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ÖZET: Bu araşt›rman›n amac›, Milli Eğitim Bakanl›-

ğ›’nca çağdaş program geliştirme tekniklerine uygun ola-

rak haz›rlanm›ş olan yeni Fen Bilgisi Dersi Öğretim Prog-

ram›n›n hedeflerine (öğrenci kazan›mlar›na) ulaşma düze-

yine bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkisini belirle-

mektir. Bu çerçevede Fen bilgisi dersinde; dersin amaçlar›-

n›, içeriğini ve özelliklerini daha işlevsel bir duruma geti-

ren, öğretmene yard›mc› ve dersi tamamlay›c› bir öğretme

unsuru olan bilgisayar destekli öğretim yönteminin dersin

hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi belirlenmeye çal›ş›lm›ş-

t›r. Bu amaçla, Ayd›n ilinde Yedi Eylül İlköğretim Okulun-

da 35 öğrenciden oluşan 8-A (deney grubu) ile 35 öğrenci-

den oluşan 8-B (kontrol grubu) olmak üzere iki şube belir-

lenmiştir. Bilgisayar yaz›l›mlar› uygun olarak belirlenen 8.

s›n›f “Genetik” ünitesi bilgisayar ortam›nda işlenmiştir.

Ünitenin hedefleri kontrol grubuna geleneksel yöntemle,

deney grubuna ise bilgisayar ortam›nda kazand›r›lm›şt›r.

Kontrol ve deney gruplar›na ön-test ve son-test uygulanm›ş

ve sonuçlar betimsel istatistik  “t” testi ile analiz edilmiştir.

Analiz sonucunda fen bilgisi dersinin hedeflerine ulaşma

düzeyi, bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanan gru-

bun lehine farkl›  bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: bilgisayar destekli öğretim, fen bilgisi

öğretimi, öğrenci kazan›m›

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the

effect of computer assissted teaching on realizing the ob-

jectives of the new Science Teaching Program which has

been prepared by the Ministry of Education in accordance

with the modern program developing techniques. Compu-

ter assissted teaching is a supplementary method for the te-

acher and complements the lesson. For this reason, in this

study the effect of computer assissted teaching on achi-

eving the objectives of the Science class has been found

out. For this purpose, the “Genetics” unit for the 8th grade

was chosen and 35 students in 8-A class (experiment gro-

up) and 35 students in 8-B class (control group) in Yedi Ey-

lül Primary School in Ayd›n were assigned as the sample of

the study. While the countrol group was taught in the tradi-

tional teaching method, the experiment group was recieved

computer assissted teaching. A pre-test and post-test and an

exam were applied to both groups and the data obtained

was analyzed with the help of descriptive statistics. As a re-

sult of the ‘t’ test analysis, the level of attainment to the ob-

jectives of the Science class was found more significant

difference was observed on science achievement in favor

of the experimental group.

Keywords: computer assissted teaching, science teac-

hing, lesson dbjectives.

1. GİRİŞ

Toplumsal yap›daki sürekli değişmeler ile bi-

lim ve teknolojideki h›zl› gelişmeler eğitim sis-

temini de etkilemekte ve yeni aray›şlar› zorunlu

k›lmaktad›r. Bu aray›şlar›n baş›nda da günümü-

zün en etkili iletişim ve bireysel öğretim arac›

olarak kabul edilen bilgisayarlar›n eğitim-öğre-

tim sürecinde kullan›m› yer almaktad›r. Bilgi

toplumu olarak nitelendirilen 21. yüzy›la girdi-

ğimiz bu günlerde;  eğitimli insan›n tan›m›ndan

başlayarak, eğitimin içeriğine, bilgi kaynaklar›-

n›n artmas› ve çeşitlenmesinden yeni öğretme ve
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öğrenme biçimlerine kadar bir çok konuda

önemli gelişmeler yaşanmaktad›r. Bu gelişmele-

rin etkisiyle de okur-yazarl›k temel bilgisayar

becerilerini de kapsamakta, h›zl› değişmenin bil-

ginin kendi doğas›ndan kaynaklanan bir olgu ol-

duğu kabul edilmekte, eğitim bilgilendirmekten

çok bireyin bir tez, ürün ya da performans orta-

ya koyabileceği bir içeriğe dönüşmekte ve öğret-

me- öğrenme süreçlerinde ilgi odağ› giderek

“öğrenme”den yana kaymaktad›r. Ayr›ca günü-

müzde eğitim teknolojilerine ilişkin gelişmele-

rin çeşitliliği çağdaş eğitim ve öğretim anlay›ş›-

na uygun etkinliklerin çoğalmas›na yol açmak-

tad›r

Günümüzde eğitim teknolojisine ilişkin ge-

lişmeler; yeni teknolojik sistemler, öğrenme–öğ-

retme süreçleri, eğitim ortamlar›, program dü-

zenleme yöntemleri, eğitimde insan gücü ile il-

gili gelişmeler olmak üzere beş kategoride ince-

lenmektedir (Alkan ve Teker, 1992, s.42). Bilgi-

sayar destekli öğretim ise eğitim teknolojisi ge-

nel kavram› içerisinde; öğretim teknolojisi- bi-

reysel öğretim teknolojisi–programl› öğretim s›-

ralamas›ndan sonra gelmektedir ve öğren-

me–öğretme sürecini etkili hale getiren yöntem-

lerden biri olarak kabul edilmektedir.

Eğitim sistemlerindeki sorunlar›n çözülmesi

doğrultusundaki düşüncelerin günümüzde ulaş-

t›ğ› son aşama, başka pek çok sektörde olduğu

gibi, sorunlar›n çözümü için teknolojiden, özel-

likle iletişim teknolojisinden yararlan›lmas›n›n

kaç›n›lmazl›ğ›d›r (Seniş, 1993, s.5). Bu amaçla

koşulabilecek yeni teknolojilerden birisi olan ve

çağ›m›za ad›n› veren bilgisayarlar›n eğitime ni-

çin girdiğine ilişkin bir çok neden ortaya at›lm›ş-

t›r. Örneğin; sosyal gerçeklik, öğrencilerin yeni

teknolojilerle donan›ml› olarak topluma haz›r-

lanmalar› gerektiğini ileri sürerken, mesleki ger-

çeklik, çocuklar›n teknolojik bir toplumda tek-

nolojiyi  profesyonelce kullanabilecek şekilde

haz›rlanmalar› gerektiğini ileri sürmektedir. Pe-

dagojik gerçeklik ise; bilgisayarlar›n öğrenme

ve öğretme ortam›n› zenginleştireceğini savun-

maktad›r (Akkoyunlu, 1993, s.9).

Son y›llarda eğitim alan›nda öğrenci say›s›-

n›n h›zla artmas›, öğretmen/öğrenci oranlama-

s›nda ortaya ç›kan dengesizlikler, bilgi miktar›-

n›n h›zla artmas›na bağl› olarak  içeriklerin daha

karmaş›k hale gelmesi gibi birçok sorun ortaya

ç›km›şt›r. Buna karş›n eğitime olan talep sürekli

olarak artm›ş, bireylerin eğitim olanaklar›ndan

daha fazla yararlanma istekleri bireysel öğretimi

ön plana ç›karm›şt›r. İşte gerek bilgisayara, ge-

rekse eğitime ilişkin olarak belirtilen bu gibi ne-

denlerden dolay›, bilgisayar›n eğitimde kullan›-

m› zorunlu hale gelmiştir. Ayr›ca bilgisayar›n

öğrenciyi daha çok güdülemesi, yaşam boyu

eğitimi desteklemesi, öğretim programlar›ndaki

esnekliği artt›rmas› da eğitimde bilgisayar kulla-

n›m›n›n diğer gerekçeleri olarak ileri sürülmüş-

tür (Alkan, 1997; Gürol, 1990, Arseven, 1986).

Eğitimde hedefler, öğretimi yönlendirmesi,

öğretme-öğrenme işleminin yap›lmas›n› ortaya

koymas› ve ölçmelere k›lavuzluk etmesi aç›s›n-

dan gerekli görülmektedir. Hedefler, öğrenciye

kazand›r›lmak üzere seçilen istendik özellikler-

dir. Diğer bir anlat›mla yetiştirilecek insanda bu-

lunmas› uygun görülen, eğitim yoluyla kazand›-

r›labilir istendik özelliklerdir. Bu özellikler; bil-

giler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler, al›ş-

kanl›klar ... vb. olabilir. Hedef kavram› daha ay-

r›nt›l› olarak ifade edilirse; “planlanm›ş ve dü-

zenlenmiş yaşant›lar yoluyla kazand›r›lmas› ka-

rarlaşt›r›lan, davran›ş değişikliği ya da davran›ş

olarak ifade edilmeye uygun olan bir özelliktir”

(Demirel, 2000, s.112). 

Bu araşt›rma; Milli Eğitim Bakanl›ğ›nca çağ-

daş program geliştirme tekniklerine uygun ola-

rak haz›rlanan ve Kas›m 2000 tarihli 2518 say›-

l› Tebliğler Dergisinde yay›mlanan yeni Fen Bil-

gisi Öğretim Program›n›n temel boyutlar›ndan

birisi olan dersin hedeflerine (öğrenci kazan›m-

lar›na) ulaşma düzeyine bilgisayar destekli öğre-

tim yönteminin etkisini belirlemek amac›yla

gerçekleştirilmiştir.

1.1. Araşt›rman›n Amac›

Bilgisayar›n günümüzde ulaşt›ğ› düzey ve

bunun eğitim etkinliklerine yans›mas› eğitimde

yeni bir çağ›n başlamas›na neden olmuştur. 

Uzaktan eğitim, bilgisayar destekli eğitim,

bilgisayar destekli öğretim, internet ortam›nda
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eğitim gibi kavramlar art›k tüm eğitimcilerin

duyduğu, karş›laşt›ğ› ve yaşad›ğ› kavramlar ha-

line gelmiştir. İnternet’in ulaşt›ğ› düzey düşü-

nüldüğünde ve bunun henüz başlang›ç olduğu

konunun uzmanlar›nca belirtildiğine göre eğitim

sürecinin öğelerinden olan öğretmen ve öğrenci-

lerin gelecekte bu olanaklar› büyük boyutlarda

kullanacaklar› kesindir. 

Yukar›daki temel kavramlardan birisi olan

bilgisayar destekli öğretim ve buna bağl› olarak

fen bilgisi derslerinde bilgisayar destekli öğreti-

min dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisini

belirlemek bu araşt›rman›n temel amac›n› oluş-

turmaktad›r. Bu temel amaç çerçevesinde aşağ›-

daki denencenin doğruluğu araşt›r›lm›şt›r. 

Fen Bilgisi dersinin hedeflerine ulaşma düze-

yinde; bilgisayar destekli öğretim yöntemi uy-

gulanan deney grubunun erişisini gösteren başa-

r› düzeyi ile geleneksel öğretim yöntemi uygula-

nan  kontrol grubunun erişisini gösteren başar›

düzeyi aras›nda deney grubu lehine anlaml› bir

fark vard›r. 

1.2.  Say›lt›lar

1. Öğrencilerin, ders öğretmeni taraf›ndan

haz›rlanm›ş erişi testinde alm›ş olduklar›

puanlara bağl› olarak göstermiş olduklar›

başar› düzeylerinin fen bilgisi dersinin

hedeflerine ulaşma düzeyini belirlemede

yeterli olduğu kabul edilmiştir.

2. Bilgisayar destekli öğretimde kullan›lan

ve araşt›rma grubu taraf›ndan düzenlenen

bilgisayar yaz›l›mlar›n›n (programlar›n)

kapsam geçerliği için uzman görüşü ye-

terlidir.

3. Bilgisayar destekli öğretim uygulamas›-

n›n etkisi bu konuda çal›şacak öğretmen

ve öğrencilerin tutum ve yaklaş›mlar› ile

okulun teknolojik donan›m› ile yak›ndan

ilgilidir. 

4. Araşt›rmada kullan›lacak Fen Bilgisi Eri-

şi Testi araşt›rma konusunu kapsayan bir

özelliğe sahiptir. Öğrencilerin yan›tlar›n-

da içten olduklar› varsay›lm›şt›r.

5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin se-

viyelerinin (deney ve kontrol gruplar›n›n

erişi testi ön test sonuçlar›na bağl› olarak)

ayn› olacağ› varsay›lm›şt›r. 

1.3. S›n›rl›l›klar

Bu araşt›rma, 

1. 2001-2002 öğretim y›l›nda Ayd›n ili; Ye-

dieylül İlköğretim okulundaki sekizinci

s›n›fa devam eden  70 öğrenciyle,

2. İlköğretim sekizinci s›n›f Fen Bilgisi der-

sindeki “Genetik” ünitesi ve bu ünitenin

uygulama süresi olan 20 ders saati ile,

3. Bilgisayar destekli öğretim yönteminin

kullan›lmas›nda okulun laboratuvar ola-

naklar› ve “Genetik” ünitesinin yer ald›ğ›

eğitim CD’leri ile,

4. Deney ve kontrol gruplar›na uygulanan

Erişi Testine verilen yan›tlarla s›n›rl›d›r. 

2. YÖNTEM

2.1. Araşt›rma Modeli

Araşt›rma, bilgisayar destekli öğretimin fen

bilgisi dersinin hedeflerine ulaşma düzeyine et-

kisinin incelendiği kontrol gruplu  “ön test-son

test” modeline uygun deneysel bir çal›şmad›r.

Modelin işleyişi Tablo 2.1’de gösterilmiştir.

Araşt›rma Ayd›n il merkezinde bilgisayar

donan›m› MLO standartlar›na uygun Yedi Eylül

İlköğretim Okulunda 8. s›n›f düzeyinde belirle-

nen deney grubu ve kontrol grubu s›n›flar›nda

“GENETİK”  ünitesi üzerinde gerçekleştirilmiş-

tir. “Genetik” ünitesinin hedeflerinin gerçekleş-

me düzeyi; bilgisayar destekli öğretim yoluyla

fen bilgisi dersini alan öğrenciler (deney grubu)

Tablo 2.1: Ön test-Son test Kontrol Gruplu Araşt›rma Deseni

Gruplar Ölçme Deneysel Çal›şma Ölçme

Kontrol Ön-test Geleneksel Yöntem Son-test

Deney Ön-test Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemi Son-test



155Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi2003]

ile geleneksel yöntemlerle fen bilgisi dersini

alan öğrencilere (kontrol grubu) uygulanan erişi

testinde elde ettikleri başar› düzeyine göre yok-

lanm›şt›r. Araşt›rman›n yap›ld›ğ› okulda öğren-

cilerin temel bilgisayar kullanma becerilerine

dönük eğitim ve yetiştirme çal›şmalar› ile bilgi-

sayar destekli öğretimin gerektirdiği teknolojik

donan›m standartlar›na uygunluk sağlanm›şt›r.

2.2. Evren ve Örneklem

Araşt›rma Ayd›n il merkezinde Yedi Eylül

İlköğretim Okulunda, 8. s›n›fta öğrenim gören

35 öğrenci (8-A: Deney) + 35 öğrenci   (8-B:

Kontrol) olmak üzere toplam 70 öğrenciye uy-

gulanm›şt›r.

2.3. Veri Toplama Arac›

Bu araşt›rman›n deneysel verilerini elde et-

mek üzere  Fen Bilgisi Erişi Testi kullan›lm›şt›r.

Fen Bilgisi Erişi Testi; araşt›rma grubu ve Yedi

Eylül İlköğretim okulu Fen Bilgisi zümre öğret-

menler grubu taraf›ndan haz›rlanm›şt›r. İlköğre-

tim 8. s›n›f “Genetik” Ünitesi için belirtke tablo-

su haz›rlanarak her hedef için kritik olanlar› öl-

çebilecek ve   özellikle bilgi, kavrama ve uygu-

lama düzeyindeki bilişsel hedefler için 40 soru-

luk  bir soru havuzu oluşturulmuştur. Sorular›n

testin amac›na uygunluğu, kapsam geçerliği ve

bilimsel olarak doğruluğu hakk›nda ilköğretim

fen bilgisi öğretmenleri ile uzman (öğretim üye-

leri) görüşlerine başvurulmuştur. Yap›lan çal›ş-

malar sonucunda 25 maddenin elde edildiği bir

erişi testi oluşturulmuştur. Testin güvenirlik kat-

say›s› (KR) 0.81, geçerlilik katsay›s› (Cronbach

alfa katsay›s›) 0.79 olarak bulunmuştur.  

2.4. Araşt›rma Yap›l›rken İzlenen Yol

“Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli

Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine

Etkisi” başl›kl› araşt›rman›n uygulamas›n› yapa-

bilmek için Ayd›n’da bulunan Müfredat Labora-

tuvar Okullar› incelenmiştir. Bu okullar içerisin-

den bilgisayar laboratuvarlar›n› aktif bir şekilde

kullan›ma sunan Yedi Eylül İlköğretim Okulu

seçilmiştir. Seçilen okulda çal›şma yapmak için

gerekli resmi yaz›şmalar yap›lm›şt›r. Yedi Eylül

İlköğretim Okulu’nda görevli fen bilgisi öğret-

menleri ile görüşmeler yap›larak çal›şma hak-

k›nda bilgi verilmiş ve fikirleri al›nm›şt›r. Araş-

t›rma ünitesi olarak sekizinci fen bilgisi dersi

“GENETİK” ünitesi seçilmiştir. Uygulaman›n

yap›lacağ› bilgisayar laboratuvar› incelenerek

mevcut fen bilgisi yaz›l›mlar›n›n kullan›labilirli-

ği kontrol edilmiştir. Yedi Eylül İlköğretim oku-

lunda deney grubu (8A) ve kontrol grubu (8B)

s›n›flar› belirlenmiştir.  Deney grubu s›n›f›nda

yer alan öğrencilere ve ders öğretmenine temel

bilgisayar becerileri eğitimi uygulanm›şt›r.  De-

ney grubuna (8A) sekiz haftal›k dönemde, fen

bilgisi dersi genetik ünitesi bilgisayar destekli

olarak, kontrol grubuna (8B) ise geleneksel yön-

temle verilmiştir.

2.5. Fen Bilgisi Ders Yaz›l›m›n›n Belirlen-
mesi ve Uygulanmas›

Araşt›rman›n yap›ld›ğ› Yedi Eylül İlköğretim

Okulu’nda NT 4.0 isimli çoklu işletim sistemi

ile çal›şan bir bilgisayar ağ› mevcuttur. Uygula-

ma Okulunun bilgisayar altyap›s› da düşünüle-

rek fen bilgisi 8. S›n›f genetik ünitesinin hedef-

lerini gerçekleştirecek Türkçe fen bilgisi ders

yaz›l›mlar› araşt›r›lm›şt›r. 8. s›n›f fen bilgisi der-

sine yönelik 3 farkl› Türkçe CD’ye (yaz›l›m)

ulaş›lm›şt›r. Bu CD’ler fen bilgisi öğretmenleri

ve konu alan› uzmanlar›nca genetik ünitesinin

aktar›lmas›nda yeterli bulunmuştur. Dersler

35’er bilgisayar›n bulunduğu ve her öğrencinin

birebir bilgisayar ile etkileşim kurabildiği bilgi-

sayar laboratuvar›nda yap›lm›şt›r. Derslerin iş-

lenmesinde öğretmen konuya giriş yaparak te-

mel kavram, ilke ve genellemeleri aç›klad›ktan

sonra öğrencilere konular bilgisayar ortam›nda

etkileşimli olarak verilmiş, daha sonra da eğitim

CD’lerinin sunumuna geçilmiştir. Uygun aral›k-

larda da soru-cevap ve tart›şmalara yer verilmiş-

tir. 

2.6. Verilerin Analizi

Erişi testi ile elde edilen veriler, SPSS istatis-

tik paket program› kullan›larak analiz edilmiştir.

Verilerin çözümlenmesinde, belirlenen deney ve

kontrol gruplar›ndaki öğrencilerin fen bilgisi

erişi testinden alm›ş olduklar› başar› notlar› ara-

s›nda anlaml› bir fark›n olup olmad›ğ›n› s›namak

için “t” testi kullan›lm›şt›r.
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3. BULGULAR

Kontrol ve deney gruplar›ndaki öğrencilerin

ön-test puanlar› aras›nda başlang›çta anlaml› bir

fark bulunup bulunmad›ğ› “t” testi ile s›nanm›ş-

t›r. Analiz sonuçlar› Tablo 3.1’de verilmiştir.

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi kontrol ve deney

gruplar›n›n ön-test sonuçlar›na bağl› olarak ya-

p›lan t testi analizlerine bak›ld›ğ›nda; bilgisayar

destekli öğretim yöntemi ve geleneksel yöntem

uygulanan gruplar aras›nda öğretime başlama-

dan önceki fark anlaml› bulunmam›şt›r

(P>0,05). Bu sonuç; gruplar›n giriş düzeylerinin

birbirine yak›n olduğunu göstermektedir. Böyle-

ce gruplar›n başlang›çtaki düzeyi eşit olarak ka-

bul edilip; son test puanlar› aras›ndaki farka ba-

k›larak yap›lan deneysel çal›şman›n sonucuna

ulaş›l›r.  

“Genetik” ünitesinin bilgisayar destekli öğre-

tim yöntemi ile öğretim gören öğrenci grubu ile

(deney grubu) geleneksel yöntemle öğretim gö-

ren öğrenci grubunun (kontrol grubu) son testten

ald›klar› puanlar “t” testi ile karş›laşt›r›lm›ş ve

elde edilen değerler Tablo 3.2’ de verilmiştir.

Tablo 3.2’de görüldüğü gibi, son-test sonuçla-

r›na bağl› olarak yap›lan t-testi analizleri sonu-

cunda, bilgisayar destekli yöntemle öğretim gö-

ren grup ile geleneksel yöntemle eğitim alan grup

aras›nda anlaml› fark bulunmuştur (P<0,05). 

Sonuç olarak; araşt›rman›n denencesinde

ifade edilen bilgisayar destekli öğretim yöntemi

ile öğretim gören  grubun (deney grubu) erişi

düzeyini gösteren başar› düzeyi ile geleneksel

öğretim yöntemi ile öğretim gören grubun (kont-

rol grubu) erişi düzeyini gösteren başar› düzeyi

aras›nda deney grubu lehine olmak üzere anlam-

l› bir fark olduğu ortaya ç›km›şt›r.  

Araşt›rmada yap›lan deneysel işlem sonu-

cunda elde edilen sonuç daha önce yap›lan bir

çok araşt›rma sonuçlar›na benzer özellikler taş›-

maktad›r. 

“8. S›n›f Fen Bilgisi Dersi  Canl›larda Çoğal-

ma Ve Kal›t›m Ünitesinin Öğretiminde Bilgisa-

yar Destekli Öğretim Yöntemi İle Geleneksel

Yöntemin Öğrenci Başar›s›na Etkileri” (Yoldaş,

2002) başl›kl› araşt›rmada bilgisayarla öğretim

yönteminin uyguland›ğ› grupta, geleneksel yön-

temin uyguland›ğ› gruba göre öğrenci başar›s›n-

da anlaml› bir fark bulunmuştur. 

“Bilgisayarla Öğretimin Matematik Erişisine

Etkisi” (Öztürel 1987) konulu çal›şmada bilgisa-

yarla öğretimin uyguland›ğ› gruptaki öğrencile-

rin erişileri ile geleneksel yöntemin uyguland›ğ›

gruptaki öğrencilerin erişileri aras›nda ilk grup

lehine anlaml› bir fark ortaya ç›km›şt›r.

“Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi”

(Bayraktar, 1988) başl›kl› araşt›rmada, bilgisa-

yar destekli öğretimin uyguland›ğ› deney grubu-

nun, geleneksel yöntemin uyguland›ğ› kontrol

grubuna göre daha başar›l› olduğu belirlenmiş-

tir. 

“Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin

Öğrenci Başar›s›na Etkisi” (İbiş, 1999) konulu

çal›şmada bilgisayar destekli öğretim alan deney

grubunun başar› düzeyi, deneysel işlem sonra-

Tablo 3.1: Kontrol ve Deney Gruplar›ndaki Öğrencilerin Ön-Test t-testi Sonuçlar›

Grup N X S XK-XD T Serbestlik Derecesi 0,502

Kontrol 35 39,40 8,60 1,28 -0,674 68 p>0,05

Deney 35 38,11 7,29 p<0,05

Tablo 3.2: Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Son-Test t-testi Sonuçlar›

Grup N X S XK-XD T Serbestlik Derecesi P(Anlaml›l›k Düzeyi)

Kontrol 35 65,71 7,47 4,352 10,74 55,324 0,000

Deney 35 76,45 12,59 P>0,05

P<0,05
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s›nda kontrol grubuna göre daha yüksek ç›km›ş-

t›r. 

“7. S›n›f Düzeyinde Denklemler Konusunun

Öğretimde Bilgisayar Destekli Öğretim Yönte-

mi İle Geleneksel Yöntemin Öğrenci Başar›lar›-

na Etkileri” (Kirnik, 1988) konulu çal›şmada

araşt›rma yap›lan iki okulda bilgisayar destekli

öğretim yönteminin geleneksel yönteme göre

üstünlüğünün olmad›ğ›, bir okulda ise bilgisayar

destekli öğretim yönteminin geleneksel yönteme

göre daha etkili olduğu görülmüştür. 

Aksoy  da, bilgisayar destekli öğretimin gele-

neksel yönteme göre % 13 kadar dönem sonu

başar›s›n› artt›rd›ğ›n›, hat›rlamaya etkisinin bü-

yük olduğunu ve öğrenme süresini % 39-88 ora-

n›nda k›saltt›ğ›n› ortaya koymuştur (Aksoy,

1989). 

Yukar›da yer alan araşt›rma sonuçlar› “bilgi-

sayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaş-

ma düzeyinin göstergesi olan öğrenci başar›s›n›

olumlu yönde etkilediği” sonucunu destekle-

mektedir ve yapt›ğ›m›z araşt›rman›n sonucu ile

paralellik göstermektedir.

4. SONUÇ

Araşt›rman›n denencesinde ifade edilen fen

bilgisi dersinin hedeflerine ulaşma düzeyinde;

bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanan

grubun erişisini gösteren başar› düzeyi ile gele-

neksel öğretim yöntemi uygulanan grubun erişi-

sini gösteren başar› düzeyi aras›nda deney grubu

lehine olmak üzere anlaml› bir fark›n olduğu ya-

p›lan deneysel  işlemin sonucunda ortaya ç›k-

m›şt›r. Denenceyi s›namak için geliştirilen erişi

testinin her iki grupta da ön-test ve son-test uy-

gulamalar› sonucunda, ön-test - son-test puanla-

r› aras›nda kontrol grubunda 26,31 puanl›k bir

ilerleme söz konusu iken, deney grubunda bu

ilerleme 38,34 puanl›k olmuştur. Görüldüğü gi-

bi dersin hedeflerine ulaşma düzeyinde, grupla-

r›n erişisini gösteren başar› düzeyindeki ilerleme

deney grubunda daha yüksek ç›km›şt›r. Araşt›r-

man›n deneysel bölümünde kullan›lan bilgisayar

sistemi ders yaz›l›mlar› ile derslerin işlenilme-

sinde dinamik olarak sağlanabilen al›şt›rma yap-

ma, problem çözme, tekrar, yanl›şlar› görebil-

me, geri dönme gibi işlemlerin öğrenme düzeyi-

ni olumlu yönde etkilediği gerek deneysel çal›ş-

malar sürecindeki gözlemlerden, gerekse verile-

rin sonuçlar›ndan aç›kça görülmüştür.

5. ÖNERİLER

Araşt›rma süresindeki izlenimler, gözlemler,

elde edilen sonuçlar ile diğer araşt›rmalar›n so-

nuçlar› ve literatüre dayanarak aşağ›daki öneri-

ler getirilmiştir. 

1. Milli Eğitim Bakanl›ğ›nca yürütülen Te-

mel Eğitimi Geliştirme Projesi, Milli Eği-

timi Geliştirme Projesi, Müfredat Labora-

tuvar Okullar›n›n yayg›nlaşt›r›lmas› gibi

çal›şmalar genişletilerek sürdürülmeli ve

bu süreçte okullar›n bilgisayar laboratu-

var ve donan›m olanaklar› geliştirilmeli-

dir. 

2. Çağdaş öğrenme ve öğretme kuramlar›n›n

ortaya koyduğu bilimsel yöntemi kullan-

ma, problem çözme, objektif düşünme,

doğru karar verme, öğrenmeyi öğrenme

gibi özellikleri öğrencilere kazand›rmada

ve 21. yüzy›l›n bireyi olarak geliştirmede

bilgisayar destekli öğretimin avantajlar›n-

dan yararlan›lmal›d›r. 

3. Araşt›rma kapsam›nda yapm›ş olduğu-

muz geniş taramada ülkemizde ne yaz›k

ki ders müfredatlar›na, bilgi teknolojileri-

nin özelliklerine ve öğretim ilkelerine

(canl›l›k, renk, simülasyon, oyunlaşt›rma

vb.) uygun ders yaz›l›mlar›n›n yeterince

olmad›ğ› gözlemlenmiştir. Bu nedenle

ders müfredatlar›na, bilgi teknolojilerinin

özelliklerine ve öğretim ilkelerine uygun

ders yaz›l›mlar›n›n haz›rlanmas› ve bu sü-

reçte Üniversiteler ile Milli Eğitim Ba-

kanl›ğ›’n›n koordineli çal›şmas› önemli

bulunmaktad›r. 

4. Bilgi teknolojilerinin eğitimde kullan›l-

mas›nda okul yöneticilerinin ve öğret-

menlerin hizmet içi eğitimi önem taş›-

maktad›r. Bu nedenle eğitimde teknoloji

kullan›m›na ilişkin hizmet içi eğitim



programlar›n›n yayg›nlaşt›r›lmas› faydal›

olacakt›r. 

5. Bilgisayar eğitimde amaç olarak değil öğ-

retmene ve öğrenciye öğretimi destekleyi-

ci bir araç olarak görülmelidir. 

6. Bilgisayar destekli öğretimin etkileri ile

ilgili araşt›rmalar kapsam ve süre olarak

k›s›tl› kalm›şt›r. Bu nedenle uzun döneme

ve bir çok derslere dönük olarak genişle-

tilmiş araşt›rmalara ihtiyaç duyulmakta-

d›r. 

KAYNAKLAR

Akkoyunlu, B. (1993). Bilgi teknolojisi ve eğitim. Eğitim-
de Bilgi Teknolojileri Seminer Notlar›. Ankara:

MEB, Bilgisayar Hizmetleri Müdürlüğü EBİT Da-

ire Başkanl›ğ› Yay›nlar›.

Aksoy, M.E. (1989). Bilgisayar kursundan geçen öğret-
menlerin bir eğitim arac› olarak bilgisayara ilişkin
tutumlar›. Yay›mlanmam›ş Doktora Tezi, Ankara

Üniversitesi, Ankara. 

Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: An› Yay›nc›-

l›k.

Alkan, C. ve Teker, N. (1992). Programl› öğretim, değişik
teknolojiler ve Türkiye’deki uygulama. Ankara:

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay›nlar›,

No.169. 

Arseven, A. (1986). Bilgisayar destekli öğretim. TED Bi-

rinci Bilgisayar Eğitimi Toplant›s›, Ankara, s. 63-

69. 

Bayraktar, E. (1988). Bilgisayar destekli matematik öğreti-
mi. Yay›mlanmam›ş  Doktora Tezi, Ankara Üni-

versitesi, Ankara.

Demirel, Ö. (2000). Kuramdan uygulamaya eğitimde prog-
ram geliştirme, (3.bask›). Ankara, Pegem A. Ya-

y›nlar›. 

Gürol, M. (1990). Eğitim arac› olarak bilgisayar ilişkin öğ-
retmen görüş ve tutumlar›. Yay›mlanmam›ş Yük-

sek Lisans Tezi, F›rat Üniversitesi, Elaz›ğ.

İbiş, M. (1999). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin
öğrenci başar›s›na etkisi. Yay›mlanmam›ş Yüksek

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

1Kirnik, G. (1988). 7. S›n›f düzeyinde denklemler konusu-
nun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönte-
mi ile geleneksel yöntemin öğrenci başar›s›na etki-
leri. Yay›nlanmam›ş Yüksek Lisans Tezi, Hacette-

pe Üniversitesi, Ankara.

Öztürel, L. (1987). Bilgisayarla öğretimin matematik erişi-
sine etkisi. Yay›mlanmam›ş Yüksek Lisans Tezi,

Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Seniş, F. (1993). Aç›köğretimde eğitsel iletişim ortam› ola-
rak bilgisayar: Akademik dan›şmanl›k sistemi için
bir bilgisayar destekli eğitim modeli. Eskisehir:

Anadolu Üniv. BDE Birimi.

Yoldaş, C. (2002) 8. S›n›f fen bilgisi dersi canl›larda çoğal-
ma ve kal›t›m ünitesinin öğretimde bilgisayar des-
tekli öğretim yöntemi ile geleneksel yöntemin öğ-
renci başar›s›na etkileri. Yay›mlanmam›ş Yüksek

Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

158 Nilgün Yenice - Şenay Sümer - Hasan Can Oktaylar - Elif Erbil J. of

Ed 24[


