
Ergenler için Çevrimiçi Duygu Ölçeği 

 

İlgili makale: Yilmaz, M.B., Orhan, F. & Zeren, S.G. Adolescent emotion scale for online lessons: A study from Turkey. Educ Inf Technol (2021). 

https://doi.org/10.1007/s10639-021-10734-6  

Madde 
No 

Madde Her zaman  
(5) 

Çoğu zaman 
(4) 

Bazen 
(3) 

Nadiren 
(2) 

Hiçbir zaman 
 (1) 

1 Ekrandaki dersler sırasında kaygı yaşıyorum.      

2 Ekrandan ders yapmak keyifli.      

3 Ekrandaki derslerde yanlış bir şeyler söylemekten korkuyorum.       

4 Ders bitip ekranı kapattığımda öğrenci olarak kendimi beğeniyorum.      

5 Ekranda ders yaparken kalkıp gitmek istiyorum, çünkü sıkıcı.      

6 Ekrandaki derslerle ilgili içimden bir şey yapmak gelmiyor.      

7 Arkadaşlar olmayınca teneffüslerde yalnız hissediyorum.      

8 Ekrandaki derslerde gerginim.      

9 Ekran başında ders yapmaya ayak uydurabildiğim için kendimden memnunum.      

10 Ekran başındaki dersler heyecan verici.      

11 Ekranda ders yapmayı sıkıcı buluyorum.      

12 Ekran başında ders yaparken kendimi mutlu hissediyorum      

13 Ekranda yaptığımız derslerin bir işe yarayacağını sanmıyorum.      

14 Ekrandaki dersler sırasında endişeli hissediyorum.      

15 Ekrandaki derslerden bir beklentim yok.      

16 Ekrandaki derslerde öğrenmem gereken onca şeyi düşünmek beni umutsuzluğa itiyor.      

17 Ekranda ders yaparken sıkılıp başka şeylerle ilgileniyorum.      

18 Derslere ekran başında katılmaktan memnunum.      

19 Ekranda ders yapmak beni bunaltıyor.      

20 Ekranda ders yaparken kendimi arkadaşlarıma uzak hissediyorum.      

21 Ekran başında ders yaparken kendimi öğretmenime uzak hissediyorum.      

22 Ekranda ders yapmak yalnız hissettiriyor.      

23 Ekrandaki derslerde yaptığım katkılardan gurur duyuyorum.      

24 Ekrandaki derslerde kendimi iyi hissediyorum.      

25 Ekran başında ders yapmaktan zevk alıyorum.      

26 Ekrandaki derslere devam etmeye hevesliyim.      
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Ergenler için Çevrimiçi Duygu Ölçeği  

Altboyutları ve Min / Maks Puanlar 

Faktör Madde No Duygu Madde 

Zevk ve Gurur 
 
 
 
 
 
 
 
Toplam 10 madde 
Minimum 10 puan  / Maksimum 50 

2 ZevkAlma1 Ekrandan ders yapmak keyifli. 

10 ZevkAlma2 Ekran başındaki dersler heyecan verici. 

12 ZevkAlma3 Ekran başında ders yaparken kendimi mutlu hissediyorum 

18 ZevkAlma4 Derslere ekran başında katılmaktan memnunum. 

24 ZevkAlma5 Ekrandaki derslerde kendimi iyi hissediyorum. 

25 ZevkAlma6 Ekran başında ders yapmaktan zevk alıyorum. 

26 ZevkAlma7 Ekrandaki derslere devam etmeye hevesliyim. 

4 Gurur1 Ders bitip ekranı kapattığımda öğrenci olarak kendimi beğeniyorum. 

9 Gurur2 Ekran başında ders yapmaya ayak uydurabildiğim için kendimden memnunum. 

23 Gurur4 Ekrandaki derslerde yaptığım katkılardan gurur duyuyorum. 

Sıkıcılık ve Umutsuzluk 
 
 
 
 
 
Toplam 8 madde 
Minimum 8 puan / Maksimum 40 

5 Sıkıcı1 Ekranda ders yaparken kalkıp gitmek istiyorum, çünkü sıkıcı. 

11 Sıkıcı2 Ekranda ders yapmayı sıkıcı buluyorum. 

17 Sıkıcı3 Ekranda ders yaparken sıkılıp başka şeylerle ilgileniyorum. 

19 Sıkıcı4 Ekranda ders yapmak beni bunaltıyor. 

6 Umutsuzluk1 Ekrandaki derslerle ilgili içimden bir şey yapmak gelmiyor. 

13 Umutsuzluk2 Ekranda yaptığımız derslerin bir işe yarayacağını sanmıyorum. 

15 Umutsuzluk3 Ekrandaki derslerden bir beklentim yok. 

14 Umutsuzluk4 Ekrandaki derslerde öğrenmem gereken onca şeyi düşünmek beni umutsuzluğa itiyor. 

Kaygı 
 
Toplam 4 madde 
Minimum 4 puan / Maksimum 20 

1 Kaygı1 Ekrandaki dersler sırasında kaygı yaşıyorum. 

3 Kaygı2 Ekrandaki derslerde yanlış bir şeyler söylemekten korkuyorum.  

8 Kaygı3 Ekrandaki derslerde gerginim. 

16 Kaygı4 Ekrandaki dersler sırasında endişeli hissediyorum. 

Yalnızlık 
 
Toplam 4 madde 
Minimum 4 puan / Maksimum 20 

7 Yalnızlık1 Arkadaşlar olmayınca teneffüslerde yalnız hissediyorum. 

20 Yalnızlık4 Ekranda ders yaparken kendimi arkadaşlarıma uzak hissediyorum. 

21 Yalnızlık5 Ekran başında ders yaparken kendimi öğretmenime uzak hissediyorum. 

22 Yalnızlık6 Ekranda ders yapmak yalnız hissettiriyor. 

 


