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BB‹‹LLGG‹‹SSAAYYAARR DDEESSTTEEKKLL‹‹ BB‹‹YYOOLLOOJJ‹‹ ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM‹‹NN‹‹NN
ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹ BBAAfifiAARRIISSIINNAA EETTKK‹‹SS‹‹

FFiilliizz AARRIIKKAANN**

MMuussttaaffaa AAYYDDOO⁄⁄DDUU****

MMuussttaaffaa DDOO⁄⁄RRUU******

MMuuhhaammmmeett UUfifiAAKK********

ÖÖzzeett

Bu araflt›rma, Biyoloji  ö¤retiminde bilgisayar›n; ders sunu (canland›r-
ma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›flt›rma-tekrar, problem çözme ve de-
¤erlendirme arac› olarak kullan›m›n›n, geleneksel metotlara göre ö¤renci bafla-
r›s›na etkisini belirlemek amac›yla gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmada ön-son test
gruplu model uygulanm›fl ve deneysel alanda gerçeklefltirilmifltir. Denekler,
Anadolu Lisesi 9. s›n›f ö¤rencilerinden oluflturulmufltur. Araflt›rma 2001 - 2002
y›l›n›n I. Döneminde  gerçeklefltirilmifltir. Uygulamada kontrol grubuna, Nük-
leik  asitler konusu, geleneksel metotlar kullan›larak ifllenmifl, deney grubuna
ise bilgisayar destekli ö¤retim metodu kullan›larak Nükleik asitler konusu ifl-
lenmifltir. Uygulama bitiminde gruplara sontest uygulanm›flt›r. Son test uygu-
lanmas›ndan sonra gruplara kal›c›l›k testi uygulanm›flt›r. Testlerin uygulanma-
s›ndan elde edilen verilerin analizi ile ulafl›lan sonuçlar flunlard›r: Bilgisayar›n
ders sunusu (canland›rma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›flt›rma-tekrar,
problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak kullan›ld›¤› uygulama, gelenek-
sel metotlann kullan›ld›¤› uygulamaya göre ö¤renci baflar›s›n› ve ö¤renmede
kal›c›l›¤› sa¤lamada daha etkili olmufltur.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Bilgisayar destekli ö¤retim, Biyoloji ö¤retimi, nükle-
ik asitler

GGiirriiflfl

Süratle geliflen teknolojinin beraberinde getirdi¤i bilgi patlamas›, yaflad›¤›m›z
ça¤›n en belirgin özelli¤i olmufltur. Geliflen ve de¤iflen dünyam›zda ö¤renme ortam›-
n› etkin k›lmak ve 21. yüzy›l›n bireylerini yetifltirmek için gösterdikleri u¤raflta ö¤re-
tim teknolojisinin yeri ve önemi oldukça büyüktür. Toplumlar›n gelifliminde e¤itim
en önde yer al›r. 

Günümüzde insan yaflam›nda etkili hale gelen teknoloji do¤al olarak e¤itimi
de etkilemektedir. Bu nedenle teknolojik imkanlar›n ö¤renme-ö¤retme süreçlerinde
gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktad›r. E¤itimde teknolojik olanaklardan en
genifl anlamda yararlanabilmek, insan davran›fllar›n›n analize dayal› bir disiplin ola-
rak geliflen e¤itim teknolojisiyle mümkündür (Alkan, 1997, 51-52). 
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E¤itim teknolojisi; daha verimli bir ö¤retme-ö¤renme sa¤layabilmek için dav-
ran›fl bilimleri ile iletiflim alan›ndaki araflt›rma bulgular›na dayal› olarak,  insan gücü
ve insan gücü d›fl› kaynaklar›n tümünden yararlanarak ö¤retme-ö¤renme süreçlerini
sistematik biçimde tasarlama, uygulama, de¤erlendirme ve gelifltirmeyi esas alan bir
e¤itim bilimidir (Eisele ve Eisele, 1994, 2-3). 

Bugün bilgisayar, özellikle geliflmifl ülkelerde e¤itimdeki yerini kabul ettirmifl,
art›k bilgisayar›n etkinli¤i de¤il “bilgisayar nas›l verimli kullan›l›r?” sorusu araflt›r›l-
maya bafllanm›flt›r. Maliyeti yüksek olan  bilgisayar Destekli Ö¤retim Projesine yöne-
lik, gelecekte baz›, sorunlar›n ç›kmas›n› önlemek için bugünden yap›lacak bilimsel,
araflt›rmalar›n daha etkili olaca¤› kuflkusuzdur Bilgisayar Destekli Ö¤retim yönte-
miyle ilgili yeni uygulama sonuçlar›n›n araflt›r›lmas› büyük yarar sa¤layacakt›r.

11..11.. BBiillggiissaayyaarr DDeesstteekkllii ÖÖ¤¤rreettiimm

E¤itsel çevrede teknoloji kullan›m› yeni bir kavram de¤ildir. Tepegöz, projek-
törler, film gösterme makineleri ve video kaydediciler teknolojik cihazlard›r. Her bi-
ri yayg›n olarak ö¤retilen derse yard›mc› olmak üzere benimsenmifltir. Bununla bir-
likte e¤itsel düzenlemelerde hiçbir cihaz bilgisayar kadar çeflitli uygulamalara sahip
de¤ildir. Gücü ve göze çarpan yaz›l›m deste¤i sayesinde s›n›fta en önemli e¤itsel araç
olma potansiyeline sahiptir. E¤itimciler, ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin üretkenli¤inin
gelifltirilmesi için bilgisayarlar›n çok güçlü bir ayg›t oldu¤unu giderek artan bir flekil-
de görüyorlar ve e¤itim-ö¤retim ifllemlerinde bir devrim yapabilme yetene¤i oldu¤u-
nu belirtiyorlar (Becker, 1991, 385).

Günümüzde en etkili iletiflim ve bireysel ö¤retim arac› olarak nitelendirilen
bilgisayarlar›n, donan›m bak›m›ndan boyutlar›n›n küçülmesine karfl›l›k, bellek kapa-
siteleri, ifllevleri artmakta ve çeflitleri ço¤almaktad›r. Yaz›l›m bak›m›ndan ise, sistem
yaz›l›m› alan›nda büyük geliflmeler kaydedilmekte ve kullan›m kolayl›¤› sa¤lanmak-
tad›r. E¤itim alan›nda araflt›rma, yönetim, rehberlik, ölçme-de¤erlendirme ve ö¤ret-
me-ö¤renme süreçlerinde yararlan›lan bilgisayar (H›zal, 1989, 26) ö¤renciye,  ö¤ret-
mene, e¤itim kurumlar›na ve e¤itim sistemine pek çok yararlar sa¤lamaktad›r.

Bilgisayarlardan ö¤retme-ö¤renme süreçlerinde yararlanma biçimlerindeki en
yayg›n olan› bilgisayar destekli ö¤retimdir. Bilgisayar destekli ö¤retimde bilgisayar;
bir ö¤retim arac› ve ö¤renmenin meydana geldi¤i bir ortam olarak kullan›lmaktad›r.
Bilgisayar destekli ö¤retim; “bilgisayar›n ders içeriklerini do¤rudan sunma, baflka
yöntemlerle ö¤renilenleri tekrar etme, problem çözme, al›flt›rmalar yapma ve benze-
ri etkinliklerde araç olarak kullan›lmas›n› esas alan e¤itim teknolojisi ö¤retme-ö¤ren-
me sistemi” olarak tan›mlanmaktad›r (Alessi ve Troppil, 1985, 60; Moersch, 1987, 1;
H›zal, 1991 , 79).

Bilgisayar destekli ö¤retimde bilgisayar, ö¤retim sürecine seçenek olarak de¤il,
sistemi tamamlay›c›, sistemi güçlendirici bir ö¤e olarak girmektedir. Bu tür kullan›m-
da bilgisayar, ö¤retim sisteminde kitap, arkadafl, ö¤retmen gibi di¤er ö¤elerle bütün-
leflerek, onlar›n zor fakat zorunlu birçok görevini üstlenerek destek olmaktad›r (Keser,
1988, 89; Günefl, 1991, 10; Demirel, 1994, 73; Taflç›, 1993, 11; Numano¤lu, 1990, 13).

Bilgisayar Destekli Ö¤retim için gerekli ö¤elere bak›ld›¤›nda, donan›m, yaz›-
l›m, laboratuvar, ö¤retmen e¤itimi, yard›mc› personel e¤itimi gibi birçok unsuru içer-
di¤i görülmektedir. Bu ö¤eler içerisinde en fazla dikkati çeken, ders yaz›l›m› olarak
kabul edilmekte ve hatta Bilgisayar Destekli Ö¤retimin baflar›s›n›n ders yaz›l›m›n›n
etkinli¤i ile do¤rudan orant›l› oldu¤u ileri sürülmektedir (Keser, 1988, 105; Numa-
no¤lu, 1990, 13; fienifl, 1991, 183; Shelley ve Hunt, 1984, 164; Bitter ve Camuse, 1984,

                       



64). Bilgisayar Destekli Ö¤retim sürecini etkileyen ya da etkiledi¤i  düflünülen de¤ifl-
kenlere bak›ld›¤›nda; ö¤renci motivasyonu, yenilik, etkileflim, bireysel ö¤renme fark-
l›l›klar›, ders yaz›l›mlar›n›n türü, kapsam›, niteli¤i, ö¤retmenlerin Bilgisayar Destekli
Ö¤retimi alg›lama biçimi, tutumu, beklentisi, de¤iflen rolü, ders yaz›l›m›n›n e¤itim
program ile bütünlefltirilmesi, Bilgisayar Destekli Ö¤retim uygulamas›n›n okul için-
de yürütülme biçimi gibi çeflitli de¤iflkenleri kapsad›¤› ileri sürülmektedir (Aflkar,
1991, 174).

11..22.. BBiillggiissaayyaarr DDeesstteekkllii ÖÖ¤¤rreettiimm’’iinn AAmmaaççllaarr››

BDÖ yönteminde bilgisayar›n temel amac›,  materyalleri ya da bilgiyi en iyi fle-
kilde kullanmada ö¤renciye ve ö¤retim sürecine yard›m etmektir

BBDDÖÖ aammaaççllaarr›› flfluunnllaarrdd››rr (Barker ve Yeates, 1985, 27);
1) Geleneksel ö¤retim yöntemlerini daha etkili hale getirmek.

2) Ö¤renme sürecini h›zland›rmak. 

3) Zengin bir materyal sa¤lamak.

4) Ucuz ve etkili ö¤retimi gerçeklefltirmek.

5) Gereksinmeye dayal› ö¤retimi gerçeklefltirmek.

6) Telafi edici ö¤retimi sa¤lamak.

7) Ö¤retimde sürekli olarak niteli¤in artmas›n› sa¤lamak.

8) Bireysel ö¤retimi gerçeklefltirmek.

1998’de Uluslararas› Bilgi ‹flleme Federasyonu’nun (IFTP) çal›flma grubu yap›-
lan araflt›rmalar sonucunda bu maddelere, e¤itimde bilgisayar kullan›m›na iliflkin
afla¤›daki nedenler eklenmifltir:

1) Ö¤renme becerisine katk›da bulunmak

2) Birçok aceminin bafll›ca zay›fl›¤› olan çözümleme ve mant›kl› düflünme ek-
sikli¤ini vurgulamak. 

3) E¤itsel reformu teflvik etmek (Dodrick ve Wagne, 1993, 111-112). 

Hickey (1993, 219-228) ise yapt›¤› çal›flmada bunlara katk› olarak flu konulara
de¤inmifltir:

– Çeflitli duyular›n kullan›m›yla ö¤rencilerin ö¤renmesine yard›m etmek.
– Konular›n genifl erimli bir incelemesini mümkün k›lmak.
– Ö¤rencilere kendi h›zlar›nda ö¤renmeye olanak vermek.
– Ö¤rencilere “hat›rlama” yan›tlar›nda yard›m etmek.
– Anl›k geri bildirim (feed back) vermek.
– Ö¤renmeyi pekifltirmek. 
– Pratik ve zenginlefltirme sa¤lamak 
– Al›flt›rmay› daha anlaml› yapmak.

Yukar›da aç›klanan amaçlar› bilgisayar›n, s›n›flarda bir üretkenlik arac›, ö¤-
renme-ö¤retme süreçlerinin ö¤renci merkezli olarak düzenlendi¤i ö¤retim sistemini
tamamlay›c› ve güçlendirici olarak kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Bunun üzerine e¤i-
timciler, s›n›fta bilgisayar kullan›lmas› gereklili¤i üzerindeki tart›flmay› b›rakt›lar ve
dikkatlerini bilgisayarlar›n e¤itsel çevrede nas›l daha etkili kullan›labilece¤i sorusuna
çevirmifllerdir (LIoyd ve Gressord, 1984, 67-77).
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11..33.. BBiillggiissaayyaarr DDeesstteekkllii ÖÖ¤¤rreettiimm’’ddee ÖÖ¤¤rreettmmeenniinn RRoollüü

Bilgisayar›n sadece ö¤renciler üzerinde de¤il, ö¤retmenin rolü üzerinde de bir
etkisi vard›r. En az›ndan ö¤retmenler, bilgisayar›n nas›l ve ne zaman kullan›lmas› ge-
rekti¤i konular›nda karar vermekle karfl› karfl›ya b›rak›lmaktad›rlar (Mc Gregor, 1985,
10). Bilgisayar destekli ö¤retimde, ö¤retimi gerçeklefltiren olarak sadece e¤itim yaz›-
l›m›n› düflünmek yanl›flt›r. Bu ortamdaki ö¤retmenler de, ö¤retim hedeflerine ulafl-
mada ö¤renmenin kat›l›mc›lar›d›rlar (Ryba ve Anderson, 1990, 1 I). Bu nedenle her
yeni ö¤retim materyalinde oldu¤u gibi, ö¤retmen bilgisayardaki ö¤retim yaz›l›m›n›
nas›l kullanaca¤›n› bilmek zorundad›r. Bu süreçte iki ana bölüm vard›r. 

Bunlar yaz›l›m›n iflleyiflini ö¤renme ve yaz›l›m›n ö¤renmeye iliflkin hedef dav-
ran›fllar›n› analiz etmektir. Bilgisayar destekli ö¤retimde “ö¤retim” ifllemi genellikle
ihmal edilir. Çünkü hâlâ birçok insan ö¤retme-ö¤renme sürecinin yaz›l›m taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤ine inanmaktad›r. Oysa ö¤retmeni n bilgisayar destekli ö¤retim içeri-
sinde rolü azalmaz,  aksine geleneksel ö¤retim yöntemlerine oranla daha fazla artar.
Carleer ve Doomekamp, bilgisayar destekli ö¤retimde iki temel noktadan biri olarak,
bilgisayar “ ders yaz›l›m›n›n yan› s›ra ö¤retmenin de rolü oldu¤unu belirtmektedir-
ler (Carleer ve Doornekamp, 1990, 4). Bilgisayar destekli ö¤retimde ö¤retmenin rolü
alt› ana bafll›kta toplanmaktad›r (Ryba ve Anderson, 1990, 11; Hass, 1990, 9). Bunlar
planlay›c›l›k, yöneticilik, kolaylaflt›r›c›l›k, dan›flmanl›k, kat›l›mc›l›k ve model olmad›r.

22.. MMeettooddoolloojjii 

22..11.. PPrroobblleemm

Biyoloji dersinin ö¤retiminde geleneksel yöntemlere göre, Bilgisayar Destekli
Ö¤retim uygulamalar›n›n, bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu animas-
yon), etkileflimli al›flt›rma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak kul-
lanma biçiminin ö¤renci baflar›s›na ve ö¤renmenin kal›c›l›¤›na etkisi nedir?

22..11..11 AAlltt PPrroobblleemmlleerr

1- Bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli
al›flt›rma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli
Ö¤retim uygulamas› yap›lan deney grubu ö¤rencilerinin biyoloji baflar› düzeyleri ile
geleneksel yöntemlerin uygulanmas› yap›lan kontrol grubu ö¤rencilerinin biyoloji
baflar› düzeyler düzeyleri aras›nda ilk grup lehine anlaml› fark var m›d›r?

2- Bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›fl-
t›rma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli Ö¤re-
tim uygulamas› yap›lan deney grubu ö¤rencilerinin ö¤renmede kal›c›l›k göstermele-
ri ile geleneksel yöntemlerin kullan›ld›¤› kontrol grubu ö¤rencilerinin ö¤renmede ka-
l›c›l›k göstermeleri aras›nda ilk grup lehine anlaml› fark var m›d›r?

22..22.. AArraaflfltt››rrmmaa MMooddeellii

Biyoloji Ö¤retiminde, Bilgisayar Destekli Ö¤retimin, ö¤rencilerin baflar› dü-
zeylerine ve ö¤renmenin kal›c›l›¤›na etkisini s›namaya yönelik bu araflt›rmada gerçek
deneme modeli,  ön-son test kontrol gruplu model uygulanm›flt›r. Buna göre yans›z
atama ile oluflturulmufl iki grup yap›lm›flt›r. Bunlardan biri deney, di¤eri kontrol gru-
bu olarak kullan›l›r. 

22..33.. DDeenneekklleerr

Bu araflt›rmaya, Kocaeli ili, Kand›ra ilçesi, Kand›ra Anadolu Lisesindeki 9. s›-
n›fa devam eden, Biyoloji dersini ayn› ö¤retmenden alan, 9/A, 9/B ve 9/C s›n›flar›n-
dan, 60 adet ö¤renci kat›lm›flt›r. 

BBiillggiissaayyaarr DDeesstteekkllii BBiiyyoolloojjii ÖÖ¤¤rreettiimmiinniinn ÖÖ¤¤rreennccii BBaaflflaarr››ss››nnaa EEttkkiissii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006118800

                                          



Araflt›rmaya kat›lan denek ö¤rencilerin seçiminden önce, lisenin Biyoloji der-
sine giren tek ö¤retmen oldu¤u için, ö¤retmen de¤iflkeni kontrol alt›na al›nm›flt›r.

22..44.. VVeerrii TTooppllaammaa AArraaççllaarr››

Araflt›rmada kuramsal boyutun oluflturulmas› s›ras›nda yerli ve yabanc› kay-
naklardan yararlanman›n yan› s›ra, konu alan› uzmanlar›n›n görüfllerinden de yarar-
lan›lm›flt›r.

Araflt›rmada deney grubunda kullan›lacak bilgisayar ders yaz›l›m› seçilmifl,
ayr›ca ö¤renci baflar›s›n› ölçmek amac› ile akademik baflar› testi, hem de kal›c›l›k tes-
ti olarak kullan›lan test gelifltirilmifltir.

Araflt›rmada kullan›lacak veriler, baflar› ve kal›c›l›k testlerinde puanlar ve ver-
dikleri yan›tlardan elde edilmifltir.

22..44..11 KKoonnuu BBaaflflaarr›› TTeessttii

Deneysel nitelikteki bu araflt›rmada, ö¤retimi yap›lan “nükleik asitler” konu-
su, Biyoloji dersinin di¤er üniteleri aras›ndan seçildikten sonra bu ünite ile ilgili ko-
nu baflar› testi ve ö¤renmede kal›c›l›k testi gelifltirilmifltir. Bu ölçme araçlar›n› gelifltir-
mek için öncelikle nükleik asitler konusunun amaç ve davran›fllar› gözden geçirilmifl,
analizi yap›lm›flt›r. Bu davran›flsal amaçlar do¤rultusunda her bir test için nükleik
asitler konusu ile ilgili 20 test maddesi gelifltirilmifltir. Çeflitli bilgi, beceri ve yetenek-
lerin ölçülmesine olanak vermeleri, objektif olarak puan alabilmeleri ve az zamanda
çok soru sorulmas›n› sa¤lamalar› aç›s›ndan, her e¤itim basama¤›nda uygulanabilme-
leri (Turgut, 1977, 97-98) gibi nedenlerle bu test maddeleri çoktan seçmeli olarak ha-
z›rlanm›flt›r.

Yap›lan hesaplamalar sonucunda; baflar› testin güvenilirlik katsay›s› 0,80; ka-
l›c›l›k testinin güvenilirlik katsay›s› da 0,68 olarak bulunmufltur. Grup karfl›laflt›r›lma-
s›nda kullan›lmak üzere haz›rlanan testlerin güvenilirliklerinin 0,60 - 0,80 aras›nda
olabilece¤i belirtilmektedir (Özçelik, 1989, 117). Ölçme arac›n›n güvenilirlik derecesi,
araflt›rmac› taraf›ndan istenilen düzeyde ve yeterli kabul edilmifltir.Uygulamada kul-
lan›lan yaz›l›m SEB‹T E¤itim ve Bilgi Teknolojileri A.fi. taraf›ndan haz›rlanan 9. S›n›f-
Biyoloji konular›ndan haz›rlanm›fl e¤itim gereçlerindendir .

PPrrooggrraammddaa öö¤¤rreettiimm iiççiinn iizzlleenneenn ss››rraa flflööyylleeddiirr::

Konunun tüm bölümleri kavram haritas› ile tan›t›l›r.

Konular parça parça sunulur. Ö¤renci istedi¤inden bafllar.

Konu animasyonlar ve sesli anlat›mla ifllenir.

Konu ifllendikten sonra etkileflimli al›flt›rmalar ve örnek soru çözümü yap›l›r.

Anlafl›lamayan konular tekrar tekrar gözden geçirilebilir.

Tüm ünite ifllendikten sonra deneme s›navlar›na geçilir.

Deneme s›nav sonuçlar› de¤erlendirilir.

De¤erlendirme sonucu yanl›fl cevapland›r›lan konular tekrar gözden geçirilir.

22..55.. VVeerriilleerriinn ÇÇöözzüümmüü

Deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test  uygulamalar›na ait veriler el-
de edildikten sonra her iki gruptaki ö¤rencilerin ön-test ve son-test puanlar›n›n arit-
metik ortalamalar› aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤›n› anlamak amac›yla,  “t-
testi” kullan›lm›flt›r.
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Deney ve kontrol gruplar›n›n kal›c›l›k testinden ald›klar› puanlar›n aritmetik
ortalamalar› aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤›, tek yönlü iki ba¤›ms›z ortalama
aras›ndaki fark için “t testi” ile analiz edilmifltir. T testi iki grup aras›ndaki perfor-
mans fark›n›n anlaml› olup olmad›¤›n›  test etmede  yayg›n olarak kullan›l›r. Deney-
sel durumlar›n ço¤unda, denekler iki gruba ayr›l›rlar; gruplardan biri deney, di¤eri
kontrol grubudur. Ba¤›ms›z de¤iflken deney grubuna uygulan›r, daha sonra da, de-
¤iflkenin etkisi, iki grubun sonuçlar› karfl›laflt›r›larak analiz edilir (Kintz ve Bruning,
1993, 25). 

33.. BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr

BBiirriinnccii AAlltt PPrroobblleemmee ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr 

Bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›flt›r-
ma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli Ö¤retim
uygulamas› yap›lan deney grubunda bulunan ö¤rencilerin ön-test ve son-test puan-
lar›n›n aritmetik ortalamas›yla, geleneksel yöntemlerin uygulamas› yap›lan kontrol
grubunda bulunan ö¤rencilerin ön-test ve son-test puanlar›n›n aritmetik ortalamala-
r›n›n aras›ndaki fark›n anlaml› olup olmad›¤›na iliflkin bulgular gösterilmifltir. 

TTaabblloo 11.. Gruplar›n Biyoloji  Baflar› ön-test Puanlar›na ‹liflkin Bulgular

Gruplar Denek say›s› Aritmetik Standart Ortalamalar›n 
N Ortalama ( X ) Sapma Standart Sapmas›

Deney Grubu 30 4,7000 0,4661 8,510
Kontrol Grubu 30 4,6667 0,4795 8,754

Tablo-1’ de anlafl›ld›¤› gibi deney grubu ile kontrol grubunun aritmetik orta-
lamas› aras›ndaki fark›n 0,0333 oldu¤u görülmektedir. Bu fark›n anlaml› olup olma-
d›¤›n› s›namak amac›yla  ‘t-testi” uygulanm›fl ve bununla ilgili sonuçlar Tablo-2’de
verilmifltir

TTaabblloo  22.. Gruplar›n Biyoloji  Baflar› ön-test Puanlar›na ‹liflkin “t-testi” Analizi

Varyans Eflitli¤inin Ortalama Eflitli¤in
Analiz Edilmesi Test Edilmesi

F Sig. T Df P x1 - x2 S1 – S2

H0=G1
2 = G2

2 0,297 0,588 0,273 58 0,786 3,333 0,1221

H1=G1
2 = G2

2 0,273 57,95 0,786 3,333 0,1221

Tablo 2’deki t-testi sonuçlar›na bak›ld›¤›nda 0,273 olarak hesaplanan t de¤eri
58 serbestlik derecesinin, 0,01 anlaml›l›k düzeyinde t tablo de¤eri olan 2,660 de¤erin-
den oldukça küçüktür. Bu sonuç deney ve kontrol gruplar›n›n ön test puanlar› aras›n-
da anlaml› bir fark olmad›¤›n› gösterir. 
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TTaabblloo 33.. Gruplar›n Biyoloji  Baflar› Son-test Puanlar›na ‹liflkin Bulgular

Gruplar Denek say›s› Aritmetik Standart Ortalamalar›n 
N Ortalama ( X ) Sapma Standart Sapmas›

Deney Grubu 30 12.5000 2.8618 0.5225
Kontrol Grubu 30 8.7000 1.8223 0.3327

Tablo-3’te anlafl›ld›¤› gibi deney grubu ile kontrol grubunun aritmetik ortala-
mas› aras›ndaki fark›n 3,8 oldu¤u görülmektedir. Bu fark›n anlaml› olup olmad›¤›n›
s›namak amac›yla  ‘t-testi” uygulanm›fl ve bununla ilgili sonuçlar Tablo-4’te verilmifl-
tir.

TTaabblloo 44.. Gruplar›n Biyoloji  Baflar› Son-test Puanlar›na ‹liflkin “t-testi” Analizi

Varyans Eflitli¤inin Ortalama Eflitli¤in
Analiz Edilmesi Test Edilmesi

F Sig. T Df P x1 - x2 S1 – S2

H0=G1
2 = G2

2 7.353 0,008 6.135 58 0 3,8 0,6194

H1=G1
2 = G2

2 6.135 49.197 0 3,8 0,6194

Tablo 4’teki t-testi sonuçlar›na bak›ld›¤›nda 6,135 olarak hesaplanan t de¤eri
58 serbestlik derecesinin, 0,01 anlaml›l›k düzeyinde t tablo de¤eri olan 2,390 de¤erin-
den büyüktür. Bu sonuç deney ve kontrol gruplar›n›n son test puanlar› aras›nda an-
laml› bir fark oldu¤unu gösterir.

‹‹kkiinnccii AAlltt PPrroobblleemmee ‹‹lliiflflkkiinn BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr

Bilgisayar›n; ders sunu (can1and›r›na, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›fl-
t›rma; tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli Ö¤re-
tim uygulamas› yap›lan deney grubunda bulunan ö¤rencilerin ö¤renmede kal›c›l›k
puanlar›na iliflkin bulgular.

TTaabblloo 55.. Gruplar›n Ö¤renmede Kal›c›l›k Puanlar›na ‹liflkin Bulgular

Gruplar Denek say›s› Aritmetik Standart Ortalamalar›n 
N Ortalama ( X ) Sapma Standart Sapmas›

Deney Grubu 30 11,2667 2,2118 0,4038
Kontrol Grubu 30 7,8667 2,2854 0,4173

Tablo 5’ten de  anlafl›ld›¤› gibi deney grubu ile kontrol grubunun aritmetik or-
talamas› aras›ndaki fark›n 3,4 oldu¤u görülmektedir. Bu fark›n anlaml› olup olmad›-
¤›n› s›namak amac›yla “ t- testi” uygulanm›fl ve bununla ilgili sonuçlar tablo 6’da ve-
rilmifltir.
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TTaabblloo 66.. Gruplar›n Ö¤renmede Kal›c›l›k Puanlar›na ‹liflkin T-testi Analizi

Varyans Eflitli¤inin Ortalama Eflitli¤in
Analiz Edilmesi Test Edilmesi

F Sig. T Df P x1 - x2 S1 – S2

H0=G1
2 = G2

2 0,000 0,990 5,855 58 0 3,4 0,5807

H1=G1
2 = G2

2 5,855 57,938 0 3,4 0,5807

Bu fark›n anlaml› olup olmad›¤›  “t- testi” ile s›nand›¤›nda t=5,855 bulunmufl-
tur. Bu de¤er 58 serbestlik derecesinin 0,01 anlaml›l›k düzeyindeki t tablo de¤eri olan
2,390’dan büyüktür. Yani gruplar aras›ndaki fark anlaml›d›r. 

44.. SSoonnuuçç 

Araflt›rmada elde edilen bafll›ca sonuçlar flunlard›r:

1- Bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu animasyon), etkileflimli al›fl-
t›rma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli Ö¤re-
tim  uygulamas›yla yap›lan deney grubundaki ö¤rencilerin Biyoloji  baflar› düzeyleri
ile  geleneksel yöntemlerin uygulanmas› yap›lan kontrol grubu baflar› düzeyleri ara-
s›nda deney grubu lehine anlaml› fark oldu¤u görülmüfltür. 

2- Bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, boyutlu animasyon) al›flt›rma-tekrar,
problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak Bilgisayar Destekli Ö¤retim uygulama-
s› yap›lan deney grubundaki ö¤rencilerin ö¤renmede kal›c›l›k ile geleneksel yöntem-
lerin kullan›ld›¤› kontrol grubundaki ö¤rencilerin ö¤renmede kal›c›l›k göstermeleri
aras›ndaki deney grubu lehine anlaml› bir oldu¤u görülmüfltür.

Literatürde bulunan çal›flmalarda bilgisayar›n kullan›m›n› desteklenmektedir.

E¤itim alan›ndaki ö¤renci say›s›n›n h›zla artmas›, ö¤retmen / ö¤renci oranla-
mas›nda ortaya ç›kan, ö¤retmen yetersizli¤i ve bireylere ö¤retilmesi gereken  bilgi
miktar›n›n h›zla artmas› sonucu, içeri¤in daha karmafl›k bir hale gelmesi gibi sorun-
lar ortaya ç›km›flt›r. Buna karfl› e¤itime olan talep sürekli artm›fl, bireylerin e¤itim ola-
naklar›ndan daha fazla yararlanma istekleri, bireysel ö¤retimi önemli hale getirmifl-
tir. ‹flte gerek bilgisayara, gerekse e¤itime iliflkin olarak belirtilen bu gibi nedenlerden
dolay›, bilgisayar›n e¤itimde kullan›m› zorunlu hale gelmifltir. Ayr›ca bilgisayar›n ö¤-
renciyi daha fazla güdülemesi, yaflam boyu e¤itimi desteklemesi, ö¤retim program-
lar›ndaki esnekli¤i artt›rmas› da, e¤itimde bilgisayar kullan›m›n›n gerekçesi olarak
ileri sürülmüfltür (Alkan, 1997; Gürol, 1990, 133; Arseven, 1986; Keser, 1988, 72).

Bir ders arac› olarak ifle koflulan bilgisayar, ö¤renciyle etkileflim aç›s›ndan
önemli olanaklar sa¤lamaktad›r. Bilgisayar›n bu özellikleri do¤ru kullan›ld›¤›nda ö¤-
rencinin ö¤renme sürecinde son derece etkin bir biçimde ve kendi bireysel tercih özel-
liklerine uygun olarak kat›l›m›n› sa¤layabilmektedir (fienifl, 1990, 63). 

Bilgisayarlar›n ö¤renme ifli, ifle koflulma fikrinin ortaya at›lmas›ndan bu yana
hep elefltiri konusu olan “bireyi mekaniklefltirme” tehlikesi her zamanki yapay ve
muhafazakar düflünceden baflka bir fley de¤ildir. Bireyin gereksinmelerinin dikkate
al›nmas›yla onun sadece biliflsel geliflimi de¤il duyuflsal geliflimi de düflünülmekte-
dir. Bireyler aras› iletiflim, etkileflim, yar›fl ve iflbirli¤i, bilgisayarl› ortamda yeni bo-
yutlar  kazan›yor. Etkileflilebilir  bir ortam olarak yaz›l›m, bireyi daha aktif k›labil-
mektedir (Akp›nar, 1999, 4-5).

                           



Bir e¤itim arac› olarak bilgisayarlar›n e¤itim aç›s›ndan üstün yönleri flunlard›r
(Keser, 1988, 73):

1- Etkileflimli bir araçt›r, ö¤renci bilgisayar karfl›s›nda denetim kullanmay› ö¤-
renir.

2- Büyük esnekli¤e sahiptir, etkin bir pekifltiricidir, sabr› sonsuzdur.
3- Yaz› tahtas›, ders kitab› kadar geneldir, Yaz›, çizim, grafik, say›, renk, ses vb.

çok çeflitli bildirim simgesini durgun ya da hareketli olarak kullanabilir.
4- Uygun flekilde haz›rlanm›fl her program› kullanabilir.
5- Ders yaz›l›mlar›nda çok de¤iflik sürprizlere yer verilerek e¤itimi zevkli ve

çekici hale getirebilir. 
6- Bireysel ve grup ö¤retiminde kullan›labilir. 
7- Programl› ö¤retimin dayand›¤› ilkelerin uygulanmas›na hizmet edebilir. 
8- Ö¤rencinin sorulara verdi¤i cevaplan kaydeden, istenildi¤i zaman sonuçla-

r› bildirebilen eflsiz bir s›nav arac›d›r ve soru üretebilmektedir.
55.. ÖÖnneerriilleerr
Gerçeklefltirilen bu araflt›rman›n ortaya koydu¤u bulgular ›fl›¤›nda flu öneriler

sunulmufltur:
1- Biyoloji  ö¤retiminde bilgisayar›n; ders sunu (canland›rma, 3 boyutlu ani-

masyon), etkileflimli al›flt›rma-tekrar, problem çözme ve de¤erlendirme arac› olarak
kullan›ld›¤› ö¤retim uygulamas›n›n gerçekleflmesiyle;

a) Ö¤rencilere etkili ve nitelikli bir ö¤retim sa¤lanabilir.
b) Ö¤retmenler, ö¤rencilerinin yeteneklerini de¤erlendirmeye daha fazla za-

man ay›r›r ve ö¤retmenin rutin ifllerden oluflan yükü azalt›l›p, onu daha çok ö¤reti-
me yöneltecek roller verilebilir.

c) Biyoloji  ö¤retiminde, ço¤u zaman yetersizliklerden dolay› kullan›lamayan
laboratuvar tekni¤i, benzetim yaklafl›mlar› ile daha ekonomik ve daha etkili bir  flekil-
de uygulanabilir.

d) Her ö¤renciye kendi ö¤renme h›z›nda ö¤renim sa¤lar.
e) Bilgisayar Destekli Ö¤retim ile çizim, resim, flekiller, animasyonlar, etkile-

flimli al›flt›rmalarla ö¤rencinin dersi dinlemede dikkat düzeyleri en yüksek seviyede
tutulabilir.

f) Ö¤rencilerin s›nav baflar› yüzdelerinin kayd› tutulabilir.
2- Bilgisayar Destekli Ö¤retim uygulamas›n›n ö¤renci baflar›s›n› ve ö¤renme-

nin kal›c›l›¤›n› s›namaya yönelik muhtelif konularda baflka deneysel araflt›rmalar›n
yap›lmas›nda yarar görülmektedir. Bunlar;

a) Di¤er derslerin ö¤retiminde Bilgisayar Destekli Ö¤retim uygulamas›n›n ö¤-
renci baflar›s› ve ö¤renmenin kal›c›l›¤› aç›s›ndan etkisi,

b) Biyoloji  ö¤retiminde geleneksel laboratuvar tekniklerine göre bilgisayarla-
r›n benzeflim yaklafl›mlar›n›n ö¤renci baflar›s›na ve ö¤renmede kal›c›l›¤›na etkinli¤i,

c) Bilgisayar Destekli Ö¤retimde cinsiyetin rolü,
d) Bilgisayar Destekli Ö¤retim uygulamas›nda yafl faktörünün etkinli¤i,
e) Bilgisayar Destekli Ö¤retimi daha ektin k›lmak için gelifltirilen ö¤retim me-

totlar›n›n etkinli¤i,
t) Okullarda bulunan bilgisayarlar›n ö¤retimde kullan›lma oran›,
g) Bilgisayar Destekli Ö¤retim üzerine ö¤retmenlerin görüflleri.
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TTHHEE EEFFFFEECCTT OOFF CCOOMMPPUUTTEERR AASSSS‹‹SSTTEEDD LLEEAARRNNIINNGG
SSTTUUDDEENNTTSS AACCHHIIEEVVMMEENNTT IINN BBIIOOLLOOGGYY EEDDUUCCAATTIIOONN

FFiilliizz AARRIIKKAANN**

MMuussttaaffaa AAYYDDOO⁄⁄DDUU****

MMuussttaaffaa DDOO⁄⁄RRUU******

MMuuhhaammmmeett UUfifiAAKK********

AAbbssttrraacctt

This study has been realized that, in the education of science, the using
of computer as a presentation of lesson, animation (3 dimensional), interactive
drilling problem solving and evaluoting tool to determine the effect of accomp-
lishment of student. ‹n the study, a first - final test grouped model is applied and
resticed in the experimentol field. Subjects of the experiment are formed from 9.
class students of  Anatolia High School. The study is realized during the first se-
mester of 2001-2002 years. ‹n the application topics of Nücleicacids are being gi-
ven to control group by using traditionol methods and to experiment group by
using computer aided education methods. later from the application of final test
a retentivity test is applied to both groups: The results of the analysis of the da-
tas obtained by application of tests are follows: The application is done by using
computer as a presentation of lesson, (demonstrastione, 3-dimensional animati-
on), interactive drilling-over again, problem solving and evaluating tool is mo-
re effective to provide student’s success and retentivity in the learning than app-
lication is done by using troditional methods.

KKeeyy WWoorrddss:: Computer assisted learning, biology education, nucleic
asids
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