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ÖÖzzeett

Bu çal›flmada Ortaö¤retim Co¤rafya dersinde kullan›lan iki farkl› ö¤re-
tim uygulamas›n›n baflar› de¤iflkenine etkileri araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rmada yar›-
deneysel desenin eflitlenmemifl kontrol gruplu modeli kullan›lm›flt›r. Araflt›rma-
ya 9. s›n›flardan seçilen 45 ö¤renci kat›lm›flt›r. Bunlardan biri deney (N=22), di-
¤eri kontrol (N=23) grubu olarak seçilmifltir. “Yer Yuvarla¤›” ünitesi deney gru-
buna bilgisayarla ö¤retilirken, kontrol grubuna geleneksel ö¤retim yöntemleriy-
le (anlat›m, soru-cevap, gösteri) ö¤retilmeye çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rmada ön ve son
testlerden elde edilen veriler t testi ile analiz edilmifltir. Ayn› zamanda araflt›r-
mada kullan›lan materyale iliflkin ö¤renci ve ö¤retmen görüfllerine ve uygulama
süresince araflt›rmac›n›n yapm›fl oldu¤u gözlemlere de yer verilmifltir. Sonuçlar,
“Yer Yuvarla¤›” ünitesinin ö¤retiminde kullan›lan iki farkl› ö¤retim uygulama-
s›n›n, ders baflar›s› üzerinde ayn› etkide bulundu¤unu ortaya koymufltur. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Co¤rafya ö¤retimi, geleneksel yöntem, bilgisayar
destekli ö¤retim

GGiirriiflfl

Günümüzün geliflmifl toplumlar› bilgi toplumu olma yolunda büyük bir h›zla
ilerlerken, bilgiye en k›sa yoldan eriflmenin planlar›n› yapmaktad›rlar. Hayat›m›z›n
her alan›na (sa¤l›k, savunma, iletiflim, ulafl›m v.s) egemen olmaya bafllayan teknoloji-
nin, köklü geleneklere sahip bir kurum da olsa e¤itim sistemimizin mevcut yap›s›n›
de¤iflime u¤ratmas› kaç›n›lmazd›. Bu de¤iflim, sürekli yenilenen bilginin h›z›na erifl-
mek, toplumsal ve bireysel ihtiyaçlara cevap verebilmek için, e¤itime bilimsel ve tek-
nolojik bir nitelik kazand›rmak ihtiyac›n› da beraberinde getirmifltir.

Tando¤an ve Alkan’a göre bilgisayar›n e¤itimde kullan›lmas›n›n sebebi; ö¤-
renci say›s›n›n h›zla ço¤almas›, bilgi miktar›n›n artmas›, ö¤retmen yetersizli¤i, birey-
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sel farkl›l›klar›n önem kazanmas›, h›zla de¤iflen beklentiler, okulun de¤iflen rolü gibi
nedenlerden do¤maktad›r (Tando¤an,1983,12; Alkan, 1998, 182). Bilgisayar destekli
ö¤retim programlar›n›n uygulan›fl›; araflt›rma ve tekrar, bire bir ö¤retim, problem
çözme ve benzetim programlar› olmak üzere dört çeflittir (Demirel, 2002, 171).

Bilgisayar destekli ö¤retimde, bilgisayar›n ö¤retme sürecine ö¤retmenin yeri-
ni alacak bir seçenek olarak de¤il sistemi tamamlay›c› güçlendirici bir araç olarak gir-
mesi esast›r. Bu ortamlar, ö¤rencileri etkili olarak güdülemekte ve ö¤rencilerde kal›c›
ö¤renmeler oluflturmaktad›r. Bu sayede ö¤renciler k›sa zamanda çok daha fazla bilgi-
yi etkili olarak ö¤renebilmektedirler (‹flman, 2003, 35). 

E¤itimde makine ile ö¤retim üzerinde inceleme çal›flmalar›n›n 1920’lerde
Pressey’in, daha sonra Skinner’in gelifltirdikleri ö¤retme makineleriyle bafllad›¤› ka-
bul edilmektedir. ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda Skinner yeni bir ö¤retme stratejisi ge-
lifltirmifl ve James Holland ile birlikte ö¤retme makinesini, derslerinde kullanm›fllar-
d›r (Alkan,1998, 183). ‹talya bilgisayar› e¤itim amac›yla kullanan ilk ülke olarak görü-
lür, fakat ‹talyanlardan on y›l sonra bilgisayar destekli e¤itime geçen ABD, bilgisayar
destekli ve bilgisayarla e¤itimde en önde gelen ülkelerden biridir (Baytekin, 2001,
152-153).

Ülkemizde Bilgisayar Destekli ö¤retim çal›flmalar›yla ilgili ilk ad›m›n Millî
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 1984 y›l›nda at›ld›¤›n› görmekteyiz. Bu amaçla MEB bün-
yesinde “Ortaö¤retimde Bilgisayar E¤itimi ‹htisas Komisyonu” kurulmufl ve BDE
Projesi uygulamaya konulmufltur (Yazar, 1998, 162).

Türkiye’nin Bilgisayar Destekli E¤itim projesini Türk E¤itim sisteminin mev-
cut durum ve ihtiyaçlar› dikkate al›nd›¤›nda, yürekli ve yerinde bir ad›m olarak de-
¤erlendiren Taflç› (1990, 89,92), e¤itime bilgisayar›n giriflini, sistemin biraz iyilefltiril-
mesinden ibaret olmay›p, köklü bir de¤iflim olarak görülmesi gerekti¤ini vurgula-
maktad›r. Köklü de¤ifliklikler, sanc›l› geçifl dönemlerinin ard›ndan gelirler. Geçifl dö-
nemlerinde verim genellikle düflük, sanc›lar ise yo¤un olur. Ancak bu dönemlerde
uygulanacak kararl› politikalar, çok daha genifl imkanlar› olan, çok daha verimli dö-
nemlere geçifli sa¤layabilir. Geçifl dönemlerinin süresini k›saltmak, araflt›rma-gelifltir-
me çal›flmalar›yla mümkün olur.

Genifl anlamda insanlar aras› iliflkileri inceleyen bir bilim alan› olarak sosyal
bilimlerin ö¤retimi mevcut uygulama biçimi ile gerek ça¤dafl olgular, gerek sosyo-po-
litik oluflumlar ve gerekse bilimsel ve teknolojik geliflmelerle uyumlu bir biçimde ele
al›nmamaktad›r. Bu alanda uygulanmakta olan ö¤retim modeli, ça¤dafl gereksinimle-
ri karfl›lamakta yetersizdir (Alkan, 1984, 3).

ABD ve Avrupa ülkelerinde Bilgisayar Destekli Co¤rafya Ö¤retimi ile ilgili
araflt›rma-gelifltirme ve uygulama çal›flmalar›, 1960’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru baflla-
t›lm›fl ve bu konuya büyük önem verilmifltir. Özellikle yüksekö¤retim ve ortaö¤retim
seviyesinde pek çok paket program gelifltirilmifl ve bu programlar co¤rafya ö¤reti-
minde yo¤un olarak kullan›lmaya bafllam›flt›r. Ö¤rencilere co¤rafyan›n sevdirilmesi
ve daha kolay bir flekilde kitaptaki bilgilerin co¤rafi ortamla ba¤daflt›r›labilmesinin
yollar›ndan biri “Bilgisayar Destekli Ö¤retim” dir. “Bilgisayar ortam›nda verilecek bir
co¤rafya e¤itimi, benzeflim ile ö¤retilme yoluna gidildi¤i taktirde daha kolay alg›la-
nabilmektedir. Bilgisayar ortam›nda ö¤renci, bütün co¤rafi olaylar› görsel olarak alg›-
lama imkan›na sahiptir. Dolay›s›yla ö¤rencilerin co¤rafya konular›n› ö¤renmede kar-
fl›laflt›klar› zorluklar ortadan kalkmaktad›r”(Sayhan, 1995, 243, 252).
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Ülkemizde ortaö¤retim co¤rafya derslerine yönelik bilgisayar programlar›n›n
mevcudu ve Bilgisayar Destekli Co¤rafya Ö¤retimi ile ilgili araflt›rmalar henüz yeter-
li düzeyde de¤ildir. Özellikle Sezer’in (2002) yapm›fl oldu¤u araflt›rma alanla ilgili
rehber olabilecek bir çal›flmad›r. Yurt içinde konuyla ilgili çal›flmalar›n özellikle mate-
matik e¤itimi, kimya e¤itimi, fen bilgisi ve yabanc› dil disiplinlerinde yo¤unlaflt›¤›
görülmektedir (Sulak, 2002; Akçay, 2002; Çevik, 2001; Gündüz, 2002; Aksöz, 2003;
Feyzio¤lu, 2002). Orta ö¤retim programlar›nda co¤rafya dersleri ö¤rencinin, çevresel,
kültürel, yerel ve küresel anlamda çevresini, ülkesini ve dünyay› tan›ma ve alg›lama-
s› aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle y›llard›r uygulanmakta olan gelenek-
sel ö¤retim yöntemleri sonucu; sorumlu, üretken, çevreye duyarl›, problem çözme be-
cerisine sahip bireyler yetifltirme hedefine ulaflamad›¤› düflünülen co¤rafya dersleri-
nin geleneksel otoritelere meydan okuyan teknolojik geliflmelere paralel bir de¤iflim
gösterecek flekilde tasarlan›p yürütülmesinin gerekli oldu¤u düflünülmektedir. 

11--AArraaflfltt››rrmmaann››nn  AAmmaacc››

Co¤rafya ö¤retiminde beklenen yarar›n sa¤lanmas›, özellikle; görsel, iflitsel,
sezgisel yöntemlerin birlikte kullan›lmas›na ba¤l›d›r (Do¤anay, 2002, 172). Bu araflt›r-
mada “Dünya ve Harita Bilgisi” adl› ö¤retim amaçl› yaz›l›m program› kullan›larak
gerçeklefltirilen bilgisayarl› ö¤retimle, geleneksel ö¤retimin, ö¤rencilerin baflar›lar›
üzerindeki etkilerini karfl›laflt›rmal› olarak de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r. Ayr›ca ye-
ni uygulamayla ilgili ö¤retmen ve ö¤renci görüflleri de de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.

22--AArraaflfltt››rrmmaann››nn  HHiippootteezzlleerrii

11--Bilgisayarla ö¤retimin uyguland›¤› deney grubunda, ön ve son baflar› testi
ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k vard›r.

22-- Geleneksel ö¤retim yöntemlerinin uyguland›¤› kontrol  grubunda, ön ve
son baflar› testi ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k vard›r.

33-- Uygulama sonras›nda deney ve kontrol  gruplar› son test baflar› ortalamala-
r› aras›nda deney grubu lehine anlaml› farkl›l›k vard›r. 

33--YYöönntteemm

Bu araflt›rma yar›-deneysel desenin eflitlenmemifl kontrol gruplu modeliyle
yürütülmüfl olup, verilerin çözümlenmesinde t testi kullan›lm›flt›r (SPSS 10.0 FOR
WINDOWS). Araflt›rma 2002-2003 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Anadolu Ö¤retmen Lise-
si’ndeki 9.s›n›f ö¤rencileriyle (N=45)  yürütülmüfltür. Bunlardan biri deney, di¤eri
kontrol grubu olarak rasgele atanm›flt›r. 

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak kullan›lan baflar› testi, ilgili literatürden
seçilen 22’si çoktan seçmeli, 3’ü aç›k uçlu olmak üzere toplam 25 sorudan oluflmakta-
d›r. Testin kapsam geçerlili¤i için, pilot çal›flma s›ras›nda ö¤retmen ve uzman görüfl-
leri al›narak gerekli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Her sorunun de¤eri 4 puan olarak be-
lirlenmifl, her bir ö¤rencinin ön ve son testten ald›klar› toplam puanlar hesaplanm›fl-
t›r. Elde edilen bu puanlar her gruptaki ö¤renciler için ayr› ayr› SPSS paket program›-
na girilmifltir. Ön test ile her bir gruptaki ö¤renci seviyeleri belirlenmifl, son test ile ça-
l›flman›n ba¤›ms›z de¤iflkeni olan bilgisayarl› ö¤retim uygulamas›n›n yap›ld›¤› deney
grubu ile geleneksel ö¤retim uygulamas›n›n yap›ld›¤› kontrol grubunun ulaflt›klar›
baflar› düzeyi tespit edilerek gruplar aras› farkl›l›k ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. Di-
¤er veri toplama araçlar›, ö¤retmen ve ö¤renci yaz›l›m inceleme formlar› (fiimflek,
1998, 103) ile araflt›rmac›n›n yap›land›r›lmam›fl gözlem sonuçlar›d›r. 
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Araflt›rma desenine uygun olarak uygulaman›n bafllamas›ndan yaklafl›k bir
hafta önce, gruplar aras›nda biliflsel girifl davran›fllar› aç›s›ndan farkl›l›k olup olmad›-
¤›n› kontrol etmek amac›yla, ö¤rencilere “Yer Yuvarla¤›” ünitesi baflar› testi uygulan-
m›flt›r. “Yer Yuvarla¤›” ünitesinin ö¤retimi her iki gruba araflt›rmac› taraf›ndan ger-
çeklefltirilmifltir. Ö¤retim sürecinde kontrol grubunda a¤›rl›kl› olarak anlat›m ve soru-
cevap yöntemleri kullan›l›rken, ders materyali olarak, model küre, ders kitab›, kay-
nak kitap ve gerekti¤inde tahtaya çizilen flekillerden faydalan›lm›flt›r.

Bilgisayarl› ö¤retim uygulamas›n›n yap›ld›¤› deney grubunda uygulamaya
iliflkin ifllem basamaklar› ise flöyledir: 

Ö¤retmenin buradaki rolü; laboratuarda dolafl›p, ö¤renci kontrolünü sa¤la-
mak ve ö¤rencilere program›n kullan›lmas›nda rehberlik etmekle s›n›rland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca ö¤rencilere dersle ilgili soru sorma  serbestli¤i verilmifltir.

Ö¤rencilere, konu ak›fl›n› takip edebilmeleri için, yaz›l›m takip formu veril-
mifltir. Ö¤renciler bu forma, hangi konuyu kaç kere tekrar ettiklerini, ders süresi bit-
ti¤inde hangi bölümde kald›klar›n›, al›flt›rmalar› çözüp çözmediklerini ifllemifllerdir.
Ders sonunda bu formlar toplanm›fl ve bir sonraki ders ö¤rencilere tekrar da¤›t›lm›fl-
t›r. Böylece ö¤rencilere kendilerini kontrol etme imkan› verilmifltir.

Uygulaman›n bitiminden bir hafta sonra her iki gruba ayn› ders saatinde ön
test olarak da verilmifl olan “Yer Yuvarla¤› Baflar› Testi” uygulanm›flt›r.

44..  BBuullgguullaarr

44..00..  KKoonnttrrooll  vvee  ddeenneeyy  ggrruuppllaarr››nn››nn  öönn--ssoonn  tteesstt  ssoonnuuççllaarr››nnaa  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr::
Uygulamaya bafllamadan önce, gruplar  aras›nda biliflsel girifl davran›fllar› aç›s›ndan
anlaml› düzeyde farkl›l›k olup olmad›¤›n› ortaya koymak amac›yla yap›lan ön test or-
talamalar›na iliflkin t testi sonuçlar› tablo 1 de verilmifltir.

Tablo 1: Kontrol ve Deney Gruplar› Ön Test Ortalamalar›na ‹liflkin t Testi So-
nuçlar›

P<0.05 seviyesinde

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi kontrol grubu ö¤rencilerinin ön test uygulamas›n-
dan ald›klar› puanlar›n aritmetik ortalamas› X=34.32, deney grubu ö¤rencilerinin ön
test ortalamas› X=36.77 olarak bulunmufltur. Gruplar›n standart sapmalar› ise s›ras›y-
la kontrol grubu 8.16, deney grubu 12.25’dir. Hesaplanan t de¤eri ,823 oldu¤undan,
ön test sonuçlar›na göre kontrol ve deney grubu ö¤rencilerinin uygulaman›n bafllan-
g›c›nda biliflsel girifl davran›fllar› aç›s›ndan aralar›nda p<0.005 düzeyinde anlaml› bir
farkl›l›k bulunamam›flt›r. Bu bulgu, gruplar›n girifl davran›fllar› aç›s›ndan benzer ni-
telikte olduklar›n› destekleyici özelliktedir.

44..11..  DDeenneeyy  ggrruubbuunnuunn  öönn  vvee  ssoonn  tteesstt  oorrttaallaammaallaarr››nnaa  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr::  Deney
grubu ö¤rencilerinin ön ve son test puanlar› aras›nda araflt›rman›n ba¤›ms›z de¤iflke-
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N X St. df t p

Deney 22 36.77 12.25
21 ,823 ,643

Kontrol 23 34.32 8.6



ni olan bilgisayarl› ö¤retim uygulamas› lehine anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›-
n›n araflt›r›lmas› amac›yla yap›lan t testi sonuçlar› tablo 2 de sunulmufltur.

Tablo 2: Deney Grubunun Ön-Son Baflar› Testi Ortalamalar›na ‹liflkin t Testi
Sonuçlar›

*P<0.05 seviyesinde anlaml› farkl›l›k vard›r.

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi 22 ö¤rencinin teste kat›ld›¤› deney grubunda bu ö¤-
rencilerin ön test sonuçlar› aritmetik ortalamas› X=36.77 iken, standart sapma 12.25
olarak hesaplanm›flt›r. Bu ö¤rencilerin son test sonuçlar› aritmetik ortalamas›
X=69.36, standart sapmas› 10.07’dir. Bilgisayarl› ö¤retim uygulamas›ndan sonra de-
ney grubunun son baflar› testi aritmetik ortalamas›, ön teste göre 32.59 puanl›k bir ar-
t›fl göstermifltir.

Deney grubunun ön ve son test ortalamalar› aras›nda ki bu art›fl›n anlaml›
olup olmad›¤›n› tespit etmek için yap›lan t testi sonucu hesaplanan t de¤eri -12.778
olarak bulunmufltur. Bu sonuca göre deney grubunun ön ve son test ortalamalar› ara-
s›nda P<0.005 seviyesinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur. Böylece  bilgisayarla ö¤-
retimin uyguland›¤› deney grubunda, ön ve son baflar› testi ortalamalar› aras›nda an-
laml› farkl›l›k oldu¤u hipotezi kabul edilmifltir.

44..22..  KKoonnttrrooll  ggrruubbuunnuunn  öönn  vvee  ssoonn  tteesstt  oorrttaallaammaallaarr››nnaa  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr::  Gele-
neksel ö¤retim yönteminin uyguland›¤› kontrol grubu ö¤rencilerinin ön ve son test
puanlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› amac›yla ya-
p›lan t testi sonuçlar› tablo 3 de sunulmufltur.

Tablo 3: Kontrol Grubunun Ön-Son Baflar› Testi Ortalamalar›na ‹liflkin t Testi
Sonuçlar›

*P<0.05 seviyesinde anlaml› farkl›l›k vard›r.

Tablo 3’te görüldü¤ü gibi 23 ö¤rencinin teste kat›ld›¤› kontrol grubunda bu
ö¤rencilerin ön test sonuçlar› aritmetik ortalamas› X=33.70 iken, standart sapma 8.51
olarak hesaplanm›flt›r. Bu ö¤rencilerin son test sonuçlar› aritmetik ortalamas›
X=66.30, standart sapmas› 15.87’dir. Geleneksel ö¤retimin yap›ld›¤› kontrol grubunun
son baflar› testi aritmetik ortalamas›, ön teste göre 32.60 puanl›k bir art›fl göstermifltir.

Kontrol grubunun ön ve son test ortalamalar› aras›nda son test lehine görülen
bu art›fl›n anlaml› olup olmad›¤›n› tespit etmek için yap›lan t testi sonucu hesaplanan
t de¤eri -13.349 olarak bulunmufltur. Bu sonuca göre kontrol grubunun ön ve son test
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N X St. df t p

Deney ön 22 36.77 12.25
21 -12.778 ,041*

Deney son 22 69.36 10.07

N X St. df t p

Kontrol ön 23 33.70 8.51
21 -13.349 ,000*

Kontrol son 23 66.30 15.87



ortalamalar› aras›nda P<0.005 seviyesinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur. Bu ne-
denle Geleneksel ö¤retim yöntemlerinin uyguland›¤› kontrol  grubunda, ön ve son
baflar› testi ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k oldu¤u  hipotezi kabul edilmifltir.

44..33..  DDeenneeyy  vvee  kkoonnttrrooll  ggrruuppllaarr››nn››nn  ssoonn  tteessttiinnddeenn  eellddee  eeddiilleenn  bbuullgguullaarr::  Deney
ve kontrol gruplar›n›n son test sonuçlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›-
¤›n›n araflt›r›lmas› amac›yla yap›lan t testi sonuçlar› Tablo 4’te verilmifltir.

Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplar› Son Test Ortalamalar›na ‹liflkin t Testi So-
nuçlar›

Tablo 4’te görüldü¤ü üzere, deney grubu ö¤rencilerinin son test uygulamas›n-
dan ald›klar› puanlar›n aritmetik ortalamas› X=69.36, kontrol grubu ö¤rencilerinin ise
X=66.30 olarak bulunmufltur. Gruplar›n standart sapmalar› ise deney grubunda 10.7
ve kontrol grubunda 15.87’dir. T testi sonucu hesaplanan t de¤eri ise ,443’dür. Bu ve-
riler ›fl›¤›nda deney ve kontrol gruplar›n›n son testteki baflar› durumlar› aras›nda
P<0.005 seviyesinde anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Böylece deney ve kontrol
gruplar› son test baflar› ortalamalar› aras›nda deney grubu lehine anlaml› farkl›l›k ola-
ca¤› hipotezi reddedilmifltir. 

44..44..  YYaazz››ll››mmllaa  iillggiillii  öö¤¤rreennccii  ggöörrüüflfllleerriinnee  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr::

Tablo 5: Yaz›l›m Ö¤renci ‹ncelemesi  Formu Bulgular›

Tablo 5’te görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin %78’i yaz›l›m› kullan›rken zorlanma-
d›klar›n› ifade etmifllerdir. Bu fikre kat›lmayarak yaz›l›m› kullan›rken zorland›klar›n›
ifade edenlerin oran› %22’dir. Bu durum baz› ö¤rencilerin bilgisayar kullanmadaki
deneyimsizliklerinden kaynaklanm›fl olabilir.

Ö¤rencilerin %91’i yaz›l›m› kullanmaktan zevk ald›klar›n› belirtirken, %9’u
hoflnutsuzluklar›n› dile getirmifltir.
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N X St. df t p

Deney 22 69.36 10.07
21 ,443 ,662

Kontrol 23 66.30 15.87

Madde Tamamen Afla¤›-Yukar› Bir Afla¤›-Yukar› Tamamen
z›t z›t fikrim ayn› ayn›

fikirdeyim fikirdeyim yok fikirdeyim fikirdeyim

1-Bu yaz›l›m› kullan›rken zorlanmad›m. - %22 - %22 %56

2-Bu yaz›l›m› kullanmaktan hoflland›m. - %9 - %41 %50

3-Bu yaz›l›m› kullanarak bir fleyler 
ö¤rendim. - %5 %18 %27 %50

4-Bu tür yaz›l›mlar›n di¤er derslerimde 
de yararl› olaca¤›n› düflünüyorum. %9 %13 %32 %32 %14

5-Bu tür yaz›l›mlar› baflka derslerde 
de kullanmak isterim. %9 %18 %18 %18 %36



Ö¤rencilerin %77’si yaz›l›m› kullanarak bir fleyler ö¤rendiklerini belirtirken,
%18’i bu konuda fikir belirtmemifl, %5’i ise herhangi bir ö¤renimin gerçekleflmedi¤i
görüflündedir.

Ö¤rencilerin %22’si bu tür yaz›l›mlar›n baflka derslerde faydal› olmayaca¤›n›
düflünürken, %32’si bu konuyla ilgili fikir belirtmemifl, geri kalan %46’l›k oran ise bu
tür yaz›l›mlar›n di¤er derslerde de faydal› olabilece¤ine inand›klar›n› belirtmifllerdir.

De¤erlendirme formunda yer alan 5. maddeye göre; ö¤rencilerin %54’ünün bu
tür ö¤retici yaz›l›m programlar›n› di¤er derslerinde de kullanmak istedikleri, %27’si-
nin bu fikre karfl› oldu¤u ve %18’inin bu konuyla ilgili bir fikre sahip olmad›¤› orta-
ya ç›km›flt›r.

De¤erlendirme formunda yer alan iki aç›k uçlu sorudan, yaz›l›mda en çok
hofllar›na giden özellikleri belirtmelerini isteyen ilk soruya ö¤rencilerin verdikleri ce-
vaplar aynen aktar›lm›flt›r. Bunlar flu flekildedir: 

“Sorular, konular›n k›sa ve net biçimde anlat›lmas›”, “Anlat›m tarz›, flekiller
çok hofltu.”, “fiekillerle anlat›l›fl› güzeldi.”, “Animasyonu çok güzeldi. Bilgiler daha
iyi ak›lda kal›yordu”, “Testleri ve al›flt›rmalar› çözmek.”, “hem anlat›m hem de yan
tarafta görüntü olmas› daha kal›c› olmas›n› sa¤l›yor.”, “fiekilleri görmek güzeldi.”,
“Bol soru olmas› ve görselli¤e dayanmas›.”, “Etkileflimli al›flt›rma ve testler güzeldi.”,
“Konular› istedi¤imiz gibi istedi¤imiz kadar tekrar ediyor olmam›z. Baz› konular›
grafikleriyle ö¤renebilmemiz.”, “‹stedi¤im kadar tekrar edebilmek, sesli anlat›m, test
ve al›flt›rmalar, deneme s›navlar› güzeldi.”, “Ses, görüntü süperdi. Çok da zevkliydi.
Bir canl›l›k vard›.”, “Görerek ö¤rendik, daha çok al›flt›rma çözdük. Ayr›ca her fley bi-
zim elimizdeydi. ‹stedi¤imiz anda istedi¤imizi yapt›k.” v.b.

Ö¤renci ifadelerinden de anlafl›laca¤› gibi, program›n görsel ve animasyon
özellikleri, istenildi¤i kadar tekrar etme imkan› sa¤lamas›, konuyla ilgili fazlaca soru
içermesi, etkileflimli al›flt›rmalar ve sesli anlat›m nitelikleri ö¤renciler taraf›ndan en
fazla be¤enilen ve ilgi gören özellikler olmufltur.

Di¤er aç›k-uçlu soru olan, yaz›l›mda neleri de¤iflmifl olarak görmek istedikle-
rini belirtmelerini isteyen ikinci soruya, ö¤rencilerin   %68’i her fleyin iyi oldu¤u yö-
nünde görüfl belirtmifltir. Di¤er ö¤rencilerin konuya yönelik düflünceleri flöyledir:
“Sadece bilgisayar de¤il, hem ö¤retmenin anlatmas›, not tutturmas› hem de bilgisa-
yar daha iyi olurdu.”, “Daha uzun süre verilmeliydi.”, “Daha fazla sesli anlat›m ister-
dim.”, “Ekrandaki yaz›lar›n daha aç›k ve k›sa olmas›n› isterdim.”, “Daha ayr›nt›l› bil-
gi olabilir.”v.b

44..55..  YYaazz››ll››mmllaa  iillggiillii  öö¤¤rreettmmeenn  ggöörrüüflfllleerriinnee  iilliiflflkkiinn  bbuullgguullaarr::  En az on y›ll›k ö¤-
retmenlik deneyimine sahip, E¤itim Fakültesi mezunu ö¤retmenlerin yaz›l›mla ilgili
görüfl ve de¤erlendirmeleri flöyledir: Daha önce bilgisayar kullanma deneyimine sa-
hip olmayan ö¤retmenler, yaz›l›m› kullan›rken herhangi bir sorunla karfl›laflmad›kla-
r›n› ve yaz›l›m›n, uyguland›¤› ö¤rencinin seviyesine uygun oldu¤unu belirtmifllerdir.
Ayr›ca yaz›l›m› derslerinde, özellikle soyut konular›n ve kavramlar›n ö¤retiminde
kullanmak istediklerini ifade etmifllerdir. Ö¤retmenler, yaz›l›m›n dersin hedeflerini
gerçeklefltirme yeterlili¤i konusunda ise herhangi bir fikir belirtmemifllerdir. Yaz›l›-
m›n kendileri için yararl› olabilece¤i görüflünde olan ö¤retmenler yaz›l›ma iliflkin
olumlu ve olumsuz fikirlerini flu cümlelerle belirtmifllerdir: “Konular› genel anlamda
ö¤renmek için faydal›d›r.”, “Görsel olarak anlat›m› destekliyor. Kullan›m› pratiktir.”,
“Soyut kavramlar›n ö¤renilmesini kolaylaflt›r›r. Dersi zenginlefltirir.”
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Ö¤retmenler, yaz›l›mda de¤iflmesi gereken özellikleri ise flu ifadelerle belirt-
mifllerdir. “Konular›n daha ayr›nt›l› ve derinli¤i olmas› gerekirdi”, “konularla ilgili
daha fazla örne¤e yer verilmeliydi”. 

44..66..  DDeenneeyy  ggrruubbuunnaa  yyöönneelliikk  ggöözzlleemm  ssoonnuuççllaarr››::  Uygulamadan önce ö¤rencile-
re , bir ders saati süresince, program› kullanmaya yönelik uygulama çal›flmas› yap›l-
d›. As›l uygulamada ise, nerede problem yaflad›klar›, ilerleme h›zlar›, not tutma ihti-
yaçlar›, atlad›klar› ekranlar, bu ekranlar› neden atlad›klar› gibi kriterlere iliflkin yap›-
lan gözlemler sonucunda flu sonuçlar ortaya ç›km›flt›r:

- Ö¤rencilerin bafllang›çta heyecanl› olduklar› gözlendi.

- ‹lk derste çok h›zl› ilerledikleri görüldü. Bu durumun ö¤renme amac› olmak-
s›z›n, programa olan ilgi ve meraklar›n› gidermeye yönelik bir tür inceleme
niteli¤i tafl›d›¤› düflünülmektedir.

- Bir çok ö¤rencinin, ekrandaki alt menüleri t›klamadan sonraki konuya geçifl
yapt›klar› konu haritas›ndan tespit edilmifltir.

- Hemen hemen her ekranda bulunan soru ve uyar› ikonlar›n› t›klamad›klar›
gözlemlenmifl ve bu ikonlar› t›klamalar› için uyar›lm›fllard›r.

- 22 ö¤renciden 5’inin ayn› zamanda not tuttuklar› gözlemlenmifltir.

- Alt menülere girdikten sonra buradan nas›l ç›k›laca¤› ve sonraki konuya na-
s›l geçilece¤i konusunda problem yaflayan 5 ö¤renci oldu¤u tespit edilmifltir.
Bunlara ç›k›fl menüsü gösterilerek nas›l devam edecekleri anlat›lm›flt›r.

- Program› kullan›rken problem yaflad›klar› noktalar› birbirlerine sorma e¤ili-
minde olduklar› gözlemlenmifltir.

- Ö¤rencilerin özellikle, saat farklar›, güneflin do¤ufl-bat›fl saatleri ve tarih he-
saplamalar› konusunda ö¤retmene dan›fl›p ek destek alma ihtiyac›nda ol-
duklar› gözlemlenmifltir.

Yap›lan gözlemlerde uygulaman›n ilk günlerinde ö¤rencilerin menüleri kul-
lanmada ve menüler aras› geçifllerde, programa tam olarak aflina olmamalar›ndan
kaynaklanan problemler yaflad›klar› fark edilmifltir. Bu sebeple bafllang›çta, ö¤renci-
lerin program› daha seri bir flekilde kullanmalar›n› sa¤lamak ve kullan›m problemle-
rinden kaynaklanacak zaman kayb›n› en aza indirmek için her bir ö¤renciye teknik
olarak yard›m edilmifltir. Devam eden günlerde ö¤rencilerin ö¤retmen yard›m›na da-
ha az ihtiyaç duyduklar› gözlenmifltir. Sesli anlat›m›n olmad›¤› ekranlarda sesli anla-
t›m arama gayreti içinde olan ö¤renciler tespit edilmifltir. Hemen hemen her ö¤renci-
nin birbirine yak›n h›zda ilerleme kaydetti¤i, yaz›l›m takip formundan belirlenmifltir.
Ancak ö¤rencilerin konular› tekrar etme say›lar› ve al›flt›rmalarda harcad›klar› süre
aç›s›ndan belirgin farkl›l›klar oldu¤u gözlenmifltir. ‹kinci dersten sonra ö¤rencilerin
program› kullanmada, istedikleri menülere girmede, alt menülere geçiflte, konu hari-
tas›ndan kendilerini kontrol etmede problem yaflamad›klar› ve program› etkili olarak
kullanmaya bafllad›klar› görülmüfltür.

55..  TTaarrtt››flflmmaa

Çal›flman›n bulgular› di¤er araflt›rma sonuçlar›yla baflar› aç›s›ndan karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda baz› benzerlik ve farkl›l›klara rastlanmaktad›r. Bulgular bölümünde sunu-
lan veriler ›fl›¤›nda deney grubunun ön ve son testten ald›klar› puanlar›n aritmetik or-
talamalar› aras›nda son test lehine 33 puanl›k bir fark vard›r. Aradaki bu fark istatis-
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tiksel olarak P<0.005 seviyesinde anlaml› bulunmufltur. Bu veriler Millî E¤itim müf-
redat›na uygun olarak haz›rlanm›fl ve Talim Terbiye onayl› “Dünya ve Harita Bilgisi”
adl› yaz›l›m kullan›larak gerçeklefltirilen bilgisayarla ö¤retim uygulamas›n›n, ö¤ren-
cilerde ö¤renmeyi gerçeklefltirebilece¤ini ve en az geleneksel ö¤retim uygulamalar›
kadar etkili olabilece¤ini göstermifltir.

Araflt›rmada ulafl›lan sonuçta etkili oldu¤u düflünülen faktörlerden biri, ö¤-
rencinin kendini kontrol ederek, kendi ö¤renme h›z›nda ilerledi¤i bireysel ö¤retim or-
tam›d›r. Yaz›l›m, ö¤renci kontrollü oldu¤u için dersin istenilen bölümüne yeniden dö-
nülebilmekte ve anlafl›lmayan kavramlar istenildi¤i kadar incelenebilmektedir. Bu
durum, konunun daha kal›c› ö¤renilmesine imkan sa¤lam›fl olabilir. Nitekim uygula-
ma s›ras›nda ö¤renciye verilen yaz›l›m takip formunda her bir ö¤rencinin farkl› ko-
nular› de¤iflen say›da tekrar etti¤i görülmüfltür. Tekrar›n ö¤renme sürecinde ki etkisi
büyüktür. Birey bir ifli tekrarlad›kça daha iyi ö¤renir, konuya yatk›nl›k sa¤lar. Ö¤ren-
menin iyi olmas› al›flt›rma ve tekrar say›s›na göre artmaktad›r (Razon,1987,15). Gele-
neksel s›n›f atmosferinde ise yap›lacak tekrar›n say›s› s›n›rl›d›r. Ayr›ca araflt›rmada
kullan›lan yaz›l›m›n, renk, animasyon ve ses özellikleri aç›s›ndan zengin olmas›,
an›nda dönüt sa¤lamas› gibi özellikleri bu sonuca ulafl›lmas›nda etkili oldu¤u düflü-
nülen faktörlerdendir.

Araflt›rmada  geleneksel yöntemle ö¤renim gören kontrol grubunun ön test
aritmetik ortalamas› 33.7 iken, bu ortalama son testte 66’ya ç›km›flt›r. Aradaki 33 pu-
anl›k bu art›fl yap›lan t testi sonucu anlaml› bulunmufltur. Kontrol grubu ö¤rencileri-
nin ön test ve son test ortalamalar› aras›ndaki bu fark ö¤renme-ö¤retme süreci içinde
yeni ö¤renmelerin oluflmas›ndan ve dersin, bilgisayar d›fl›nda di¤er görsel materyal-
lerle desteklenmesinden kaynaklanabilir.

“Yer Yuvarla¤›” ünitesinin deney grubuna bilgisayarl› ö¤retim, kontrol grubu-
na geleneksel yöntemle ifllenmesinden bir hafta sonra gruplara uygulanan son testle
deney grubunun aritmetik ortalamas› 69, kontrol grubunun ise 66 olarak bulunmufl-
tur. Deney grubu lehine görünen 3 puanl›k fark yap›lan t testi sonucu  istatistiksel ola-
rak anlaml› bulunmam›flt›r. Bu sonuç son test ortalamas›n›n deney grubu lehine an-
laml› farkl›l›k gösterece¤i hipotezini reddetmektedir. Araflt›rman›n bu bulgular› baz›
araflt›rma sonuçlar›yla benzerlik göstermektedir. Jedege ve di¤erleri (1991), yapt›kla-
r› bir çal›flmada biyoloji kavramlar›n›n ö¤reniminde bilgisayar teknolojisinin baflar›-
ya ve tutumlara etkisini araflt›rm›fllard›r. Deneysel yöntemi kulland›klar› araflt›rmala-
r›nda deney grubuna konu bireysel ö¤renim yöntemi kullan›larak bilgisayar üzerin-
de verilmifltir. 64 kiflilik örneklem grubuyla yürütülen araflt›rmada baflar› de¤iflkeni-
ne dair verilere uygulanan istatistiksel analizler sonucu, gruplar aras›nda ön ve son
test ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.     

Tjaden ve Martin (1995), Bilgisayar Destekli Ö¤retimin ö¤renme üzerindeki et-
kilerini ölçmeye yönelik bir araflt›rma yapm›fllard›r. Deneysel yöntemi kulland›klar›
araflt›rman›n bulgular› deney ve kontrol gruplar› aras›nda ö¤renme aç›s›ndan anlam-
l› farkl›l›k olmad›¤›n› ortaya koymufltur.Yine Ellinger ve Frankland (1976), Günefl
(1991), yapt›klar› araflt›rmalar›nda BDÖ ile geleneksel ö¤retim aras›nda ö¤renme aç›-
s›ndan anlaml› farkl›l›k olmad›¤› sonucuna ulaflm›fllard›r.

Araflt›rma sonuçlar›yla benzerlik göstermeyen çal›flmalar da mevcuttur. Bay-
raktar(1988), ‹nan (1997), Geban (1995), fiengün ve Turan (2004) yapt›klar› araflt›rma-
lar›nda Bilgisayar Destekli E¤itimin geleneksel yöntemlere k›yasla ö¤renmede daha
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etkili oldu¤u sonucuna ulaflm›fllard›r. Araflt›rma bulgular›yla farkl›l›k gösteren bu
araflt›rmalarda, BDÖ’nün geleneksel yönteme ek olarak uyguland›¤› görülmektedir.
Bu uygulama fleklinin tatbik edildi¤i deney gruplar› kontrol grubuna göre ders bafla-
r›s› aç›s›ndan daha baflar›l› olmufltur.                                                                                

Gerçekleflece¤i düflünülen sonuca ulafl›lamamas›nda etkili olabilece¤i düflü-
nülen baz› faktörler vard›r. Sekiz y›ll›k bir e¤itim geçmifline sahip olan ö¤rencilerin,
uzun y›llard›r köklü geleneklerin gere¤i sürdürülen geleneksel ö¤retim yöntemlerine
al›flk›n olmalar› bu sonucun ortaya ç›kmas›nda etkili olmufl olabilir. Gelenekselleflmifl
ö¤retim yöntemlerine al›flk›n olan ö¤rencilerin önceki ö¤renim deneyimleri, yabanc›
olduklar› yeni yöntemle ö¤renemeyecekleri kayg›s›n› oluflturmufl olabilir. Nitekim ilk
derste ö¤rencilerin ekranda yaz›l› olan tüm bilgileri not alma gayreti içinde olmalar›
onlar›n bu al›flkanl›klar›n›n bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir. Yöntemin yan›n-
da, ö¤rencilerin bilgisayara olan yabanc›l›klar›, motivasyonlar›n› ö¤renme çabas›n-
dan çok, bu teknolojik araca odaklamalar›na sebep olmufl olabilir. Uygulama s›ras›n-
da yap›lan gözlemlerin de ortaya koydu¤u kullan›m problemlerinden kaynaklanabi-
lecek, korku, kayg›, utanma gibi duygular motivasyon eksikli¤ine sebep olmufl olabi-
lir. Nitekim kayg› düzeyi ile ö¤renme aras›nda ters orant› oldu¤u bilim çevrelerince
de kabul görmektedir . Bu kayg›, sonucun beklenilen yönde ç›kmas›na engel teflkil et-
mifl olabilir.

66..SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

- Gruplara uygulanan her iki ö¤retim  yöntemi de ö¤renciler de ö¤renmeyi
gerçeklefltirmifl, fakat birinin di¤erine olan üstünlü¤ü ile ilgili kesin kan›tla-
ra ulafl›lamam›flt›r.

- Ö¤renciler ve ö¤retmenler yeni yöntemle ilgili olumlu düflünceye sahiptirler.

- Araflt›rma boyunca yap›lan gözlemler, Bilgisayarla ö¤retim uygulamas›n›n
daha etkili ve verimli bir flekilde yürütülmesini etkileyen (Ö¤retmen ve ö¤-
rencilerin bilgisayar okur-yazarl›¤› becerilerinin yetersiz olmas›, müfredat›n
yo¤unlu¤u, yaz›l›m programlar›n›n pahal› olmas›, bilgisayarlar›n bak›ms›z
olmas› v.b) faktörlerin oldu¤unu ve mevcut yap›n›n bu tür uygulamalar için
sunulan imkanlar› kullanma gayretinde olmad›¤›n› ortaya koymufltur.

Araflt›rmadan elde edilen bulgular, yap›lan gözlemler ve di¤er araflt›rmalar da
göz önünde bulundurularak bilgisayarlar›n ö¤retim sürecindeki rolüne iliflkin flu öne-
riler getirilmifltir: 

- Bilgisayarlar›n e¤itim sisteminde daha etken ve geçerli olarak yer alabilmesi
için öncelikle ö¤rencilerin teknolojinin olanaklar›ndan yararlanma bilgi ve
becerisine sahip bireyler olarak yetifltirilmesini sa¤lamak gerekmektedir.

- Bilgisayarlar›n ö¤retimdeki rolü ve önemi co¤rafya ö¤retmenlerine kavrat›l-
mal› ve onlara bu araçtan faydalanmalar›n› sa¤layacak imkanlar sunulmal›-
d›r.

- Görev bafl›ndaki ö¤retmenlere hizmet içi e¤itim yoluyla bilgisayar okur-ya-
zarl›l›¤›n›n ötesinde, bilgisayar becerileri kazand›r›lmal›d›r.

- Bilgisayar derslikleri fiziki aç›dan yeterli olmas›na ra¤men gerek ö¤retmen
ve gerekse ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k de¤ildir. Bu dersliklerin ö¤retim sü-
reci ve ö¤retim saatleri d›fl›nda etkili ve verimli flekilde kullan›m›na yönelik
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uygulamalar organize edilmelidir. Ö¤retmenler e¤itim teknolojisi materyal-
lerini kullanmaya teflvik edilmelidir. Böylece ö¤renci ve ö¤retmenler tekno-
lojinin ö¤retim sürecindeki kullan›m›na uyumlu hale getirilebilir.

- Bilgisayar destekli ö¤retimin baflar›ya ulaflmas›nda belirleyici role sahip olan
yaz›l›mlar, elektronik kitap olma özelli¤inden uzak, daha fazla etkileflime im-
kan veren nitelikte gelifltirilmelidir.

- Ülkemiz flartlar› göz önünde bulunduruldu¤unda bilgisayarla ö¤retim yön-
teminin ders d›fl› etkinlik olarak, ö¤renilenlerin pekifltirilmesi, al›flt›rma ve
tekrar yapma ve görsel zenginlik imkanlar›ndan, dersi takip edemeyen ö¤-
renciler için bir seçenek olarak kullan›lmas› önerilmektedir.

- Bilgisayarl› ö¤retim uygulamalar›nda, ö¤retmenin ö¤renciyle etkileflimini en
aza indiren her türlü uygulamadan kaç›n›lmal›d›r.

- Bilgisayarla gerçeklefltirilen ö¤renme-ö¤retme uygulamalar› akademisyen-
lerce ayn› ad alt›nda farkl› uygulamalara iflaret etmektedir. Bu durum bir
kavram kargaflas›na yol açmaktad›r. Bu durumu düzeltmeye yönelik ayn›
anlam› tafl›yan kavramlar›n kullan›lmas›n› sa¤layan bir terminoloji olufltu-
rulmal›d›r.

- Her araç gibi bilgisayarda mutlak anlamda iyi yada kötü diye yarg›lanamaz.
Bilgisayar›n de¤erini nas›l kullan›ld›¤› belirleyecektir. Bu sebeple, ortaö¤re-
tim co¤rafya derslerinin farkl› konular› üzerinde ve farkl› ö¤retim basamak-
lar›nda, daha genifl gruplar üzerinde, bilgisayarlar›n ö¤retim sisteminde da-
ha etkin kullan›m›na hizmet edecek, bilimsel çal›flmalar yap›lmal›d›r. Bu tür
araflt›rmalar, bilgisayarlar›n e¤itim sisteminde daha ifllevsel bir biçimde yer
almas›na ve bilgisayarla ilgili e¤itim politikalar›n›n oluflmas›na katk› sa¤la-
yabilecektir.
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AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS 
OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION AND 

TRADITIONAL TEACHING METHODS IN TEACHING 
OF THE TOPIC “EARTH SPHERE”
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Mustafa C‹N**
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AAbbssttrraacctt

This study examined the effects of the applications of two different ins-
truction being used Secondary Geography course on achievement value.  In the
research, the nonequivalent control group model of quasi-experimental design
was used. Two groups were formed from the 45 students in the 9th grade clas-
ses. One was chosen as treatment group (N=22) and the other was chosen as
control group (N=23). The treatment group was taught through computer assis-
ted instruction method while the control group was taught through traditional
teaching methods (lecture, question-answer, demonstration) for the unit “Earth
Sphere”. Data obtained from the pre and post test was analyzed with t-test. In
addition, the teachers and students thoughts about material used in the research
and the researcher’s observations in the application process were included the
data. The results showed that these two different teaching methods have the
same effect on the students’ success in the teaching of the unit. 

KKeeyy  WWoorrddss: Geography teaching, traditional method, computer assisted
instruction
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