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Özet: 21. yüzyılda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve değişimlerin ortaya çıkması ile ülkemizde 

eğitim alanında bu gelişmelere ayak uydurmak için Fırsat Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

projesi hayata geçirilmiştir. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve teknolojik 

altyapıyı iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının derslerde etkin ve daha çok duyu organına hitap 

edecek şekilde kullanımı için, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 

dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda. 

ortaokul öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya yönelik görüşleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada ortaokul 

öğrencilerinin etkileşimli tahtalara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Çalışma grubu olarak, 2015-2016 yılı Bozkır Atatürk Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 5, 6, 7 

ve 8. sınıfta okumakta 200 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma 

yöntemi benimsenmiş olup verilerin toplanmasında tarama modelinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak, Bağcı (2013) tarafından geliştirilen Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri Belirleme Anketi (ETGA) 

likert tipinde olup, sorulara verilen yanıtlar “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” şeklinde sunulan anket öğrencilere uygulanarak sonuca ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Spss istatistik paket programından ve standart 

sapma, yüzde, ortalama, varyans analizi (Anova) analiz ile t-testi istatiksel tekniklerinden faydalanılmıştır. 

. 

  

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Tahta, Eğitim Teknolojisi, FATİH Projesi, Ortaokul Öğrencileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GĠRĠġ 

 

21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya 

çıkan gelişmeler toplumları birçok yönden 

etkilemiştir. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm 

tehditlerin yanında birçok fırsatı da beraberinde 

getirmektedir [12]. Bilgi ve iletişim teknolojilerin 

sunduğu fırsatlar ve kolaylıklar eğitim öğretim 

alanını da büyük ölçüde etki etmektedir. Bu 

teknolojilerin eğitim ve öğretim entegrasyonu 

çalışmaların bir bölümünü oluşturmaktadır 

Özellikle son otuz yıl içerisinde birçok ülke büyük 

çapta projeler ile bilgi ve iletişim teknolojilerini 

eğitim öğretime entegre etmeye çalışmıştır [13]. Bu 

bağlamda ülkemizde de 2010 yılında Fırsatları 

Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi yani 

FATİH projesi hayata geçirilmiştir. 

Eskiden eğitim-öğretimde kitap, yazı tahtası gibi 

araçlar kullanılırken günümüzde bilgisayar, akıllı 

ve etkileşimli tahtalar vb. araçlar kullanılmaya 

başlanmıştır [15]. Bu teknolojilerin eğitimde 

kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Eğitimde 

FATİH Projesi ortaya çıkmıştır. Bu Proje Eğitim ve 

öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve teknolojik 

altyapıyı iyileştirmek amacıyla Bilişim 

Teknolojileri araçlarının derslerde etkin ve daha 

çok duyu organına hitap edecek şekilde kullanımı 

için, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim 

düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine 

LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ 

altyapısı sağlamayı amaçlamaktadır [5]. 

Fatih projesi kapsamında sınıflarda kurulan 

etkileşimli tahtalar projenin hedeflerini 

gerçekleştirmede büyük bir role sahiptir. Eğitim 

sistemimizde günümüze kadar teknoloji bir şekilde 

okullarımıza ulaştırılmaya çabalanmıştır. 

Etkileşimli tahtaların gerek donanımsal gerek 

yazılımsal olarak sunduğu imkânlar sayesinde 

teknolojilin eğitime entegresinde oldukça etkili 

olacağı düşünülmektedir [3]. 

Etkileşimli tahta interaktif (etkileşim) özelikleri 

olan, dokunmatik özelliğe sahip bir ekranı olan ve 

bilgisayara bağlı çalışabilen teknolojik bir araçtır. 

Akıllı tahta teknolojisinin gelişmesi ile beraber artık 

projeksiyon cihazına ihtiyacı olmadan görüntüyü 

yansıtabilmektedir[6] Ülkemizde bu araç tüm 

donanım ve yazılımların bir arada bulunduğu bir 

yapıya sahip olarak öğrenme öğretme ortamlarına 

sunulmaktadır[10]. FATİH projesi kapsamında 

sınıflarda kullanılmak üzere üretilen tahta 

modelinde ekran yanı sıra aynı ebatlarda iki tahta 

daha mevcuttur [7].  

Etkileşimli tahtalar ders ortamında dijital ortamın 

olanakları ve beyaz tahtanın etkileşimini bir arada 

sunarak çok yönlü bir ders işleme imanı 

vermektedir. Bu tahtalardan faydalanarak 

öğretmenler ses, video, grafik vb. materyalleri bir 

arada kullanarak etkileşimi arttırmakta ve 

öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını sağlamaya 

yarayacak şekilde kullanabilmektedir. Bu teknoloji 

ile öğrenciler kendi öğrenme stiline uygun 

materyallerle karşılaşarak daha kolay bir şekilde 

dersi anlamlarına imkan vermektedir. Öğrencilerin 

hepsi konuyu aynı anda takip ederek derse aktif 

katıltılabilir ve o anda bulunan tüm öğrencinin 

konuyu daha iyi anlamalarına imkan sağlanmış 

olunur[1]. 

Öğretmen merkezli süreçlerin olduğu ve düz 

anlatım yapılan derslerde uygulama, sentez, hayal 

gücü etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Modern 

eğitimde ise öğrencinin beş duyu organını da 

kullanarak bilgiyi içselleştirmesi ve günlük 

hayatında bu bilgilerden faydalanması 

beklenmektedir. Fatih projesi ile beraber öğrenme 

öğretme ortamlarına dahil olan etkileşimli tahta ile 

bu soruna çözüm getirilmeye çalışılmaktadır . 

Alan yazın incelendiğinde etkileşimli tahta 

kullanımının incelenmesine yönelik çalışmalarda 

sıklıkla öğretmen görüşlerine başvurulduğu 

görülmektedir [9] [2] [6] [4] [11] [14]. Buna karşın 

öğrencilerin akıllı tahtaya yönelik görüşleri 

hakkında yeteri kadar çalışmaya ulaşılamamıştır[8]. 

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı ortaokul 

öğrencilerinin etkileşimli tahtalara yönelik 

görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişiklik 

gösterip göstermediği incelemektir. Bu genel amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır. 

 

1- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri cinsiyet değişkenine 

göre farklılık gösteriyor mu? 

2- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri öğrenim gördükleri 

sınıflara göre farklılık gösteriyor mu? 

3- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri sosyal ağ sitelerine 

üyelik durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

4- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri bilgisayar kullanımı 

yeterlilik durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

5- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri internete sahip olma 

durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 



6- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri bilgisayara sahip olma 

durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

7- Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli 

Tahtaya Yönelik Görüşleri eğitsel web sitelerine 

üyelik durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

 

2. Yöntem 

Tarama modeline göre yürütülen bu araştırmanın 

çalışma grubunu 2015-2016 yılı Konya İli Bozkır 

ilçesi Atatürk Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 

5, 6, 7 ve 8. sınıfta okumakta 200 öğrenci 

oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada öğrencilerin 

akıllı tahta yönelik tutumlarının farklı değişkenlere 

göre incelenmesi için değişkenleri öğrenmek 

amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 

demografik bilgi formu  ve Bağcı (2013) tarafından 

geliştirilen Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri 

Belirleme Anketi (ETGA) uygulanmıştır. 

2.1 Veri Toplama Araçları 

 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacıları tarafında 

geliştirilen demografik bilgi Formu ve Bağcı (2013) 

tarafından geliştirilen Etkileşimli Tahtaya Yönelik 

Görüşleri Belirleme Anketi (ETGA) kullanılmıştır. 

Anket 5’li likert tipinde olup, katılımcıların 

maddelere katılım düzeyleri “Tamamen 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, 

“Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” 

şeklindedir. Anket 24 maddeden oluşmaktadır ve 

güvenirlik değeri 0,834’dür. 

2.2 Verileri Analizi 

 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 

(The Statistical Package for The Social Sciences) 

paket programı kullanılarak çözümlenmiş ve tüm 

hipotezler 0.95 güven düzeyinde (p = 0.05) test 

edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 

parametrik test varsayımlarını karşıladığından, 

verilerin çözümlenmesinde parametrik testlerden 

yararlanılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmada çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 

cinsiyetlerine ait betimsel sonuçlar Tablo 1’ de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Cinsiyet Durumları 

Cinsiyet N % 

Erkek 86 42,8 

Kadın 114 57,2 

Toplam 
200 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 200 

öğrenciden 86’sı (%  42,8) erkek, 114’uü kadın 

(%57,2) öğrencidir.  

Araştırmada çalışma grubunda yer alan öğrencilerin 

öğrenim gördükleri sınıf durumlarına ait betimsel 

sonuçlar Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Çalışma Grubunun öğrenim gördükleri 

sınıf Durumları 

Sınıf N % 

5 40 19,9 

6 64 31,8 

7 59 29,4 

8 37 18,9 

Toplam 200 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 200 

öğrenciden 40’ı (%  19,9) 5. sınıf, 64’ü 6. sınıf (% 

31,8), 59’u 7. sınıf (% 29,4) ve 37’si 8. sınıf (% 

18,9) öğrencidir.  

Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya 

Yönelik Görüşleri cinsiyet durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair 

bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşlerinin cinsiyet durumlarına göre 

sonuçları 

Grupla

r 

N X  
S Sd t p 

Kadın  
11

5 

56,0

7 

10,93 198 ,814 ,417 

Erkek 
86 54,8

3 

10,36    

      *P<0.05 

Tablo 3’den de görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için .417 > .05 olduğu için sonuç anlamlı 

değildir. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri tutumlarının ortalaması 



(erkeklerin ortalaması X =54,83;  kadınların 

ortalaması X =56,07) farklı çıkmıştır. Dolayısıyla 

Tablo 3’den de görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için . 417 > .05’dir ve sonuç anlamlı 

değildir. Bir başka değişle ortaokul öğrencilerinin 

etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri cinsiyet 

durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri bilgisayar kullanımı yeterlilik durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

dair bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 4. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri bilgisayar kullanımı yeterlilik 

durumlarına göre sonuçları 

Bilgisayar 

kullanımı 

yeterlilik 

durumların

a 

N X  S 

Az 46 56,69 9,12 

Orta 90 57,03 10,97 

Çok 65 52,67 10,89 

Toplam 201 55,54 10,69 

 

 

Varya

nsın 

Kayna

ğı 

Karel

er 

Topla

mı 

sd 

Karel

er 

Ortal

aması 

F p 

Bilgis

ayar 

kullan

ımı 

yeterli

lik 

durum

larına 

Grupla

rarası 

794,

94 

2 397,

47 

3

,

5

6 

,

0

3

0 

Grupla

riçi 

220

60,8

5 

1

9

7 

111,

41   

Topla

m 

228

55,8

0 

1

9

9 

   

 

Tablo 4’den de görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılarak elde edilen bulgulara göre, 

Ortaokul öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya 

Yönelik Görüşleri arasında, bilgisayar kullanımı 

yeterlilik durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

vardır [F(3-197)= 3,56, p<.05]. Diğer bir ifadeyle, 

etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri bilgisayar 

kullanımı yeterlilik durumlarına göre 

değişmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri sınıflara göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine dair bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 5. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşlerin sınıflara göre sonuçları 

Sınıflar N X  S 

5 40 52,30 9,54 

6 64 58,04 11,18 

7 59 53,27 9,68 

8 37 58,28 11,11 

Toplam 200 55,54 10,69 

 

 

Varyan

sın 

Kayna

ğı 

Karele

r 

Topla

mı 

sd 

Karele

r 

Ortala

ması 

F p 

S
ın

ıf
la

r 

Grupla

rarası 

1413

,06 

3 471,

02 

4,

32

7 

,0

0

6 

Grupla

riçi 

2144

2,73 

1

9

6 

108,

84   

Topla

m 

2285

5,80 

1

9

9 

   

 

Tablo 5’den de görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

(anova) kullanılarak elde edilen bulgulara göre, 

ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri arasında, sosyal medya sitelerini ne kadar 

süredir kullandıklarına göre anlamlı bir farklılık 

vardır [F (3-196)= 4,327, p<.05]. Diğer bir ifadeyle, 

ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 



görüşleri öğrenim gördükleri sınıflara göre 

değişmektedir. 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri sosyal ağ sitelerine üyelik durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

dair bulgular Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri anketinden aldıkları puanlarının 

sosyal ağ sitelerine üyelik durumlarına göre 

sonuçları 

Grup

lar 

N X  
S Sd t p 

Üye  12

3 

55,01 11,33 198 -,644 0,520 

Üye 

Değil 
77 56,01 9,31    

      *P<0.05 

Tablo 6’dan da görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için .520 > .05 olduğu için sonuç anlamlı 

değildir. Katılımcıların etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri anketinden aldıkları puanların ortalaması 

(üye olanların ortalaması X =55,01;  üye 

olmayanların ortalaması X =56,01) birbirlerine 

benzer çıkmıştır, dolayısıyla Tablo 7’den de 

görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi için 

.520>.05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Bir başka 

değişle ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri anketinden aldıkları puanların 

sosyal ağ sitelerine üyelik durumlarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir.  

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri internete sahip olma durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair 

bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri anketi puanlarının internete sahip 

olma durumlarına göre sonuçları 

Grupl

ar 

N X  
S Sd t p 

Var 
114 55,92 10,50 

198 0,566 ,572 

Yok 
86 55,05 10,97 

   

      *P<0.05 

Katılımcıların etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri 

anketinden aldıkları puanların ortalaması (internete 

sahip olanların ortalaması X =55,92;  internete 

sahip olmayanların  ortalaması X =55,05) birbirine 

yakın çıkmıştır, dolayısıyla Tablo 10’dan da 

görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi için .572 

> .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Bir başka 

değişle katılımcıların etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri anketinden aldıkları puanların internete 

sahip olma göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri bilgisayara sahip olma durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair 

bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri bilgisayara sahip olma göre 

Grup

lar 

N X  
S Sd t p 

Var  
13

8 

55,6

7 

11,07 
198 ,248 ,804 

Yok  
62 55,2

6 

9,87    

      *P<0.05 

Katılımcıların Etkileşimli Tahtaya Yönelik 

Görüşleri anketinden aldıkları puanların ortalaması 

(internete sahip olanların ortalaması X =55,67;  

bilgisayara sahip olmayanların  ortalaması X

=55,26) birbirine yakın çıkmıştır, dolayısıyla Tablo 

10’dan da görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi 

için ,804> .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Bir 

başka değişle katılımcıların etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri anketinden aldıkları puanların 

bilgisayara sahip olma göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri eğitsel web sitelerine üyelik durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

dair bulgular Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri eğitsel web sitelerine üyelik 

durumlarına göre  

Grupla

r 

N X  
S Sd t p 



Üye 
44 55,7 12,39 

198 ,196 ,845 

Üye 

Değil 
156 55,4 10,22    

      *P<0.05 

Tablo 9’dan da görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için ,845> .05 olduğu için sonuç anlamlı 

değildir. Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri ortalaması (üyelerin ortalaması 

X =55,79; üye olmayanların ortalaması X =55,43) 

farklı çıkmıştır. Dolayısıyla Tablo 9’dan da 

görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi için ,845 

> .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Bir başka 

değişle ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya 

yönelik görüşleri eğitsel web sitelerine üyelik 

durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

Sonuçlar 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtalara yönelik 

görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişiklik 

gösterip göstermediğinin incelendiği bu 

araştırmaya; Tablo 1’de görüldüğü gibi katılan 200 

öğrenciden 86’sı (%  42,8) erkek, 114’uü kadın 

(%57,2) öğrencidir. Tablo 2’de görüldüğü gibi 

araştırmaya katılan 200 öğrenciden 40’ı (%  19,9) 

5. sınıf, 64’ü 6. sınıf (% 31,8), 59’u 7. sınıf (% 

29,4) ve 37’si 8. sınıf (% 18,9) öğrencidir. Tablo 

3’den de görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi 

için .417 > .05 olduğu için sonuç anlamlı değildir. 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri tutumlarının ortalaması (erkeklerin 

ortalaması  =54,83;  kadınların ortalaması  =56,07) 

farklı çıkmıştır. Dolayısıyla Tablo 3’den de 

görüldüğü gibi  *p<.05 anlamlılık düzeyi için . 417 

> .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Ortaokul 

öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik 

Görüşleri arasında, bilgisayar kullanımı yeterlilik 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık vardır [F(3-

197)= 3,56, p<.05]. Ortaokul öğrencilerinin 

etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri arasında, 

sosyal medya sitelerini ne kadar süredir 

kullandıklarına göre anlamlı bir farklılık vardır [F 

(3-196)= 4,327, p<.05]. *p<.05 anlamlılık düzeyi 

için .520 > .05 olduğu için sonuç anlamlı değildir. 

Katılımcıların etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri 

anketinden aldıkları puanların ortalaması (üye 

olanların ortalaması X =55,01;  üye olmayanların 

ortalaması X =56,01) birbirlerine benzer çıkmıştır, 

dolayısıyla *p<.05 anlamlılık düzeyi için 

.520>.05’dir ve sonuç anlamlı değildir. Orta okul 

öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşleri 

anketinden aldıkları puanların ortalaması (internete 

sahip olanların ortalaması X =55,92;  internete 

sahip olmayanların  ortalaması X =55,05) birbirine 

yakın çıkmıştır, dolayısıyla *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için .572 > .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. 

Orta okul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri anketinden aldıkları puanların ortalaması 

(internete sahip olanların ortalaması X =55,67;  

bilgisayara sahip olmayanların  ortalaması X

=55,26) birbirine yakın çıkmıştır, *p<.05 anlamlılık 

düzeyi için ,804> .05’dir ve sonuç anlamlı değildir. 

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik 

görüşleri ortalaması (üyelerin ortalaması X =55,79; 

üye olmayanların ortalaması X =55,43) farklı 

çıkmıştır. *p<.05 anlamlılık düzeyi için ,845 > 

.05’dir ve sonuç anlamlı değildir. 
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