonuçları da 43. Tablo’da görülmektedir. 

 

42. Tablo: “Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu 
düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler” değişkenine ilişkin betimsel istatistikler 
 

Alınan eğitimin katkısı olup-olmaması N Ortalama Std. Sapma 

Başlama 
Evet 151 14,1126 3,45744 
Hayır 27 15,6296 3,37580 

Konu seçim süreci 
Evet 151 33,0728 6,32150 
Hayır 27 34,7037 5,32638 

Odak konunun belirlenmesi 
Evet 151 41,7351 5,48173 
Hayır 27 39,1481 6,38932 

Bilgi toplama ve tamamlama 
Evet 151 37,9007 6,88356 
Hayır 27 36,5926 5,10851 

Araştırma yöntemi becerileri 
Evet 151 24,2450 6,08163 
Hayır 27 26,1852 4,41185 

Toplam 
Evet 151 151,0662 13,10047 
Hayır 27 152,2593 11,50115 
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43. Tablo: “Bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu 
düşenenler ve katkısı olduğunu düşünmeyenler” değişkenine ilişkin t testi sonuçları 
 

Alınan eğitimin katkısı olup-
olmaması  t sd p Ortalama 

Farkı 

Farkın 
Standart 

hatası 

Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

Başlama -2,107 176 0,037 -1,517 0,719 -2,937 -0,092 

Konu seçim süreci -1,262 176 0,209 -1,630 1,292 -4,181 0,919 

Odak konunun belirlenmesi 2,201 176 0,029 2,586 1,175 0,267 4,906 
Bilgi toplama ve tamamlama 0,941 176 0,348 1,308 1,389 -1,434 4,050 
Araştırma yöntemi becerileri -1,583 176 0,115 -1,940 1,225 -4,358 0,478 
Toplam -0,443 176 0,658 -1,193 2,690 -6,502 4,116 

 

43. Tablo’da “Konu seçim süreci”(t(176)= -1,262; p>.05), “Bilgi toplama ve 

tamamlama” (t(176)=0,941; p>.05) ve “Araştırma yöntemi becerileri”(t(176)= -

1,538; p>.05) alt boyutlarına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde bilgiye erişim ile 

ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu düşenenler ile 

katkısı olduğunu düşünmeyenlere göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Ancak, “Başlama” (t(176)= -2,107; p<.05) ve “Odak konunun belirlenmesi” 

(t(176)= 2,201; p<.05). alt boyutlarına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise 

bilgiye erişim ile ilgili eğitimi alanlarda eğitimin araştırmalarında katkısı olduğunu 

düşenenler ile katkısı olduğunu düşünmeyenlere göre anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. 42. Tablo’ya göre “Başlama”alt boyutuna ilişkin bu farkın aldığı 

eğitimin anlamlı katkısının olmadığını düşünenler lehine olduğu görülmektedir. Bu 

bulgu, aldığı eğitimin “Başlama” alt boyutuna ilişkin katkısı olmadığının 

düşünülmesine rağmen daha olumlu duyguya sahip oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. 42. Tablo’ya göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin 

farkın da aldığı eğitimin anlamlı katkısının olduğunu düşünenler lehine olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle, aldığı eğitimin katkısı olduğunu düşünenler, katkısı 

olmadığını düşünenlere göre “Odak konunun belirlenmesi” alt boyutuna ilişkin daha 

olumlu tutuma sahiptir. Bunun nedeni, verilen eğitimlerin odak konunun belirlenmesi 
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konusunda daha başarılı olması ve dolayısıyla öğrencilerin de bu konuda kendilerini 

daha iyi (başarılı) hissetmelerini sağlamış olabilir. 



V. BÖLÜM 

 

ARAŞTIRMADA NİTEL VE NİCEL BULGULAR DOĞRULTUSUNDA 

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ ARAMA SÜRECİNE İLİŞKİN 

GELİŞTİRİLEN MODELLER 

 Araştırmada nitel ve nicel veriler doğrultusunda lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerini betimleyen iki modele ulaşılmıştır. Aşağıda ilgili modellerin 

açıklanmasına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

V. 1. Bilgi Arama İçsel Süreç Belirleyicileri Modeli-BAİSB (Nitel) 

Çalışmada bir model ortaya çıkarmak hedeflenmemiş ise de araştırmada 

kullanılan nitel araştırma yöntemleri ile elde edilen bulgular doğrultusunda, lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri 

arasındaki etkileşimi betimleyen “Bilgi Arama İçsel Süreç Belirleyicileri (BAİSB)” 

modeline ulaşılmıştır (Bkz. 5. Şekil). Model, nitel yöntemler sayesinde BAS ile ilgili 

“kuram oluşturma” yönünde elde edilen önemli bir sonuçtur. Bu sonuç ile 

Kuhlthau’nun BAS kuramının ve modelinin daha da geliştirilmesi düzeyinde değerli 

bir katkı sunulmuştur. 

Model, nitel araştırma sonucunda elde edilen veriler (öğrencilerin görüşleri), 

Kuhlthau (1983, 1996) ’nun BAS modeli ve ilgili diğer kuramsal literatür (kavram, 

tutum, düşünce) çerçevesinde yapılandırılmıştır. Model, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili içsel özelliklerini kavram, tutum ve düşünce olmak üzere üç 

öğe etrafında bütüncül açıdan yansıtmaktadır.  
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5. Şekil’de görüldüğü üzere BAİSB modelinde lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerini etkileyen Kavramları, Tutumları ve Düşünceleri, üç ana öğe “İç 

Belirleyiciler” olarak; BAS Eğitimi, Araştırma Ödevi, Aracıların Rolü, Zaman 

Yönetimi, BİT ve Yöntem konuları da “Dış Belirleyiciler” olarak tanımlanmıştır. Nitel 

araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili Kavramları (ve Kavram Yanılgıları), Tutumları (Olumlu ve 

Olumsuz) ve Düşünceleri (tutum dışı) arasında güçlü etkileşimler olduğu tespit 

edilmiştir. Bu üç içsel öğe arasındaki ilişki bazen basit düzeyde ve tek yönlü ortaya 

çıkarken; çoğunlukla üç içsel öğe arasındaki ilişkinin çok daha üst ve karmaşık 

düzeyde ve çift yönlü olduğu görülmüştür. Bu üç içsel öğe, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri boyunca etkili olmakta ve genellikle de öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Modelde bu üç iç öğe arasındaki 

ilişki ilk dairede karşılıklı oklar ile betimlenmiştir (Bkz. Şekil-5). Bu ilişki bir kez 

ortaya çıkıp biten bir durum değildir. Sürekli bir gidiş-geliş ve döngü biçiminde var 

olmaktadır. 

“Dış Belirleyiciler”, “İç Belirleyiciler” üzerinde dolaylı fakat önemli bir 

etkiye sahiptir. Modelde “İç Belirleyiciler” ile “Dış Belirleyiciler” arasındaki 

etkileşim iki daire arasında yapılan bağlantı ve ilişkinin sürekliliği “ok” işareti ile 

tasvir edilmiştir. Modelde bilgi arama süreci, öğretim üyesinin öğrencilere araştırma 

ödevini vermesi ile başlamaktadır. Modelin çıktıları ise “başarı” veya “başarısızlık” 

tır. Kuhlthau (1996, 2007)’nun BAS modelinde olduğu gibi “Başarı” yapılan 

araştırma ödevinden tatmin olmayı, “başarısızlık” ise tatminsizliği ifade etmektedir. 

İlerleyen paragraflarda modeli oluşturan “İç” ve “Dış” belirleyiciler, aralarındaki 
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ilişkiler ve lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri üzerindeki etkileri ayrı ayrı 

açıklanmıştır. 

 

 

5. Şekil: Bilgi Arama İçsel Süreç Belirleyicileri Modeli-BAİSB 

İç belirleyicilerden Kavramlar, “Doğru kavramlar” ve “Kavram yanılgıları” 

olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Modelde lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili betimlenen “Kavram yanılgıları”, ilgili literatürde tanımlandığı 

üzere öğrencilerin BAS ile ilgili “bilim çevrelerince yaygın olarak kabul görmüş 

bilimsel gerçeklere aykırı olan inanışlarını ve bilim tarafından gerçekliği kanıtlanmış 

kavramların öğretilmesini ve öğrenilmesini engelleyici bilgilerini” kapsamaktadır 

(Peterson ve diğerleri, 1986; Schmidt, 1997; Ormrod, 2008; Deshmukh, 2012; 
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Monteiro ve diğerleri, 2012; Brown, 2014). Nitel araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular doğrultusunda “Kavram yanılgılarının”, öğrencilerin bilgi arama süreçlerini 

özellikle olumsuz yönde etkileyebildiği belirlenmiştir. Örneğin, sürecin “Bilgi 

Toplama” aşaması ile ilgili kavram yanılgıları içerisinde sınıflandırılan “İntihal” ile 

ilgili kavram yanılgısı, öğrencilerin araştırma ödevlerini hazırlarken yazarın 

düşüncelerini kendi düşünceleriyle değiştirerek yorumladıklarında, kaynaktan sadece 

birkaç kısa cümle alındığında, bilgi internetten elde edildiğinde vb. atıf yapmaya 

gerek olmadığı düşüncesinden dolayı farkında olmadan akademik suç işlemelerine 

yol açabilmektedir.  

Modelde iç belirleyicilerden ikincisi olan Tutumlar, tutum ile ilgili literatür 

(Proshansky ve Seidenberg, 1965; Rosenberg ve Hovland, 1966; Kelvin, 1970; 

Cacioppo, Petty ve Geen, 1989:276; Aronson, Wilson ve Akert, 2012:357) 

doğrultusunda “Düşünce”, “Duygu” ve “Davranış” olmak üzere tutumun üç temel 

öğesinden oluşmaktadır. Modelde bu üç öğenin her biri ile ilgili tutumun yönü, yine 

tutum ile ilgili literatürde yer aldığı biçimde “Olumlu” ve “Olumsuz” olarak 

tanımlanmıştır (Özgüven, 1999; Güven, 2009). Araştırmada elde edilen nitel veriler 

doğrultusunda tutumun üç öğesi (düşünce-duygu-davranış) arasında ilişki olduğu 

tespit edilmiştir ve bu ilişki modelde de tasvir edilmiştir. Bu üç öğe arasındaki 

ilişkileri kesin sınırlarla ayırmak mümkün olmasa da, elde edilen bulgular bu 

ilişkilerin bazen üç öğe arasında bazen de öğelerden ikisi arasında (Örneğin, 

düşünce-duygu, düşünce-davranış, duygu-davranış) ortaya çıktığını göstermiştir. Bu 

bağlamda nitel araştırmadan elde edilen veriler ve model tutum ile ilgili literatürdeki 

araştırmaları destekler niteliktedir. Örneğin görüşmeden elde edilen bulgulara göre 

sürecin “bilgi toplama” aşamasına ilişkin“kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 
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düşünceye sahip olan öğrenciler, aynı zamanda bu olumsuz düşünceye bağlı olarak 

“kütüphane kullanımı” na yönelik olarak da tutuma bağlı olumsuz duygu 

geliştirebilmektedirler ve hem olumsuz düşünceleri hem de olumsuz duyguları bu 

öğrencilerin tutuma bağlı olumsuz davranış sergilemelerine de yol açabilmektedir 

Dolayısıyla “kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz bu üç öğe, kütüphaneden 

istendik düzeyde yararlanılmamasına ve “yetersiz düzeyde bilgi toplama” ile ilgili 

olarak da tutuma bağlı olumsuz davranış sergilenmesine yol açabilmektedir. 

Örnekten de görüldüğü üzere tutumun üç öğesi, tutum ile ilgili literatürde de yer 

verildiği gibi bir arada bulunabilmekte ve öğrencilerin bilgi arama süreçlerini 

etkileyebilmektedir282. 

Modelde Tutumlar, Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modelinde incelediği 

düşünce, duygu ve davranış öğelerinden farklıdır. Kuhlthau (1988a) uzun süreli 

çalışmaları ile kullanıcıların süreç boyunca duygularının, düşüncelerinin ve 

davranışlarının nasıl değiştiğini ortaya koymuştur. Fakat Kuhlthau çalışmalarında bu 

üç öğenin birbiri arasındaki ilişkisini veya etkileşimini incelememiştir. Bununla 

birlikte bu üç öğe Kuhlthau’nun çalışmalarında tutumun öğeleri olarak ele 

alınmamıştır. Bu araştırmada ise bu üç öğe tutumun öğeleri olarak ele alınmıştır. 

Modelde üçüncü iç belirleyici olan Düşünceler (tutum dışı düşünceler), lisans 

öğrencilerinin tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi tutum nesnesine (bilgi arama 

süreci) yönelik tepki eğilimlerini içermemektedir. Tutum dışı düşünceler tutuma 

bağlı düşüncelerde olduğu gibi belirli bir yargı içermeyen öğrenci görüşlerine 

dayanmaktadır. Nitel bulgulardan elde edilen verilere göre tutum dışı düşünceler 
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öğrencilerin bilgi arama süreçlerini kavram yanılgılarından ve tutumlardan daha az 

etkilemektedir. 

Modelde “Dış Belirleyiciler”, BAS Eğitimi, Araştırma Ödevi, Aracıların Rolü, 

Zaman Yönetimi, BİT ve Yöntem olarak tanımlanmıştır.  

BAS Eğitimi, bilgi arama süreci ile ilgili eğitimi kapsamaktadır. Görüşme 

gerçekleştirilen öğrencilerden elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin “bilgi 

erişim”, “araştırma yöntemleri”, “kütüphane oryantasyon eğitimi” gibi dersler 

almalarına rağmen, doğrudan bilgi arama süreçlerinin, süreç ile ilgili iş ve 

işlemlerinin öğretildiği bir ders almadıkları tespit edilmiştir. Bu derslerin içeriğinde 

de Kuhlthau (1983, 1994, 1996)’nun BAS modelinde tanımlandığı şekilde araştırma 

konusunun nasıl seçileceği, genel konu hakkında ön araştırmanın nasıl yapılacağı, 

odağın nasıl oluşturulacağı, odakla ilgili bilginin nerelerden ve nasıl elde edileceği 

gibi konulara yer verilmediği belirlenmiştir. Belirtilen derslerin içeriğinde ağırlıklı 

olarak bilgi erişim kriterleri, literatür taraması ve kütüphanede kaynakların yerinin 

nasıl bulunacağına odaklanıldığı görülmüştür. Hem adı geçen derslerde hem de bazı 

başka derslerde alıntının nasıl yapılacağına ve intihal hakkında bilgi verilmesine 

rağmen, bu dersler öğretim üyelerinin inisiyatifinde ve bir saat gibi yetersiz sürelerde 

verilmektedir. Dolayısıyla BAS eğitiminin doğrudan müfredat kapsamında yer 

almaması öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili becerileri kazanmalarını da 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle sadece bir saatlik derslere veya 

tesadüflere bırakılmadan, öğrencilere BAS ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracak 

ve bu becerileri yaşamlarının her alanında kullanabilecekleri düzeyde müfredat 

kapsamında planlı ve sürekliliği olan BAS eğitimi programları oluşturulmasına 

gereksinim vardır 
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“Dış Belirleyiciler” den Araştırma Ödevi, öğrencilere verilen araştırma 

ödevlerinin niteliğini, verilme sıklığını ve grup ödevlerini kapsamaktadır. Kuhlthau 

(1994)’ya göre araştırma ödevleri formal ve günlük veya haftalık olmak üzere farklı 

düzeylerde verilebilmektedir. Kuhlthau’ya göre araştırma ödevleri ne şekilde 

yapılandırılmış olursa olsun öğrencilerin farklı türlerde araştırma ödevlerine 

gereksinimleri vardır. Kuhlthau, formal ve günlük ödevlerin birleştirilerek 

verilmesinin, öğrencilerin çeşitli bilgi gereksinimlerini tanımlamalarında yardımcı 

olabileceğini vurgulamıştır. Bu araştırmada görüşme gerçekleştirilen öğrencilerden 

elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilere ağırlıklı olarak daha az çaba ile 

gerçekleştirebilecekleri günlük veya haftalık ödevler verildiği tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte günlük veya haftalık ödevler daha sık verilirken, öğrencilerin 

araştırma süreci becerilerini geliştirebilecek daha üst düzeyde ödevlerin verilme 

sıklığı oldukça düşüktür. Bu düzeydeki ödevlerin de genelde bitirme tezi veya proje 

ödevleri olarak son yılda (4. sınıfta) verildiği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla araştırma 

ödevlerinin niteliği ve verilme sıklığı, öğrencilerin bilgi arama sürecinin bütün 

unsurlarını içerecek düzeyde bilgi ve becerileri kazandırma ve geliştirmeden 

yoksundur. Araştırma ödevlerinin niteliğinin ve sıklığının yetersizliği görüşme 

gerçekleştirilen öğrencilerin bu tür araştırma ödevlerini dayatma olarak görmelerine, 

not alma kaygısıyla yapmak zorunda oldukları ve böyle araştırma ödevlerinin 

kendilerine bir şey katmadığı ve ancak kapsamlı bir ödevde araştırma yapılabileceği 

gibi yanlış düşünce (kavram yanılgısı) ve inançlar (tutum-olumsuz düşünce, duygu 

ve davranış) geliştirmelerine yol açabildiği görülmüştür. Örneğin “Araştırma ödevi” 

ile ilgili tutuma bağlı olumsuz düşüncenin, araştırma ödevinin yoğun zihinsel çabayı 

gerektiren sentezleme ve yazma aşamasının gerçekleşmesini engelleyebildiği, 
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ödevlerin kopyala yapıştır tarzında yapılmasına yol açabildiği ve ödevin 

tamamlanmasını da etkileyebildiği ve bazı öğrencilerin zaman zaman ödevlerini 

tamamlamaktan vazgeçmelerine yol açabildiği belirlenmiştir. 

“Dış Belirleyiciler”den bir diğeri olan Aracıların Rolü, Kuhlthau (1983, 1994, 

1996)’nun BAS modelinde tanımladığı gibi öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde rol 

oynayan resmi (formal) ve resmi olmayan (informal) aracılar olmak üzere iki grupta 

değerlendirmiştir. Kuhlthau resmi aracıları öğretmenler ve kütüphaneciler; resmi 

olmayan aracılar da aile bireyleri, arkadaşlar, meslektaşlar ve alanında uzman başka 

kişiler olarak tanımlamıştır. 

Görüşmeden elde edilen bulgulara göre öğrenciler araştırma süreçlerinde 

özellikle öğretim üyelerinin desteğine gereksinim duymaktadırlar. Fakat öğrenciler 

eğer araştırma süreci boyunca öğretim üyesi ile olumsuz bir deneyim yaşamış ise, 

araştırma sürecinde gereksinim hissetseler bile öğretim üyesinden yardım almaya 

çekinmektedirler (tutum-olumsuz duygu ve davranış). Eğer öğrenciler öğretim üyesi 

ile tutuma bağlı olumlu duygular besliyorlar ise yardım almak hoşlarına gitmektedir. 

Kütüphaneciler, Kuhlthau’nın araştırmasında olduğu gibi bilgi arama sürecinde en az 

ve sınırlı düzeyde yardım istenen aracılar olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler ağırlıklı 

olarak kütüphanecilerden sadece kütüphanede aradıkları kaynağı bulamadıklarında 

yardım istemektedirler. Öğrencilerin yardım alma isteği kütüphaneciler tarafından 

olumsuz karşılanmış ise ya da kütüphaneciler öğrencilerin istedikleri düzeyde ilgi 

göstermemişler ise öğrenciler gereksinim duydukları diğer zamanlarda da 

kütüphaneciden yardım isteme konusunda çekinebildikleri belirlenmiştir (tutum-

olumsuz duygu ve davranış). Hatta bazı öğrenciler kütüphanecinin yaklaşımından 
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dolayı kütüphaneye dahi gitmediklerini belirtmişlerdir (tutum-kütüphane kullanımı-

olumsuz davranış).  

Aracıların rolü, Kuhlthau (1994, 1996) araştırmasında üzerinde durduğu 

önemli konulardan biri olmuştur. Kuhlthau araştırmanın her aşamasında öğrencilerin, 

hem öğretmenlerin hem de kütüphanecilerin eşit oranda rehberliğine gereksinimleri 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırmada da öğretim üyelerinin ve kütüphanecilerin 

rehberliğinin, öğrencilerin araştırma sürecinde önemli olduğu açıktır. Fakat öğrenci 

görüşleri bu rehberliğin planlı ve istendik düzeyde olmadığını göstermektedir. 

Araştırmada öğrenciye araştırma konusu verildikten sonra, genellikle bazı değerli 

istisnalar dışında öğrencilerin araştırma sürecinde kendi kendilerine kaldıkları ve 

süreci deneme yanılma yoluyla, tesadüfi ve önceki deneyimlerine dayalı olarak 

sonuçlandırdıkları görülmektedir. Dolayısıyla “aracıların rolü” de öğrencilerin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini 

etkileyebilmektedir. 

Bir diğer “Dış Belirleyici” olan Zaman Yönetimi, araştırma ödevi için 

verilen/ayrılan süreyi ve araştırma sürecinin zamanlamasını planlamayı içermektedir. 

Öğrenciler birkaç nedenden dolayı araştırma ödevi için ayrılan süreyi iyi 

yönetememektedir. Bu nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Araştırma 

ödevinin bir dayatma olarak algılanması (tutum-olumsuz düşünce) ve bu nedenle 

ödevin teslim tarihinden bir iki gün önce hazırlanmaya başlanması; konu seçiminde 

öğrencinin özgür bırakılmaması ve bu sebeple ilgi alanı dışında (tutum dışı düşünce), 

sevmediği bir ödevi araştırma isteksizliği (tutum-olumsuz düşünce, duygu, davranış) 

ve yine ödevi teslim tarihinden bir iki gün önce hazırlamaya başlama; “Özgün 

seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” ve “Konu başlıklarını yanlış yorumlama” 
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ile ilgili kavram yanılgılarından dolayı sürecin “bilgi toplama” aşamasında çok fazla 

zaman kaybetme ve buna rağmen gereksinim duyulan bilgiye erişememe; sadece 

kapsamlı araştırma ödevlerinin araştırılacağı ve hazırlanacağı şeklindeki “Araştırma 

ödevi” ile ilgili kavram yanılgısından kaynaklı olarak, kapsamlı olmayan araştırma 

ödevlerini araştırmaya başlama süresini erteleme vb. Dolayısıyla öğrencilerin bilgi 

arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri sürece ilişkin zaman 

yönetimini etkileyebilmektedir. 

“Dış Belirleyiciler” den BİT, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin 

öğrencilerin bilgi arama süreci üzerindeki etkisini kapsamaktadır. Örneğin özellikle 

İnternetin yaygın kullanımı öğrencilerin neredeyse araştırma ödevlerini yaparken 

sadece internetten yararlanmalarına yol açabilmektedir. Literatürde de İnternet’in, 

öğrencilerin araştırma ödevlerini yaparken başvurdukları ilk kaynak olma 

özelliğinden sıkça bahseden araştırmalar bulunmaktadır (Metzger, Flanagin ve 

Zwarun, 2003; Porter, 2009; Rodi, Spangler, Kohun ve DeLorenzo, 2014). Bu 

bağlamda görüşme gerçekleştirilen lisans öğrencilerinin önemli bir kısmı bilgi arama 

sürecinde İnterneti tek kaynak olarak görmekte ve internetten aradıkları her şeye 

erişebileceklerine inanmaktadırlar (kavram yanılgısı). İnternet ile ilgili kavram 

yanılgısına sahip öğrenciler, İnternet ve elektronik kaynaklar ile ilgili olarak da 

tutuma bağlı olumlu düşünce geliştirmektedirler. Örneğin öğrencilerin sürecin “bilgi 

toplama” aşamasında İnternet ve elektronik kaynaklara yönelik kavram yanılgıları ve 

tutuma bağlı olumlu düşünceleri (İnterneti kullanma eğilimi), kütüphane ile ilgili 

kavram yanılgılarına (aradıkları hiçbir şeyi kütüphanede bulamadıkları, kütüphanede 

hep eski kaynaklar bulunduğu vb.) yol açabildiği gibi, kütüphaneye karşı olumsuz 

tutuma ve kütüphane kaynaklarından yetersiz düzeyde yararlanılmasına da neden 
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olabilmektedir. Dolayısıyla BİT de öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini özellikle olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

“Dış Belirleyiciler” içerisinde değerlendirilen son unsur Yöntem, araştırma 

yöntemi, veri toplama, raporlama, sentezleme ve yazma, literatür taraması, bilgi 

erişim kriterlerini belirleme ve kullanma, alıntı yapma, dipnot gösterme ve kaynakça 

hazırlama gibi teknik konuları kapsamaktadır. Nitel araştırma ile elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin yöntem ile ilgili belirtilen konularda bilgi ve beceri 

eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada görüşme gerçekleştirilen 

öğrencilerin çoğunluğu alıntı yapma, kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama, 

sentezleme ve yazma aşamasında bilimsel dil kullanma, elde elden bilgileri 

raporlaştırma, anahtar kelime kullanma gibi konularda sorunlar yaşadıklarını 

belirtmişlerdir (tutum dışı düşünce). Yönteme ilişkin bu bilgi ve beceri 

eksikliklerinin, bazı öğrencilerin alan araştırmalarında veya anket gibi uygulamaya 

yönelik araştırmalarda kuramsal bilgiye gereksinim olmadığını düşünmelerine yol 

açabildiği (kavram yanılgısı) ve bu düşünceden dolayı konu ile ilgili literatür 

taraması yapmalarını engelleyebildiği belirlenmiştir. Bazı öğrenciler de araştırma 

ödevlerini hazırlarken ilgili literatürde de yer verildiği üzere (Belter ve Pré, 2009; 

Evering ve Moorman, 2012) alıntı yapmanın neyi içerdiğini bilmemelerinden 

(kavram yanılgısı) kaynaklı olarak intihal davranışı sergileyebilmektedirler. Bununla 

birlikte Head (2008), Holliday ve Li (2004)’nin araştırmalarında vurguladıkları gibi, 

lisans öğrencilerin bazıları da elde ettikleri bilgiyi değerlendirme konusunda sorun 

yaşayabilmektedirler. Bu beceri eksikliği öğrencilerin araştırma ödevlerini 

sentezleme ve yazma aşamasında da zorlanmalarına yol açabilmektedir (tutum-
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olumsuz duygu). Yöntem konusundaki bu bilgi ve beceri eksiklikleri öğrencilerin 

hazırladıkları araştırma ödevlerinden tatmin olmamalarına ve kendilerini başarısız 

hissetmelerine yol açabilmektedir (tutum-olumsuz duygu). Aynı zamanda bu bilgi ve 

beceri eksikliklerinin doğal bir sonucu olarak ödevler de istenen düzey ve niteliği 

yansıtmayabilmektedir. Öğrencilerin belirtilen yöntemler ile ilgili bilgi ve 

becerilerini geliştirecek kapsam ve içerikte, bol uygulama yapmaları sağlanarak 

desteklenmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla “Yöntem” de öğrencilerin bilgi arama 

süreci ile ilgili kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini etkileyebilmektedir. 

Model, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan unsurlar açısından özetlendiğinde, 

tezin varsayımını oluşturan Kavram, Tutum ve Düşünce olmak üzere üç ana içsel 

öğenin (“İç Belirleyiciler”), lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyen 

temel unsurlar olduğu görülmektedir. Bu üç içsel öğe bazen tek başına bazen de 

birlikte öğrencilerin bilgi arama süreçlerini genellikle olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir. Görüşmeden elde edilen bulgulara göre bu üç içsel öğeden 

“Kavramlar” içerisinde sınıflandırılan “Doğru kavramlar” ile tutum dışı 

“Düşünceler”in, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini “Kavram yanılgıları” ve 

“Tutumlar”dan daha az etkilediği belirlenmiştir.  

Önceki paragraflarda ayrıntıları verildiği üzere modelde, “İç Belirleyiciler”, 

BAS eğitimi, Araştırma Ödevi, Aracıların Rolü, Zaman Yönetimi, BİT ve Yöntem’den 

oluşan “Dış Belirleyiciler” tarafından dolaylı fakat önemli bir şekilde 

etkilenebilmektedir. Bu bağlamda “Dış Belirleyiciler”in de lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçlerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 
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V. 2. Bilgi Arama Süreci Modeli –BAS (Nicel) 

Nitel araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan “Bilgi 

Arama İçsel Süreç Belirleyicileri (BAİSB)” modelinde olduğu gibi, nicel araştırma 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda lisans öğrencilerinin “Bilgi Arama 

Süreci Modeli (BAS)” ne ulaşılmıştır.  

BAS, Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modelinin farklı koşullarda (Türkiye, 

lisans öğrencileri ve tutum ölçeği) test edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Böylece 

model,“Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği (BASTÖ)” (nicel 

araştırma)’den elde edilen veriler ve BAİSB modelinde olduğu gibi Kuhlthau (1983, 

1996) ’nun BAS modeli çerçevesinde yapılandırılmıştır.  

Aşağıda 6. Şekil’de görüldüğü üzere modelde bilgi arama süreci, BAİSB’de 

olduğu gibi öğretim üyesinin öğrencilere araştırma ödevini vermesi ile 

başlamaktadır. Model, ödevin öğretim üyesi tarafından teslim alınması ile 

sonuçlanmaktadır. Modelde sürecin başlangıcı ve çıktısı öğrencilerin iç süreçlerinin 

dışında gelişen unsurlar olarak “Dışsal Süreç” olarak tanımlanmıştır. “İçsel Süreç”, 

BASTÖ ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin bilgi arama 

süreçlerindeki içsel yapıları olarak tanımlanmıştır. Bu yapılar ilerleyen paragraflarda 

BASTÖ’den elde edilen sonuçlar, Kuhlthau’nun BAS modeli ile aralarındaki ilişkiler 

ve lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri üzerindeki etkileri çerçevesinde 

açıklanmıştır. 
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6. Şekil: Bilgi Arama Süreci Modeli - BAS 

 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda BASTÖ’nün, 

“Başlama” “Konu seçim süreci”, “Odak konunun belirlenmesi”,“Bilgi toplama ve 

tamamlama” ve “Araştırma yöntemi becerileri” olmak üzere 5 boyutlu bir yapıya 

sahip olduğu kesinlik kazanmıştır. BASTÖ’yü oluşturan bu 5 alt boyut, BAS 

modelinde lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili “İçsel Süreç”lerini 

betimlemektedir (Bkz. 6. Şekil). 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 5 boyutlu bir yapıya 

sahip olduğu kesinlik kazanan ölçeğin her bir boyutunun ismi, Kuhlthau’nun altı 

aşamalı (Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, Bilgi Toplama, 

Tamamlama) BAS modelinde olduğu gibi, tamamıyla aynı sırada ve isimde ortaya 

çıkmamıştır. Bu, genelde bir test/ölçek veya model uyarlamasında görülebilen doğal 

bir durumdur. Cronbach (1990), çeşitli kültürlerin aynı şeye farklı tepkiler verdiğini 
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ve batı kültürüne göre geliştirilmiş bir testin (örneğin, yenetek testi), diğer bazı 

kültürlerin (özellikle üçüncü dünya ülkelerinin/gelişmekte olan ülkelerin) 

geleneklerine uymayabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla, Kuhlthau’nun BAS 

modeli de ABD kültürüne ve eğitim sistemine göre geliştirilmiştir. Bu nedenle, 

BASTÖ’nün boyutlarının isimlerinin, Kuhlthau’nun BAS modelindeki aşamaların 

isimleriyle örtüşmemesi; kültürler arası ve eğitim sistemlerindeki farklılıklara 

(ülkemizde özellikle ezbere dayalı eğitim verilmesi ve ayrıca konu seçiminde 

öğrencinin özgür bırakılmaması gibi farklılıklar) bağlanabilir. Dolayısıyla BASTÖ 

ile Kuhlthau’nun BAS modeli arasında ortaya çıkan farklılık bu araştırmada elde 

edilen bulgulara dayalı olarak, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini 

betimleyen bir model (BAS) olarak tasvir edilmiştir. 

BAS, Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS modeli ile karşılaştırıldığında 

“Başlama”, “Odak konunun belirlenmesi” ve “Bilgi toplama ve tamamlama” 

aşamalarında (boyutlarında) Kuhlthau’nun BAS modeli ile benzerlik gösterirken, 

sürecin “Konu seçim süreci” aşaması ile ilgili farklılık olduğu görülmektedir283. 6. 

Şekil’de görüldüğü gibi araştırmada elde edilen BAS modelinde de, Kuhlthau’nun 

modelinde olduğu gibi öğrenciler bilgi arama sürecinin “Başlama” aşamasında yoğun 

belirsizlik ve kaygı hissetmektedirler. Aynı şekilde “Odak konunun belirlenmesi” 

aşamasında öğrencilerin güven duyguları artmakta ve belirsizlik yerini belirliliğe 

bırakmaktadır. Lisans öğrencileri sürecin “Bilgi toplama ve tamamlama” aşamasında 

da Kuhlthau’nun modelinde olduğu gibi rahatlamaktadırlar. Fakat modelde lisans 

öğrencilerinin “Konu seçim süreci” aşaması, Kuhlthau’nun BAS modelindeki “konu 
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seçimi” aşaması ile benzerlik göstermemektedir. Kuhlthau’nun BAS modelinin 

“konu seçimi” aşamasında, öğrencilerin araştırma konularını seçtiklerinde daha 

önceki belirsizlik ve kaygı gibi olumsuz duyguları olumluya dönüşürken, TBAS’ta 

öğrencilerin“Konu seçim süreci” aşamasında belirsizlik ve kaygı duygularının 

devam ettiği görülmektedir. 

Modelde, BASTÖ’den elde edilen sonuçlar doğrultusunda lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreci aşamalarında, Kuhlthau (1983, 1996)’nun BAS 

modelindeki aşamalardan farklı olarak “Araştırma yöntemi becerileri” aşaması 

ortaya çıkmıştır. “Araştırma yöntemi becerileri” aşaması, lisans öğrencilerinin bilgi 

arama süreçleri boyunca veri toplama, veri analizi, atıf yapma, kaynak gösterme, 

raporlaştırma veya sentezleme ve yazma aşamalarında kullandıkları yöntemler ve  

teknikler ile ilgili beceri düzeylerini tanımlamaktadır. Lisans öğrencileri “Araştırma 

yöntemi becerileri” aşamasını, “Bilgi toplama ve tamamlama” aşamasından hemen 

önce gerçekleştirmektedirler. BASTÖ’den elde edilen veriler göre284, lisans 

öğrencileri “Başlama” aşamasından sonra en çok “Araştırma yöntemi becerileri” 

aşamasında zorlanmaktadır. 

Sonuç olarak BAS, BASTÖ ile elde edilen bulgular doğrultusunda 

Kuhlthau’nun BAS modelinin farklı koşullarda (Türkiye, lisans öğrencileri ve tutum 

ölçeği) test edilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu bağlamda BAS, lisans 

öğrencilerinin bilgi arama süreci aşamalarını tanımlaması ve öğrencilerin 

gerçekleştirdikleri süreçler hakkında bilgi vermesi bakımından olukça önemlidir. 

Öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili daha fazla bilgi elde edilmesi ile, nitel 
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araştırmada öğrencilerin içsel süreçleri ile ilgili derinlemesine elde edilen bilgilerde 

olduğu gibi, öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesi yönünde müfredat kapmasında uygun bilgi arama süreci eğitim 

programı planlanabilir.  



VI. BÖLÜM 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bilgi arama ile ilgili çalışmalar, 1980’lerin ortasına kadar geleneksel tarzda 

üretilirken, başka bir deyişle bilgi aramaya bireyden bağımsız sistem açısından 

odaklanılırken; 1980’lerin ortasından sonra bilgi arama ile ilgili çalışmalar boyut 

değiştirmiş ve yeni yönelimlerin olduğu bir döneme girilmiştir. Bu dönemde odak 

doğrudan bireyin kendisi olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, bilgi arama çalışmalarında bireylere 

odaklanmanın önemini daha da artırmıştır. 

I. ve II. Bölümde de belirtildiği üzere bilgi arama ile ilgili çalışmaları en 

genel biçimde, “bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışı ve bilgiyi kullanma”; “bilgi 

erişim” ve doğrudan bireyin içsel süreçlerine odaklanılan “bilgi arama süreçleri” 

olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. İlk iki grupta yer alan araştırmalarda 

ağırlıklı olarak bilgi gereksinimi ve sistem üzerine odaklanılırken, üçüncü grupta yer 

alan “bilgi arama süreçleri” ile ilgili çalışmalarda odak özellikle bireylerin bilgi 

arama ile ilgili içsel süreçleri olmuştur. 

Bilgi arama süreçlerini etkileyen bireyden bağımsız bir çok çevresel faktör 

bulunmakla birlikte, bireylerin kavram, tutum ve düşünce gibi dıştan 

gözlemlenemeyen içsel özellikleri de bilgi arama süreçlerini önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir. Uluslar arası mesleki literatürde bilgi arama süreçleri ile ilgili 

birçok araştırmada bireylerin bilgi arama ile ilgili dıştan gözlemlenemeyen 

deneyimleri düşünce, duygu ve davranış öğeleri açılarından ele alınıp incelenmiştir. 
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Bilgi arama süreçlerini bireylerin içsel deneyimleri açısından inceleyen ilk 

araştırmacı Kuhlthau olmuştur. Kuhlthau, bireyin bilgi arama süreçlerinin 

anlaşılmasının ve tanımlanmasının, üç temel öğe (düşünce, duygu, davranış) 

çerçevesinde, bütüncül ve kapsamlı bir incelemeyi gerektirdiğini belirterek, süreçleri 

bireyin bakış açısından anlamanın göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olduğunun 

altını çizmiştir.  

Bütüncül yaklaşım, problemi oluşturan değişkenleri birbirinden bağımsız ve 

kopuk olarak ele almaktan ziyade, bu değişkenlerin birlikte değerlendirilmesinin 

insan davranışlarının karmaşık yapısının ve birbiriyle ilişkisinin daha kapsamlı ve 

derinlemesine çözümlenebileceği varsayımına dayanmaktadır. 

Ulusal mesleki alan literatürü incelendiğinde ise bilgi arama süreçlerini 

etkileyebilen kavram, tutum ve düşünce olmak üzere içsel faktörleri, bütüncül açıdan 

ele alıp inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte hem 

ulusal hem de uluslar arası mesleki literatür incelendiğinde lisans öğrencilerine 

yönelik çalışmaların da yetersiz olduğu gözlenmiştir. 

Günümüz bilgi çevresinde lisans öğrencileri günlük yaşamla ilgili bilginin 

yanı sıra, akademik amaçlar için de bilgiye gereksinim duymaktadır. Dolayısıyla 

öğrenciler akademik başarı elde etmek ve başarılarını sürdürebilmek için gereksinim 

duydukları bilgiyi arama faaliyeti içine girmektedirler. Bilgi arama faaliyeti 

öğrencilerin hem konu seçimini, ön araştırmayı, odak konunun belirlenmesini, odak 

konu çerçevesinde bilgi arama becerilerini hem de bilgiyi analiz etme, sentezleme, 

değerlendirme ve bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yazma yeteneğini gerektiren 

önemli bir süreçtir. Ancak öğrenciler için bilgi arama süreci her zaman kolay ve 

başarılı bir süreç olarak gerçekleşmeyebilmektedir.  
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Lisans öğrencilerinin zaman zaman zor ve cesaret kırıcı bilgi arama sürecinin 

üstesinden gelebilmeleri ve akademik başarı elde edebilmeleri için gereksinim 

duydukları becerileri kazanmalarında ve bu becerileri yaşam boyu her alanda 

kullanabilmelerinde öğretim üyeleri ve kütüphaneciler tarafından desteklenmeye 

ihtiyaçları vardır. Bu destek öğretim üyeleri tarafından bilgi arama süreci eğitimi ile, 

kütüphaneciler tarafından da öğrencilere verilen bu eğitime uyumlu, kapsamlı 

kütüphane kullanıcı eğitimi ile sağlanabilir. Fakat lisans öğrencilerine yönelik bilgi 

arama süreci ile ilgili eğitim ve hizmetlerin verilmesinden önce öğrencilerin bu 

süreçte neler yaşadıklarının, süreçler ile ilgili içsel deneyimlerinin ne ve nasıl 

olduğunun doğrudan öğrencilerin bakış açılarından ortaya çıkarılmasına ve 

öğrencilerin tanınmasına gereksinim vardır. Bu sayede doğrudan öğrenciye 

odaklanılarak, öğrencinin bilgi arama sürecindeki gereksinimlerine yönelik bilgi 

arama süreci eğitimi ve kütüphane hizmeti planlanabilir. 

Lisans öğrencileri, hem araştırmacının hem de tez danışmanlarının 

deneyimleri ve gözlemleri doğrultusunda bilgi arama sürecinde birtakım sorunlar 

yaşamaktadırlar. Bu sorunlar şöyle sıralanabilir: Araştırma konusunun tam olarak 

neyi içerdiğini ifade edememe; hangi kaynaklardan ne şekilde bilgi arayacakları 

konusunda yetersizlik; doğrudan kütüphaneciden spesifik tek bir kaynak (kitap) 

isteme ve bu kaynak dışında başka bir kaynak talep etmeme; bilgiye erişim için 

genellikle interneti tek kaynak olarak tercih etme ve kullanma; kütüphane 

kataloğundan sadece birkaç kez arama yapıldıktan sonra gereksinim duyulan 

kaynağa erişilemeyince bilgi aramaya devam etmeme; kütüphane kataloğundan, 

arama motorlarından veya veritabanlarından aradıkları kaynağa ulaşamayınca 

aradıkları konu ile ilgili hiçbir şey olmadığına karar verme ve araştırmayı 
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sonlandırma; araştırma konusu ile ilgili elde edilen kaynakları değerlendirememe; 

elde edilen bilgiyi organize edememe; sentezleme ve yazmada zorlanma; bilimsel 

yazı yazmanın neyi içerdiğinin farkında olmama; bilimsel araştırma yöntemleri, 

bilgiye erişim gibi dersler alınmış olmasına rağmen, bilimsel araştırma yapma ve 

yazı yazma konusunda eski doğru olmayan alışkanlıkları sürdürme vb. 

Araştırmacının ve danışmanların öğrencilere ilişkin bu deneyimleri ve gözlemleri, 

öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili yaşadıkları bu sorunların bazen ısrarlı bir 

şekilde sürdürülmesinin kaynağının, öğrencilerin doğrudan dıştan gözlenemeyen 

kavramları, tutumları ve düşünceleri gibi içsel süreçleri ile ilgili olabileceği 

düşüncesini doğurmuştur. Bu nedenle, bilgi arama sürecinde lisans öğrencilerinin 

kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve 

düşüncelerinin (tutum içinde değerlendirilemeyen) etkili olduğu varsayımından 

hareketle, Kuhlthau’nun “Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, 

Bilgi Toplama ve Tamamlama” olmak üzere altı aşamadan oluşan “Bilgi Arama 

Süreci” modeli esas alınarak araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi aramaya ilişkin 

içsel süreçleri ile ilgili; Kavramlarının (varsa Kavram yanılgılarının), Tutumlarının 

(olumlu ve olumsuz) ve Düşüncelerinin (tutum içinde değerlendirilemeyen) bütüncül 

(holistic) bir yaklaşımla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın varsayımını sınamak ve belirtilen amaçlara ulaşabilmek için 

araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemleri ile, “Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramları nedir?, Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerine yönelik tutumları 

nedir?, Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili düşünceleri nedir? 

sorularına ve nicel araştırma yöntemleri ile de Lisans öğrencilerinin bilgi arama 
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süreçlerine yönelik tutumları ne düzeydedir? Lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçlerine yönelik tutumları farklı değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermekte midir?” sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada öncelikle gerekli kuramsal temeli oluşturabilmek ve bu alanda 

yapılan çalışmaları saptayabilmek ve gerekli tanımları yapabilmek amacıyla literatür 

taraması gerçekleştirilmiş ve konunun kuramsal ve kavramsal boyutu ile uygulama 

için gerekli unsurların, birbirleriyle olan ilişkileriyle ortaya konmasında betimleme 

yöntemi kullanılmıştır.  

I. ve III. Bölümlerde ayrıntılarına yer verildiği üzere lisans öğrencilerinin, 

bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan Kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), 

Tutumlarının ve Düşüncelerinin tespit edilmesi amacıyla, nitel araştırma 

desenlerinden “olgubilim (phenomenology)” deseni; öğrencilerin tutumlarının ortaya 

çıkarılması aşamasında da hem nitel (“yarı yapılandırılmış görüşme”) hem de nicel 

(Likert tutum ölçeği) yöntemlerin birlikte değerlendirildiği “karma yöntem (mixed 

method)” araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırmada varsayımın sınanması, belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi ve 

araştırma sorularının yanıtlanabilmesi için nitel veri toplama yöntemlerinden “yarı 

yapılandırılmış görüşme” tekniği; nicel veri toplama tekniklerinden de “5’li Likert 

tutum ölçeği” nden yararlanılmıştır. 

Bir önceki paragrafta da yer verildiği gibi lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili kavramlarının, tutumlarının ve düşüncelerinin ortaya 

çıkarılmasında “yarı yapılandırılmış görüşme” tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler 27 

gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin çözümlenmesinde “içerik 
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analizi”/“content analysis” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi ile elde edilen 

verileri açıklayabilecek kavramlar ve ilişkiler tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada I. ve III. Bölümlerde de detaylı bir şekilde açıklandığı gibi, 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarının ortaya çıkarılmasında 

ise nitel araştırma yöntemlerinin yanı sıra, nicel araştırma yöntemleri de 

kullanılmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarının 

ortaya çıkarılmasında nicel veri toplama amacıyla “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin 

Tutum Ölçeği-BASTÖ” geliştirilmiştir. BASTÖ 385 lisans öğrencisine uygulanmıştır. 

Nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. SPSS 

programı ile nicel veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nitel ve Nicel 

araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve varsayımın geçerli 

olduğu anlaşılmıştır. Nitel ve Nicel araştırma ile elde edilen bulgular doğrultusunda, 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

1. Araştırmanın varsayımı doğrulanmıştır. Lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili Kavramları (ve Kavram Yanılgıları), Tutumları (Olumlu ve 

Olumsuz) ve Düşünceleri (tutum dışı) arasında güçlü etkileşimler olduğu 

tespit edilmiştir. Bu üç içsel öğe arasındaki ilişki bazen basit düzeyde ve tek 

yönlü ortaya çıkarken; çoğunlukla üç içsel öğe arasındaki ilişkinin çok daha 

üst ve karmaşık düzeyde ve çift yönlü olduğu görülmüştür. Bu üç içsel öğe, 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri boyunca etkili olmakta ve 

genellikle de öğrencilerin bilgi arama süreçlerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 
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2. Araştırma Kuhlthau’nun BAS modeline dayandırılmıştır. Kuhlthau 1983 

yılında sonlandırdığı doktora çalışmasında, öğrencilerin (lise düzeyinde) bilgi 

arama süreçlerindeki ortak deneyimlerini ortaya koyan bir model geliştirmeyi 

amaçlamıştır. Kuhlthau, doktora çalışmasında nicel (“anket/questionnaire”) 

ve nitel (“görüşme/interview”) yöntemler kullanarak BAS modelini 

geliştirmiştir. Bu araştırmada ise Kuhlthau’nun araştırmasında olduğu gibi bir 

model geliştirilmesi temel amaç olmamıştır. Araştırmada var olan bir model 

üzerinden (BAS modeli) lisans öğrencilerinin bilgi arama süreci ile ilgili 

mevcut bilgi yapıları kavram, tutumları ve düşünceleri hakkında nicel ve nitel 

yöntemler kullanılarak derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. 

Bununla birlikte kavramlar, tutumlar ve düşünceler arasındaki bağlantıların 

kurulması ve bu üç içsel öğenin süreç üzerindeki etkilerinin ortaya 

çıkarılması hedeflenmiştir. Yukarıda birinci maddede de belirtildiği üzere 

dışardan gözlenemeyen bu üç içsel öğe arasında bağlantılar olduğu ve bu üç 

içsel öğenin öğrencilerin bilgi arama sürecini etkileyebildikleri ulaşılan 

önemli sonuçlardandır. 

3. Kuhlthau 1983 yılından başlayarak sonraki uzun süreli araştırmaları boyunca 

lise, üniversite ve halk kütüphanesi kullanıcıları olmak üzere farklı çalışma 

gruplarının bilgi arama süreçlerindeki düşüncelerini, duygularını ve 

davranışlarını bütüncül açıdan ele alarak incelemiştir. Kuhlthau bu uzun 

süreli çalışmaları ile kullanıcıların süreç boyunca duygularının, 

düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl değiştiğini ortaya koymuştur. Fakat 

Kuhlthau çalışmalarında bu üç öğenin birbiri arasındaki ilişkisini veya 

etkileşimini incelememiştir. Bununla birlikte bu üç öğe Kuhlthau’nun 
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çalışmalarında tutumun öğeleri olarak ele alınmamıştır. Bu tez çalışmasında 

ise bu üç öğe (duygu, düşünce ve davranış) tutumun öğeleri olarak ele alınmış 

ve hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılarak derinlemesine 

incelenmiştir.  

Araştırmada ayrıca Kuhlthau’dan farklı olarak öğrencilerin BAS ile ilgili 

kavramları (varsa kavram yanılgıları) ve tutum dışı düşünceleri 

(Kuhlthau’nun modelindeki “düşünce” öğesidir ve bu tutumdan bağımsız 

olan düşünceleri ifade etmektedir.) de nitel araştırma yöntemleri kullanılarak 

derinlemesine araştırılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada Kuhlthau’nın 

incelediği düşünce, duygu ve davranış öğelerinden farklı olarak lisans 

öğrencilerinin BAS ile ilgili Kavramları, Tutumları ve Düşünceleri bütüncül 

yaklaşımla incelenmiştir. Bu nedenle araştırmada odaklanılan bu üç içsel öğe 

ile, Kuhlthau’nun BAS modelinin genişletilmesi yönünde oldukça önemli bir 

katkı sağlanmıştır. 

4. Kuhlthau, doktora çalışmasında öğrencilerin kütüphane kullanımı ile ilgili 

yapıları, araştırma süreçleri ve öğrencilerin araştırma süreçlerinde aracıların 

rolleri (özellikle öğretmenlerin ve kütüphanecilerin) olmak üzere üç alanın 

incelenmesine yönelmiştir. Başka bir ifadeyle Kuhlthau’nun çalışmasında 

öğrencilerin kütüphane kullanımları ve bilgi arama sürecini kütüphane 

kaynaklarından yararlanarak gerçekleştirmeleri ön plandadır. Fakat bu tez 

çalışmasında lisans öğrencilerinin kütüphaneyi aktif olarak kullanıp 

kullanmadıkları göz ardı edilmiştir. Bununla birlikte Kuhlthau’nın ilk doktora 

çalışmasının 33 yıl önce tamamlandığı düşünüldüğünde günümüz öğrencileri, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak kütüphane dışında 
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elektronik çevrede de bilgi aramaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada hangi 

bilgi çevresinde olursa olsun doğrudan öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile 

ilgili var olan bilgi yapıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

5. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri lisans öğrencilerinin BAS ile ilgili 

Kavramlarının, Tutumlarının ve Düşüncelerinin ortaya çıkarılmasında ve 

derinlemesine incelenmesinde yararlı bir araç olmuştur. Nitel yöntemler 

sayesinde BAS ile ilgili “kuram oluşturma” yönünde önemli sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Uluslar arası literatürde bilgi arama ile ilgili geliştirilen birçok model 

bir kurama (teori) dayandırılmıştır. Kuramsal çerçeve etkili bir uygulama için 

gereklidir. Kuram sayesinde karmaşık kavramlar birleştirilerek, anlaşılır hale 

getirilir. Kuhlthau’ya göre, kütüphanecilik ve enformasyon bilimi, 

kullanıcıların bilgi arama süreçleri ile ilgili bakış açılarını tamamen 

açıklamayı sağlayacak bir kuramdan yoksundur. Konu ülkemiz alan 

literatüründe incelendiğinde de Kuhltahu’nun tespit ettiği gibi, kullanıcıların 

bilgi aramaya ilişkin içsel süreçlerini tamamen açıklayacak ve ortaya 

çıkaracak kuramdan yoksundur. Bu bağlamda, her ne kadar bu çalışmada bir 

model ortaya çıkarmak hedeflenmemiş ise de araştırmada kullanılan nitel 

araştırma yöntemleri ile elde edilen bulgular doğrultusunda ve detayları tezin 

“V. Bölüm”ünde yer verildiği üzere, lisans öğrencilerinin bilgi arama 

süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri arasındaki etkileşimi 

betimleyen “Bilgi Arama İçsel Süreç Belirleyicileri(BAİSB)” modeli ortaya 

çıkmıştır. Nitel yöntemler sayesinde BAS ile ilgili “kuram oluşturma” 

yönünde elde edilen bu önemli sonuç ile Kuhlthau’nun bilgi arama süreci 
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kuramının ve modelinin daha da geliştirilmesi düzeyinde önemli bir katkı 

sunulmuştur. 

6. Nitel araştırma yöntemleri öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili 

Kavramları’nın ortaya çıkarılmasında yararlı bir araç olmuştur. Nitel 

yöntemler ile elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin BAS ile ilgili 

hem doğru kavramlara hem de kavram yanılgılarına sahip oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır. Görüşme gerçekleştirilen 27 öğrencinin tamamı sürecin “konu 

seçimi”, “bilgi toplama” aşamasında sınıflandırılan “Bilgi kaynaklarını ve 

kanallarını kullanma” alt kategorisi ve “tamamlama” aşamasında 

sınıflandırılan “Sentezleme-yazma” kategorisi ile ilgili doğru kavramlara 

sahipken, öğrencilerin çoğunluğu aynı zamanda belirtilen bu aşamalara, 

kategori ve alt kategorilere ilişkin kavram yanılgılarına da sahiptirler. 

Örneğin sürecin “bilgi toplama” aşamasında sınıflandırılan “Bilgi 

kaynaklarını ve kanallarını kullanma” alt kategorisinde öğrencilerin 

tamamının araştırma yaparken kitap, dergi, makale, gazete vb. çeşitli bilgi 

kaynaklarını ve kanallarını (kütüphane, internet, öğretmen, aile bireyleri, 

arkadaşlar) kullanmalarına veya kullanılması gerektiğini düşünmelerine 

rağmen (doğru kavram); bu kaynakları veya kanalları kullanırken sürecin 

“bilgi toplama” aşamasında sınıflandırılan “Bilgi kaynaklarının miktarı”, 

“İnternet”, “Kütüphane” alt kategorilerinde aynı zamanda bazı kavram 

yanılgılarına da sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç öğrencilerin 

bir durum/konu/olgu hakkında doğru kavramlara sahip olsalar dahi aynı 

durum/konu/olgu hakkında kavram yanılgılarına da sahip olabileceklerini 

göstermesi bakımından değerlidir. 
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7. Nitel bulgular doğrultusunda lisans öğrencilerinin BAS’ın sadece “konu 

seçimi”, “bilgi toplama” ve “tamamlama” aşamaları ile ilgili kavram 

yanılgılarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 

öğrenciler, Kuhlthau’nun BAS modeli içerisinde değerlendirilemeyen, fakat 

bilgi arama süreçleri açısından önemli olan ve süreçleri etkileyebilen başka 

bazı kavram yanılgılarına da sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin bu 

kavram yanılgıları “diğer” kategorisi altında sınıflandırılmıştır.  

8. Nitel veriler doğrultusunda Kavramlar ile ilgili elde edilen bir diğer önemli 

sonuç da, öğrencilerin bilgi arama süreçlerinde sahip oldukları kavram 

yanılgılarının doğru kavramlarından daha çok etkili olabildiğidir. Bu 

bağlamda kavram yanılgıları öğrencilerin bilgi arama süreçlerini çoğunlukla 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin, altıncı maddede verilen 

örnekten devam edilirse, bir öğrenci sürecin “bilgi toplama” aşamasında 

sınıflandırılan “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını kullanma” alt kategorisine 

ilişkin doğru kavrama sahipken (araştırma yaparken kitap, dergi, makale, 

gazete vb. çeşitli bilgi kaynaklarının kullanılması gerektiğini düşünüyorken) 

bu kaynakları veya kanalları kullanırken sürecin “bilgi toplama” aşamasında 

sınıflandırılan “internet” ile ilgili kavram yanılgısından dolayı, yani öğrenci 

internette aradığı her şeyi bulabileceği şeklindeki yanlış düşüncesinden 

kaynaklı olarak kütüphaneyi ya hiç kullanmamakta ya da oldukça yetersiz 

kullanabilmektedir. Bununla birlikte öğrenci “internet” ile ilgili kavram 

yanılgısından dolayı kütüphaneyi kullanmayı çok tercih etmediği için 

araştırma konusu ile ilgili olarak da yetersiz düzeyde bilgi toplayabilmekte 

(sürecin “bilgi toplama” aşaması ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış) ve 
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gereksinimi olan diğer kaynakları göz ardı edebilmektedir. Bu durum 

öğrencinin internetten elde ettiği birkaç kaynakla yetinmesine yol 

açabilmekte, bazen de yetersiz bilgi elde edilmesinden dolayı öğrencinin 

süreç sonunda tatmin olmamasına (ödevin yazılması ve tamamlanması) yol 

açabilmektedir. 

9. Nitel araştırma yöntemleri öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili 

Tutumları’nın da ortaya çıkarılmasında yararlı bir araç olmuştur. Nitel 

yöntemler ile elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin BAS ile ilgili 

hem olumlu hem de olumsuz düşünceye, duyguya ve davranışa sahip 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fakat öğrencilerin BAS ile ilgili tutuma bağlı 

düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının olumludan ziyade ağırlıklı 

olarak olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. 

10. Nitel veriler doğrultusunda Tutum’un düşünce, duygu ve davranış olmak 

üzere üç öğesi arasında da ilişki olduğu ve bu üç öğenin birbirini etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç tezin II. Bölümünde tutumun üç öğesi 

arasındaki ilişkilerin tartışıldığı “Tutumu Oluşturan Temel Öğeler” başlığında 

sunulan literatürle benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, sürecin bir 

aşamasına ilişkin geliştirilen olumsuz bir düşünce, aynı aşamaya veya sürecin 

başka bir aşamasına ilişkin olumsuz duygu geliştirilmesine ve sürecin 

olumsuz davranışla sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Örneğin sürecin 

“bilgi toplama” aşamasında“kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

düşünce var ise, bu olumsuz düşünceye bağlı olarak “kütüphane kullanımı” 

na yönelik olarak da tutuma bağlı olumsuz duygu gelişebilmekte ve aynı 

zamanda yine “kütüphane kullanımı” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz davranış 
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sergilenebilmektedir. Dolayısıyla “kütüphane” ile ilgili tutuma bağlı olumsuz 

bu üç öğe, kütüphaneden istendik düzeyde yararlanılmamasına ve “yetersiz 

düzeyde bilgi toplama” ile ilgili olarak da tutuma bağlı olumsuz davranış 

sergilenmesine yol açabilmektedir. Kavram yanılgılarında olduğu gibi 

tutumun bu üç öğesine ilişkin olarak da geliştirilen olumsuz tutum, sürecin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına, başka bir ifadeyle hazırlanan araştırma 

ödevinden tatmin olunmamasına yol açabilmektedir. 

11. Nitel araştırma yöntemleri öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili 

Kavramları’nın ve Tutumları’nın ortaya çıkarılmasında olduğu gibi tutum 

dışı Düşünceleri’nin de ortaya çıkarılmasında yararlı bir araç olmuştur. 

Tutum dışı düşünceler, öğrencilerin tutuma bağlı düşüncelerde olduğu gibi 

tutum nesnesine (bilgi arama süreci) yönelik tepki eğilimlerini 

içermemektedir. Tutum dışı düşünceler tutuma bağlı düşüncelerde olduğu 

gibi belirli bir yargı içermeyen öğrenci görüşlerine dayanmaktadır. Bu 

özelliği ile tutum dışı düşüncelerin bilgi arama süreçlerini kavram yanılgıları 

ve tutumlardan daha az etkilediği söylenebilir. 

12.  Araştırmada ortaya çıkarılan tutum dışı düşünceler Kuhlthau’nun modelinde 

ortaya çıkan düşüncelerle benzerlik göstermektedir. Örneğin görüşme 

gerçekleştirilen öğrencilerin çoğunluğu Kuhlthau’nun araştırmasında olduğu 

gibi konu seçimini ilgi alanlarına, konu hakkında daha önceden bilgi sahibi 

olup olmamalarına ve kolay bilgi elde edebilecekleri konulara göre seçmek 

istediklerini ifade etmişlerdir. 

 



 

 

543 

13. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre tutum dışı düşünceler ve doğru 

kavramlar öğrencilerin bilgi arama süreçlerini daha az etkilerken; kavram 

yanılgıları ve tutumları (düşünce-duygu-davranış) çok daha fazla ve özellikle 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu sonuca nitel veriler ile ilgili 

bulguların yorumlanması sırasında öğrencilerin görüşleri temel alınarak 

kurulmaya çalışılan ilişkiler doğrultusunda ulaşılmıştır. Cheng de korelasyon 

analizine dayalı gerçekleştirdiği araştırmasında, bilgi arama sürecinde 

düşüncelerin, duygulara ve davranışlara göre daha az etkili olduğunu 

belirlemiştir. Fakat bu tez çalışması, Cheng’in araştırmasında olduğu gibi bir 

korelasyon analizine dayanmadığı için bilgi arama sürecinde tutum dışı 

düşünceler ile doğru kavramların, kavram yanılgıları ve tutumlara göre süreç 

üzerinde ne kadar etkili olup olmadığını kesin bir şekilde açıklamak mümkün 

değildir. Dolayısıyla bu kesin ilişkilerin ortaya çıkarılması için korelasyon 

analizi gibi uygun farklı araştırma yöntemleri ve tekniklerinin kullanılarak 

araştırılması gereklidir. 

14. Tezin I. ve III. Bölümlerinde de detaylı olarak açıklandığı üzere araştırmada 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarının ortaya 

çıkarılmasında hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. Yukarıda dokuzuncu maddede yer verildiği gibi nitel 

araştırmaların yanı sıra nicel araştırma yöntemleri de bilgi arama süreçleri ile 

ilgili tutumların ortaya çıkarılmasında yararlı bir araç olmuştur.  

15. BAS ile ilgili tutumların ortaya çıkarılmasında nicel araştırma yöntemleri 

kullanılarak, “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği (BASTÖ)” 

geliştirilmiştir. BASTÖ, nitel araştırma yöntemlerinde olduğu gibi 



 

 

544 

Kuhlthau’nın altı aşamalı BAS modeline dayandırılmıştır. Böylelikle nicel 

araştırma yöntemleri ile Kuhlthau’nın BAS modeli farklı şartlarda test 

edilerek geliştirilmiştir. 

16. Ölçek, hem ulusal hem de uluslar arası mesleki literatürde bilindiği kadarıyla 

BAS ile ilgili geliştirilen ilk ölçektir.  

17. Ölçeğin yapı geçerliği (“açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi”) ve 

güvenirliği (“Cronbach alfa güvenirlik katsayısı”) istatistiksel yöntemlerle 

analiz edilmiş ve bu analizlerle ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

18. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçeğin 5 boyutlu bir 

yapıya sahip olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu doğrultuda BASTÖ, “Başlama” 

alt boyutunda 6, “Konu seçim süreci” ve “Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutlarında 10’ar, “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutunda 11 ve 

“Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutunda 9 madde olmak üzere toplam 

46 maddeden oluşmaktadır.  

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 5 boyutlu bir 

yapıya sahip olduğu kesinlik kazanan ölçeğin her bir boyutunun ismi, 

Kuhlthau’nun altı aşamalı (Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak 

Oluşturma, Bilgi Toplama, Tamamlama) “Bilgi Arama Süreci Modeli”nde 

olduğu gibi tamamıyla aynı sırada ve isimde ortaya çıkmamıştır. III: 

Bölüm’de de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere bu sonuç, çeşitli kültürlerin 

aynı şeye farklı tepkiler vermesinden ve batı kültürüne göre geliştirilmiş bir 

testin (örn. yetenek testi, tutum ölçeği gibi), diğer bazı kültürlerin (özellikle 

üçüncü dünya ülkelerinin/gelişmekte olan ülkelerin) yapısına uymamasından 
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kaynaklanmış olabilir. Kuhlthau’nun BAS modeli de ABD kültürüne ve 

eğitim sistemine göre geliştirilmiştir. Bu nedenle, BASTÖ’nün boyutlarının 

isimlerinin, Kuhlthau’nun BAS modelindeki aşamaların isimleriyle 

örtüşmemesi; kültürler arası ve eğitim sistemlerindeki farklılıklara (ülkemizde 

özellikle ezbere dayalı eğitim verilmesi ve ayrıca konu seçiminde öğrencinin 

özgür bırakılmaması gibi farklılıklar) bağlanabilir. 

19. Öğrencilerin BASTÖ’nün beş alt boyutunun her biri ve ölçeğin toplamı ile 

ilgili tutum düzeylerinin, “Başlama” alt boyutuna ilişkin düşük,“Konu seçim 

süreci” ve “Araştırma yöntemi becerileri” alt boyutlarına ilişkin orta, “Odak 

konunun belirlenmesi” ve “Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutlarına 

ilişkin yüksek ve ölçeğin toplamına ilişkin orta düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıştır. BASTÖ’ye ilişkin ortaya çıkan bu nicel sonuçlar “Başlama”, 

“Odak konunun belirlenmesi” ve “Bilgi toplama ve tamamlama” 

aşamalarında Kuhlthau’nun BAS modelindeki sonuçlarla benzerlik 

gösterirken, “Konu seçim süreci” aşaması ile ilgili sonuçlar farklılık 

göstermektedir. BASTÖ’den elde edilen sonuçlara göre, Kuhlthau’nun 

modelinde olduğu gibi öğrenciler bilgi arama sürecinin “Başlama” 

aşamasında yoğun belirsizlik ve kaygı hissetmekte, “Odak konunun 

belirlenmesi” aşamasında (Kuhlthau’nun BAS modelinde bu alt boyut “Odak 

oluşturma” olarak geçmektedir) güven duygusu gelişmekte ve belirsizlik 

yerini belirliliğe bırakmakta ve “Bilgi toplama ve tamamlama” aşamasında 

rahatlama gerçekleşmektedir. “Konu seçim süreci” aşaması ile ilgili ortaya 

çıkan sonuç Kuhlthau’nun BAS modelindeki “konu seçimi” aşamasına ilişkin 

sonuçlarla benzerlik taşımamaktadır. Kuhlthau’nun BAS modelinin “konu 
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seçimi” aşamasında öğrencilerin araştırma konularını seçtiklerinde, daha 

önceki belirsizlik ve kaygı gibi olumsuz duyguları olumluya dönüşürken, 

BASTÖ’den elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin “Konu seçim süreci” 

aşamasında belirsizlik ve kaygı duyguları devam etmektedir. 

 “Konu seçim süreci” ile ilgili elde edilen bu nicel sonuç, nitel bulgular 

ile karşılaştırıldığında, görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin çoğunun nicel 

bulgularda olduğu gibi “Konu seçim süreci”ne ilişkin tutumları ağırlıklı 

olarak olumsuzdur. Öğrencilerden elde edilen verilere göre, öğrencilerin 

araştırma konularını Kuhlthau’nun “konu seçimi” aşaması ile ilgili 

tanımladığı görevler çerçevesinde gerçekleştirmedikleri, hatta öğrencilerin 

konularını kendilerinin seçemedikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

çoğunluğu konu seçiminde özgür olmadıklarından yakınmışlardır. Ayrıca 

konunun öğretim üyesi tarafından verilmesini bir dayatma olarak 

nitelendirmişler ve böyle konuları (ilgi alanlarına göre tercih edemedikleri 

konuları) araştırma isteği duymadıklarını, not almak zorunda oldukları için 

ödevlerini de üstünkörü yaptıklarını belirtmişlerdir. Oysa Kuhlthau’nun BAS 

modelinde “konu seçimi”ni öğrenci belirli kaynakları kullanarak, ilgi 

alanlarına göre sistematik bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ayrıca sürecin 

tamamında olduğu gibi “konu seçimi” aşamasında da öğrencilere hem 

öğretmenleri hem de kütüphaneciler rehberlik görevlerini sürdürmektedirler. 

Fakat ülke gerçeklerimizde hem nicel hem de nitel yöntemlerle derinlemesine 

elde edilen bulgular Kuhlthau’nun “konu seçimi” aşaması ile ilgili tanımlanan 

görevler çerçevesinde gerçekleştirilmediğini ortaya çıkarmıştır.  
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20. Nicel araştırma ile elde edilen veriler doğrultusunda, tezin “V. Bölüm”ünde 

ayrıntılı olarak açıklandığı üzere lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini 

tasvir eden “Bilgi Arama Süreci Modeli (BAS)” ortaya çıkmıştır. 

21. Lisans öğrencilerinin BAS ile ilgili tutumlarını ortaya çıkarmak için 

yürütülen nitel ve nicel araştırma yöntemleri sonucunda elde edilen bulgular 

doğrultusunda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Tutuma ilişkin gerçekleştirilen 

yukarıda dokuzuncu maddede de yer verildiği üzere nitel araştırma ile elde 

edilen bulgulara göre, öğrenciler BAS’a yönelik olarak, tutumun üç öğesi 

(düşünce-duygu-davranış) ile ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz 

tutuma sahiptirler. Diğer taraftan öğrencilerin BAS’ın bütün aşamalarına 

yönelik tutuma bağlı düşünceleri, duyguları ve davranışları da olumludan 

ziyade ağırlıklı olarak olumsuzdur. Tutuma ilişkin nicel araştırma ile elde 

edilen bulgular da nitel araştırma ile elde edilen bulgularla benzerlik 

göstermektedir. Nicel yöntemler doğrultusunda elde edilen bulgulara göre de 

öğrencilerin Ölçeğin toplamına ilişkin tutum düzeyinin orta düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu öğrencilerin nitel bulgularda olduğu gibi 

nicel bulgularda da “Bilgi arama süreçlerine” yönelik tutumlarının olumsuz 

olduğunu göstermektedir. 

22. Nicel araştırma ile “Odak konunun belirlenmesi” ve “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutlarına ilişkin elde edilen bulgular, nitel araştırma ile 

elde edilen bulgularla karşılaştırıldığında bazı farklılıklar olduğu görülmekle 

birlikte bu şaşırtıcı bir sonuç olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin tezin 

“IV. 1. 2. 2. 4. Odak Oluşturma” alt başlığında da detaylı olarak açıklandığı 

üzere, “Odak konunun belirlenmesi” ile ilgili elde edilen nicel bulgulara göre 
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öğrenciler odaklarını oluşturuyormuş gibi görünmesine rağmen, nitel 

bulgulara ilişkin elde edilen verilere göre öğrencilerin Kuhlthau’nun “odak 

oluşturma” ile ilgili tanımladığı görevler çerçevesinde, sistematik olarak odak 

oluşturmadıkları tespit edilmiştir. Çünkü BASTÖ’de öğrencilerin odak 

oluşturdukları varsayılmış ve Kuhlthau’nun modeli çerçevesinde odak 

oluşturmaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Öğrenciler de odak oluşturmasalar 

bile odak oluşturuyormuş gibi o anki tepki eğilimlerine göre soruları 

yanıtlamışlardır. Dolayısıyla nicel araştırma ile elde edilen bu sonuç, nitel 

araştırma ile daha derinlemesine incelenmiş ve öğrencilerin odaklarını 

Kuhlthau’nun “odak oluşturma” ile ilgili tanımladığı görevler çerçevesinde 

gerçekleştirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle tam da bu 

çerçevede nitel araştırma ile nicel araştırma sonuçlarının derinlemesine 

incelenmesi sağlanmıştır. 

Bu bağlamda nicel araştırma ile (BASTÖ) geniş çapta örneklemden 

(çok sayıda öğrenciden derinlemesine olmadan) bilgi elde edilirken, nitel 

araştırma ile aynı örneklem içinden daha az sayıda gruptan derinlemesine 

bilgi elde edilmiştir. Şüphesiz nicel ve nitel araştırmaların birlikte 

kullanılması her zaman her iki araştırmada da aynı sonuçların elde edileceği 

anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada nicel ve nitel araştırma 

ile aynı verilere ulaşmak yerine, her iki yöntemden de elde edilen verilerin 

nesnellik (objektiflik) ilkesi çerçevesinde var olan durumun bir arada 

değerlendirilmesi amaçlanmış ve elde edilen sonuçlar nesnellik ilkesi 

kapsamında ortaya konmuştur. 



 

 

549 

“Bilgi toplama ve tamamlama” alt boyutuna ilişkin ortaya çıkan nicel 

ve nitel bulgulara ilişkin farklılıklar da “Odak konunun belirlenmesi” alt 

boyutunda olduğu gibi benzer nedenlere bağlıdır. İlgili açıklamalara tezin 

“IV. 1. 2. 1. 5. Bilgi Toplama”, “IV. 1. 2. 2. 5. Bilgi Toplama”, “VI. 1. 2. 2. 6. 

Tamamlama, “IV. 1. 2. 3. 5. Bilgi Toplama” ve “IV. 1. 2. 3. 6. Tamamlama” 

alt başlıklarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

23. Araştırmada Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler dışında, fakat bu üç içsel 

öğe ile ilgili nitel ve nicel elde edilen sonuçlarla benzerlik gösteren, doğrudan 

BAS ile ilgili başka iki önemli nitel sonuca daha ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan 

ilki BAS aşamaları ile ilgilidir. Görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin bilgi 

arama süreci aşamalarının ve süreçlerde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerin, 

Kuhlthau’nun BAS modelindeki aşamalardan ve aşamalara ilişkin tanımlanan 

görevlerden farklı olduğu belirlenmiştir. 

IV. Bölüm’de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere nitel araştırma ile elde 

edilen bulgulara göre öğrenciler bilgi arama sürecine öğretim üyesinin 

araştırma ödevini vermesi ile başlamaktadırlar. Öğretmen tarafından sınıfa 

araştırma ödevi ile birlikte aynı zamanda araştırma konusu da 

duyurulmaktadır. Araştırma konusu öğretim üyesi tarafından ya tüm sınıfa 

genel olarak ya da konu havuzundan seçilmek suretiyle bireysel ya da grup 

ödevleri şeklinde verilmektedir. Öğrenciler araştırma ödevi veya araştırma 

konusu verilir verilmez odak oluşturma amacı taşımadan doğrudan genel 

konu hakkında bilgi aramaya ve toplamaya başlamaktadırlar. Öğrenciler 

ödevi yazma veya sunma aşamasına kadar bilgi toplamaya devam etmekte ve 

daha sonra araştırma konuları ile ilgili elde ettikleri bilgileri yazma 
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aşamasında kullanarak ödevlerini yazılı veya power-point sunum şeklinde 

tamamlamaktadırlar. Öğrenciler çoğunlukla da bilgi toplama ve tamamlama 

aşamalarını birlikte sürdürmektedirler. Oysa Kuhlthau’nun modelinde 

tamamlama aşamasında odak konu hakkında bilgi toplama tamamıyla 

sonlandırılmalı, fakat gerek görüldüğünde elde edilen bilgileri teyit etmek 

amacıyla kısa süreli araştırma yapılmalıdır. 

Nitel bulgulara göre öğrencilerin bazılarının oldukça sınırlı düzeyde 

odak oluşturma aşamasını gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat, bu 

öğrenciler yine de odaklarını Kuhlthau’nun BAS modelindeki “odak 

oluşturma” aşamasına ilişkin tanımladığı görevler ve amaçlar çerçevesinde 

gerçekleştirmemektedirler. Bu öğrenciler genel konu hakkında odak 

oluşturmaktan ziyade, genel konu ile ilgili sadece coğrafi ve zaman 

sınırlandırması yapmaktadırlar. 

Nitel sonuçlar öğrencilerin bilgi arama sürecini bilerek ve sistemli 

olarak gerçekleştirmediklerini ve süreçlerin her aşaması ile ilgili bilgi ve 

beceri eksiklikleri olduğunu göstermektedir. Bu sonuç öğrencilerin müfredat 

kapsamında sistemli, programlı, sürekli ve hem teorik hem de bol 

uygulamayla desteklenen bilgi arama süreci eğitimine gereksinimleri 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

24. Araştırmada Kavramlar, Tutumlar ve Düşünceler dışında, fakat bu üç içsel 

öğe ile ilgili nitel ve nicel elde edilen sonuçlarla oldukça benzer, doğrudan 

BAS ile ilgili ortaya çıkan ikinci önemli sonuç ise öğrencilerin BAS ile ilgili 

tanımladıkları zorluk düzeyleri ile ilgilidir. Öğrenciler bilgi arama sürecinin 

en çok “tamamlama” ve “bilgi toplama” aşamalarında zorlanmaktadırlar. Bu 
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sonuç, Kuhlthau’nun BAS modeline göre farklılık göstermektedir. Çünkü 

BAS modelinde süreçlerde ilerledikçe güven duygusu artmakta ve süreç 

rahatlama ile sonuçlanmaktadır. Fakat bu araştırmada, Kuhlthau’nun BAS 

modelinde tanımlananın tam tersi sürecin “bilgi toplama” ve “tamamlama” 

aşamaları öğrencilerin en zorlandıkları ve zaman zaman da güven kaybı 

hissettikleri aşamalar olmuştur. 

25. Araştırmada bilgi kaynağının dili (İngilizce dilinde olması ve bilimsel dil 

kullanımı), yöntem, grup ödevi, maddi (fotokopi, çıktı alma, internet 

bağlantısı vb. ücretler) ve fiziki koşullar (kütüphanenin uzaklığı) öğrencilerin 

araştırma süresince karşılaştıkları sorunlar arasında yer almıştır. 

 

Araştırma, Ankara Üniversitesi’nde sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki 

fakültelerde (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi) lisans 

düzeyinde eğitim gören öğrencileri kapsamaktadır. Nitel veriler, adı geçen 

fakültelerde eğitimlerine devam eden 27 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilmiştir. Nitel araştırmaların doğası gereği 

nitel verilerden elde edilen sonuçları genellemek mümkün değildir. Fakat bu 

çalışmada nitel araştırma ile öğrencilerin BAS ile ilgili kavramlarına, tutumlarına ve 

düşüncelerine ilişkin elde edilen verilerden ortaya çıkan kavramlar, temalar, kodlar 

ve bunlar arasındaki ilişkiler konu ile ilgili kuramın temelini oluşturacak niteliktedir. 

Dolayısıyla araştırma ülkemizde kütüphanecilik ve enformasyon bilimi alanında bilgi 

arama süreci konusunda kuram oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen ilk araştırma 

olma niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda araştırma ile bilgi arama süreci alanında 
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nitel araştırma yaklaşımlarından özellikle kuram oluşturma (grounded theory) ve 

diğer uygun araştırma yaklaşımlarını kullanarak araştırma yapacaklara önemli bir 

temel sunulmuştur.  

Araştırmada nicel veriler de yine aynı şekilde, Ankara Üniversitesi’nde 

yukarıda adı geçen altı fakültede eğitimlerine devam eden lisans düzeyindeki 

öğrencilerden elde edilmiştir. Nicel araştırmalarda elde edilen sonuçları, nitel 

araştırmaların aksine genellemek daha mümkündür. Araştırmada nicel veri elde 

etmek için geliştirilen “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği (BASTÖ)”ni 

oluşturan ifadeler her alandaki (fen, mühendislik, tıp vb.) öğrencilerin bilgi arama 

sürecine ilişkin bilgi ve becerilerini yansıtacak düzeydedir. Dolayısıyla BASTÖ, diğer 

bilim alanlarında eğitim gören öğrencilere de uygulanabilecek niteliğe sahiptir. Bu 

nedenle konuya ilgi duyan ve araştırma yapmak isteyen araştırmacılar BASTÖ’yü 

kullanarak diğer bilim alanlarındaki öğrencilerin BAS ile ilgili tutumlarını ortaya 

çıkarabilecekleri gibi karşılaştırmalı çalışmalar da yapabilirler. 

BASTÖ aynı zamanda, geçerlik çalışmaları boyunca (Açımlayıcı (n=883) ve 

Doğrulayıcı (n=200) faktör analizleri için) ve nihai (n=385) ölçeğin uygulanması 

aşamasında gerçekleştirilen bu her üç uygulama, Ankara Üniversite’nde yukarıda adı 

anılan altı fakültenin farklı bölümlerinde, farklı sınıflarında ve farklı sınıf 

düzeylerinde gerçekleştirilmiştir. Bu, Ankara Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü 

üniversitelerinden biri olması ve öğrencilerin de Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 

şehirlerinden ve farklı eğitim ve kültür çevrelerinden geldiği hesaba katıldığında 

(heterojen bir yapıya sahip olması), nicel araştırma ile elde edilen verilerin 

zenginliğini ve niteliğini ortaya çıkaran önemli bir kanıttır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir: 



 

 

553 

ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarının, tutumlarının ve 

düşüncelerinin bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi, onların bilgi arama 

süreçlerine ilişkin içsel yapılarının kendi bakış açılarından derinlemesine 

anlaşılmasını sağlayacaktır. 

2. Bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramların, tutumların ve düşüncelerin 

tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması eğitim, psikoloji, davranış bilimleri 

başta olmak üzere disiplinler arası ortak çalışmaları gerektirmektedir. 

3. Öğrencilerin BAS ile ilgili dışardan gözlenemeyen kavramlarının, 

tutumlarının ve düşüncelerinin tespit edilmesi ve araştırma süreçleri ile 

ilgili ne gibi sorunlar yaşadıklarının önceden bilinmesi, sorunların 

giderilmesi yönünde önlemler alınmasını sağlayacaktır. Bu sayede 

öğrencilerin bilgi arama süreci ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeyi 

amaçlayan içerik ve kapsamda, teorik bilginin yanı sıra uygulama ile 

desteklenen öğrenci odaklı uygun eğitim ve öğretim programlarının da 

planlanabilmesi mümkün olabilecektir. 

4. BAS ile ilgili eğitim, fakültede müfredat kapsamındaki eğitim ve 

kütüphane tarafından sunulan kütüphane oryantasyon veya kullanıcı 

eğitimi olmak üzere iki şekilde planlanabilir. BAS ile ilgili eğitimin 

planlanmasında fakülte yönetimi ile kütüphane yönetiminin işbirliği 

oldukça önemlidir. Bu işbirliği, kütüphane yönetimi ile akademik 

bölümler arasındaki işbirliğinin ve uzun yıllardır alanımızda önemi 

vurgulanan konu uzmanlığının da gelişmesinde itici güç olacaktır. 
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Lisans öğrencilerinin BAS ile ilgili bilgi ve beceri eksiklikleri sürecin 

bütün aşamasında öğrencilerin kavramlarını, tutumlarını ve düşüncelerini 

çoğunlukla olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle tesadüflere 

bırakılmadan ve birkaç saatlik derslerle değil, öğrencilere BAS ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandıracak, süreçleri özellikle olumsuz yönde 

etkileyebilen kavram yanılgılarının ve olumsuz tutumların giderilmesine 

yardımcı olacak ve bu becerileri yaşamlarının her alanında 

kullanabilecekleri düzeyde müfredat kapsamında planlı ve sürekliliği olan 

BAS eğitimi programları oluşturulmasına gereksinim vardır. 

Müfredat dahilinde planlanan BAS ile ilgili ders programının 

içeriğinde, bilgi gereksiniminin fark edilmesi, araştırma konusunun 

seçimi, odağı belirlemeye yönelik ön araştırmanın yapılması, odak 

konunun belirlenmesi, odak konu ile ilgili basılı ve elektronik bilgi 

kaynaklarının belirlenmesi ve seçilmesi, literatür taraması, araştırma 

yöntemleri ve teknikleri, bilgi erişim teknikleri, alıntı yapma, kaynak 

gösterme, dipnot verme, bibliyografya hazırlama ve intihal de dahil 

bilimsel iletişim ve etik ilkeler, eleştirel düşünme ve bilimsel dil 

kullanmayı da içeren bilimsel yazı yazma teknikleri, araştırma süreci 

boyunca not alma ve okuma (eleştirel), ödev taslağı hazırlama ve taslağa 

son şeklini verme vb. konular yer almalıdır. 

BAS ile ilgili kütüphane oryantasyon veya kullanıcı eğitimi 

kapsamında ise, ülkemizdeki üniversite kütüphaneleri tarafından 

halihazırda gerçekleştirilen kütüphane oryantasyon veya kullanıcı 

eğitimlerinin içeriğinin geliştirilmesi gereklidir. Var olan eğitimlerin 
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içeriğinin özellikle kütüphane çevrimiçi kataloğundan ve elektronik 

veritabanlarından tarama yapma, tarama için anahtar kelimelerin 

belirlenmesi ve Bull operatörlerinin seçilmesi gibi ağırlıklı olarak bilgi 

toplama ve bilgi erişim ile bilgi kaynaklarının yerini bulma konusunda 

olduğu izlenmektedir. Bu nedenle kütüphane oryantasyon ve kullanıcı 

eğitimlerinin bilgi arama süreçlerini sadece bilgi toplama ve erişim 

düzeyinde sınırlandırmasından çıkartılması ve bilgi toplama ve erişim ile 

ilgili bilgi ve becerileri kapsaması yanı sıra, bu eğitimler müfredat 

kapsamında oluşturulacak eğitim programında olduğu gibi öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarını (kavram yanılgılarını), 

tutumlarını (olumlu ve olumsuz) ve düşüncelerini de hesaba katacak 

şekilde, konu seçimi ve odak konunun belirlenmesi aşamalarında ne tür 

kaynaklardan (basılı ve elektronik) yararlanılabileceği, bu kaynakların 

nasıl kullanılacağı, elde edilen kaynakların nasıl değerlendirileceği, 

internet ortamında erişilen kaynakların güvenirlik, doğruluk ve nitelik 

açısından nasıl değerlendirileceği, alıntı yapma, dipnot verme ve 

kaynakça hazırlama teknikleri ile birlikte intihalin ne olduğu bilimsel etik 

konuları vb. kapsamalıdır. 

5. BAS ile ilgili eğitimin lisans düzeyine gelmeden ilk ve ortaöğretim 

çağında verilmesi de oldukça önemlidir. Bu sayede öğrencilere erken 

yaşta BAS ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılabilir ve bu onların lisans 

düzeyinde de daha az sorunlarla karşılaşmalarına yardımcı olabilir. 

6. Hem müfredat dahilinde BAS ile ilgili ders programının içeriğinin hem de 

kütüphane oryantasyon veya kullanıcı eğitiminin içeriğinin 
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oluşturulmasında fakülte yönetimi ve kütüphane yönetimi ortak çalışmalı 

ve iki eğitim programı birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmelidir. 

7. Bilgi arama süreci boyunca hem öğretim üyelerinin hem de 

kütüphanecilerin öğrencilerin süreçler ile ilgili kavramlarının (kavram 

yanılgılarını), tutumlarının (olumlu veya olumsuz) ve düşüncelerinin 

süreçleri nasıl etkileyebileceği konusundaki farkındalıklarının artması 

gereklidir. Hem öğretim üyeleri hem de kütüphaneciler süreç boyunca 

öğrencilere samimi, rahat erişilebilir olma olanağı ve güven ortamı 

sağlayarak rehberlik görevini üstlenmelidirler. 

8. Öğrencilere günlük veya haftalık olarak daha az çaba ve beceri 

gerektirecek ödevlerin yanı sıra, daha geniş bir zaman periyodunda uygun 

araştırma yöntemleri ve tekniklerini kullanmayı, literatür taraması 

yapmayı, farklı türlerdeki bilgi kaynaklarından bilgi toplamayı ve bilimsel 

etik ilkeler çerçevesinde yazmayı veya sunmayı gerektirecek şekilde 

yüksek düzeyde yapılandırılmış ödevler verilmelidir. Öğrencilere her iki 

(yüksek veya düşük) şekilde de yapılandırılmış araştırma ödevlerinin 

verilmesi, öğrencilerin bilgi gereksinimlerinin farkında olmalarında ve 

sürecin bütün aşamaları ile ilgili bilgi arama ve kullanma becerilerinin 

gelişmesinde oldukça önemlidir. Bununla birlikte araştırma ödevlerinin 

niteliği de öğrenciyi araştırmaya yönlendirecek şekilde ve öğrencinin 

ilgisi, becerisi ve deneyimleri ile uyumlu olmalıdır. 

9. Nitel verilerden öğrencilere daha yüksek düzeyde yapılandırılmış 

ödevlerin genelde bitirme tezi olarak son yılda (4. sınıfta) verildiği tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilere bitirme tezinden önce araştırma ve 
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yazma becerilerini geliştirecek nitelikte ödevler ya verilmemekte ya da 

çok sınırlı düzeyde verilmektedir. Araştırmada nitel bulgularda da ortaya 

çıktığı gibi öğrencilere lisans eğitimleri süresince genelde günlük veya 

haftalık olarak daha az (düşük) yapılandırılmış ödevler verilmektedir. Bu 

nedenle öğrencilere BAS ile ilgili teorik bilginin yanı sıra, bu teorik 

bilgilerini kullanabilecekleri ve deneyim kazanacakları bol egzersize 

dayalı uygulama yapabilecekleri daha uzun zamana yayılmış proje 

ödevleri verilmesine gereksinim vardır. 

10. Araştırmada elde edilen nitel bulgular öğrencilere en çok grup ödevi 

verildiğini göstermektedir. Fakat öğrenciler grup ödevlerinden beklendiği 

gibi memnun olmamakta ve başarılı bir araştırma süreci 

geçirememektedirler. Aynı zamanda grup ödevlerinin öğrencilerin 

araştırma ödevi ile ilgili kavram yanılgıları ve süreç ile ilgili olumsuz 

tutum geliştirmelerine yol açabildiği görülmüştür. Bu nedenle ödevlerin 

grup ödevi olarak verilmesinden ziyade, sürecin her aşamasını öğrencinin 

kendisinin deneyimleyeceği ödevler verilmesine gereksinim vardır. Diğer 

taraftan grup ödevleri verilse bile, ödevin öğrenciler arasında nasıl bir 

işbirliği ile yapılacağı konusunda öğretim üyesinin yönlendirmesi ve 

ödevin öğrencilerin sorumluluk aldıkları düzeye (işbölümünde üzerlerine 

düşen görev) göre değerlendirilmesi faydalı olabilir. 

11. Araştırmada elde edilen nitel bulgulara göre öğrenciler BAS ile ilgili 

konu seçimi ve odak oluşturma aşamalarını kendileri 

gerçekleştirmemektedirler. Öğrenciler konu seçimini ilgi alanlarına göre 

seçemeyince ve konu öğretim üyesi tarafından verildiğinde bunu bir 
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dayatma olarak algılamakta, araştırma isteği duymamakta ve bu tüm 

araştırma süreçlerini de etkileyebilecek kavram yanılgıları ve olumsuz 

tutum geliştirmelerine yol açabilmektedir. Bununla birlikte konu öğretim 

üyesi tarafından verildiğinde öğrencilerin araştırmayı da son ana bırakıp 

birkaç gün içinde konu hakkında derin zihinsel bir süreç içine girmeden, 

doğrudan genel konu ile ilgili birkaç kaynaktan yetersiz düzeyde bilgi 

toplayıp, elde edilen bilgilerle araştırma ödevlerini yazıp tamamlamaya 

çalıştıkları görülmüştür. Bu nedenle konu seçimini öğrencilerin kendi 

ilgilerine ve konu hakkındaki önceki bilgi yapılarına göre bizzat 

kendilerinin belirlemelerine olanak verilmelidir. Bu sayede konu seçimi 

hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanmış olur. Fakat konu 

seçiminin nasıl yapılacağı, hangi kaynakların kullanılabileceği vb. 

konularda da hem öğretim üyelerinin hem de kütüphanecilerin rehberlik 

görevini üstlenerek öğrencilere yardım etmeleri önemlidir. 

“Konu seçimi” nde olduğu gibi öğrencilerin “odak oluşturma” 

konusunda da bilgi ve deneyim eksiklileri bulunmaktadır. Öğrencilerin 

çoğunluğu odak oluşturma aşamasını gerçekleştirmemektedir. Diğer 

taraftan çok az öğrenci odak oluşturmayı, konuyu coğrafi açıdan veya yıl 

açısından sınırlama olarak düşünmekte ve odaklarını bu şekilde 

oluşturmaktadırlar. Öğrencilerin Kuhlthau’nun modelinde tanımlanan iş 

ve işlemler doğrultusunda genel konu hakkında odak oluşturamamaları, 

onların bilgi toplama ve araştırma ödevlerini sentezleme ve yazma 

aşamalarında da kavram yanılgısı geliştirmelerine ve bu aşamalarda 

zorlanmalarına (olumsuz tutum) yol açabilmektedir. Bu nedenle 
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öğrencilerin sürecin odak oluşturma aşamasında da öğretim üyelerinin 

desteğine (kavram haritalarından yararlanmaları sağlanabilir vb.) 

gereksinimleri vardır. Bununla birlikte özellikle kütüphaneciler genel 

konu hakkında odak oluşturma sürecinde öğrencilere konu indekslerini, 

çeşitli danışma kaynaklarını, sınıflama sistemlerini vb. nasıl 

kullanabilecekleri konusunda rehberlik görevini üstlenmelidirler. 

12. Öğrencilerin araştırma ödevlerini hazırlama sürecinin her aşamasında 

öğretim üyelerinin bilgi ve desteğine gereksinimleri vardır. Öğretim 

üyeleri sürecin her aşamasında öğrencileri belirli periyotlarla 

değerlendirmeli, öğrencilerin eksik veya yanlışlarını yapıcı önerilerle 

tartışmalı, güvene ve sağlıklı iletişime dayalı bir ilişki kurabilmelidir. 

13. Öğrencilerin bilgi arama süreci boyunca geçirdikleri aşamaları, 

yaşadıkları zorlukları, bu güçlükleri aşmak için ne gibi yöntemler 

kullandıklarını ve süreç hakkında edindikleri bilgi ve deneyimlerini 

öğretim üyeleri ve sınıf arkadaşlarıyla yargılanmadan tartışabilecekleri ve 

paylaşabilecekleri bir sınıf ortamı sağlanabilmelidir. 

14. Öğrenciler bildiri, poster sunum vb. çalışmalarla ulusal ve uluslar arası 

düzeyde seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere katılma ve  

bilimsel dergilerde makale vb. yayınlama konularında özendirilmeli ve bu 

konularda öğrencilere olanak sağlanmalıdır. Bu etkinliklere katılım 

öğrencilerin daha üst düzeyde araştırma yapma bilgi ve deneyimi 

kazanmalarında oldukça önemlidir. 

15. Öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili bilgi ve deneyim kazanmaları 

onların sadece akademik başarı elde etmeleri açısından değil, üniversite 
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çağlarında edindikleri bu bilgi ve becerileri yaşamlarının her alanında 

kullanabilmeleri, günümüz bilgi toplumunun bireylerinde bulunması 

gereken özellikler açısından değerlendirildiğinde ulusal bilgi politikası 

açısından da oldukça önemlidir. Başka bir deyişle öğrencilerin bilgi 

gereksinimlerinin farkında olmaları, gereksinim duydukları bilgiyi 

nerelerden nasıl elde edebilecekleri, elde ettikleri bilgiyi bilimsel etik 

ilkelere uygun şekilde nasıl kullanabilecekleri bilgi ve becerilerine sahip 

olmaları ve bu becerileri yaşam boyu geliştirebilmeleri ve 

sürdürebilmeleri ülkenin toplumsal, bilimsel ve ekonomik kalkınması için 

de olmazsa olmaz yeterliliklerdir. 

16. Araştırmadan elde edilen bulgular kütüphane otomasyon sistemlerinin ve 

elektronik veritabanlarının tasarlanmasında da yeniden yapılanmaya ve 

düzenlemelere gidilmesinde yardımcı olacaktır. Öğrencilerin özellikle 

bilgi erişim sistemleri ile ilgili kavram yanılgılarının ve olumsuz 

tutumlarının dikkate alınması, sistemden kaynaklı kavram yanılgılarının 

ve olumsuz tutumların giderilmesi yönünde bilgi erişim sistemlerinin 

kullanıcı odaklı olarak yeniden gözden geçirilmesini ve en üst düzeyde 

etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak kullanıcı dostu sistemler 

geliştirilmesine önayak olacaktır. 

 

Yurtdışı literatürde bireyler (kullanıcılar) üzerine yapılan çalışmalar uzunca 

bir süre önce sistem odaklı çalışmalardan bireylerin düşünce, duygu, kavrama, 

algılama gibi içsel süreçlerini doğrudan bireyin bakış açısından anlamaya yönelik 

birey odaklı çalışmalara kaymıştır. Ülkemizde bireylerin bilgi gereksinimi ve bilgi 
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arama davranışları üzerine oldukça önemli çalışmalar bulunmakla birlikte, doğrudan 

bireylerin bakış açısından (içsel süreçlerinden) konuyu anlamaya yönelik çalışmalar 

ne yazık ki bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu araştırma bireyi ön plana çıkaran 

ileride yapılacak yeni çalışmalara temel oluşturacak niteliktedir. Bununla birlikte 

ülkemizde bu alanda yapılacak daha pek çok çalışmaya gereksinim vardır. 

Dolayısıyla ileride bireylerin bilgi arama süreçlerini içsel açıdan inceleyecek 

araştırmacılara, eğitimcilere, kütüphanecilere ve sistem tasarlayıcılarına aşağıdaki 

konularda araştırma yapmaları önerilebilir: 

 

1. Bu araştırmada “Odak konunun belirlenmesi”, “Bilgi toplama ve 

tamamlama” alt boyutlarına ilişkin elde edilen nitel ve nicel bulgular, 

tezin “IV. Bölüm: Bulgular ve Yorumlar” bölümünde ve sonuçlar 

kısmında 22. maddede de ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi farklılık 

göstermektedir. İlgili başlıklarda farklılığın nedenleri ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Fakat bu farklılığın başka nedenlerinin olup olmadığı uzun 

süreli doğrulama çalışmaları ile, veya uygun diğer nicel ve nitel araştırma 

yöntemleri ve veri toplama teknikleri ile araştırılabilir. 

2. Nitel araştırma sonucunda ulaşılan “Bilgi Arama İçsel Süreç 

Belirleyicileri(BAİSB)” modeli farklı bilim alanlarında ve farklı 

düzeylerdeki kullanıcılar ile uygun yöntem ve teknikler kullanılarak uzun 

süreli çalışmalar yapılarak geliştirilebilir. 

3. Daha önceki maddelerde de belirtildiği üzere bu araştırmada 

Kuhlthau’nun araştırmasında olduğu gibi bilgi arama süreci modeli ortaya 

çıkarmak hedeflenmemiştir. Fakat nicel araştırma sonucunda sosyal ve 
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beşeri bilimler alanında eğitim alan lisans düzeyindeki öğrencilerin bilgi 

arama süreçlerini tasvir eden “Bilgi Arama Süreci Modeli (BAS)” ortaya 

çıkmıştır. BAİSB’de olduğu gibi BAS da fen, mühendislik, tıp vb. 

alanlardaki lisans düzeyindeki öğrencilerle uygun yöntem ve teknikler 

kullanılarak uzun süreli çalışmalarla test edilip, geliştirilebilir. 

4. “Bilgi Arama Süreci (BAS)” modeli fen, mühendislik, tıp vb. alanlardaki 

lisans düzeyindeki öğrencilerle yapılan çalışmaların yanı sıra, ilk, 

ortaöğretim, lise, lisans üstü düzeydeki bilgi kullanıcıları ile de modelin 

doğrulama çalışmaları yapılabilir. 

5. Araştırmada lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini etkileyebildiği 

varsayılan Kavramları (ve Kavram yanılgıları), Tutumları (olumlu ve 

olumsuz) ve Düşünceleri (tutum dışı) arasında bir korelasyon çalışması 

yapılmamıştır. Başka bir ifadeyle bu üç içsel öğeden hangisinin 

süreçlerde daha çok rol oynadığı ile ilgili ilişkisel bir çalışma 

yürütülmemiştir. Dolayısıyla ileride bu üç içsel öğe arasında uygun 

yöntem ve teknikler kullanılarak korelasyon çalışması yapılabilir. 

6. Bu çalışmada geliştirilen “Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği 

(BASTÖ)” fen, mühendislik, tıp vb. alanlardaki lisans öğrencilerine de 

uygulanarak test edilip geliştirilebileceği gibi, karşılaştırmalı çalışmalar 

da yapılabilir. 

7. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda oluşturulacak “Bilgi arama süreci” 

eğitim programının başarısı deneysel çalışmalar yürütülerek test edilip, 

araştırılabilir. Aynı şekilde kütüphane oryantasyon veya kullanıcı 
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eğitimlerinin de başarısını test etmeye yönelik uygun yöntem ve teknikler 

kullanılarak çalışmalar yapılabilir. 

8. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda kütüphane otomasyon 

sistemlerinin ve elektronik veritabanlarının tasarlanmasına ilişkin yeniden 

yapılanma ve düzenleme çalışmalarına yönelik araştırma yürütülebilir. 

 

Bu çalışmanın, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarının (ve kavram yanılgılarının), tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve 

düşüncelerinin (tutum dışı) daha derinlemesine anlaşılmasıyla; ileride bu alanda 

araştırma yapacak araştırmacıların “bilgi arama süreci” eğitim programı 

oluşturmalarında, kütüphane oryantasyon veya kullanıcı eğitimlerinin yeniden 

yapılandırılması ve geliştirilmesinde (eğitimcilerin ve kütüphanecilerin işbirliğinde), 

kütüphane otomasyon sistemlerinin ve elektronik veritabanlarının (bilgi erişim 

sistemlerinin) yapılandırılması ve geliştirilmesinde (sistem tasarımcılarının ve 

kütüphanecilerin işbirliğinde) öğrenci odaklı daha etkili ve verimli bilgi 

hizmetlerinin ve eğitim programlarının oluşturulmasına ve böylelikle, öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir. 



EKLER 

 

1. Ek: Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Karar Örneği 
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2. Ek: Ankara Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlıklarının Onay dilekçeleri:A.Ü. 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlıklarının Onay dilekçeleri. Dilekçeler aşağıda başvuru 
talebinin kabul edilme tarihine göre sıralanmıştır. Uygulamanın gerçekleştirildiği diğer iki fakülte 
(Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi) dekanlığı tarafından dilekçenin aslı verilmemiş, dilekçe 
kabulü sözlü olarak bildirilmiştir. 

 

2. Ek (a): Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Onay Dilekçesi 
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2. Ek (b): Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı Onay Dilekçesi 
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2. Ek (c): Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Onay Dilekçesi 
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2. Ek (d): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı Onay Dilekçesi 
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3. Ek: Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Onam Formu 
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4. Ek: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 

 

1. Herhangi bir konuyu araştırmanız istendiği günden araştırmayı bitirdiğiniz güne 

kadar geçen sürede neler hissedersiniz? 

2. Araştırma konunuzu seçerken nasıl bir yol izlersiniz? 

a) Konuyu kendiniz mi seçersiniz? 

b) Konuyu hoca mı verir? 

c) Konuyu siz seçtiğinizde veya hoca verdiğinde duygularınız nasıldır? Neden? 

3. a) Size verilen veya seçtiğiniz bir araştırma ödevini araştırmak için takip ettiğiniz  

işlemleri tanımlar mısınız? 

b) Araştırma boyunca takip ettiğiniz işlemleri veya geçirdiğiniz aşamaları bir 

şema/şekil ile göstermeniz gerekseydi nasıl çizerdiniz? 

4. Herhangi bir konuyu araştırmanız istendiği günden araştırmayı bitirdiğiniz (ödevi 

teslim ettiğiniz) güne kadar araştırmanız gereken bilgiyi nerelerden, nasıl 

araştırırsınız? 

Bilgi kaynaklarını seçerken neye dikkat edersiniz? Sizin için önemli olan şeyler 

nelerdir? 

5. a) Araştırmayı ne zaman sonlandırırsınız? Neden?  

Ya da araştırmanızın bittiğini nasıl anlıyorsunuz? 

b) Araştırmanız hakkında ne zaman yazmaya başlarsınız?Yazarken nasıl bir yol 

izlersiniz? Nelere dikkat edersiniz? 

6. Araştırma yaparken sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyorsanız; 

karşılaştığınız sorunları açıklar mısınız? 

7. Araştırma ödevinizi hazırlarken en çok zorlandığınız kısım neresidir? Neden? 

8. Araştırma ödevini daha iyi nasıl hazırlayabileceğinizi düşünüyorsunuz? Neden? 

9. Bölümünüzde araştırma ödevi ne kadar sıklıkta verilmektedir? 

a) Verilen araştırma ödevlerini nitelik açısından değerlendirdiğinizde nasıl 

yorumlarsınız? 

b) Verilen araştırma ödevlerinin sizi araştırmaya sevk ettiğini düşünüyor musunuz? 

Neden? 

10. Daha önce bilgi arama süreçlerinin anlatıldığı bir ders aldınız mı?Ya da kütüphane 

kullanımı, bilgi erişim ile ilgili ders aldınız mı? Aldıysanız bu derslerin araştırma 

yapmanızda faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 
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5. Ek: Lisans Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Kavramları, Tutumları ve Düşünceleri 
ile İlgili Tema ve Kodlama Kuralları 

 

(“BAS ile İlgili Tema ve Kodlama Kuralları” na ilişkin ekin tamamı 37 sayfadan 

oluşmaktadır. Ek’in tamamı ile ilgili bilgi almak için araştırmacıya ncakmak73@gmail.com 

adresinden erişebilir.) 

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ ARAMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 

KAVRAMLARI, TUTUMLARI VE DÜŞÜNCELERİ İLE İLGİLİ TEMA ve 

KODLAMA KURALLARI  

 

Değerli meslektaşlarım öncelikle kodlama çalışmasına katıldığınız (karşılıklı 

kodlama için-inter-coder) ve bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Karşılıklı 

kodlamanın amacı, tez kapsamında yapılan görüşmelerin analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan 

kodlama şemasının güvenirliliğini test etmektir.  

Size sunulan dosyanın içeriği: 

1. Kodlama kurallarının açıklandığı form, 

2. Kod şeması (özet tablo), 

3. Görüşme yapılan öğrencilerden ikisine ait olan görüşme formu: Öğrencilerin 

kimlikleri saklı tutulduğu için öğrencilere, Ö1, Ö2, Ö3 gibi onları 

tanımlayan kodlar verilmiştir. Size sunulan öğrenci formları, Ö20 (Öğrenci 

20) ve Ö28’e aittir. Ö20’ye ait görüşme formunun sayfa sayısı 13, Ö28’e ait 

görüşme formunun sayfa sayısı da 11’dir. Kodlamanın güvenirliliğini test 

etmek amacıyla belirlenen örneklem (Ö20, Ö28) görüşmeler 

tamamlandıktan sonra kız ve erkek öğrenciler arasından ayrı ayrı tesadüfi 

olarak seçilmiştir.  

4. Kodlama formu: Bu form, kodlama aşamasında size yardımcı olması, 

karşılaştırma ve puanlamanın daha rahat yapılması amacıyla  Ö20 ve Ö28 

için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 
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Görüşme 

 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme tekniği kullanılarak 27 üniversite öğrencisi ile 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme için katılımcılar, Ankara 

Üniversitesi’nin beş fakültesinde (DTCF, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, 

İlahiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi; Hukuk Fakültesi’nden görüşme için gönüllü 

öğrenci olmamıştır.) eğitim gören, Likert tipi tutum ölçeğinin uygulandığı bölüm ve 

sınıflarda, ölçeği yanıtlayan öğrenciler içinden seçilmiştir. Görüşmeye katılım tamamen 

gönüllülük esasına dayalıdır. 

Görüşmeler 14.12.2013 ile 10.06.2014 tarihleri arasında “bire bir görüşme /One-on-

One Interviews” yapılarak tamamlanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık bir buçuk ile iki saat 

arası sürmüştür. Gerekli görüldüğünde öğrencilerle birden fazla görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerde öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarının, tutumlarının 

ve düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan 10 

soru öğrencilere yöneltilmiştir. 

 

Dikkat edilmesi gerekenler 

 

1. Kodlamaya geçmeden önce lütfen kodlama kurallarını dikkatlice okuyunuz. 

2.  Kodlama şemasının güvenirliliğini test etmek amacıyla küçük bir örneklem (2 

öğrenci) seçildiği için, kodlama esnasında bazı kodlama kuralları örneklem 

sayfalarında var olan durumları açıklamak için uygulanamayabilir.  

 

Yardımlarınız için teşekkür ederim, 

 

 

Saygılarımla, 

Nermin Çakmak 
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Kodlama Kuralları  

 

Genel kurallar: 

1. Öğrencilerin “evet” ve “hayır” şeklindeki yanıtlarını veya açıklamalarını 

doğrulayıcı sorularını değerlendirmeye almayınız. Ancak, “evet” veya “hayır” 

yanıtından sonra açıklayıcı bir cümle gelmiş ise cümlenin kodlanması gereklidir. 

2. Olay/durum, birkaç kelime, tamlama veya uzun bir cümle ile açıklanmış olabilir. 

Bir açıklamada birden fazla olay/durum birlikte açıklanmış ise, her bir 

olayın/durumun ayrı ayrı kodlanması gerekir. 

3. Olay/durum ile ilgili yapılan açıklamalar sorulan ilgili sorunun değil de başka 

bir sorunun yanıtı olabilir, böyle durumlarda olay/durum yine kodlamaya dahil 

edilir ve olay/durum ilgili tema, kategori veya alt kategori altında kodlanır. 

4. Öğrencilerin görüşmeciye sordukları soruları dikkate almayınız. 

 

Kodlama şeması ile ilgili kurallar: 

1. Bu tez çalışmasında üniversite öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarının (doğru kavramları yanı sıra kavram yanılgıları), tutumlarının 

(duygu-düşünce-davranış) ve düşüncelerinin (tutum dışındaki düşünceler) 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu nedenle kodlamada ana temalar, 

kavramlar, tutumlar ve düşünceler (tutum dışındaki düşünceler)  olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen hiçbir tema altında yer almayan 

olaylar/durumlar “diğer” başlığı altında kodlanmıştır. 

2. Kodlama Kuhlthau’nun “Bilgi Arama Süreci-Information Search Process” 

modelindeki altı süreç aşamasına (Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak 

Oluşturma, Bilgi Toplama, Tamamlama) dayalı olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca 

bu altı süreç aşaması altında yer almayan olaylar/durumlar “diğer” başlığı 

altında kodlanmıştır. 

3. Kodlamada kolaylık sağlaması için öğrencilerin ifadelerinden örnekler 

verilmiştir. 

4. Örnek verilen öğrenci ifadelerinde parantez içinde verilen ifadeler, katılımcıların 

kullandığı cümlelerin daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla araştırmacı 

tarafından eklenmiştir. 

5. Kodlama şemasında yer alan kategori ve kodlar aşağıdaki örnek ile 

açıklanmıştır. 
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(Tema) 1. KAVRAMLAR  

(Ana Kategori) 1A. Doğru Kavramlar 

(Ana Kategori) 1B. Kavram Yanılgıları 

(Birinci düzey alt kategori)  1B4. Odak Oluşturma ϕ 

(Birinci düzey alt kategori)  1B5. Bilgi Toplama 

 (İkinci düzey alt kategori)     1B5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

 (Üçüncü düzey alt kategori)          1B5. 1. 1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” 

 NOT: “ϕ” işareti, “birinci düzey alt kategori” ile ilgili herhangi bir ifadenin tespit 

edilmediğini ve bu kategori ile ilgili kodlama yapılmadığını belirtmek için kullanılmıştır. 

 

1. KAVRAMLAR 

Kavramlar, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili bildikleri “doğru kavramlar” 

ve “kavram yanılgıları” olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Kavramlar kodlanırken 

öğrencilerin aşağıdaki kategorileri içeren yorumları dikkate alınmalıdır. 

 

1A. Doğru Kavramlar 

Öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili, doğru kavramlarını (doğru bildiklerini, 

düşündüklerini gösteren yorumlar) ifade eden yorumları “Doğru kavramlar” içerisinde 

sınıflandırılıp kodlanacaktır. 

#Bilgi Arama Süreçleri 

1A1. Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Başlama” 

kapsamında sınıflandırılıp doğru kavram olarak kodlanacaktır. 

• …bu konuda ciddi eksiğim var ve bu yüzden çok kitap okumam gerekiyor (öğrenci 

bilgi gereksiniminin farkında) 

• (Ödevi) İlk duyduğumda önce bu konu hakkında bilgi elde edebilir miyim, edemez 

miyim diye düşünüyorum. O elde ettiğim bilgi yeterli olur mu? O bilginin niteliği 

ne? Kaynakça gösterebilir miyim? bunları düşünüyorum. 

• …ödeve genelde ilk gün hemen başlarım. somut anlamda bir şey yapmasam bile 

konu üzerinde düşünürüm. 

1A2. Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Konu 

Seçimi” kapsamında sınıflandırılıp doğru kavram olarak kodlanacaktır. 

• Öncelikle konumu seçerim 

1A3. Bilgi arama süreçlerinde “Ön Araştırma” aşaması ile ilgili doğru kavramlar 

 “Konu ile ilgili temel kaynaklara başvurma” kategorisinde toplanmıştır. 
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1A3. 1. Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Konu ile 

ilgili temel kaynaklara başvurma” kapsamında sınıflandırılıp doğru   kavram olarak 

kodlanacaktır.  

• …ama bu konu farklı bir konu. Yeterli bilgi düzeyine sahip olduğumu 

düşünmüyordum. O yüzden önce temelini öğrenmem gerekiyordu. Bu konuda da bu 

nedenle, makale var ama ben konuyu bilmediğim için yararlı olmayacaktı. Onun için 

ilk aşamada kitaplardan başladım. Bunun ilerleyen aşamasında makaleye geçeceğim. 

1A4.  Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Odak 

Oluşturma” kapsamında sınıflandırılıp doğru kavram olarak kodlanacaktır. 

• Öncelikle konuyu seçerim. Elimden geldiği kadar konunun başlığını özelleştiririm. 

Yani genelden özele. 

1A5. Bilgi arama süreçlerinde “Bilgi Toplama” aşaması ile ilgili doğru kavramlar“Bilgi 

kaynakları ve kanalları” kategorisinde toplanmıştır. 

1A5. 1. “Bilgi Toplama” aşamasının“Bilgi kaynakları ve kanalları” kategorisine ait “Bilgi 

kaynaklarının miktarı”, “Bilgi kaynaklarını kullanma” ve “Stratejiler” olmak üzere 

üç alt kategori belirlenmiştir.  

1A5. 1. 1. Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Bilgi 

kaynaklarının miktarı” kapsamında sınıflandırılıp doğru kavram olarak 

kodlanacaktır. 

• Ödevde tek bir kaynak yetmiyor.  

• Farklı kaynaklar olmasına ve farklı bakış açıları olmasına özellikle dikkat ederim 

(birkaç kaynakla yetinmeme) 

1A5. 1. 2. Herhangi bir öğrenci aşağıdaki gibi bir yorumda bulunmuş ise, bu yorum “Bilgi 

kaynaklarını ve kanallarını kullanma” kapsamında sınıflandırılıp doğru kavram 

olarak kodlanacaktır. 

• Güvenilir internet sitelerini kullanırım. 

• Künyesi belli internet kaynaklarını kullanırım. 

• Okulumun kütüphanesini kullanırım. 

• Öğrencilerin kitap, dergi, YÖK tez kataloğu, veritabanı vb. gibi belirttikleri diğer 

kaynaklar ve kanallar. 
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6. Ek: Kod listesi (Özet Tablo) 

 

KOD LİSTESİ 

(ÖZET TABLO) 

 

1. KAVRAMLAR 

 1A. Doğru Kavramlar 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  1A1. Başlama 

  1A2. Konu Seçimi  

  1A3. Ön Araştırma 

   1A3. 1. “Konu ile ilgili temel kaynaklara başvurma” 

  1A4. Odak Oluşturma  

  1A5. Bilgi Toplama 

   1A5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

    1A5. 1. 1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” 

    1A5. 1. 2. “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını kullanma” 

    1A5. 1. 3. “Stratejiler” 

  1A6. Tamamlama 

   1A6. 1. “Sentezleme/Yazma” 

   1A6. 2. “İntihal”   

   1A6. 3. “Araştırmayı bitirme” 

  1A7. Diğer 

   1A7. 1. “Süreçleri tekrar etme” 

 1B. Kavram Yanılgıları 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  1B1. Başlama ϕ 

  1B2. Konu Seçimi 

   1B2. 1. “Araştırmanın orijinalliği” 

   1B2. 2. “Konunun öğretim üyesi tarafından verilmesi” 

  1B3. Ön Araştırma ϕ 

  1B4. Odak Oluşturma ϕ 

  1B5. Bilgi Toplama 

   1B5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 
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    1B5. 1. 1. “Bilgi kaynaklarının miktarı” 

    1B5. 1. 2. “Basılı ve elektronik kaynak kullanma” 

    1B5. 1. 3. “İnternet”   

    1B5. 1. 4. “Kütüphane” 

   1B5. 2. “Bilgi erişim stratejileri” 

1B5.2.1. “Özgün seviyede bir sorgulama ifadesi yapamama” 

    1B5. 2. 2. “Konu başlıklarını yanlış yorumlama” 

    1B5. 2. 3. “Anahtar kelime” 

   1B5.3. “Bilginin-Bilgi kaynaklarının güncelliği” 

  1B6. Tamamlama 

   1B6. 1. “Sentezleme/Yazma” 

   1B6. 2. “İntihal”   

    1B6. 2. 1. “Kaynak gösterme/Atıf yapma” 

    1B6. 2. 2. “Ödevin sunum şekli” 

   1B6. 3. “Araştırmanın tamamlanma süresi” 

  1B7. Diğer  

   1B7. 1. “Araştırma yöntemlerini belirleme”   

   1B7. 2. “Araştırma ödevi” 

2. TUTUMLAR 

2A. Düşünceler 

 2A. 1. Olumlu düşünceler 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  2A. 1. 1. Başlama ϕ 

  2A. 1. 2. Konu Seçimi ϕ 

  2A. 1. 3. Ön Araştırma ϕ 

  2A. 1. 4. Odak Oluşturma 

  2A. 1. 5. Bilgi Toplama 

   2A. 1. 5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

    2A. 1. 5. 1. 1. “İnternet ve elektronik kaynaklar” 

  2A. 1. 6. Tamamlama ϕ 

  2A. 1. 7. Diğer 

   2A. 1. 7. 1. “Araştırma ödevi” 

   2A. 1. 7. 2. “Aracıların rolü” 
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2A. 2. Olumsuz düşünceler 

 #Bilgi Arama Süreçleri 

  2A. 2. 1. Başlama ϕ 

2A. 2. 2. Konu Seçimi 

   2A. 2. 2. 1. “Özgürlük” 

  2A. 2. 3. Ön Araştırma ϕ 

  2A. 2. 4. Odak Oluşturma ϕ 

  2A. 2. 5. Bilgi Toplama 

   2A. 2. 5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

    2A. 2. 5. 1. 1. “Kütüphane” 

    2A. 2. 5. 1. 2. “Bilgi kaynağının dili” 

  2A. 2. 6. Tamamlama ϕ 

  2A. 2. 7. Diğer 

   2A. 2. 7. 1. “Araştırma ödevi” 

   2A. 2. 7. 2. “Aracıların rolü” 

2B. Duygular 

 2B. 1. Olumlu duygular 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  2B. 1. 1. Başlama  

  2B. 1. 2. Konu Seçimi 

    Heyecanlanma, Hoşlanma, Mutluluk, Zevk alma, Sevme 

  2B. 1. 3. Ön Araştırma ϕ 

  2B. 1. 4. Odak Oluşturma 

    Rahatlama 

  2B. 1. 5. Bilgi Toplama 

    Hoşlanma, Mutluluk 

2B. 1. 6. Tamamlama 

    Tatmin olma, Rahatlama, Hoşlanma, Heyecanlanma,  

   Sevme 

  2B. 1. 7. Diğer 

   2B. 1. 7. 1. “Araştırma ödevi” 

    Sevme, Hoşlanma, Mutluluk 

   2B. 1. 7. 2. “Aracıların rolü” 

    Çekinmeme, Güven duygusu, Rahatlama 
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2B. 2. Olumsuz duygular 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  2B. 2. 1. Başlama 

    Belirsizlik, Kafa karışıklığı, Korku, Endişe, Zorlanma,  

   Kaygı  

  2B. 2. 2. Konu Seçimi 

   Kafa karışıklığı, Zorlanma, Sıkıntı yaşama,   

   İkilemde kalma, Sıkılma, Emin olmama,  

   Tedirginlik, Tatminsizlik, Güvensizlik, Kaygı, Korku,  

  Endişe, İsteksizlik, Gerginlik 

  2B. 2. 3. Ön Araştırma ϕ 

  2B. 2. 4. Odak Oluşturma 

    Sıkıntı yaşama 

  2B. 2. 5. Bilgi Toplama 

    Gerginlik, Zorlanma 

   2B. 2. 5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

    2B. 2. 5. 1. 1. “Kütüphane kullanımı” 

     Kaygılanma, Korku, Yetersizlik 

    2B. 2. 5. 1. 2. “Bilgi kaynağının dili” 

     Zorlanma, Yetersizlik 

  2B. 2. 6. Tamamlama 

Zorlanma, Korkma Sıkıntı yaşama, Kaos, Keyif almama, 

Hoşlanmama, Tatminsizlik, Emin olmama, Güvensizlik, 

Kaygı 

  2B. 2. 7. Diğer 

   2B. 2. 7. 1. “Araştırma ödevi” 

    Sıkılma, Sevmeme, Hoşlanmama, İsteksizlik 

2B. 2. 7. 2. “Aracıların rolü” 

    Çekinme, Sıkılma, Hoşlanmama 

2C. Davranışlar 

 2C. 1. Olumlu davranışlar 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  2C. 1. 1. Başlama ϕ 

  2C. 1. 2. Konu Seçimi ϕ 

  2C. 1. 3. Ön Araştırma ϕ 
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  2C. 1. 4. Odak Oluşturma ϕ 

  2C. 1. 5. Bilgi Toplama 

  2C. 1. 6. Tamamlama 

   2C. 1. 6. 1. “İntihal” 

   2C. 1. 6. 2. “Araştırmadan vazgeçmeme” 

  2C. 1. 7. Diğer 

   2C. 1. 7. 1. “Aracıların rolü” 

 2C. 2. Olumsuz davranışlar 

  #Bilgi Arama Süreçleri 

  2C. 2. 1. Başlama ϕ 

  2C. 2. 2. Konu Seçimi ϕ 

  2C. 2. 3. Ön Araştırma ϕ 

  2C. 2. 4. Odak Oluşturma ϕ 

  2C. 2. 5. Bilgi Toplama 

   2C. 2. 5. 1. “Bilgi kaynakları ve kanalları” 

    2C. 2. 5. 1. 1. “Yetersiz düzeyde bilgi toplama” 

    2C. 2. 5. 1. 2. “Kütüphane kullanımı” 

  2C. 2. 6. Tamamlama 

   2C. 2. 6. 1. “Sentezleme/Yazma” 

   2C. 2. 6. 2. “İntihal” 

   2C. 2. 6. 3. “Araştırmadan vazgeçme” 

  2C. 2. 7. Diğer 

   2C. 2. 7. 1. “Araştırma ödevi” 

   2C. 2. 7. 2. “Aracıların rolü” 

3. DÜŞÜNCELER (TUTUM DIŞI DÜŞÜNCELER) 

#Bilgi Arama Süreçleri 

3.1. Başlama 

 3. 1. 1. “Anlama/Anlamlandırma” 

 3. 1. 2. “Önceki deneyimler” 

3. 2. Konu Seçimi 

 3. 2. 1. “Kişisel ilgi” 

 3. 2. 2. “Güncellik” 

 3. 2. 3. “Kolay erişilebilirlik” 

 3. 2. 4. “Kariyer” 

 3. 2. 5. “Nitelik” 
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 3. 2. 6. “Önceki deneyimler” 

3. 3. Ön Araştırma ϕ 

3. 4. Odak Oluşturma ϕ 

3. 5. Bilgi Toplama 

 3. 5. 1. “Bilgi kaynaklarını ve kanallarını seçme kriterleri” 

  3. 5. 1. 1. “Güvenirlik” 

  3. 5. 1. 2. “İlgililik” 

  3. 5. 1. 3. “Güncellik” 

  3. 5. 1. 4. “Nitelik” 

  3. 5. 1. 5. “Nesnellik” 

  3. 5. 1. 6. “Bilimsellik”  

  3. 5. 1. 7. “Nicelik” 

  3. 5. 1. 8. “Kolay erişilebilirlik” 

3. 6. Tamamlama 

 3. 6. 1. “Araştırmayı bitirmeye karar verme ve yazma” 

 3. 6. 2. “Yazma zamanını planlama” 

3. 7. Diğer 

 3. 7. 1. “Araştırma ödevi”   

  3. 7. 1. 1. “Araştırma ödevinin verilme sıklığı” 

  3. 7. 1. 2. “Araştırma ödevinin niteliği” 

  3. 7. 1. 3.  “Araştırma ödevi için verilen süre” 

 3. 7. 2. “Bireysel özellikler” 

 3. 7. 3. “Aracıların rolü” 

 3. 7. 4. “Eğitim alma durumu” 

4. DİĞER 

4. 1. Bilgi Arama Süreci Aşamaları 

 4. 1. 1. Başlama 

 4. 1. 2. Konu Seçimi 

 4. 1. 3. Ön Araştırma 

 4. 1. 4. Odak Oluşturma 

 4. 1. 5. Bilgi Toplama 

 4. 1. 6. Tamamlama 

4. 2. Sürecin en zor aşaması 

 4. 2. 1. Başlama 

 4. 2. 2. Konu Seçimi 
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 4. 2. 3. Ön Araştırma 

 4. 2. 4. Odak Oluşturma 

 4. 2. 5. Bilgi Toplama 

 4. 2. 6. Tamamlama 

4. 3. Engeller/Sorunlar 

 Bilgi kaynağının dili, grup ödevi, yöntemsel sorunlar, ekonomik sorunlar vb. 
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7. Ek: Ö20 ile İlgili Kodlama Formu ve Örneği 

7. Ek (a): Kodlama Formu 

 

Üniversite/Bölüm:       08.05.2014 
Sınıf:               Ö20 
Cinsiyet: 
Yaş: 

KODLAMA FORMU 

 

Görüşme soruları 
Öğrencinin görüşme formundaki 

satır numaraları 

Öğrencinin görüşme formundaki 
satır numaralarının kodlama 

şemasındaki karşılığı  

Soru 1 
  

Soru 2 
  

Soru 3     

Soru 4     

Soru 5     

Soru 6     

Soru 7     

Soru 8     

Soru 9     

Soru 10     
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7. Ek (b): Ö20’nin Kodlama Örneği 

 
Üniversite/Bölüm:        08.05.2014 

Sınıf:                Ö20 

Cinsiyet: 

Yaş: 

 

Soru 1:  

 

Herhangi bir konuyu araştırmanız istendiği günden araştırmayı bitirdiğiniz güne kadar geçen sürede 

neler hissedersiniz? 

 

Öğrencinin Yanıtı: 

 
1 Hangi kaynağı araştıracağım konusunda kafam çok karışık oluyor. Hangi kaynağa  

2 güvenmeliyim. İlk nereden başlamalıyım sorusu kafamı çok karıştırıyor. Şu an tezde  

3 de öyle. İlk genelde koştuğum yer internet oluyor. Kütüphanelerle aram çok iyi değil. 

4 Kütüphane bana daha detay geliyor. Ama internette aradığım kelimeleri yazmak kolay. 

5 Bir kaçış gibi geliyor. Kütüphane kaynakları daha karmaşık, kompleks geliyor. Orada 

6 bulup ulaşmak daha zor, daha derine dalman gerekiyor. İnternet bizi biraz  

7 tembelleştiriyor sanırım. 

 

8 Hocanın düşüncesine göre yazmak gerekirmiş gibi bir form var üniversitede. Hocalar  

9 her ne kadar özgür bırakıyoruz deseler de, bir konuyu üç farklı hocaya üç farklı şekilde  

10 sunma meselesi var. Yani hocaya göre sunmak gerekiyor biraz. Ödev benim için not  

11 ifade ediyor ve iyi bir not alabilmek için de hocaya uygun olarak vermem gerektiğini  

12 düşünüyorum. Bilimsel bir konu, dikkatimi çeken bir şey olursa ben zaten kendim  

13 araştırıyorum. Burda daha çok not kaygısı var araştırmadan ziyade.  

 

14 Yapabilecek miyim korkusu olmuyor. Üzerine düştüğüm bir şeyi yaparım,  

15 sorumluluk. Üzerime aldığım bir şeyi yaparım. Korkum olmaz. Sadece nasıl  

16 yapmalıyım, yöntem korkutuyor beni. nereden başlamalıyım?  

 

17 Nereden başlamalıyım sorusunu aştıysam, diğer yanda herşey benim için daha rahat  

18 oluyor. benim tek sıkıntım düşüncelerimi ya da bildiklerimi yazıya aktarmak. Kendimi  

19 yazarak ifade etmekten pek hoşlanmıyorum. Burası tam benim için kaos oluyor.  

20 Tamam aklında bir şey var, her şeyi bulmuşsun ama hoca yaz diyor, burası benim için  

21 çok zor, otur anlat de benim için daha kolay olurdu. 
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22 Ödevlerde tek bir kaynak yetmiyor. Bilimsel bir konu ise makaleler çok ağır geliyor.  

23 Bunları birleştirmekte zorlanıyorum.  

 

24 Ödevi teslim ettikten sonra üstümden büyük bir yük kalkıyor. Ama not kaygısı oluyor  

25 bu seferde, kaç almışım, iyi yapmış mıyım, başka bir kaynağa daha baksam mı acaba,  

26 eksik mi oldu diye düşünürüm. 

 

27 Sıkıntı yaşadığımda araştırmaktan vazgeçmem. Tek kötü yanım bu, inatçıyım. Bu  

28 ödev bana verildiyse ben bunu yapabilirim. Bu inatçılığım beni teşvik etmekte çok … 
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8. Ek: Çapraz Kodlama Örneği (Kavramlar ile ilgili): Aşağıda kodlama sonuçlarının tamamı sunulmamıştır. 
Kodlamanın tamamı için bilgi almak için araştırmacıya ncakmak73@gmail.com adresinden erişebilir. 
 
 
 
 
 

İki kodlayıcının kodlarının karşılaştırılması 
Sayfa 1 (KAVRAM ile ilgili kodların karşılaştırılması) 
 
Kod ve     A Kodlayıcısı    B Kodlayıcısı 
Kategoriler         Öğrenci                     Öğrenci 
                
      1285             2286          1                   2 
 
1 
2 
3    +            + 
4 
5    +            +            
6    +   +         +                 +         
7                                                                                                 +                              + 
8    +            + 
9       +     + 
10    +   +         +   + 
11287    +            - 
12    +            - 
.    .   .         .    . 
.    .   .         .   .  
.    .   .         .   . 
.    .   .         .   . 
.    .   .         .   . 
 
Toplam     
   +    15   6        12              6 
   

-     0   0          3                               0 
 

   0    0   0          0                            0 

                                                           
285 Ö20’ye ait doküman 
286 Ö28’e ait doküman 
287 1-11 arasındaki kod ve kategoriler “Doğru kavramlar” ile ilgilidir. 
 

mailto:ncakmak73@gmail.com
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9. Ek: Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği (BASTÖ) 

 
BİLGİ ARAMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ 

Değerli Öğrenciler, 
Bu ölçek sizlerin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumunuzu belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Her bir ifadeyi 

okuduktan sonra, buna ne derecede katıldığınızı ya da katılmadığınızı rakamları (1, 2, 3, 4, 5) daire içine alarak 
işaretleyiniz. Elde edilen bilgiler bu çalışma kapsamı dışında herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır. Lütfen 
işaretsiz ifade bırakmayınız. 
Katılımınız için teşekkür ederim. 

Nermin Çakmak 
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi 
Okuduğunuz Üniversite : 
Okuduğunuz Bölüm : 
Sınıfınız   : Yaşınız:  Cinsiyet: (  ) KADIN  (  ) ERKEK 
 

1. Eğitim yaşamınız boyunca bilgiye erişim (kütüphane online kataloğunda, veritabanlarında, tarama motorlarında 
bilgi arama ve erişme, basılı bilgi kaynaklarının kullanımı) ile ilgili eğitim aldınız mı? 

• Evet          
• Hayır        

(yanıtınız "Hayır" ise lütfen ölçeği yanıtlamaya geçiniz.) 
2. Eğitimi hangi eğitim düzeyinde aldığınızı lütfen belirtiniz. (Eğitimi birden fazla eğitim düzeyinde aldıysanız birden 

fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)        
• İlköğretimde            
• Ortaöğretimde   
• Yükseköğretimde   

3. Eğitimi nereden aldınız? 
• Ders müfredatı dahilinde okulda        
• Kullanıcı eğitimi (oryantasyon ve bibliyografik eğitim) kapsamında kütüphanede   
• Her ikisi           
• Diğer (lütfen belirtiniz) ......... 

4. Aldığınız eğitimin araştırmalarınızda katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? 
• Evet   
• Hayır   
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1. Ödevi aldığım günden çalışacağım konuyu seçeceğim güne 
kadarki süreç benim için sıkıntılıdır. 

1 2 3 4 5 

2. Ödevde istenen konuyu ifade etmek benim için kolaydır. 1 2 3 4 5 

3. Ödev veya projede araştırma sorusunu anlamakta zorlanırım. 1 2 3 4 5 

4. Ödevde veya projede konu seçeneklerini düşünme sürecinde 
kendimi yetersiz hissederim. 

1 2 3 4 5 

5. Konu seçimi ile ilgili düşünme sürecinin uzun sürmesi beni 
yorar. 

1 2 3 4 5 

6. Konu seçimine hazırlık sürecinde yaşadığım belirsizlik beni 
yorar. 

1 2 3 4 5 

7. Ödev veya projeye uygun konu seçiminde neler yapmam 
gerektiğini bilemem. 

1 2 3 4 5 

8. Ödevde veya projede istenen konunun ne olduğunu anlamakta 
güçlük çekerim. 

1 2 3 4 5 

9. Konu seçiminde hangi yolu izlemem gerektiğini bilirim. 1 2 3 4 5 
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10. Araştırma sürecinin zor olmaması için, daha kolay veri elde 
edebileceğim konuları seçerim. 

1 2 3 4 5 

11. Çalışılacak konuyu seçince çok rahatlarım. 1 2 3 4 5 

12. Konu seçiminden sıkılırım. 1 2 3 4 5 

13. Konu seçimi beni yorar. 1 2 3 4 5 

14. İlgi duyduğum konuları araştırmak bana büyük keyif verir. 1 2 3 4 5 

15. Genel konu kapsamında bir odak elde etme sürecinde konunun 
olası alt boyutlarını belirleyebildiğimi görünce rahatlarım. 

1 2 3 4 5 

16. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci beni bıktırır. 1 2 3 4 5 

17. Genel konu kapsamında bir odak elde etme sürecinde hangi 
kaynaklardan yararlanacağımı biliyor olmak hoşuma gider. 

1 2 3 4 5 

18. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci uzun zaman 
aldığından benim için yorucudur. 

1 2 3 4 5 

19. Konunun hangi yönüne odaklanacağımı belirlerken neler 
yapmam gerektiğini bilmek beni rahatlatır. 

1 2 3 4 5 

20. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verdikten sonra 
araştırmayı bitirebileceğime olan güvenim artar. 

1 2 3 4 5 

21. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verme süreci uzun 
sürdüğünden beni yorar. 

1 2 3 4 5 

22. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verince kaygım 
azalır. 

1 2 3 4 5 

23. Konunun hangi yönüne odaklanacağımı tam olarak 
belirleyememek beni endişelendirir. 

1 2 3 4 5 

24. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verdiğimde 
araştırmanın ne yöne gideceğini bilirim. 

1 2 3 4 5 

25. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi nereden bulacağımı 
bilirim. 

1 2 3 4 5 

26. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken birden fazla 
kaynağı kullanmaktan hoşlanırım. 

1 2 3 4 5 

27. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi bulmak için anahtar 
kelimeleri belirlemekte zorlanırım. 

1 2 3 4 5 

28. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken zamanımı iyi 
kullanırım. 

1 2 3 4 5 

29. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken istediğim bilgi 
kaynaklarına erişmek benim için çok kolaydır. 

1 2 3 4 5 

30. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplamak için 
kullanacağım yöntem ve teknikleri oluşturmada güçlük çekerim. 

1 2 3 4 5 

31. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi bulmak için anahtar 
kelimelerimi belirlerken çok keyif alırım. 

1 2 3 4 5 

32. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi nasıl arayacağımı tam 
olarak bilemediğim için yanlış kaynaklara eriştiğim olur. 

1 2 3 4 5 

33. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplama sürecini 
severim. 

1 2 3 4 5 

34. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken hangi 
kaynakların uygun olduğunu seçmek benim için kolay değildir. 

1 2 3 4 5 
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35. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi aramayı ne zaman 
bitireceğimi bilirim. 

1 2 3 4 5 

36. Karar verdiğim odak konu ile ilgili elde ettiğim bilgileri 
sentezlemekte zorlanırım. 

1 2 3 4 5 

37. Karar verdiğim odak konu ile ilgili elde ettiğim bilgileri 
sentezleme aşamasından keyif alırım. 

1 2 3 4 5 

38. Karar verdiğim odak konu ile ilgili gözümden kaçan bir kaynak 
olup olmadığını kontrol etmek için zamanım hiç olmaz. 

1 2 3 4 5 

39. Karar verdiğim odak konu ile ilgili rapor veya ödev yazma 
aşaması benim için çok kolaydır. 

1 2 3 4 5 

40. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporda veya ödevde 
yararlandığım kaynakları belirtmek (atıflandırmak) benim için 
zor değildir. 

1 2 3 4 5 

41. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporun veya ödevin yazım 
dili konusunda yetersizim. 

1 2 3 4 5 

42. Karar verdiğim odak konu ile ilgili kaliteli bir raporun veya 
ödevin nasıl yazılacağını iyi bilirim. 

1 2 3 4 5 

43. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporda veya ödevde 
yararlandığım kaynakları nasıl belirteceğimi (atıflandıracağımı) 
bilememek canımı sıkar. 

1 2 3 4 5 

44. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporu veya ödevi yazmak 
benim için araştırmanın en keyif verici kısmıdır. 

1 2 3 4 5 

45. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporu veya ödevi yazarken 
gereksiz tekrarlar yaparım. 

1 2 3 4 5 

46. Karar verdiğim odak konu ile ilgili rapor veya ödev yazmak için 
elimde yeterli kaynağımın olduğunu bilmek beni rahatlatır. 

1 2 3 4 5 
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10. Ek: Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Nihai  ölçekteki madde no 
Madde toplam 
korelasyonları Başlama 

Konu 
seçim 
süreci 

Odak 
konunun 

belirlenmesi 

Bilgi 
toplama ve 
tamamlama 

Araştırma 
yöntemi 

becerileri 

17. Madde. Genel konu kapsamında bir odak elde etme sürecinde 
hangi kaynaklardan yararlanacağımı biliyor olmak hoşuma gider (32. 
Madde)* 

0,58     0,705     

19. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağımı belirlerken neler 
yapmam gerektiğini bilmek beni rahatlatır (38. Madde) 0,63     0,698     

22. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verince 
kaygım azalır (44. Madde) 0,47     0,676     

15. Madde. Genel konu kapsamında bir odak elde etme sürecinde 
konunun olası alt boyutlarını belirleyebildiğimi görünce rahatlarım (30. 
Madde) 

0,49     0,635     

20. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verdikten 
sonra araştırmayı bitirebileceğime olan güvenim artar (41. Madde) 0,69     0,623     

46. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili rapor veya ödev 
yazmak için elimde yeterli kaynağımın olduğunu bilmek beni rahatlatır 
(72. Madde) 

0,46     0,588     

26.  Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken birden 
fazla kaynağı kullanmaktan hoşlanırım (49. Madde) 

0,41     0,568     

14. Madde. İlgi duyduğum konuları araştırmak bana büyük keyif verir 
(23. Madde) 

0,56     0,562     

11. Madde. Çalışılacak konuyu seçince çok rahatlarım (19. Madde) 0,50     0,546     

24. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verdiğimde 
araştırmanın ne yöne gideceğini bilirim (46. Madde) 0,49     0,522 0,252   

35. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi aramayı ne zaman 
bitireceğimi bilirim (59. Madde) 0,59       0,618   

39. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili rapor veya ödev yazma 
aşaması benim için çok kolaydır (64. Madde) 0,52       0,601   

31. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi bulmak için 
anahtar kelimelerimi belirlerken çok keyif alırım (55. Madde) 0,56     0,267 0,595   

29. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken 
istediğim bilgi kaynaklarına erişmek benim için çok kolaydır (53. 
Madde) 

0,58       0,595   

42. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili kaliteli bir raporun 
veya ödevin nasıl yazılacağını iyi bilirim (68. Madde) 0,44 -0,302     0,577   

28. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken 
zamanımı iyi kullanırım (51. Madde) 0,56       0,570   

37. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili elde ettiğim bilgileri 
sentezleme aşamasından keyif alırım (61. Madde) 0,41   -0,262 0,272 0,564   
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44. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporu veya ödevi 
yazmak benim için araştırmanın en keyif verici kısmıdır (70. Madde) 0,42       0,558   

33. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplama sürecini 
severim (57. Madde) 0,60   -0,26 0,328 0,555   

25. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi nereden 
bulacağımı bilirim (48. Madde) 0,54       0,514   

40. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporda veya ödevde 
yararlandığım kaynakları belirtmek (atıflandırmak) benim için zor 
değildir (66. Madde) 

0,45       0,455 -0,305 

13. Madde. Konu seçimi beni yorar (22. Madde) 0,69   0,678       

18. Madde. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci uzun 
zaman aldığından benim için yorucudur (34. Madde) 0,59   0,666     0,302 

21. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verme 
süreci uzun sürdüğünden beni yorar (42. Madde) 0,55   0,605       

12. Madde. Konu seçiminden sıkılırım (20. Madde) 0,53   0,644       

16. Madde. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci beni 
bıktırır (31. Madde) 0,58   0,616     0,264 

1. Madde. Ödevi aldığım günden çalışacağım konuyu seçeceğim güne 
kadarki süreç benim için sıkıntılıdır (1. Madde) 0,47   0,516       

5. Madde. Konu seçimi ile ilgili düşünme sürecinin uzun sürmesi beni 
yorar (7. Madde) 0,53   0,512       

6. Madde. Konu seçimine hazırlık sürecinde yaşadığım belirsizlik beni 
yorar (9. Madde) 0,53 0,311 0,486       

23. Madde. Konunun hangi yönüne odaklanacağımı tam olarak 
belirleyememek beni endişelendirir (45. Madde) 0,47   0,443 0,321     

10. Madde. Araştırma sürecinin zor olmaması için, daha kolay veri 
elde edebileceğim konuları seçerim (17. Madde) 0,36   0,420       

30. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplamak için 
kullanacağım yöntem ve teknikleri oluşturmada güçlük çekerim (54 
Madde) 

0,55   0,261     0,658 

36. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili elde ettiğim bilgileri 
sentezlemekte zorlanırım (60. Madde) 0,57         0,632 

27. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi bulmak için 
anahtar kelimeleri belirlemekte zorlanırım (50. Madde) 0,56         0,630 

45. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporu veya ödevi 
yazarken gereksiz tekrarlar yaparım (71. Madde) 0,41         0,543 

34. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgi toplarken hangi 
kaynakların uygun olduğunu seçmek benim için kolay değildir (58. 
Madde) 

0,46         0,538 

41. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporun veya ödevin 
yazım dili konusunda yetersizim (67.Madde) 0,48         0,530 
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32. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili bilgiyi nasıl 
arayacağımı tam olarak bilemediğim için yanlış kaynaklara eriştiğim 
olur (56. Madde) 

0,51         0,520 

38. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili gözümden kaçan bir 
kaynak olup olmadığını kontrol etmek için zamanım hiç olmaz (62. 
Madde) 

0,35   0,325     0,456 

43. Madde. Karar verdiğim odak konu ile ilgili raporda veya ödevde 
yararlandığım kaynakları nasıl belirteceğimi (atıflandıracağımı) 
bilememek canımı sıkar (69. Madde) 

0,44         0,451 

4. Madde. Ödevde veya projede konu seçeneklerini düşünme 
sürecinde kendimi yetersiz hissederim (5. Madde) 0,42 0,618 0,254       

9. Madde. Konu seçiminde hangi yolu izlemem gerektiğini bilirim (15. 
Madde) 0,37 0,549     0,315   

7. Madde. Ödev veya projeye uygun konu seçiminde neler yapmam 
gerektiğini bilemem (11. Madde) 0,55 0,529 0,290     0,251 

8. Madde. Ödevde veya projede istenen konunun ne olduğunu 
anlamakta güçlük çekerim (13. Madde) 0,48 0,512       0,344 

3. Madde. Ödev veya projede araştırma sorusunu anlamakta 
zorlanırım (3. Madde) 0,50 0,477       0,295 

2. Madde. Ödevde istenen konuyu ifade etmek benim için kolaydır (2. 
Madde) 0,34 0,438     0,286   

* Deneme formundaki madde no 
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11. Ek: BASTÖ’nün “Başlama” ve “Konu Seçimi” Alt Boyutlarına İlişkin Örneği* 
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4. Ödevde veya projede konu seçeneklerini düşünme 
sürecinde kendimi yetersiz hissederim.           

9. Konu seçiminde hangi yolu izlemem gerektiğini 
bilirim .           

7. Ödev veya projeye uygun konu seçiminde neler 
yapmam gerektiğini bilemem.           

8. Ödevde veya projede istenen konunun ne olduğunu 
anlamakta güçlük çekerim.           

3. Ödev veya projede araştırma sorusunu anlamakta 
zorlanırım.           

2. Ödevde istenen konuyu ifade etmek benim için 
kolaydır.           
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13. Konu seçimi beni yorar.           
18. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci uzun 
zaman aldığından benim için yorucudur.           
21. Konunun hangi yönüne odaklanacağıma karar verme süreci 
uzun sürdüğünden beni yorar.           
12. Konu seçiminden sıkılırım.           
16. Genel konu kapsamında bir odak elde etme süreci beni 
bıktırır.           
1. Ödevi aldığım günden çalışacağım konuyu seçeceğim güne 
kadarki süreç benim için sıkıntılıdır.           
5. Konu seçimi ile ilgili düşünme sürecinin uzun sürmesi beni 
yorar.           
6. Konu seçimine hazırlık sürecinde yaşadığım belirsizlik beni 
yorar.           
23. Konunun hangi yönüne odaklanacağımı tam olarak 
belirleyememek beni endişelendirir.           
10. Araştırma sürecinin zor olmaması için, daha kolay veri elde 
edebileceğim konuları seçerim.           

 
*DFA sonucunda BASTÖ’ye ilişkin ortaya çıkan beş alt boyuttan,“Başlama” ve Konu Seçimi” alt boyutu ile 
ilgili maddeler örnek olarak verilmiştir. BASTÖ’nün tamamı ile ilgili bilgi için araştırmacı ile 
ncakmak73@gmail.com adresinden iletişime geçilebilir. 
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ÖZET 

 

Bilgi arama ile ilgili çalışmalar, 1980’lerin ortasına kadar geleneksel tarzda 

üretilirken, başka bir deyişle bilgi aramaya bireyden bağımsız sistem açısından 

odaklanılırken; 1980’lerin ortasından sonra bilgi arama ile ilgili çalışmalar boyut 

değiştirmiş ve yeni yönelimlerin olduğu bir döneme girilmiştir. Bu dönemde odak 

doğrudan bireyin kendisi olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, bilgi arama çalışmalarında bireylere 

odaklanmanın önemini daha da artırmıştır. 

Bilgi arama ile ilgili çalışmaları en genel biçimde, bilgi gereksinimi, bilgi 

arama davranışı ve bilgiyi kullanma; bilgi erişim ve doğrudan bireyin içsel 

süreçlerine odaklanılan bilgi arama süreçleri olmak üzere üç grupta toplamak 

mümkündür. İlk iki grupta yer alan araştırmalarda ağırlıklı olarak bilgi gereksinimi 

ve sistem üzerine odaklanılırken, üçüncü grupta yer alan bilgi arama süreçleri ile 

ilgili çalışmalarda odak özellikle bireylerin bilgi arama ile ilgili içsel süreçleri 

olmuştur. 

Bu araştırmada da, doğrudan bireyin (lisans öğrencisi) kendisine 

odaklanılmıştır. Araştırmada konu, sistemden bağımsız olarak, lisans öğrencilerinin 

bilgi merkezlerini aktif olarak kullanıp kullanmadıkları göz ardı edilerek, tamamen 

lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan Kavramları, Tutumları ve 

Düşünceleri açılarından bütüncül (holistic) bir yaklaşımla ele alınmıştır. 

Bilgi arama süreci, problem durumunun tanımlandığı, araştırma planının 

kurulduğu, araştırmanın yürütüldüğü, kaynakların keşfedildiği, sahip olunan 

düşüncelerin berraklaşmasını sağlayan bulguların değerlendirildiği, odağın daha iyi 
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ortaya çıkarılması için gerekirse adımların tekrar edildiği veya yeni adımların 

eklendiği ve karmaşık doğrusal olmayan bir süreçtir. 

Günümüz 21. yüzyıl bilgi çevresinde lisans öğrencileri günlük yaşamla ilgili 

bilginin yanı sıra, akademik amaçlar için de bilgiye gereksinim duymaktadır. 

Dolayısıyla öğrenciler akademik başarı elde etmek ve başarılarını sürdürebilmek için 

gereksinim duydukları bilgiyi arama faaliyeti içine girmektedirler. Bilgi arama 

faaliyeti öğrencilerin hem konu seçimini, odak konunun belirlenmesini, bilgi arama 

becerilerini hem de bilgiyi analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve bilimsel ve etik 

ilkeler doğrultusunda yazma yeteneğini gerektiren önemli bir süreçtir. Ancak 

öğrenciler için bilgi arama süreci her zaman kolay ve başarılı bir süreç olarak 

gerçekleşmemektedir. 

Lisans öğrencilerinin, hem araştırmacının hem de tez danışmanlarının 

deneyimleri ve gözlemleri doğrultusunda da bilgi arama sürecinde birtakım sorunlar 

yaşadıkları görülmüştür. Araştırmacının ve tez danışmanlarının öğrencilere ilişkin bu 

gözlemleri ve deneyimleri, öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili yaşadıkları bu 

sorunların bazen ısrarlı bir şekilde sürdürülmesinin kaynağının, öğrencilerin 

doğrudan dıştan gözlenemeyen kavramları, tutumları ve düşünceleri gibi içsel 

özellikleri ile ilgili olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Bu nedenle, bilgi arama 

sürecinde lisans öğrencilerinin kavramlarının (varsa kavram yanılgılarının), 

tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve düşüncelerinin (tutum içinde 

değerlendirilemeyen) etkili olduğu varsayımından hareketle, Kuhlthau’nun 

“Başlama, Konu Seçimi, Ön Araştırma, Odak Oluşturma, Bilgi Toplama ve 

Tamamlama” olmak üzere altı aşamadan oluşan “Bilgi Arama Süreci-BAS” modeli 

esas alınarak araştırmada, lisans öğrencilerinin bilgi aramaya ilişkin içsel süreçleri ile 
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ilgili; Kavramlarının (varsa Kavram yanılgılarının), Tutumlarının (olumlu ve 

olumsuz) ve Düşüncelerinin (tutum içinde değerlendirilemeyen) bütüncül bir 

yaklaşımla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Araştırma, Ankara Üniversitesi’nde sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki 

fakültelerde (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) lisans 

düzeyinde eğitim gören öğrencileri kapsamaktadır. 

Araştırmanın varsayımını sınamak ve belirtilen amaçlara ulaşabilmek için 

araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmada 

öncelikle gerekli kuramsal temeli oluşturabilmek ve bu alanda yapılan çalışmaları 

saptayabilmek ve gerekli tanımları yapabilmek amacıyla literatür taraması 

gerçekleştirilmiş ve konunun kuramsal ve kavramsal boyutu ile uygulama için 

gerekli unsurların, birbirleriyle olan ilişkileriyle ortaya konmasında betimleme 

yöntemi kullanılmıştır.  

Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili var olan Kavramlarının 

(varsa kavram yanılgılarının), Tutumlarının ve Düşüncelerinin tespit edilmesi 

amacıyla nitel yaklaşımlar, öğrencilerin tutumlarının ortaya çıkarılması aşamasında 

da hem nitel hem de nicel yöntemlerin birlikte değerlendirildiği “karma yöntem 

(mixed method)” araştırma deseni kullanılmıştır. 

Araştırmada varsayımın sınanması, belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi ve 

araştırma sorularının yanıtlanabilmesi için nitel veri toplama tekniklerinden “yarı 

yapılandırılmış görüşme”; nicel veri toplama tekniklerinden de “5’li Likert tutum 

ölçeği” nden yararlanılmıştır. 
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Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarının, 

tutumlarının ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasında yararlanılan “yarı 

yapılandırılmış görüşme” tekniği 27 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Nitel 

verilerin çözümlenmesinde “içerik analizi (content analysis)” yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada, nitel araştırma ile elde edilen veriler sonucunda “Bilgi Arama İçsel 

Süreç Belirleyicileri(BAİSB)” modeline ulaşılmıştır. 

Araştırmada lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili tutumlarının 

ortaya çıkarılmasında ise nitel araştırma yöntemlerinin yanı sıra, nicel araştırma 

yöntemleri de kullanılmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

tutumlarının ortaya çıkarılmasında nicel veri toplama amacıyla “Bilgi Arama 

Süreçlerine İlişkin Tutum Ölçeği-BASTÖ” geliştirilmiştir. BASTÖ 385 lisans 

öğrencisine uygulanmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı 

kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği (“açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi”) ve 

güvenirliği (“Cronbach alfa güvenirlik katsayısı”) istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmiş ve bu analizlerle ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek, hem ulusal hem de uluslar arası mesleki literatürde 

bilindiği kadarıyla BAS ile ilgili geliştirilen ilk ölçektir. Nicel araştırma ile elde 

edilen veriler sonucunda lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçlerini tasvir eden 

“Bilgi Arama Süreci Modeli (BAS)” ne ulaşılmıştır. 

Nitel ve Nicel araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve 

varsayımın geçerli olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle araştırmanın varsayımı 

doğrulanmıştır. Bu doğrultuda lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

Kavramları (ve Kavram Yanılgıları), Tutumları (Olumlu ve Olumsuz) ve 

Düşünceleri (tutum dışı) arasında güçlü etkileşimler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu üç 
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içsel öğe arasındaki ilişki bazen basit düzeyde ve tek yönlü ortaya çıkarken; 

çoğunlukla üç içsel öğe arasındaki ilişkinin çok daha üst ve karmaşık düzeyde ve çift 

yönlü olduğu görülmüştür. Bu üç içsel öğe, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri 

boyunca etkili olmakta ve genellikle de öğrencilerin bilgi arama süreçlerini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. 

Öğrencilerin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarının, tutumlarının ve 

düşüncelerinin tespit edilmesi ve araştırma süreçleri ile ilgili ne gibi sorunlar 

yaşadıklarının önceden bilinmesi ve bu doğrultuda sorunların giderilmesi yönünde 

önlemler alınmasını önemlidir. Bununla birlikte öğrencilerin bilgi arama süreci ile 

ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan içerik ve kapsamda, teorik bilginin 

yanı sıra uygulama ile desteklenen öğrenci odaklı uygun eğitim ve öğretim 

programlarının da planlanabilmesine gereksinim vardır. Bu bağlamda öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramlarının, tutumlarının ve düşüncelerinin bütüncül 

bir yaklaşımla incelenmesi ve onların bilgi arama süreçlerine ilişkin içsel yapılarının 

kendi bakış açılarından derinlemesine anlaşılması gereklidir. 

Bu araştırmanın, lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili 

kavramlarının (ve kavram yanılgılarının), tutumlarının (olumlu ve olumsuz) ve 

düşüncelerinin (tutum dışı) bütüncül yaklaşımla daha derinlemesine anlaşılmasıyla; 

ileride bu alanda araştırma yapacak araştırmacıların “bilgi arama süreci” eğitim 

programı oluşturmalarında, kütüphane oryantasyon veya kullanıcı eğitimlerinin 

yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesinde (eğitimcilerin ve kütüphanecilerin 

işbirliğinde), kütüphane otomasyon sistemlerinin ve elektronik veritabanlarının (bilgi 

erişim sistemlerinin) yapılandırılması ve geliştirilmesinde (sisteme tasarımcılarının 

ve kütüphanecilerin işbirliğinde) öğrenci odaklı daha etkili ve verimli bilgi 
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hizmetlerinin ve eğitim programlarının oluşturulmasına ve böylelikle, öğrencilerin 

bilgi arama süreçleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir. 



SUMMARY 

 

Research concerning information seeking was revealed according to 

traditional approaches untill mid 80’s. In other words research focused on 

information seeking as a system neglecting individual. Starting mid 80’s resarch 

concerning information seeking changed its dimension and entered an era of new 

tendencies. New research era focused directly on user and become user-oriented. Fast 

improvements especially starting in the second period of 20. in information and 

communication technology, increased importance of focusing on individuals. 

Research regarding information seeking can generally be grouped in three 

categories: Information Need; Information Use; Information Retrieval and 

Information Search Process which focuses on individual internal processess. While 

first two group researchs mostly cocentrates on information need and system, the 

third group research- information search process, considers especially individuals’ 

internal processess regarding information seeking 

The present research also focused on directly to individuals. This study 

followed an approach free from the system, neglecting wether undergraduate 

students use information centers actively or not but concerned wholly on 

undergraduates’ concepts, attitudes to and thinking about information seeking 

processes holistically. 

Information seeking is a complex and nonlineer process, including identifying 

problem statement, constructing research plan, carrying on research, discovering 

references, interpreting data which clarifies thinking, repeating or adding new steps 

to reveal the focus.  
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Nowadays undergraduate students in the context of 21st century not only 

need information regarding daily life, but they also need information for academic 

reasons. Thus students enter information seeking to fulfill their information need for 

academic succes and to sustatin their success. Information seeking is an important 

process requiring students to selecting topic, identifying focus topic, information 

seeking skills and analysing, synthesizing, utilizing and writing basing on scientific 

and ethical principals. But information seeking process is not always easy and 

successfull for students. 

According to researchers’ and thesis supervisers’ experiences and 

observations undergraduate students face a number of problems in information 

seeking process. The experiences and observations of researchers and thesis 

supervisers gave birth to the thinking that the reasoning behind students’ long lasting 

problems regarding information search can be attributed to internal processess 

carried out depending on non observable features: conceptions, attitudes and 

thinking. Hence the present study aimed to reveal undergraduate 

students’conceptions (and misconceptions, if there is), attitudes (positive or negative) 

and thinking (which can not be categorised as attitudes) in a holistic fashion which 

are all supposed to be effective in information search, based on Kuhlthau’s 

Information Search Process-ISP constituded by task initiation, topic selection, 

prefocus exploration, focus formulation, information collection and search clousure. 

Research included undergraduate students in Social and Human Sciences 

Faculties of Ankara University (Faculty of Language, History and Geography, 

Faculty of Educational Sciences, Faculty of Law, Faculty of Theology, Faculty of 

Communication, Faculty of Political Sciences) 
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Qualitative and Quantitative Research approaches were utilized to test 

research assertion and to reach the goals of the study. Literature review was carried 

out in order to construct the required theoretical background, revealing those 

research concerning the present study and to make definitions needed and followed 

by a descriptive study to define conceptual and theoretical dimensions of the topic 

interrelated with its application features.  

Qualitative approaches were followed to reveal undergraduate students’ 

conceptions (and their misconceptions if there is), attitudes and thinking concerning 

ISP. Mixed methods, including quantitative and qualitative approaches, was used to 

find students’ attitudes toward ISP. 

Data collection dependent on semi constructed interview technices and 5 

Likert- type attitude scale were utilized to test the asssumption, to reach the goals of 

the study and to answer the research questions. 

Semi construced interviews was carried out with 27 undergraduate students 

attending the study voluntarily to reveal their conceptions, attitudes and thinking. 

Content analysis was used for qualitative data. Analysis concluded in “Information 

Search Internal Process Determinations-ISIPD”. 

To reveal undergraduate students’ attitudes toward ISP both qualitative and 

quantitative research approaches were used. “Attitude Scale for ISP (ASISP)” to 

colect quantitative data was invented to reveal students’ attitudes toward ISP. 385 

undergraduate students filled ASISP. In analysing the data collected by quantitative 

approach SPSS was used. Construct validity (Exploratory and Confirmatory factor 

analysis) and relability (Cronbach alpha) utilizing statistical processess was 

concluded that the scale is valid and reliable. To the researchers knowledge the scale 
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invented is the first regarding ISP of students. The present study thus intervented 

“Information Search Process Model-ISP”.  

Considering qualitative and quantitative data supported the assertion made in 

the present study. Thus research assertion is confirmed. Parallel to this assertion it is 

revealed that there are powerful relations among undergraduate students’ conceptions 

of (misconceptions), attitudes to and thinking of ISP. Relation among these three 

internal components is mostly high status, complex and two way but fewer, simple 

and one way relations were also revealed. These three internal components are 

effective through ISP and can affect ISP negatively. 

Revealing students’ conceptions, attitudes and thinking and problems they 

face during ISP before and finally to take measures to delete these problems is 

important. Adding there is a need for planning learner centered education and 

teaching programs constituted by theoretical and application based features aiming to 

promote ISP knowledge and skills. According to this there is a need to analyse 

students’ ISP conceptions, attitudes and thinking holistically thus a need to 

understand ISP related inernal constructions based on students’’ understandings in 

depth. 

Because the present study reveals understanding of undergraduates’ ISP 

concepts (and misconceptions), attitudes (positive and negative), thinking (other than 

attitudes) in depth and holistically, it is expected to lead research concerning those 

who will construct ISP programs, implementing and developing library orientation or 

user instruction programs (cowork of librarians and educators), in constructing and 

progression of library outomation systems and information retrieaval systems 

(cowork of librarians and system designers), to construct student centered effective 
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and beneficiary information services and education programs thus to promote 

students’ knowledge and skills concerning ISP. 
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