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Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel teknolojik 
hazır oluş düzeylerinin demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına göre nasıl farklılaştığını 
belirlemektir. Tanımlayıcı türdeki çalışmada Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği (BTH) 
kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 
1759 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde, çalışma grubunun “iyimserlik” alt boyut puan 
ortalaması 37,88±6,85, “yenilikçilik” alt boyut puan ortalaması 22,64±4,47, “rahatsızlık” alt 
boyut puan ortalaması 33,84±5,45 ve “güvensizlik alt boyut puan ortalaması 32,24±6,37 olarak 
hesaplanmıştır. BTH ölçeği puan ortalaması ise 126,72±16,34 olarak hesaplanmıştır.  Çalışma 
grubunun teknolojik hazır oluşlarının orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gereken yönlerinin 
bulunduğu saptanmıştır.
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GİRİŞ

Teknolojik gelişim ve bu gelişimin sağladığı olanaklar, teknolojiyi bireyler için olduğu kadar örgütler için de vazgeçilmez 
kılmaktadır (Günaltay ve Göktaş, 2019). Teknolojideki gelişim ve değişim gerek çalışma yaşamında gerekse özel yaşamda 
teknolojiyi bir araç olmaktan çıkarmış, tablet vb cihazların yanı sıra giyilebilir nesnelere doğru evrilterek yaşamın her 
alanına entegre hale getirmiştir. Ancak teknolojinin olanaklarından yararlanabilmek için, teknolojiyi kullanmaya hazır 
olmak gereklidir. Dijital ve bilgi çağı olan günümüzde daha önce el yordamı ile yapılan birçok iş teknolojik aletler aracılığı 
ile dijitale aktarılmaktadır. Sağlık sektörü de bu işletmelerden biridir. Ayrıca endüstri 4.0 ile birlikte birçok işletme büyük 
teknolojik yatırım yaparak rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadır. Endüstri 4.0’ı yaşarken toplum ise bilgi toplumu ya 
da süper akıllım toplum 5.0 evresini yaşamaktadır (Fukuyama 2018). Bu nedenle işletmelerin bu gelişimi sürdürülebilir bir 
şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışanlarının bu sürece hazır oluşlarının olması gereklidir. 

Sağlık sektörü, yoğun teknoloji barındıran örgütlere sahiptir ve tüm ülkeler sağlıkta kaliteli hizmet sunmayı önemli bir 
politika hedefi olarak belirlemiştir. Ülkeler kaliteli hizmet sunma hedefine ulaşabilmek için sürekli gelişim ve iyileştirme 
için çaba göstermektedir. Sağlık teknolojileri de sağlıkta sürekli gelişim ve iyileştirme olanaklarına katkı sunmaktadır. 
Bu katkı sağlık kuruluşlarının klinik, idari ve stratejik işlevlerinin etkin yönetimini sağlamak yoluyla gerçekleşmektedir. 
Ancak teknolojinin sağlayacağı olanaklardan yararlanabilmek ve teknolojinin sağlık sistemlerine üstünlük sağlayan bir 
araç olarak işlev gösterebilmesi için hem çalışanların hem de toplumun teknolojik hazır oluş düzeylerinin önemli olduğu 
belirlenmiştir. Bu çerçevede sağlık teknolojilerinin başarılı bir şekilde kullanılmasında genellikle insan faktörleri, teknolojik 
faktörler, organizasyonel ve yönetsel faktörlerin önemli rollere sahip olduğu ortaya konmuştur (Günaltay vd., 2021). Bu 
kapsamda sağlık sektöründeki teknolojileri kullanan personelin teknolojik hazır oluş noktasında bilgili ve yetkin olması 
oldukça önemlidir. Sağlık teknolojilerinin hızla gelişimin devam etmesi, bu gelişim ile gelecekteki sağlık çalışanlarının, 
yani günümüz öğrencilerinin teknolojiye ne derecede hazır olduğu önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak 
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenime devam eden öğrencilerin teknolojik hazır oluş düzeylerinin 
demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına göre nasıl farklılaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel teknolojik hazır oluş düzeylerinin demografik ve 
teknoloji ile ilişki durumlarına göre nasıl farklılaştığının belirlenmesi amacı ile anket çalışması yürütülmüştür. Anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışma grubunun cinsiyeti, öğrenim gördüğü bölüm, teknoloji kullanımına 
yönelik alınan ders, aldığı eğitimi yeterli bulma, teknoloji ile ilgilenen yakınının olması, ailenin teknolojiye yaklaşımı, 
teknoloji ile tanışma yaşı, teknolojik etkinliklere katılma durumu ve teknoloji kullanım becerisinin değerlendirilmesine 
ilişkin sorular yer almaktadır.

2.1. ÇALIŞMANIN ÖRNEKLEMİ

Çalışmanın örneklemini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 
1759 öğrenci oluşturmaktadır. Beslenme ve diyetetik bölümünde 473, çocuk gelişimi bölümünde 383, sosyal hizmet 
bölümünde 454, sağlık yönetimi bölümünde 352 ve ortez protez bölümünde 97 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Her bölüm öğrenci grubundan anket uygulanacak kişiler tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. İncelenen 
değişkenin evrendeki bireylerin bazı özelliklerinden (eğitim, yaş, cinsiyet vb.) etkilenmesi durumunda, tabakalama 
örnekleme yönteminin kullanılmasının daha doğru sonuçlar vereceği belirtilmektedir (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 2002). 
Bu nedenle tüm öğrenciler bölümlerine göre sınıflandırılarak tabakalara ayrılmıştır.
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Tablo 1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Dağılım Listesi

Tabaka 
No

Bölümler
Evren

(Öğrenci Sayıları)
Tabaka Ağırlığı

Örnekleme Girecek 
Kişi Sayısı

Çalışma 
Grubu

1 Beslenme ve Diyetetik 473 0,15 51 176

2 Çocuk Gelişimi 383 0,12 42 163

3 Sosyal Hizmet 454 0,14 47 156

4 Sağlık Yönetimi 352 0,13 44 220

5 Ortez Protez 97 0,30 101 225

Toplam 1759 1,00 338 1102

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 1102 kişi anket 
formunu doldurmayı kabul etmiştir. Ancak veri kaybı fazla olan 133 anket veri setinden çıkarılmıştır. Veri analizine 969 kişi 
ile devam edilmiştir. Evrenin %55’ine ulaşılmıştır. Örneklem sayısının evreni temsil ettiği belirlenmiştir.

2.2. VERİ TOPLAMA ARACI

Hazır oluş, bireyin öğrenme ve olgunlaşma neticesinde bir davranışı sergilemeye hazır olmasıdır. Başka bir deyişle 
bireyin bir davranışı arzu edilen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasıdır. Teknoloji 
örgütlerde olduğu kadar insan hayatında da önemli bir yer edinmiştir. Bu nedenle teknolojiye hazır oluş büyük bir önem 
arz etmektedir. Bireyin teknolojik yenilikleri öğrenmesi, anlaması, uygulaması ve gelişimine katkıda bulunması bir süreç 
şeklinde gelişmektedir. Parasuraman bu kapsamda 2000 yılında bireylerin teknolojik hazır oluş düzeylerini ve teknolojiye 
ilişkin düşüncelerini saptamak amacıyla “Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği (BTH)” geliştirmiştir. Parasuraman (2000) 
teknolojik hazır oluşu; “Bireyin geliştirilen yeni teknolojilerin birey tarafından iş ve özel yaşamında gerçekleştirmek istediği 
amaçlarını başarmak amacıyla teknolojileri kullanma ve benimseme eğilimi” olarak tanımlar. BTH dört alt boyuttan 
oluşur. “İyimserlik” ve “Yenilikçilik” alt boyutları teknolojinin benimsenmesi için kolaylaştırıcı faktörler; “Rahatsızlık” 
ve “Güvensizlik” alt boyutları ise teknolojinin benimsenmesi için yavaşlatıcı faktörler olarak belirlenmiştir. Ölçek beşli 
likert tarzında hazırlanmıştır. “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında puanlanmaktadır. Ölçekten 
alınabilecek an az puan 36, en fazla puan 180’dir. Parasuraman (2000) bu dört alt boyutu aşağıdaki gibi açıklamıştır: 

İyimserlik (Optimism): Birey teknolojiye karşı olumlu bir bakış açısına sahiptir. Teknoloji bireyin yaşamına esneklik ve 
verimlilik sağlar. Bu alt boyut 10 maddeden oluşmaktadır. 

Yenilikçilik (Innovativeness): Birey yeni teknolojiye ilk deneyimle, teknolojinin öncüsü ve lideri olma eğilimindedir. Bu alt 
boyut 7 maddeden oluşmaktadır.

Rahatsızlık (Discomfort): Birey teknolojiye karşı kontrol eksikliğinden kaynaklanan olumsuz duygulara sahiptir. Teknolojiyi 
kendisini yönlendiren bir unsur olarak görür ve kendisine rahatsızlık duygusunu oluşturur. Bu alt boyut 10 maddeden 
oluşmaktadır.

Güvensizlik (Insecurity): Birey teknolojinin bir takım zararlı sonuçlar doğurabileceği ve düzgün çalışmama ihtimaline karşı 
endişelenir, şüphelenir ve güvenmeme eğilimindedir. Bu alt boyut 9 maddeden oluşmaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, Parasuraman (2000) tarafından geliştirilmiş, Günaltay (2018) tarafından Türk kültürüne 
uyarlama çalışması yapılan Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin öğrencilerden oluşan çalışma grubu 
için uygun olup olmadığının belirlenmesi için DFA yapılmasına karar verilmiştir. DFA için verilerin çok değişkenli normal 
dağılıma uygunluğu sınanmıştır. Kuramsal yapı ile çalışma grubu verilerinin uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır 
(KMO=0,887, Bartlett’s Test of Sphericity=0,00). Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,824 olarak bulunmuştur. 
Analiz neticesinde iç tutarlılık anlamındaki güvenilirlik katsayıları ile ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir. Bireysel 
Teknolojik Hazır Oluş Ölçeği 36 madde ve dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en az puan 36 iken, en fazla 
puan 180’dir.
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2.3. VERİLERİN ANALİZİ

Çalışma grubunun sosyo-demografik değişkenleri ve teknoloji ile ilgili durumlarını incelemek amacı ile tanımlayıcı 
istatistiklerden yararlanılmıştır. Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeğinin sosyo-demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacı ile bağımsız iki grubun ortamlarının farklılığını analiz etmek amacı ile t 
testi (Independent samples t-test)’nden; bağımsız ikiden fazla grubun ortalamalarının farklılığını analiz etmek amacı ile Tek 
Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)’nden yararlanılmıştır. Kullanılan parametrik testleri kullanabilmek için verilerin 
normal dağılım göstermesi ve varyanslarının homojen olması gerekmektedir. Yapılan Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-
Smirnov testleri neticesinde verinin normal dağılmadığı belirlenmiştir (p<0,05) Ancak, De Carlo (1997) ölçeklerde +3 ile 
-3 arasında basıklık çarpıklık değerinin olması normal dağılım için yeterli olduğunu bildirmiştir. Yapılan analiz neticesinde 
basıklık çarpıklık değerlerinin belirtilen aralıkta olduğu ve varyansların homojen olduğu belirlenmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin bireysel teknolojik hazır oluş düzeylerinin 
demografik ve teknoloji ile ilişki durumlarına göre tespit edilen farklılıkları sunulmaktadır. Çalışma grubunun %83,5’i 
kadın, %28,8’i sağlık yönetimi öğrencisidir. Ayrıca öğrencilerin %56’sı teknoloji kullanımına yönelik ders alırken, %81,22’si 
aldığı dersi yetersiz bulmuştur. Çalışma grubunun %67,7’sinin teknoloji ile ilgilenen yakını bulunurken, %65’i ailesinin 
teknolojiye yaklaşımının orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Çalışma grubunun %46’sı teknoloji ile tanışma yaşının 6 ila 
10 arasında olduğunu belirtmiştir. Çalışma grubunun %71,6’sı teknolojik etkinliklere katılmamıştır ve %50,8’i teknoloji 
kullanım becerisinin orta düzeyde olduğunu belirtmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Çalışma Grubunun Özellikleri 

Değişkenler n %

Cinsiyet
Erkek 160 16,5
Kadın 809 83,5

Bölüm

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 267 27,6
Çocuk Gelişimi Bölümü 148 15,3
Sağlık Yönetimi Bölümü 279 28,8
Sosyal Hizmet Bölümü 209 21,6
Ortez Protez Bölümü 66 6,8

Teknoloji Kullanıma Yönelik Ders Alma Durumu
Aldı 543 56,0

Almadı 426 44,0

Alınan Dersi Yeterli Bulma
Yeterli 102 18,78

Yetersiz 441 81,22

Teknoloji ile İlgilenen Yakını Olması
Var 313 32,3
Yok 656 67,7

Ailenin Teknolojiye Yaklaşımı
Düşük 155 16,0
Orta 632 65,2

Yüksek 182 18,8

Teknoloji ile Tanışma Yaşı

1-5 91 9,4
6-10 452 46,6

11-15 363 37,5
16 ve üzeri 63 6,5

Teknolojik Etkinliklere Katılma
Katıldı 275 28,3

Katılmadı 694 71,6

Teknolojik Kullanım Becerisi Değerlendirme
Düşük 409 42,2
Orta 492 50,8

Yüksek 68 7,0
Toplam 969 100
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Çalışma grubunun “iyimserlik” alt boyut puan ortalaması 37,88±6,85, “yenilikçilik” alt boyut puan ortalaması 22,64±4,47, 
“rahatsızlık” alt boyut puan ortalaması 33,84±5,45 ve “güvensizlik” alt boyut puan ortalaması 32,24±6,37 olarak 
hesaplanmıştır. BTH ölçeği puan ortalaması ise 126,72±16,34 olarak hesaplanmıştır. Çalışma grubunun teknolojik hazır 
oluşlarının orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğu saptanmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Çalışma Grubunun Bireysel Teknolojik Hazır Oluş Ölçeğine İlişkin Puan Ortalamaları

Alt Boyutlar Minimum Maximum Ss Sx̄

İyimserlik 10 47 37,88 6,85 0,22

Yenilikçilik 7 35 22,64 4,47 0,14

Rahatsızlık 10 50 33,84 5,45 0,18

Güvensizlik 9 45 32,24 6,37 0,21

Toplam 36 177 126,72 16,34 0,54

Çalışma grubunun BTH puanlarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Bu durum “iyimserlik” ve “rahatsızlık” alt boyutları için de 
belirlenmiştir (p>0,05). Farklı grupların yenilikçilik alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, erkek öğrencilerin ( 
=24,09±4,92) ve kadın öğrencilerin (=22,37±4,32); rahatsızlık alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, erkek 
öğrencilerin (=31,81±6,82) ve kadın öğrencilerin (=32,33±6,30) alt boyut puanlarına ilişkin ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anlamlı sonuçlar için hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2=0,01; η2=0,01) erkek ve kadın öğrencilerin 
yenilikçilik ve güvensizlik puanlarının düşük düzeyde farklılaştığı söylenebilir (Tablo 4).

Tablo 4. Çalışma Grubunun Özellikleri

n X Ss Sx̄ t p

Cinsiyet
Erkek 160 125,27 16,34 1,29 -0,989 0,324

Kadın 809 126,63 13,46 0,47

Çalışma grubunun BTH puanlarının bölümlere göre dağılımı incelendiğinde, puan ortalamaları arasında az bir fark olsa 
da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 5). Ayrıca sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin 
(128,45±15,82) bireysel teknolojik hazır oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. “İyimserlik”, “rahatsızlık” 
ve “güvensizlik” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Farklı bölümlerdeki çalışma 
grubunun “yenilikçilik” alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, beslenme ve diyetetik bölümü (=22,12±4,48), 
çocuk gelişimi bölümü (=22,10±3,88), sağlık yönetimi bölümü (=23,65±4,87), sosyal hizmet bölümü (=22,25±4,25) ve 
ortez protez bölümü (=23,50±3,94) olmak üzere farklı unvanlardaki çalışma grubunun alt boyutlardaki puanlarına ilişkin 
ortalamalarının en az ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir(p<0,05). Anlamlı sonuçlar için 
hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2=0,02; η2=0,02) çalışma grubunun bölümlerinin alt boyutlarına göre 
dağılımlarından yenilikçilik ve rahatsızlık puanlarının düşük düzeyde farklılaştığı söylenebilir.

Tablo 5. Çalışma Grubunun BTH Puanlarının Bölümlere Göre Dağılımı

n X Ss Sx̄ F p

Bölüm

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 267 124,95 12,61 0,77 2,333 0,054

Çocuk Gelişimi Bölümü 148 125,87 13,20 1,08

Sağlık Yönetimi Bölümü 279 128,45 15,82 0,94

Sosyal Hizmet Bölümü 209 125,99 13,13 0,90

Ortez Protez Bölümü 66 126,19 14,65 1,80

Teknoloji kullanımına yönelik ders alan öğrencilerin BTH düzeylerinin, ders almayanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
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belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Anlamlı sonuçlar için 
hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2 =0.04) teknoloji kullanımına yönelik alınan derslerin orta düzeyde 
farklılaştığı söylenebilir (Tablo 6). Teknoloji kullanımına yönelik ders alan öğrencilerin “yenilikçilik” puan ortalamalarının  
(= 22,82±4,36), almayanlara (= 22,41±4,61) kıyasla daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Diğer alt boyutlarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Alınan dersi yeterli bulan öğrencilerin BTH düzeylerinin yeterli bulmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Ortalamalar arasında bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Hesaplanan etki büyüklüğüne göre 
(η2 =0.06) orta düzeyde farklılaşma belirlenmiştir (Tablo 6). Alınan dersi yeterli bulan öğrencilerin “yenilikçilik” puan 
ortalamalarının (= 24,14±4,36), yeterli bulmayanlara (= 22,59±4,44) kıyasla daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Diğer alt boyutlarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Çalışma grubunda teknoloji ile ilgilenen yakını olanların puan ortalamalarının, olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Hesaplanan farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Anlamlı sonuçlar için 
hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2 =0.04) teknoloji ile ilgilenen yakın olmasının orta düzeyde farklılaştığı 
söylenebilir (Tablo 6). Teknoloji ile ilgilenen yakını olan öğrencilerin “yenilikçilik” puan ortalamalarının (= 23,23±4,35), 
yakını olmayanlara (= 22,33±4,50) kıyasla daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Diğer alt boyutlarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Çalışma grubunda teknolojik etkinliklere katılanların puan ortalamalarının, katılmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca ortalamalar arasında bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anlamlı sonuçlar için 
hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2 =0.06) teknolojik etkinliklere katılımının orta düzeyde farklılaştığı 
söylenebilir (Tablo 6). Teknolojik etkinliklere katılan öğrencilerin “iyimserlik” puan ortalamalarının (= 38,86±7,18), 
katılmayanlara (= 37,47±6,72) kıyasla daha yüksek olduğu, benzer şekilde teknolojik etkinliklere katılan öğrencilerin 
“yenilikçilik” alt boyut puan ortalamalarının (= 24,07±4,71), katılmayanlara (= 22,04±4,22) kıyasla daha yüksek olduğu ve 
bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Diğer alt boyutlarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmamıştır.

Tablo 6. Çalışma Grubunun BTH Puanlarının Teknoloji Kullanımına Yönelik Ders Alma Durumuna Göre Dağılımı

n X Ss Sx̄ t p η2

Teknoloji Kullanımına Yönelik 
Ders Alma Durumu

Aldı 543 127,28 13,21 0,56 2,191 0,002* 0.04

Almadı 426 125,30 14,84 0,71

Alınan Dersi Yeterli Bulma
Yeterli 102 129,86 14,89 1,47 2,101 0,003* 0.06

Yetersiz 441 126,68 12,74 0,60

Teknoloji ile İlgilenen Yakınının 
Olması

Var 313 128,23 13,48 0,76 2,864 0,004* 0.04

Yok 656 125,54 14,13 0,55

Teknolojik Etkinliklere Katılma
Katıldı 275 128,84 15,38 0,92 3,422 0,001* 0.06

Katılmadı 694 125,44 13,27 0,50

Çalışma grubunun BTH puanlarının teknoloji ile tanışma yaşına göre dağılımı incelendiğinde, puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Farklı teknoloji ile tanışma yaşına sahip çalışma grubunun 
iyimserlik alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, 1 ile 5 yaş arasında (=38,75±6,55), 6 ile 10 yaş arasında 
(=38,22±6,56), 11 ile 15 yaş arasında (=37,49±7,22) ve 16 ve üzeri yaşında (=37,02±7,41); yenilikçilik alt boyutu puan 
ortalamaları dikkate alındığında, 1 ile 5 yaş arasında (=22,91±3,97), 6 ile 10 yaş arasında (=22,94±4,55), 11 ile 15 yaş 
arasında (=22,05±4,40) ve 16 ve üzeri yaşında (=22,80±5,13); rahatsızlık alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, 
1 ile 5 yaş arasında (=32,61±4,51), 6 ile 10 yaş arasında (=33,94±5,74), 11 ile 15 yaş arasında (=34,00±5,12) ve 16 ve üzeri 
yaşında (=34,28±6,54) olmak üzere farklı teknoloji ile tanışma yaşına sahip çalışma grubunun alt boyutlardaki puanlarına 
ilişkin ortalamalarının en az ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Teknoloji ile tanışma yaşı 
bir ile beş yaş arasında ve altı ile on yaş arasında olanların “iyimserlik” ve “yenilikçilik” alt boyut puanlarının diğer yaş 
gruplarına kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Teknoloji ile tanışma yaşının 11 ile 15 arasında ve 16 ve üzeri yaş 
grubunda olanların ise “rahatsızlık” ve “güvensizlik” alt boyut puan ortalamalarının diğer yaş gruplarına kıyasla daha 
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yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ortalamalar arasındaki bu farklılığın “iyimserlik”, “yenilikçilik” ve “güvensizlik” alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 7). 

Ailenin teknolojiye yaklaşım düzeylerini “yüksek” olarak belirten öğrencilerin BTH puanlarının “orta” ve “düşük” olarak 
belirtenlere kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. 
Anlamlı sonuçlar için hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2 =0.06) teknolojiye yaklaşımlarının orta düzeyde 
farklılaştığı söylenebilir. Ailenin teknolojiye yaklaşımı durumuna göre çalışma grubunun “iyimserlik” alt boyutu puan 
ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=36,31±8,57), orta (=37,77±6,34) ve yüksek (=39,29±6,88); “yenilikçilik” alt 
boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=20,63±4,36), orta (=22,68±4,34) ve yüksek (=23,92±4,45); 
“rahatsızlık” alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=33,93±5,29), orta (=33,84±5,16) ve yüksek 
(=33,63±6,26) olmak üzere ailenin teknolojiye yaklaşım düzeyleri farklılıkları bulunan çalışma grubunun alt boyutlardaki 
puanlarına ilişkin ortalamalarının en az ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Farklılığın ailenin 
teknolojiye yaklaşımını “düşük” olarak değerlendirenler ile “orta” ve “yüksek” olarak değerlendirenlerden kaynaklandığı 
saptanmıştır. Ailenin teknolojiye yaklaşımlarını “yüksek” olarak belirten öğrencilerin “iyimserlik” ve “yenilikçilik” alt 
boyut puan ortalamalarının, katılmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 7).

Teknoloji kullanma becerisini “yüksek” olarak belirtilen öğrencilerin BTH puanlarının “orta” ve “düşük olarak belirtenlere 
kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ortalamalar arasındaki bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Anlamlı sonuçlar için hesaplanan etki büyüklüklerine dayalı olarak (η2 =0.06) teknoloji kullanım becerilerinin 
orta düzeyde farklılaştığı söylenebilir. Farklı teknoloji kullanım becerisine sahip çalışma grubunun “iyimserlik” alt boyutu 
puan ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=35,97±10,17), orta (=37,13±6,29) ve yüksek (=40,12±6,51); “yenilikçilik” 
alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=18,85±4,44), orta (=22,08±4,02) ve yüksek (=24,97±4,36); 
“rahatsızlık” alt boyutu puan ortalamaları dikkate alındığında, düşük (=34,65±5,44), orta (=33,77±5,07) ve yüksek 
(=33,67±6,13) olmak üzere farklı teknoloji kullanım becerisine sahip çalışma grubunun alt boyutlardaki puanlarına 
ilişkin ortalamalarının en az ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Farklılığın teknoloji 
kullanım becerisini “düşük” olarak değerlendirenler ile “orta” ve “yüksek” olarak değerlendirenlerden kaynaklandığı 
saptanmıştır. Teknoloji kullanım becerisini “yüksek” olarak belirten öğrencilerin “iyimserlik” ve “yenilikçilik” alt boyut 
puan ortalamalarının, katılmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 7).

Tablo 7. Çalışma Grubunun BTH Puanlarının Teknoloji İle Tanışma Yaşına Göre Dağılımı

n X Ss Sx̄ F p η2 Fark

Teknoloji ile 
Tanışma Yaşı

1-5 91 125,48 15,00 1,57 0,830 0,477

6-10 452 126,68 13,84 ,65

11-15 363 126,71 13,06 ,68

16 ve üzeri 63 124,07 18,05 2,27

Ailenin Teknolojiye 
Yaklaşımı

Düşüka 155 122,68 15,21 1,22 8,072 0,000* 0.06 a-b,c

Ortab 632 126,68 13,72 0,54

Yüksekc 182 128,64 13,21 0,97

Teknoloji 
Kullanım Becerisi 
Değerlendirme

Düşüka 409 124,26 13,48 0,66 19,177 0,000* 0.06 a-b,c

Ortab 492 127,20 13,58 0,61

Yüksekc 68 133,60 16,74 2,03
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma öğrencilerin teknolojik hazır oluşlarının orta düzeyde olduğunu ancak geliştirilmesi gereken yönlerinin 
bulunduğunu belirlemiştir. Öğrencilerin teknolojik hazır oluş düzeyleri kullanılan değişkenler açısından incelendiğinde, 
en yüksek puanların “yenilikçilik” alt boyutunda olduğu belirlenmiş ve bu alt boyutu sırasıyla “iyimserlik”, “rahatsızlık” 
ve “güvensizlik” alt boyutları takip etmiştir. Bu durum öğrencilerin teknolojiyi ilk deneyimleme eğilimlerinin olduğunu ve 
teknolojiye karşı olumlu bakış açılarının olduğunu göstermektedir. Çalışmada “iyimserlik” ve “yenilikçilik” alt boyutlarının 
yüksek çıkmasının sebebi, örneklem grubunun gençlerden oluşması ve gençlerin değişen çevre dinamiklerine daha kolay 
uyum sağlayabilmeleri ve hatta gençlerin teknolojiyi bir sosyalleşme aracı olarak görmeleri ve bu nedenle teknolojik 
yeniliklere ihtiyaçları olduğuna inanmaları ile açıklanabilir. Z kuşağı teknoloji ile büyüdüğü için bu kuşağın teknoloji 
temelli ürün ve hizmet uygulamalarını daha kolay bulduğu ve bu ürünleri daha çok talep ettiği yapılan çalışmalarda ifade 
edilmektedir. Ayrıca Attila ve Mansur (2015) teknolojiye karşı duyulan güvensizlik ve rahatsızlık boyutları düşük olan 
öğrencilerin EBYS’yi kullanma eğilimleri yüksek düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada kadın ve erkeklerin teknolojik hazır oluşlarının benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapılan analiz 
neticesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Benzer bir bulguya Korkmaz ve arkadaşlarının (2015) 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada da rastlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin 
teknolojik hazır oluşlarının orta düzeyde olmasına rağmen; sağlık yönetimi öğrencilerinin, teknoloji kullanımına yönelik 
ders alanların, teknoloji ile aldığı dersi yeterli bulanların, teknoloji ile ilgilenen yakını olanların, teknolojik etkinliklere 
katılanların, teknoloji ile tanışma yaşının 6 ile 10 yaş arası ve 11 ve 15 yaş arasında olanların, ailenin teknolojiye olan 
yaklaşımını “yüksek” olarak değerlendirenlerin ve teknoloji kullanım becerisini “yüksek” olarak değerlendirenlerin 
ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışmada sağlık yönetimi öğrencilerinin teknolojik hazır oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmesine 
rağmen, bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Benzer bulguya Caisaon ve diğerleri (2008), Memorial 
Üniversitesi’nde öğrenim gören tıp ve hemşirelik öğrencilerinin bireysel teknolojik hazır oluş düzeylerini belirlemek 
amacıyla yapmış oldukları çalışmada da rastlanmıştır. Tıp öğrencileri ile hemşirelik öğrencileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Teknolojiyle tanışma yaşı 16 ve üzeri olanların güvensizlik düzeyleri yüksektir. 
Güvensizlik düzeyini düşürmek için gençleri daha erken yaşlarda teknolojiyle tanıştırmak, hatta ilkokuldan itibaren 
teknolojik eğitimlere ağırlık vermek önem arz etmektedir. Öğrencilerin teknolojik etkinliklere katılma oranı da düşüktür. 
Bu nedenle fakültelerde teknolojik etkinlikler artırılabilir.

Kuo ve diğerleri (2013) yapmış oldukları çalışmada, iyimserlik puanları yüksek olan hemşireler, elektronik sağlık kaydı 
kullanımının alanlarında daha verimli olmalarını, mesleki alanda daha da gelişmelerini sağlayacağını düşündüklerini 
belirlemiştirler. Yenilikçilik puanları yüksek olan hemşireler elektronik sağlık kayıtlarının iş süreçlerinde pratiklik 
kazandıracağını düşünmektedirler. Güvensizlik puanı yüksek hemşirelerin kendilerini teknoloji kullanımında yetersiz 
gördükleri ve hata yapma endişesi taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır. Rahatsızlık puan ortalamaları yüksek olan hemşirelerin 
yüksek teknolojileri kullanmayı reddettikleri ve geleneksel yöntemleri tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
hemşirelerin çok farklı şekillerde hasta bakım hizmeti vermek zorunda olmaları, sistemin yoğun iş süreçlerinin kendilerine 
getirdiği ilave bir zamanın boşa vakit kaybı ve önemsiz kayıt işlemleri olduğunu düşünmelerine ve sisteme karşı direnç 
göstermelerine neden olmaktadır. 

Yoğun teknoloji kullanılan sağlık sektöründe, geleceğin sağlık personelinin teknolojik hazır oluşlarının yüksek olması 
önemli ve gereklidir. Öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesi; gelecekte iş hayatlarındaki iş yoğunluğunu 
azaltabilecek, kendilerinden beklenen hizmetin kalitesini artırabilecek, hasta bakım işlemlerinin kolaylaşmasını ve hataların 
azaltılmasını sağlayabilecektir. Ayrıca zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlayacağı açık bir gerçektir. Buna rağmen, 
içinde yaşanılan teknoloji çağında geleceğin sağlık çalışanı olacak öğrencilere gelecekte kullanacakları teknolojik araçlarla 
ilgili yeterli ve nitelikli eğitimin okul sıralarında verilmediği görülmektedir. Bu eksiklik bir an önce kapatılarak teknolojinin 
sağlık eğitimi müfredat programlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi ve öğrencilerin teknoloji kullanım yetkinliğini 
artırmak amacıyla teknoloji okur yazarlığına dayalı bir müfredat geliştirilmesi önerilmektedir. Böylece lisans düzeyinde 
bilgi, beceri ve yetkinlik sağlamak mümkün hale gelecek; öğrenciler, öğrenme ve yetkinleşme neticesinde teknolojiyi 
kullanma davranışını sergilemeye hazır olarak çalışma yaşamlarına atılabileceklerdir.
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