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ÖN SÖZ
Çağımızın getirmiş olduğu yeniliklerle yaşam standartları da değimiştir. Bu
değişim ile birlikte hemen hemen her eve bilgisayar girmiştir. Bilgisayarın eğitimde
kullanılmasını yaygınlaştırmak amacı ile yapılan araştırmalara bir yenisini eklemek ,
öğrencinin bilgisayarı ders amaçlı da kullanabileceğini fark ettirmek, cevap tabanlı
bilgisayar destekli matematik öğretimi ile öğrencinin başarı ve tutumunda etkisini
araştırmak amacı ile bu çalışma yapılmıştır.
8. Sınıf matematik dersinde öğretilen Geometri konusunda ders yazılımı ile
konunun pekiştirilmesinde öğrencinin matematiğe karşı tutum ve başarısını
araştırmak ve

cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik

öğretim yönteminin

etkisini sınamak için bu araştırma yapılmıştır.
Arastırmaya başlanmadan önce cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik
öğretimi ile ilgili kaynaklar incelendiğinde bu teknik ile ilgili çok az araştırma yapıldığı
belirlenmiştir. Bilgisayar destekli öğretim ile cevap tabanlı bilgisayar destekli öğretim
arasında pek fark yoktur. Cevap tabanlı bilgisayar destekli öğretim öğrenciye kendi
girişi-ile istediği problemi çözdürme olanağı sağlar.
Yeni yapılan çalışmalarda ,yapay zeka ile ilgili alanlar, eğitimde , konuşarak ,
öğrenciye ipuçları veren yazılımlar geliştirilmesi

ile ilgi çalışmalar yapılmaktadır.

Gelişen çağa ayak uydurabilmek için bilimin temeli olan matematiğe gereken önem
verilerek bireylerin matematiğe yönelik tutum ve başarılarının artırılması dileği ile.
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ÖZET
ORTAÖGRETİMDE CEVAP TABANLI BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİ
YAZILIMININ ÖGRENCİLERİN MATEMA TİK BAŞARI VE TUTUMLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ARİFOGLU, Çiğeltem
Yüksek Lisans , Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Murat TEZER
Haziran 2009, 81 sayfa
Bu çalışmanın amacı ortaöğretimde cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik
öğretimi yönteminin

geometri konusunda uygulanmasının öğrenci başarı ve

tutumlarına etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu Anafartalar Lisesi 8.

Sınıf

öğrencilerinden 45 kız ve 33 erkek toplam 78 öğrenci oluşturmaktadır. Deneysel
olarak yapılan çalışmada deney(39) ve kontrol (39) grupları oluşturlumuştur.
Öğrencilerin matematik ön başarı puanlarını 2007 yıl sonu karne notları ile son başarı
puanlarını 1 O açık uçlu sorudan oluşan

başarı test puanları oluşturmaktadır.

Çalışmada Nazlıçiçek ve Erktin (2002) tarafından geliştirilen likert türü 20 maddeden
oluşan matematik tutum ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin matematik dersine yönelik
tutumları ile başarı puan verilerinin analizinde yüzde(%) , ortalama( X ), standart
sapma(SS) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde korelasyon analizi, t-testi,
çapraz karşılaştırma crosstabs kullanılmıştır.Verilerin analizinde SPSS(16.0) paket
programı kullanılmıştır. Deneysel olarak çalışılan araştırmada, 39 kişilik deney ve 39
kişilik kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışmaya başlamadan önce yapılan ilk tutum
testinde gruplar arasında tutum ve başarıda anlamlı bir fark bulunanamamıştır.
Deney grubu araştırmacı tarafından geliştirilen cevap tabanlı bilgisayar destekli
matematik öğretimi ile ilgili yazılımı derste ve evlerinde kullanmış, kontrol grubu ise
geleneksel öğretime devam etmiştir. Son test matematik tutum ölçeğinden alınan
verilere göre deney ve kontrol gruplarının tutum puanında anlamlı bir fark
oluşmamıştır. Çalışmanın sonunda uygulanan son

başarı testi sonuçlarına göre

deney grubunda araştırmanın matematik başarı puanında olumlu fark oluşturduğu
saptanmıştır.

V

Anahtar kelimeler: Bilgisayar Destekli Matematik, Cevap Tabanlı, Matematiğe Yönelik
Tutum, Uygulama ve Pratik Yazılımları.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF ANSWER BASED COMPUTER ASSISTED GEOMETRY
COURSE ON STUDENTS SUCCESS LEVEL AND ATTITUDES IN SECONDARY
SCHOOL

ARİFOGLU, Çiğeltem
Master Thesis , Computer and Instructional Technology Teaching Education
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Murat TEZER
June 2009, 81 pages
The aim of this study is to find the effects of the answer based computer assisted
mathematics learning at geometry on students success and attitudes. The sample of
the study is based on 45 girls and 33 boys giving the total of 78 students who have
educated at Anafartalar high school. A test (39) and a control (39) group is consisted
of the study. In order to reveal students's first success in mathematics, we have
used their marks based on the reports and the final success after application, we
used 1 O open answered questions which is evaluated searcher and their mathematic
teacher. The mathematics attitude scale is developed by Nazlıçiçek ve Erktin (2002).
To analyze the given variables based on the attitudes towards matematics
\

percentage(%), mean( X ), standart deviation(sd ) was used. To evaluate the
variables, correlation analysis, t-test and cross tabs was used by SPSS(16.0).
Begining of the study the mathematics attitude scale was applied. According to the
given variables there aren't any meaningful differences between test and control
groups. The test group was used software in the class and at their house. The control
group was used classical teaching method. At the result, between two groups has
been meaningful differences at their mathematics attitude but not their success.

Key words; Computer Assisted Instruction , Answer based, Mathematics attitude, Drill
and Practice Software.
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BÖLÜM I
GİRİŞ

Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, yaşam biçimimizi etkilemiş ve
değiştirmiştir. Son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelerden biri de bilgisayar
olmuştur.
Bilgi çağının en önemli iki metası

bilgi ve teknolojidir. Bilginin

çoğalması ile , saklanması, değerlendirilmesi, paylaşılması, işlenmesi sorun
olarak karşımıza çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile bu sorunlara çozüm
getiren bilgisayar modelleri

ve internetde iletişim ve bilgi paylaşımı

geliştirilmiştir. Bilgisayarın hayatımıza girmesi ile günlük yaşantımızda, iş
yaşantımızda ve eğitim ortamlarında birçok değişim yaşanmaktadır.

Bilgi çağı, öğrenmeyi ve öğrenmeye yönelik öğrenim ortamını
değiştirmiştir. Yarının toplum ve iş idaresi gittikçe artan oranlarda temel
bilimlere, dolayısıyla matematiğe gereksinim duyacaktır (Başer ve Yavuz,
2003).

Bilgisayarın yaygın biçimde kullanılmasının nedenleri arasında yapılan
işlerin bilgisayar yoluyla

kolaylaşması, zenginleşmesi,

hızlanması ve

niteliğinin artması sayılabilir. Toplumsal değişmede çok etkili olan bilgisayar
ve hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, birçok yerde ve işte kullanılarak
yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Bilgisayar artık çeşitli sanayi kuruluşlarında,
hastanelerde, bankalarda" süpermarketlerde, okullarda ve hatta evlerde yer
alan vazgeçilmez bir araç durumuna gelmiştir. Bilgisayar, insanların
yapabilecekleri işlerin bir bölümünü insanlardan daha çabuk ve güvenilir bir
biçimde yapabilen bir araçtır. Ancak, bu işlerin nasıl yapılacağının insanlar
tarafından tanımlandığı da unutulmamalıdır. Bilgisayar, insan etkinliklerinin
yalnız bir bölümünü ve insanlar tarafından geliştirilmiş ayrıntılı yönergelere
göre gerçekleştirebilmektedir (Akkoyunlu,B., bt).
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1.1 Problem Durumu
Matematik dersleri, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biridir.
Bunun en büyük nedenlerinden biri de öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz
tutum içinde olmalarıdır. Öğrencilerin bu olumsuz tutum ve ön yargılarını yok
etmeliyiz. Bunun için öğrencilerin matematik derslerinden zevk almasını
sağlamak gerekir. Öğrencileri aktif olarak eğitim-öğretim ortamına katacak
materyallerin ve etkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde hemen
hemen her türlü meslek grubu, az da olsa matematik bilgisi, özellikle de
matematiksel düşünmeyi gerektirmektedir. işverenler, elemanlarından daha
önce hiç karşılaşılmamış problemleri çözmelerini beklemektedir. Bu da bir
takım kopuk matematiksel becerilerden çok akıl yürütme yolu ile probleme
çözüm

üretme

gereksinimini

doğurmaktadır.

Dolayısıyla,

matematik

eğitimindeki yeni anlayış, matematiğin tanımına da uygun olarak salt
matematik öğrenmek yerine, matematik yaparak matematiği öğrenmeyi ön
plana çıkarmaktadır(Oklun ve Toluk, 2003). Bilgisayarın eğitim ortamlarında
kullanılmasının etkili öğrenmelerin oluşmasına yardımcı olduğu yönündeki
bulgular, öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanabileceği, birbirinden farklı
öğrenme etkinliklerinin uygulanabileceği ve öğrencilerin farklı bilgilerini
birbiriyle kolayca bağdaştırabilecekleri yapılandırmacı öğretim ortamlarının
oluşturulmasında bilgisayarlardan daha etkin bir şekilde yararlanılmaya
başlanmasına yol açmıştır.
Hemen her alanda "kullanılan bilgisayar teknolojisi, eğitime de girmiş,
günümüzde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi, eğitimin
amaçlarından

biri,

bireyleri

toplumun

gereksinmeleri

doğrultusunda

yetiştirmektir. Bu nedenle, eğitim sistemleri günümüzde bilgi çağına uygun,
bilgi toplumu üyesinin özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmekle yükümlüdür.
Öğrenme ortamlarında teknolojinin kullanımı, hem eğitimin çağın gereklerine
olarak yürütülmesine, hem de bireylerin daha nitelikli yetişmesine imkan
sağlamaktadır. Öğrenme ortamlarında en sık kullanılan teknolojilerin başında
bilgisayar gelmektedir. Öğretimin gün geçtikçe karmaşıklaşması, gelişmelere
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paralel olarak öğrenilecek bilgilerin artması, nitelikli ve çağdaş eğitim
amacıyla, bilgisayarların eğitimde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bilgisayarların etkili hesaplama aleti olarak kullanılabilmesinden ziyade
en önemli özelliği onun soyut kavramları ekrana taşıyıp somutlaştırarak
öğrenmeyi kolaylaştırmayı sağlamasıdır. Bilgisayar, matematik eğitiminde
giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak insanların ürettiği tüm
araçlar gibi bilgisayarın matematik eğitiminde sahip olduğu potansiyel,
kullanıcının amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Günümüzde öğrenci,
artık bilgisayarı matematiksel hesaplamalarda, araştırmalarda kolayca
kullanabilmeli, öğretmen de bu

teknolojiden yararlanarak derslerinde

öğrencileri için zengin öğrenme ortamları yaratabilmelidir. Hepsinden
önemlisi bilgisayar, matematikle uğraşanlar tarafından problem çözen ve bilgi
üreten bir araç olarak kullanılabilmelidir. Oysaki ülkemizde, bilgisayar ilk defa
öğretmenler tarafından tepegöz, slayt ve televizyon gibi anlatılan dersi
destekleyen bir araç olarak düşünülmüştür. Hazırlanan bilgisayar destekli
uygulamalar, öğrencinin bilgisini kurmasına olanak vermeden çok, ona hazır
bilgileri daha farklı formlarda süslü elektronik sayfalarda renkli grafiklerle
sunmuştur. Bu ise geleneksel öğrenme ve öğretme deneyimlerimize köklü
değişimler sunamamıştır (Baki,2002).
Bilgisayar destekli matematik öğretimi ile ilgili yapılan çalışmalarda
öğrencinin matematik dersine yönelik tutum, kaygı ve başarısında olumlu
gelişmeler saptanmıştır. Yeni geliştirilen cevap tabanlı bilgisayar destekli
matematik öğretiminin de matematik dersine yönelik tutum ve başarıya
etkisine yönelik herhangi bir

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yönde bir

araştırmaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.

1.2 Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı; matematik öğretimininde cevap tabanlı
bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarı ve tutumları üzerinde
etkisi araştırlmıştır. Belirlenen genel amaca ulaşabilmek için aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
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1. Deney grubunda öğrencilerin matematik dersi ile ilgili hazırlanmış
olan CD-Rom kullanımına ilişkin;
a. Cinsiyete göre fark var mıdır?
b. Matematik dersi hakkında olumlu ve olumsuz görüşleri olan
öğrencilerin dağılımı nedir?
c. Matematik sorularını bilgisayar aracılığı ile çözmenin zevkli
olup olmadığını belirtenlerin dağılımı nedir?

2. Matematik öğretiminde cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik
öğrenme yöntemine uygun olarak öğretim alan deney grubu
öğrencileri ile geleneksel öğretim yöntemlerine uygun olarak
öğretim alan kontrol grubu öğrencilerin son test başarı puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Matematik öğretiminde, geleneksel matematik öğretim yöntemi ile
cevap tabanlı bilgisayar

destekli matematik öğretim yöntemi

arasında öğrenci tutumlarında anlamı bir fark var mıdır?

1.3 Araştırmanın Önemi
Eğitimin bir süreci olan öğrenmenin kaliteli olması bireyin her yönüyle
öğrenmeye katılmasına bağlı olup, günümüzde öğrenme anlayışındaki temel
kural öğrenci merkezli eğitimdir. Başarılı bireyler, öğrenciyi merkeze alan,
öğrencinin ilgi, ihtiyaç, yetenek ve becerilerine göre düzenlenen bir öğrenme
sonucunda ortaya çıkmaktadır (Altunay, 2004). Eğitimdeki çalışmalar da
öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin aktif katılımını destekleyen, günlük
hayatla bağlantılı, öğrencilerin geçmiş yaşantılarını önemseyen yaklaşımlar
üzerine yoğunlaşmaktadır.

Matematiğin konusu soyuttur, bu

nedenle

matematik somut nesnelerle simgeleştirilerek somutlaştırılmalıdır(Altunay,
2004). Matematik öğretimi esnasında somut materyaller öğrenci başarısına
yardımcı olacaktır. Öğrenme ortamlarının somut materyallerle desteklenmiş
etkinlikler içermesi öğrencilerin derse ilgilerini artıracaktır ve bu da başarıyı
etkileyecektir. Matematik derslerinde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ve
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bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olan ortamların hazırlanması öğrenci
başarısını artıracaktır. Öğrencilerin matematik derslerinde daha aktif olmaları
için geleneksel öğretim yöntemlerinin yerine öğrencileri derse katan ve
onların ilgisini çeken yeni öğretim yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Araştırma ile toplanan verilerin;

cevap tabanlı bilgisayar destekli

matematik öğretiminin, öğretmen ve öğrencilere bilgisayarı matematik
öğretiminde bir araç olarak kullanmalarına örnek göstermek, yaygın olarak
kullanılan

Microsoft

Excel

programından

yararlanılarak

matematik

problemlerinin çözümlerinde de kullanabileceklerini fark ettirmek ve ileride
yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi ve bilgisayar destekli matematik
ile

ilgili

problemlerin

saptanması

bakımından

önemli

olabileceği

düşünülmektedir.
1.4 Sayıltılar
Araştırmada aşağıdaki durumlar varsayım olarak kabul edilmiştir.
1- Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yapılan testleri dikkatlice çözdükleri
ve

uygulamalarda

bütün

performanslarını

göstererek

çalışdıkları

varsayılmıştır.
2- Kontrol altına alınamayan değişkenler, deney ve kontrol gruplarını eşit
oranda etkilemektedir.

1.5 Araştırmanın Sınırlılıkları
1- Araştırma 2008 -2009 öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır.
2- Araştırma Girne şehrindeki devlet okulu olan Girne Anafartalar Lisesi'nde
Ortaöğretim 8. sınıfta okuyan 78 öğrenciyle sınırlıdır.
3- Sunulan içerik 8. sınıf Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığının belirlemiş
olduğu

matematik

programındaki "Geometri"

davranışları ile sınırlıdır.

konusunun

hedef ve

8

BÖLÜM 2
KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1 Bilgisayarın Eğitimde Kullanılması
Eğitimciler ve bilim adamları bilgisayarları egitim amaçlı olarak ilk defa
1960 yılında kullanmıslardır. 1975 yılında mikro bilgisayarların ortaya çıkması
ile bilgisayar kullanımı is yerleri, okullar ve evlerde hızla yaygınlaşmaya
başlamıştır (Aktümen ve Kaçar, 2003).
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun
geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı
bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ise
ezberlemeyi

değil,

bilgi

üretimine

dayalı

çağdaş

bir

eğitimi

gerektirmektedir(Çınar, vd. 2006).
Eğitimde kullanılan Bilgi Teknolojileri sayısı oldukça fazladır ve bunlar
dikkatlica ve yerinde kullanılırsa eğitimin etkililiğini artıracaktır. Bu nedenle,
düşünülmesi gereken ise bu kaynakların nasıl etkili olarak kullanılacağıdır.
Hazırlanacak ortamın,

bu

ortamda

kullanılacak materyalin dikkatlice

planlanması zorunludur. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, bu eğitimin
fiziksel ortamına, programlarına ve öğretmen eğitimine yeni boyutlar
getirecek, değişiklikleri zorunlu kılacaktır. Bütün bunlara rağmen Bilgi
Teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına bir an önce başlanması zorunlu
olmuş, bilgisayarlar ve Bilgisayar Destekli Eğitim de bu uygulamayı başlatan
en önemli etkenlerden birisidir (Akkoyunlu,1996).

Bill Gates yıllar önce yazmış olduğu kitapta teknolojinin ve özellikle de
bilgisayarın

hayatımızı

açıklarken,

eğitimde

Bilgisayarın

neden

nasıl

değiştireceği

bilgisayarın
eğitimde

düşüncelerini şöyle açıklamıştır;

konusunda

kullanımına

tercih

edilmesi

özellikle

düşüncelerini
yer

gerektiği

vermişti.
konusunda
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Öğrenme bilmi, farklı düşünme ve öğrenme tarzlarını desteklemede
PC'lerin öğretmenler ve ders kitaplarından daha iyi olabildiğini göstermiştir.
Üstelik öğrenci, bilgiyi birkaçortamda yöneterek karmaşık süreç ve kavramları
daha kolay algılayabilir. Araştırmalar dikkat eksikliği sorunu olan insanların,
bilgisayarı eğitimli bir terapistten daha uzun süre

" izlemeye devam

ettiklerini" de göstermiştir. Normal ilgi sürelerine sahip öğrenciler bile, çoklu
ortam , etkileşimlilik, hızlı geri beslemeve denetim duygusu sağladığı için
kişisel bilgisayarların , ders kitabı veya seminerle karşılaştırıldığında
"düşünce desteği" ne zorlayıcı bir araç olarak görmektedir(Gates,1999).
Günümüzde bilgisayarlardan öğretim sürecinde iki değişik şekilde
yararlanılmaktadır:
Bilgisayar yönetimli öğretim; öğretim , bilgisayar sisteminin öğretimi
planlama, düzenleme ve programlama; öğrenmeleri ölçme, öğrencilerle ilgili
verileri kaydetme ve öğrenme verileri üzerinde istatiksel analizler yapma gibi
öğretim etkinliklerini yönetmek için kullanılmasıdır.
Bilgisayar destekli öğretim; bilgisayarların sistem içine programlanan
dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden
kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır(Yalın,2004).

Çağımızda nüfusun ve bilginin artması ile eğitimciler daha çok
öğrenciye , daha az zamanda , daha fazla bilgi öğrenme olanağı sağlamak

.

zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle, öğrenmenin daha verimli olmasını
sağlayacak yeni eğitsel teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Öğrenci ve öğretmenlerin gereksinim duydukları bilgileri kendi kendilerine
arayıp bulma ve kullanma yeteneği geliştirmeleri zorunlu olmaktadır. Daha iyi
ve daha çabuk öğretme- öğrenme sağlamak için yeni araç ve gereçlerin ,
yöntemlerin sürekli olarak araştırılıp geliştirilmesi gerekmektedir(Alkan,2005).

Bilgi çağını -yaşayan toplumlarda var olan bilgiler sürekli değişim
halindedir.

Bunun

sonucu

olarak eğitim alanında

kullanılan güncel

yöntemlerin etkililiği de azalmaktadır. Bunun nedeni geleneksel yaklaşımlarla
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var olan değişimin yakalanmasının güç oluşudur. Dolayısıyla, eğitim
sisteminin de aynı hızla değişmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu nedenle
modern toplumlar, eğitim alanında öğrenme ve öğretim açısından sürekli yeni
yöntem ve teknikler geliştirme çabası içinde olurlar. Eğitimde, sistemi
iyileştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu çabalar, bilgi teknolojileri ve
bilgisayarlardan faydalanmanın en çağdaş ve en etkili yaklaşım olduğunu
göstermektedir (Çavaş, B.T.C. 2004).
Bilgi teknolojileri eğitimde "öğretim teknolojisi" olarak adlandırılıp
kullanılmaktadır. Bu teknolojiler bilinçli kullanılması durumunda eğitimin
etkililiğini artırmaktadır. Bu nedenle, öğretme-öğrenme sürecinde kullanmak
amacıyla bu teknolojileri seçerken özenli olmalıyız (Tandoğan; Akkoyunlu,
1998).
Bilgisayar teknolojisinde elde edilen bilgilerin iletişim teknolojisine
uygulanmasıyla, yeni teknolojiler bireyleri iletişim teknolojisi içerisinde etkin
kılmıştır. Bütün bu değişmelerin sonucu olarak, bilgi toplumunun gerektirdiği
insan tipini yetiştirmek zorunlu duruma gelmiştir. Bilgi çağının insan tipini
belirlemek,

eğitim

sistemininyönlendirilmesi

açısından

önemlidir.

Bilgi

toplumunun insan tipini yetiştirmede ise, teknoloji kullanımı önemlidir.

Bilgisayar, son yıllarda eğitim alanında en hızlı gelişen ve kullanılan
araç olmuştur. Nitekim 1980'den sonra eğitimle ilgili donanım ve yazılımlar
hızla artmıştır. Bu durum,l< öğretme-öğrenme sürecinde önemli değişikliklere
ve sonuçlara yol açmıştır(Akkoyunlu).
Collins , bilgisayar kullanmanın aktif öğrenme gerektirdiğini ve bunun
öğrencilerin ve toplumun yapılandırmacı bir görüşe doğru değişmesine
olanak sağladığını belirterek bilgisayarın getirdiği değişikliği ifade etmektedir.

Eğitim teknolojisi alanındaki gelişmelere bakıldığında, bu gelişmelerin
yeni teknolojik sistemler, öğretme-öğrenme süreçleri, eğitim ortamları,
eğitimde

insan

gücü

ile

ilgili gelişmeler

ve

programın

düzenleme

yöntemlerinde yeni yaklaşımlara yönelik olduğu görülmektedir (Alkan,2005).
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Bunların sonucunda eğitimde verimi artırmak, niteliği yükseltmek ve
karşılaşılan darboğazlara çözümler bulmak istenilmektedir. Son yılların
popüler

aracı

olan

beklentilerden

bilgisayarın

ortaya çıkmıştır.

da

eğitimde

kullanılma

amacı

bu

Bilgisayarın eğitim kalitesini artırmak

amacıyla kullanılan bir araç olarak devreye girdiği, bilgisayar destekli
öğretimde bilgisayarın etkili olarak kullanılmasının yöntemin başarısıyla
doğrudan bağlantılı olduğu kuşkusuzdur. Diğer tüm teknolojilerde olduğu gibi
bilgisayar destekli öğretimde de verimlilik, etkili kullanımla doğru orantılıdır
(Namlu, A. G.1996).
Doğan (1999)'a göre, yeni teknolojilerle yapılan öğretimde, eğitim
ortamının çeşitli öğrenme grupları ile iletişim kurma, iş birliği yapma ve ortak
çalışma olanağını sağlaması çok önemlidir. Öğrenme grupları belirli problem,
örnek

olay

ve

projelerde

takım

halinde

çalışarak

öğrenmelerini

pekiştirebilmektedirler. Öğrenciler ayru:veri tabanını kullanarak geliştirdikleri
kavram, model ve uygulamaları birbiriyle, uzmanlarla paylaşabilmeli ve yeni
görüşler geliştirebilmelidirler.
Bu günlerde ögretim programlarını en çok etkileyen güç teknolojidir.
Örnegin, Hesap Makineleri , sayısal ve sembolik hesaplamaların ne
olduguyla ilgi görüslerimizi degistirdi. Ersoy(2005) bu çalısmasında son
çeyrek

yüzyıl

içinde

okullarda

bazı

degisikliklerin

gözlemlendigi

anımsatıldıktan sonra, genelde bilisim teknolojisine özelde elde tasınabilir
etkilesimli

ileri

egitim

teknolojilerinden

bazılarının,

örnegin

hesap

makinelerinin , matematik öqretirninde ve ögrenme sürecinde kullanılmasının
köklü bir yenilik hareketi oldugu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, hesap
makinelerinin

destekli/yardımlı

matematik

egitimi/ögretimi

kavramı

açıklanarak son çeyrek yüzyılda bazı ülkelerdeki(Fransa, Avusturya ve
Türkiye) yenilikler özetlenmiştir. Ayrıca, karsılasılan sorunların çözümleri için
bir takım arastırma ve egitim etkinliklerinin özel bir proje, Bilişim Teknolojileri
ve Matematik Eğitimi çerçevesinde kurumlar arasında ortak isbirligi ile
gerçeklestirilmesinin uygun olacaqıru belirtilmektedir. Ulkelerin birbirlerinin
deneyiminden ve yanılgılarından yararlanmasını, ulusal ve uluslararası
duzeyde cok yonlu isbirligi yapılmasını, yöre koşulları ve olanakları göz ardı
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etmeden çeşitli projelerin geliştirilmesini, okullarda uygulanarak eksikliklerin
giderilmesi ve başarılı modellerin okul ve ülke genelinde yaygınlastırılması
gerektirdiğini vurgulamıştır.. Son çeyrek yüzyılda belirtilen amacla ulusal ve
uluslararası bir takım projeler gelistirilmis olup Türkiye'nin bu yöndeki yenilik
hareketlerinde katılmadıgı, etkinliklerde etkin olmadığı, ortak çalışmalara
katkısının olmadığı, ülke olarak kendi ulusal oğretim programlarında gerekli
yenilikleri bir turlu gerçekleştirmediği gözlemlenmiştir.

2.2 Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayarın öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla
birlikte yeni bir deyim ile tanıştık; "Bilgisayar Destekli Öğretim" . Öğrencinin
karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini ve performansını tanımasını, dönütler
alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasını; grafik, ses, animasyon ve
şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacıyla eğitim
öğretim sürecinde,

bilgisayardan yararlanma yöntemine kısaca BDÖ

diyebiliriz (Baki, 2002).
Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar, öğretmenle birlikte ve ondan
ayrı, diğer yöntem ve destekleyici olarak kullanılabilecek bir uygulama alanı
bulabilmektedir.

Bu

nedenle,

bilgisayar

destekli

öğretim

,

öğretim

hizmetlerinde kullanım biçimleri arasında en ümit vaat edeni olarak
görülmektedir (Alkan, 1986).
Bilgisayar destekli Ôğretimiçin gerekli öğeler incelendiğinde; yazılım,
donanım, öğretmen eğitimi, laboratuar ve yardımcı personel eğitimi gibi bir
çok unsuru içerdiği görülmektedir. Bu öğeler içinde en fazla dikkat çekeni ise
ders yazılımı olarak kabul edilmekte ve hatta bilgisayar destekli öğretimin
başarısının ders yazılımının kalitesi ile doğrudan orantılı olduğu ileri
sürülmektedir (Numanoğlu, 1990).
Bilgisayar destekli öğretim, uygun özellikte ve sayıda donanımın
belirlenmesi, bu

eğitime cevap verebilecek kapasitede öğretmen ve

öğrencilerin yetiştirilmesi, ders programlarının paralelinde programların
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hazırlanması, çağın gerektirdiği bilgilerle güncelleştirilmesi gibi çeşitli
konularda uzmanlık ve çaba gerektiren oldukça pahalı bir öğretim metodudur.
Buna rağmen bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha
da fazla önem kazanmaktadır (Hotamaroğlu, 1998 ).
Bilginin işlenmesi, üretilmesi, saklanması, kullanılması, paylaşılması
ve yayılması süreçlerinin gerçekleşmesinde kullanılan tüm teknolojileri bilişim
teknolojisi olarak adlandırabiliriz. Söz konusu bu teknolojiler bilgisayar
teknolojilerine dayanmaktadır. Dolayısıyla, burada matematik öğretiminçle
bilişim teknolojisi derken çok özel anlamda bilgisayara dayalı bilişsel araçlar
kullanılarak yapılan öğretim kastedilmektedir. Buna da "Bilgisayar Destekli
Matematik Öğretimi" (BDMÖ) denmektedir (Baki, 2002).
Bilgisayar destekli öğretimde bilgisayar, öğretmenle birlikte ve ondan
ayrı, diğer yöntem-tekniklerle ve destekleyici olarak kullanılabilecek bir
uygulama alanı bulabilmektedir. Bu nedenle, bilgisayar destekli öğretim,
öğretim hizmetlerinde kullanım biçimleri arasında en ümit vaat edeni olarak
görülmektedir (Alkan, 1986). Bilgisayar destekli öğretim bir eğitsel ortam
olarak, bilgisayarın öğretme-öğrenme süreçlerinde; öğretmenin eğitsel ortamı
hazırlaması, öğrencilerinin yeteneklerini tanıması, onların yeteneklerine
uygun bireyselleştirme, yönlendirme, alıştırma ve tekrar gibi etkinlikleri
gerçekleştirmesi; öğreteceği konunun yapısına, belirlediği öğretim amaçlarına
göre bilgisayarı değişik yer, zaman ve şekillerde kullanmasını gerekli
kılmaktadır (Keser, 1995).
••

Bu açıdan bilgisayarların ilginç bir öğretici araç olduğu ve doğru
kullanıldığında eğitimde verim artışı sağlayabileceği ileri sürülmektedir.
Genelde, öğrenci sayısının hızla çoğalması, bilgi miktarının artması ve
içeriğin karmaşıklaşması, öğretmen yetersizliği ve bireysel kabiliyet ve
farklılıkların önem kazanması bilqisayarlarin eğitim alanında öğretme
öğrenme süreçlerinde kullanılmasının diğer gerekçelerini oluşturmaktadır
(Alkan, 1995).
Öğretimde bilgisayar kullanımı ile ilgili en çok sözü edilen terim
"Bilgisayar Destekli Öğretim"dir. BDÖ'de bilgisayar, bir dersin (matematik,
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fizik, kimya, tarih, coğrafya vb.) öğretiminde bir araç olarak kullanılmaktadır.
Öğretim amaçlı ders yazılımlarını kullanan öğrenciler, bilgisayar başında
kendi hızları ve yetenekleri

doğrultusunda

konuyu öğrenmektedirler.

Bilgisayar destekli" öğretimde, herhangi bir derste bir konu, önceden
hazırlanmış olan yazılımlarla öğretilir (Tandoğan ve Akkoyunlu,1998).
Uşun (2004), bilgisayar destekli eğitimin amacını; bilgiyi hızlı, verimli,
zenginleştirici ve etkili olarak öğrenciye sunmak ve böylece eğitime katkıda
bulunmaktır diye tanımlamıştır.
Bilgisayar destekli eğitim, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir
ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu
güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi
kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş
bir öğretim yöntemidir. Bilgisayar destekli eğitim, öğretim sürecinde
öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu,
öğretmenin rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak
tanımlanabilir (Sünbül,2000).
2.3 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları
Bilgisayar destekli öğretimin ,

öğrenci ve öğretmen için yararları şöyle

sıralanabilir (Keser, 1988);
•

Anlaşılmayan noktalar öğrenci tarafından istenildiği kadar tekrar
edilebilir.

•

Öğrenme sırasında başkasına bağımlılık söz konusu değildir. Her
öğrenci kendi öğrenme hızında öğrenim sağlar.

•

Bilgisayar destekli öğretimin uygulanması sırasında öğrenci derse aktif
olarak katılmak zorundadır.

•

Hatalar, eksikler öğrenme sırasında anında görülür ve düzeltilir.

•

Yanlışa karşı hoşgörü vardır. Öğrencinin her zaman yeniden
cevaplama şansı vardır.

•

Öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini her zaman canlı tutar.
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•

Öğretmeni dersi tekrar etme, hata, ödev düzeltme vb. işlerden
kurtararak öğrencilerle daha yakından ilgilenebilme fırsatı verir.

•

Tehlikeli ya da pahalı deney ya da çalışmalar bilgisayar destekli
öğretimde benzetim yöntemi ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

•

Öğretmenlerin dersleri sırasında uyguladıkları öğretim yöntemleri
arasındaki farklılıklar bilgisayar destekli öğretimle en az düzeye
indirilebilir.

•

Öğrenciler daha kısa zamanda ve sistematik bir şekilde öğrenebilirler.

•

Öğrencilerin dersi izlerken çizimler, renkler, şekiller, resimler vasıtası
ile dikkat düzeyleri oldukça yüksek tutulabilir.

•

Öğrenim küçük birimlere indirgendiğinden, basamak bu birimler
üzerinde sınanarak adım adım gerçekleştirilir.

2.4 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
Bilgisayar destekli eğitimin uygulanması ile öğrenci ve öğretmen açısından
bir çok üstünlükleri mevcuttur. Fakat bütün öğretim yöntemlerinin olduğu gibi
bunun da bazı durumlarda limitleri (sınırlılıkları) vardır. Bunlar çeşitli
kaynaklarda şu şekilde belirtilmiştir (Keser, 1988):

•

Özel donanım ve beceri gerektirmektedir.

•

Öğrencinin bilgisayarın önünde uzun süre kalması, onun sosyal
gelişimini ve insanlarla ilişkisini olumsuz olarak etkileyebilir.

•

Eğitim yazılımları ne kadar iyi hazırlanmış olurlarsa olsunlar eğer
eğitim programı ile uyumlu değillerse öğretim açısından fazla değerli
olmayabilirler.

•

Eğitimciler bilgisayar destekli eğitim konusunda gerekli bilgiye ve
deneyime sahip değildirler.

•

Eğitimciler ile teknik elemanlar arasında koordinasyon eksikliği vardır.

•

Kaliteli yazılımlar bulmak kolay değildir.

•

Bilgisayar destekli eğitim uygulaması pahalı bir sistemdir.
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Bilgisayar destekli öğretim, öğretmenlere öğrencileri eğitirken bir çok
yönden yardımcı olur; Yeni materyalleri, konuları tanıtır, dersleri öğretir, yeni
beceriler kazanmalarına izin verir, kazanılan becerileri test eder, tekrarını
sağlar ve gerekli olduğunda yeniden hatırlatmayı sağlar. Bilgisayar herhangi
bir konuyu zorluk derecesine göre en basitten en zora kadar öğretebilir.
Konunun miktarı, karmaşıklığı ve detayların derecesi öğrencilerin seviyesine
göre bireysel olarak yararlanabilir (Bitter, 1989).

2.5 Matematik Eğitiminin Önemi
Matematik derslerinde öğretilen bir bilginin işe yaraması, çoğu kez onun
kavranması ve uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olur. Matematik bilgilerin
kazandırılmasının yanı sıra, bunların kavrama ve uygulama düzeyleri çok
önem kazanmaktadır. Bundan ötürü matematik derslerinde kullanılan
yöntemler çeşitlilik göstermektedir. Hatta bazen bir konunun verilmesinde bile
bir kaç yönteme başvurmak gerekebilir (Akkoyunlu,bt).

Matematik derslerinde kullanılan başlıca yöntemler,
• düzanlatırn,
• tanımlar yardımıyla,
• buluş yoluyla,
• senaryo ile,
• analizle,
• gösterip yaptırma ile,
• kurallar yardımıyla,
• deneysel etkinliklerle,
• oyunlarla öğretim'dir.
Bu yöntemlerin her birinin belli üstünlükleri ve sınırlılıkları vardır. Onun
için yöntem seçiminde dikkatli olmak gerekir. Bu yöntem türleri birbirinin
alternatifi olmayıp, herbirinin uygun düştüğü durumlar farklıdır. Bazen aynı
duruma birden fazla yöntem uygun düşebilir. Böyle durumlarda öğretmen,
öğrenme ortamını ve öğrencilerini tanıyan biri olarak bir tercih yapabilmelidir.
Kullanılacak yöntemden beklenen, çocukların matematiğe karşı olumlu
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tutumlar geliştirmelerine yol açması, öğrenci katılımına olabildiğince yol
vermesi ve başarıyı artırmaya katkıda bulunmasıdır.
Geleneksel öğretim yöntemlerinin matematik öğretiminde yetersiz
kaldığı bir gerçektir. Bu öğretim yöntemleri çağımızın ihtiyaçlarına cevap
verememektedir. Ayrıca bu öğretim yöntemleri, eğitim ortamında öğrenme ve
öğretme süreciyle amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için de yeterli
değildir. Bu nedenle yeni öğretim yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir.
Bilgisayar destekli matematik öğretimi bu yöntemlerden biridir (Saka ve
Akdeniz, 2002).
Matematik dersleri, genel olarak öğrencilerin sevmediği bir derstir.
Çevreden duyduklarıyla ve ön yargılarıyla sınıfa gelen öğrencilere bu dersi
sevdirmek kolay değildir. Uygun öğretim yöntemleri kullanılarak bu ön yargıyı
yok edip matematiği öğrencinin isteyerek girdiği bir ders haline getirmek
gerekir (Özsoy, 2003).
Bilgisayar Destekli Matematik öğretimi ile öğrencinin dersine olumlu
tutum geliştirmeleri, ve başarıyı artırma için uygulanması çok eskilere
dayanmaktadır. David Tall bilgisayarın matematik eğitiminde kulllanılmasını
basamak basamak şöyle açıklamıştır (Tall ve Thomas,1991 );
Sayısal Akış Şeması; ilk mikroişlemcili bilgisayarlar (örneğin,
Apple,1976) BASIC programlama dilini kullanmak amacı ile satılmaya
!'

başlamıştı. Programlama yaparak matematiğin işlem basamaklarının daha iyi
öğrenileceği düşünüldü. Fakat bilgisayarların her öğrencinin alabileceği,
çalışabileceği

durumda

olmaması

sıkıntı

yaratmıştır.

Araştırmalar,

öğrencilerin BASIC dilinde programlama yaparak cebiri öğrendiğini gösterdi.

Grafik; grafik tabanlı programlarla bilgisayarın matematik eğitiminde
kullanılması ikinci aşamayı açtı. Grafik tabanlı yazılmlar sayesinde geometri,
statistik, hesaplama, diferensial denklemler gibi konularda öğrencilerin
matematiksel düşünceleri hayal etme imkanı gelişti. Öğrenciler konular
hakkında hayal ederek yaratıcılıklarını geliştirdi.
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Sınırsız Kullanım; Mouse(fare) un kullanılmaya başlaması(1984) ile
seçenek kullanımı arttı. Klavyeden verilen

matematik yazıI ı m I arı nda

rakamlarla çizilen bir üçgen , mouse sayesinde seçilebilen, istenildiği kadar
uzatılan, açılarının değişimini anında görüntüleyen yazılımlar geliştirilmeye
başlandı.
Cebir

Sistem;

1984 yılında

American

Mathematical

Monthly

dergisinde yazılımların; çarpanlarına ayıran veya çarpan, denklemleri
analatik veya sayısal olarak çözen , integral çözümü yapan, Taylor veya
Laurent serilerinde fonksiyonları çözen nitelikte olacağı öngörülmüştü. On
yıldan az bir sürede bu gelişmeler görülmüştür. Yazılımlarda amaç öğrencinin
uygun konularda grafiksel, sayısal aynı zamanda analitik düşünmesini temel
almıştır (Hallett,1991 ).
Kişisel Taşınabilen Araçlar; Dört işlem yapabilen hesap makineleri
bilimsel fonksiyonları ve programlanabilme özellikleri ile geliştirildi. 1996 da el
bilgisayarları üretildi. Matematik sınavlarının ve geometrinin başlıca konuları
el

bilgisayarlarının

sayısal

ve

sembolik

algoritmaları

sayesinde

somutlaştırıldı.
MultiMedya;

Bireysel çalışmada etkileşimli yazılımlar geliştirildi.Bu

yazılımlar sayesinde öğrenci matematiksel işlemlerin ve konuların değişik
materiyallerine yazılı, sesli ve video formatında ulaştı.
••

WWW(The World Wide Web) ; Öğrenciler çalışma masalarından
istedikleri etkileşimli matematik

yazılımlarına , istediği saatte ulaşma

imkanına sahip oldu.

Matematik dersinde mümkün olduğunca çok

problem çözmek

gerekmektedir. Burada ögretmenler zaman sınırlamasıyla karsı karsıya
kaldıkları gibi sınıfın ortalama düzeyine göre problem çözülmektedir. Bu ise
başarısız öğrencilerin öğrenmesini zorlaştırdığı gibi başarılı öğrencilerinde
sıkılarak dersten kopmalarına sebep olmaktadır. Ancak bilgisayar desteği ile
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her öğrenci kendi düzeyinde ve istediği kadar problem çözme olanağına
kavuşmaktadır (Genel, 1998).
İlköğretim

ve

ortaöğretimde

öğrencilerin

matematik

dersinden

başarısız olmaları önemli bir problemdir. Öğrencilerin basarılı olmalarını
etkileyen faktörlerden

biri bizzat ögrencilerin

iyi

çalışma tutum ve

alışkanlıklarına sahip olmamalarıdır (Küçükahmet, 1999). Ögrencilerin
basanlarını etkileyen diger bir faktör. de ögretmenlerdir. Ögretmenlerin
özellikle ilkögretim matematigine karsı olan tutum, davranıs ve inanıslarının
öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranışlar oluşturmalarında
önemli bir faktör olduğu araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir (Kulm,
1980).
2.6 Tutum
Bireyin belli bir objeye yönelik geliştirdiği ve davranışları üzerinde
etkisi olan eğilimleri olarak tanımlanan tutum kavramı, birey tarafından hem
olumlu hem de olumsuz yönde geliştirilebilir. Öğrenciler tarafından geliştirilen
bu gerek olumlu gerekse olumsuz tutumların, öğrencilerin tüm eğilimlerini
önemli ölçüde etkilediği bir çok uluslararası çalışmada vurgulanmıştır (Koca
ve Şen, 2006).
Bireyler genellikle çevrelerinde oluşan olaylara belirli anlamlar
yüklerler. Bu anlamları kazanılmış bireysel deneyimler olarak yansıtırlar. Bu
••
deneyimler sonucunda inançlar ve yaklaşımlar şekillenir. Bu inanç ve
yaklaşımlar tutum olarak adlandırılır. Tutumlar davranışa yansır. Bir süre
sonra belirli bir konuda, kendisi ile ilgili yeterli ya da yetersiz olduğuna dair
değerlendirmeler yaparak, bu konularda inançlar geliştirmeye başlar.
Herhangi bir konudaki veya bilgideki yetersizlik duygusu, güven eksikliğini
doğurur ve bireyin o konudan uzak durmasına neden olur. Tutum; bir bireye
atfedilen ve onun psikolojik olay ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını
düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. Tutumun gücü; bilişsel, duygusal ve
davranışsa! öğelerin toplamına eşittir ki bu da yerleşmiş tutumlarda yüksektir.
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Bir tutum ne kadar güçlüyse onu değiştirmek de o kadar zordur (Erkuş,
1994).
Freedman, Sears ve Carlsmith (2003) tutumu, "bilissel ve duygusal
ögeleri bulunan ve davranıssal bir egilim içeren oldukça kalıcı bir sistemdir"
seklinde tanımlar.
Bir diğer ifadeyle tutum, öğrenmeyle kazanılan, bireyin davranışlarına
yön veren, karar verme sürecinde yanlılıga neden olan bir olgudur
(Ülgen,1995).
Tutum çok yönlü bir eğilimdir. İlk bakışta sadece duygularla ilgili
olduğu düşünülse de, bilişsel bir yönü de bulunmaktadır. Tutum bir davranış
değil ; davranıslara, özellikle bireyin karar verme asamasına önemli derecede
etki eden bir egilimdir. Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje
ile ilgili düsünce, duygu ve davranışlarını düzenli biçimde olusturan bir
eğilimdir (Smith 1968).
Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar: Uzun sürelidirler, bilişsel,
duygusal ve davranışsa! biçimleri içerirler. Bu özelliklerin gücü kendi
aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Bunun dısında, tutumlar
siddet derecesi, karmasıklık, diger tutumlarla iliski, birimler arası tutarlılık ve
tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir (Sosyal Psikoloji,bt).
••
Kağıtçıbaşı (2005)'na göre, insanlar tutumlara sahip olarak dogmazlar.
Tutumlar genelde dogrudan deneyim, pekistirme, taklit ve sosyal ögrenmeyle
edinilmektedir. Bireyin çocukluk döneminde edindigi tutumları etkileyen
faktörlerin basında anne babalar bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe kendi sosyal
yaşantısı yolu ile edindigi deneyimler, bu faktörü geride bırakır.
Tavşancıl (2005)'a göre, tutumlarla ilgili aşağıda belirtilen özellikler
sıralanabilir:
•

Tutumlar doğuştan gelmez, sonradan yaşanarak kazanılır. Birey
toplumsallaşırken kültürel olarak kazanır. Diğer bir anlatımla, tutumlar
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yaşantılar yoluyla öğrenilmiştir.
•

Tutumlar geçici değillerdir, belli bir süre devamlılık gösterirler. Yani
bireyler yaşamlarının belli dönemlerinde aynı düşünceye sahip olurlar.

•

Tutumlar, birey ve obje arasındaki ilişkide bir düzenlilik olmasını
sağlarlar. Öğrenme süreci içinde derece derece biçimlendiğinden,
insanın çevresini anlamasına da yardımcı olurlar.

•

insan-obje iliskisinde, tutumların belirlediği bir yanlılık ortaya çıkar.
Birey bir objeye iliskin bir tutum oluşturduktan sonra, ona yansız
bakamaz. Bir objeye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutumun
oluşması, ancak o objenin başka objelerle karşılaştırılması sonucu
mümkündür.

•

Kişisel tutumlar gibi toplumsal tutumlar da vardır. Toplumsal tutumlar,
toplumsal değer, grup ve objelere yönelik tutumlardır

•

Tutum bir tepki şekli değil, daha çok bir tepki gösterme eğilimidir. Bir
başka deyişle, tutumlar tepkide bulunmaya ilişkin bir eğilimdir.

•

Tutumlar olumlu ya da olumsuz davranışlara yol açabilir. Ögrenme
sürecinde, öğrencinin dersi sevmesi, o derste basarılı olmak için çaba
göstermesi, derse hazırlıklı gelmesi, ders dışında tekrar yapması gibi
davranış ve alışkanlıkları beraberinde getirir. Bu davranış ve
alışkanlıkları ortaya çıkaran, öğrencinin derse karşı olumlu tutumudur.
Bunun tersi düşünüldüğünde, öğrencinin dersi sevmemesi, dersi
çalışmaya karşı isteksizliğe ve başarı kaygısına neden olur. Tutum
değiştirilmedikçe, bu durum öğrencinin öğrenim hayatında içinden
çıkılmaz bir hal alabilir,

2.7 Matematiğe Yönelik Tutum
Bireyin bir derse karsı davranışlarının en önemli belirleyicilerinden biri
olan tutumu, matematiğe yönelik tutum boyutunda da incelemekte yarar
görülmektedir. Matematiğe yönelik tutum, öğrencilerin bu derse yönelik
davranışlarının nasıl olacağına yön veren, onları motive etmede katkısı olan
önemli bir etmendir. Ayrıca, matematiğe yönelik tutum,

öğrencilerin

"matematiği sevmesi ya da hoşlanmama" gibi kişisel duyguların belirleyicisi
olarak düşünülebilir (Bayturan,2004).
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Başaran (2000)'a göre tutumları olumlu ya da olumsuz olarak
adlandırmak olanaksızdır. Öğrenciden, çogu kez olumlu tutum beklenirken,
kimi kez de olumsuz tutum beklenir. Tutumları, istenilir ve istenilmez olarak
adlandırmak daha anlamlıdır. Buna örnek olarak öğrencinin derse aktif
katılımının olmasına karsı olumlu bir tutum istenirken, öğrenme sürecinde
ders dışındaki konularda konuşmaya karsı olumsuz tutum istenir.

Öğrencilerin matematiğe yönelik tuturntarı, akademik başarıyı önemli
ölçüde etkileyen bir faktördür. Öğrencinin özellikle matematik gibi, konuları
birbiriyle bağlantılı olan bir derse karşı istenilmeyen bir tutum geliştirmesi,
derse karşı ilgisinin azalmasına yol açmaktadır. Öğrenci edindigi tutum
yüzünden bir önceki ve bir sonraki öğretim dönemi ile bağlantılı olarak
ilerleyen konuları anlamak için yeterli çaba harcamazsa, süreç içinde
matematik, öğrenci zihninde büyük bir karmaşa uyandıran bilgi yumağına
dönüsecek, öğrenci için başarısızlık kaçınılmaz sonu olacaktır.
Matematikte başarılı olan birey, matematiğin temelini oluşturan
kavramlar ve bu kavramların oluşturduğu yapıları zihninde doğru şekilde
oluşturmayı

başaran

kişidir.

Kavramların

öğrenilmesinin

yanında,

matematiğin dayandığı işlem bilgisinin de kazanmasıyla öğrenci, başarı için
bilişsel sürecini tamamlamış olacaktır. Bu bilissel sürecin tamamlanma süresi
ve süreç sonunda kazanılan davranışların başarılı bir şekilde sürdürülmesi
bireyin yaş, zeka gibi özelliklerine
bağlıdır. . Ancak burada unutulmaması
~
gereken nokta, çocukluk yıllarında, okul hayatının ilk sıralarında karşılaştığı
matematik dersine karşı tutumunu etkileyen çevresel etmenlerin içinde en
önemlisi olan öğretmen, bilişsel sürecin ürünü olan davranışların birey
tarafından kazanılmasında belirleyici faktördür.
Tutumların pekiştirilmesinde en etkin yöntem, öğrenciye tutumla ilgili
yaşantılar kazandırmaktır. Öğrenci gereksinmelerini doyururken, sorunlarını
çözerken ve öğrenirken, istenilir tutumların kendine yardım ettiğini; istenilmez
tutumların kendini engelledigini yaşadıkça, istenilen tutumları kendinde
yerleştirir.
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Bilgi

ve

beceriyi

pekiştirmede

kullanılan

yöntemler,

tutumun

pekiştirilmesinde de kullanılabilir (Basaran,2000).

2.8 Eğitsel Yazılımlar
Bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan ders yazılım türleri; özel
ders, alıştırma ve benzetişimdir. Özel ders yazılımları, öğrencinin dikkatini
çeken ve ders hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü ile başlar. Genel
akış içinde , her bir adımda, öğrenciye bilgi sunma , bu bilgiye yönelik soru
sorma , öğrencinin cevabını alma , cevabı değerlendirme ve uygun bir
geribildirim verme etkinlikleri yer alır (Yalın, 2004).
Bilgisayarın en büyük özelliği yazılımlar ve donanımlar sayesinde
amaçlanan alanda kullanılabilir bir araç olmasıdır. Bu özelliğinden yola
çıkarak eğitim alanına yönelik yazılımlar ve üretilen donanımlar sayesinde
bilgisayar eğitimde yaygın bir kullanım alanı elde etmiştir (Uzunboylu,2008).
Eğitim

yazılımı,

öğretilecek

konuların

bilgisayar

programlama

dillerinden yararlanarak öğretim amacıyla bilgisayara uyarlanması sonucu
oluşturulan ders programıdır (Keser,1991 ).
Bilgisayar destekli öğretim sürecini etkileyen bir çok değişken vardır.
Bunlardan bazıları; öğrenci motivasyonu, yenilik, etkileşim düzeyi, bireysel
il

öğrenme farklılıkları, öğretmenin rolü, ders yazılımını türü, kapsamı ve
niteliğidir. Bu değişkenler içerisinde ders yazılımlarını niteliği ve bunların
eğitim programları ile bütünleştirilmesi sorunu enönemli boyutlardan biri
olarak değerlendirilmektedir (Aşkar 1993; Köksal ve Yavuz, 1990).

Yazılım, bilgisayar destekli öğretimin başarılı olmasında en önemli
etkenlerden biridir. Yazılımların programın hedefleri doğrultusunda, öğretme
öğrenme ilkelerine ve yazılım geliştirmede dikkate alınan standartlara uygun
olarak geliştirilmesi gereklidir (Erden,1994; Yalın, 2004).
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2.9 Eğitsel Yazılım Çeşitleri
Eğitsel yazılımlar beş ana kategoride incelenmektedir (Ahmed, 2003).
Alıştırma ve Uygulama Yazılımları (Drill and Practice)

Alıştırma ve Uygulama yazılımı yeni bilgi ve- beceri kazandırmak
yerine kazanılmış bilgi ve becerileri desteklemek amacı ile kullanılan
yazılımdır. Alıştırma ve Uygulama yazılımları detaylı sunum ve akıcı anlatım
kombinasyonudur. Önceden öğrenilmiş bilgilerin tekrarı ve pratik yapma
olanağı sağlar. Yazılım sayesinde istenilen kadar ve değişik seviyelerde
pratik yapma olanağı verir. Sadece cevap vermez , nedenlerini de açıklar.
Öğrencinin ilgisini ve motivasyonunu çıktılarla destekler. Öğrenci ile program
arasında etkileşim sağlar (Örneğin, "devam için tıklayınız" yerine çözüm
yapıldıktan sonra öğrencinin kendini kontrol etmesini sağlayan ipuçları verir).

Özel Öğretici Yazılımlar (Tutorial)

Bu tür yazılımlar "ne bilirim", "niçin öğrenirim" ve "nasıl öğrenirim"
prensibinden yola çıkarak hazırlanmıştır. bilgisayar ile öğrenci arasında
birebir etkileşim amaçlı tasarlanmışlardır. Her derse yönlendirme ile başlar.
Küçük ve mantıksal bölümlerden oluşmuştur. Her bölüm 5- 9 arası
kazanımve 20 - 30 dakkika çalışma süresinden oluşmaktadır. Zor konular ve
küçük yaş grupları için bu değerler değişebilmektedir. Öğrenilmiş

ve

öğrenilecek bilgiler için önerileri , sembolik ipuçları ve geri bildirim
••

içermektedir. Her kazanım için anlamlı soru ve etkileşimi kapsamaktadır.
Doğru cevap verilirken öğrencinin takıldığı noktalar için ipuçları verilerek
yönlendirme yapılmaktadır.

Öğretici Benzetişim ve Oyun Yazılımları (Instructional Simulations and
Games)
t

Öğrenci gerçek hayattan bir problemde rol alır. Problemi çözmek için
birden fazla starteji belirler ve herbirinin sonucunu bilgisayardan yardım
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alarak hesaplatır. Verilen senaryoda problem detaylı olarak açıklanır ve
problem sonucunda ulaşılması istenilen amaç açık olarak belirtilir.

Bilgi Verici Yazılımlar (Informational Software)

Çevrim içi veritabanı, web siteleri,

multimedya ansiklopediler ve

referanslar bilgi verici yazılım grubunu oluşturmaktadır. Doğru bilgi ve kaynak
için araştırma aracıdırlar. Öğrencinin her ortamdan (sınıf, okul, ev,
kütüphane,... vb) kolay ulaşabilir olması , araştırmalarda kullanırlığını
artırmıştır. Hızlı ulaşımı olduğu kadar etkili olduğu söylenemez. Çünkü ilgili
ilgisiz birçok bilgiye ulaşmak ve onların içinden ilgili bilgileri

bulmak

öğrencinin fazla gayret göstermesine neden olmaktadır.

Araçlar (Tools)

Belli amaca yönelik veri girişi ve çıkışına olanak veren yazılım
türleridir. Örneğin matriks

işlemleri, grafik çizimi yapabilen küçük yazılım

araçları. Bu tür yazılımlarda veri girişi yapılarak direkt sonuca ulaşılmaktadır.

2.1 O İlgili Araştırmalar

Egitim ve teknoloji arasındaki iliski sürekli bir değişim içindedir. Bu
değişim bir yandan kendi içlerinde, bir yandan da birbirleriyle etkileşimlerinde
kendini göstermektedir. Örneğin, "eğitim" ile "Bilgi ve İletisim Teknolojileri
(BİT)" arasındaki ilişki başlangıçtaı.BİT'in ayrı bir konu alanı olarak öğretimi
biçiminde iken, giderek BİT'in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu
boyutuna geçmektedir (Herzig, 2004; Kennewell, 2001; Watson, 2001 ). BİT'in
öğrenme

öğretme

sürecine

entegrasyonu,

öğretim

hedeflerini

gerçekleştirmek ve öğrencinin öğrenmesini güçlendirmek için BİT araçlarının
öğretim programı boyunca kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Cartwright
and Hammond, 2003).
Tek başına entegrasyon sürecinin gerçeklestiği bağlamdaki koşulları,
bireylerin BİT'i kullanım amaçlarını incelemek ya da BİT kullanımının
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sonuçlarını ortaya koymak yeterli olmayacaktır. Etkinlik Kuramı yoluyla
süreçteki arabulucu araçlarımateryal araçlar, yöntemler,· kisiler-, sürece
katılan tüm birey ve grupları (çünkü entegrasyon süreci sadece ögretmen ya
da ögrencileri degil bu süreci paylasan yöneticiler ve BİT koordinatörlerini de
içeren bir toplulugun incelenmesini gerektirmektir), bunların süreçteki rollerini,
sürecin gerçeklestigi baglamdaki kuralları, kisilerin beklentilerini, amaç ve
eylemlerini, sürecin sonucunda elde edilenleri basarılı bir biçimde ortaya
koymak mümkün olabilecektir. Ancak bu sekilde entegrasyon süreci ile ilgili
basit yorum ve önerilerin ötesine geçilerek daha sağlam bakış açıları
getirilebileceği düşünülmektedir(Usluel,Demiraslan,2005).
Matematik, toplumun büyük bir çoğunluğunda önemi, faydası ve
etkililiği kabul edilen ve tüm bilimlere temel teşkil eden bir bilim olarak
nitelendirilmektedir. Matematiğe olan bu gereksinime rağmen çoğu öğrenci
tarafından matematik öğrenilmesi zor bir bilim dalı olarak görülmüştür.
insanlar en çok matematik dersinden korktuklarını ifade ederler (King, 1997).
Yavuzsoy (2001), yaptığı araştırmada 1970 öncesinden başlayarak
günümüze kadar olan geniş bir çerçeve içerisinde Fransa'daki, matematik
öğretiminde kullanılan yeni teknolojiler incelenmiş, matematik eğitiminin ve
bu teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılmasının tarihsel gelişim
sürecine yer verilmiştir. Ayrıca öğretmen yetiştirme kurumlarındaki yapıya ve
bu yapının yeni teknolojilerle olan uyumuna bakılmıştır. Örneğin, kullanılan
geometri bilgisayar programlarının yeni işlemlere olanak vermesi, geometrik
şekillerin özelliklerini koruyarak şekil üzerinde yapılan değişiklikleri anında
görebilmeyi sağlaması, öğrenciyi incelemeye, keşfetmeye ve geliştirmeye
yöneltmesi açısından kuşkusuz çok önemlidir. Fransa'da okullarda yaygın
olarak kullanılan Gabri- Geometre, Geospace, Geoplan, Excel ve benzeri
bilgisayar programlarının matematik eğitimine etkisi incelenmiştir. Bu
bağlamda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematik öğretiminde
kutlanmayı tercih ettikleri programlar, bu programları kullanmaktaki sebepleri

üzerinde durulmuş, daha sonra bu programların öğrenciler üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Karşılaştıkları problemler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu
araştırma Fransa'nın 3 ayrı şehrindeki (Lyon, Grenoble ve Avignon) 4 ayrı
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matematik

öğretmeni

ve

Lyon'daki

28

stajer

öğretmen

üzerinde

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada niteliksel araştırma metodu kullanılmış ve
içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar öğrenciler ve öğretmenler
açısından ayrı ayrı ele alınmış ve yeni teknolojilerin matematik eğitiminde
kullanımının eğitimsel boyutuna yer verilmiştir.
Eylül 1987'de Amerika Ulusal Matematik Öğretmenleri Komitesi'nin
yayınladığı bildiride öğretmenlerin; matematik dersinde bilgisayarı, kavramları
öğretmede,

somut

deneyimlerden

soyut

matematiksel

düşünceler

geliştirmede ve problem çözme işlemlerini öğretmede bir araç olarak
kullanabilecekleri belirtilmiştir. Bilgisayarın matematik dersinde kullanılmaya
başlanmasıyla öğrenciler, daha kısa sürede öğrenerek matematiksel
kavramları anlamaya ve bunları problem çözmede nasıl kullanabilecekleri
konusu üzerinde çalışmaya vakit bulabileceklerdir. Böylece bilgisayarlar
matematik alanında yaratıcı düşünceyi geliştirici bir araç rolü oynayacaktır.
İlköğretimin

birinci kademesindeki

öğrenciler bilgisayarın soyutluğunu

anlayabilecek zihin gelişimi düzeyinde değillerdir. Ancak çocuklar, 11
yaşından sonra soyut kavramları anlamalarını sağlayacak mantıksal düşünce
yeteneğine sahip olmaya başlarlar. Bu

yüzden bilgisayarın özellikle

ilköğretimin birinci kademesinde kullanımı sınırlı kalmaktadır. Bilgisayar,
ilköğretimin birinci kademesinde öğrenilen somut deneyimlerle, ikinci
kademesindeki soyut kavramlar arasında bağlantı ve geçişi sağlamada
kullanılabilir.
Öğrenciler matematiği ilköğretimin birinci kademesinde bloklar ve
boncuklar gibi somut objelerle öğrenirken; ikinci kademede bilgisayar
ekranında görerek öğrenebilirler (Taşcıoğlu, 1992).

Bilgisayar

Destekli

İşbirlikli

Öğrenme

(BDİÖ)

ile

öğrencilerin

trigonometrik eğrilerin grafiklerini yorumlayabilmelerini incelemektir.Çalışma
2006-2007 öğretim yılı güz döneminde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi

birinci

sınıf

Matematik

I

dersini

alan

64

öğrenci

ile

yapılmıştır.Çalışmada öğrenciler dörderli 16 gruba ayrılmış ve her gruba bir
bilgisayar verilmiştir. Çalışmanın ilk haftasında her gruba 75 dakikalık süre
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verilerek Mapple 7.0 programında y= I asinb(x-c) I +d trigonometrik eğrisinin
değişimlerini incelemeleri istenmiştir.İkinci hafta ise gruplara, trigonometrik
eğrilerdeki parametrelerdeki değişimlerin eğrinin oluşmasında nasıl bir etki
yaptığını ,eğride neden böyle ötelemelerin olduğunu anlamak amacı ile 1 O'ar
dakikalık iki yazılı sınav uygulanmıştır. Ayrıca grup sözcüleri diğer grupların
önünde

sözlü

olarak trigonometrik

eğrideki

değişimlerin

nedenlerini

açıklamışlardır. Bu açıklamalar, bir yandan kayıt altına alınırken bir yandan
da

akranları

tarafından

değerlendirilmiştir.Çalışma

sonunda

BDİÖ'nin

öğrencilerin trigonometrik eğrilerin grafiklerini kolayca çizebilme, grafikleri
yorumlayabilmelerinde bireysel yeteneklerini geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca
grupla çalışmanın öğrencilerin özgüvenlerini artırdığı ve cesaretlendirdiği
saptanmıştır (Bintaş ve Sarsar,.2008).
Teknoloji destekli matematik öğretiminde diziler konusun uygulanması
sonucunda elde edilen bulgu ve yorumlara göre öğrencilerin geleneksel
öğretim yöntemine göre teknoloji destekli yapılan öğretimde öğrendiklerinin
zihinlerde daha kalıcı olduğu , konuyu öğrenirken öğrencilerin zevk aldığı ve
eğlenceli

buldukları

gözlemlenmiştir.

Bunun

yanı

sıra,

öğretmenin

kontrolünde olan öğrenciye etkili ve farklı bir öğrenme olanağı sunulmaktadır
(Şimşek, Koçdağ,Kaptan).
Baki (1996), matematik dersinde bilgisayar desteğinin kullanımı ile ilgili
makalesinde, bilgisayarın, hesaplamalar, maksimum-minimum problemleri,
seriler

ve

diziler,

fonksiyonların dönüşümleri, üç boyutlu uzayda
••
fonksiyonların grafikleri, denklem çözümleri, dönüşüm geometrisi ve geometri
öğretimi üzerine LOGO, EXCEL, BASIC, MATHEMATICA yazılımlarını
kullanarak oluşturmuş olduğu örnekleri sunmuştur. Bu makalede bilgisayarla,
matematik eğitimi için ne yapılabileceği tartışılmıştır. Uygun yazılımlarla
matematiğin bütün konularında, öğretmen yardımıyla birçok matematiksel
özelliği öğrencilerin keşfetmeleri sağlanabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde
öğrencilere problem çözme becerilerinin de kazandırılması oldukça önemlidir.

Bilgisayarlar problem çözme becerisinin, yaratıcılık ve kritik düşünme
becerilerinin kazandırılmasında da etkin bir şekilde kullanılabilir. Özellikle
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matematik dersinde mümkün olduğunca çok problem çözmek gerekmektedir.
Burada öğretmenler zaman sınırlamasıyla karşı karşıya kaldıkları gibi sınıfın
ortalama düzeyine göre problem çözülmektedir. Bu ise başarısız öğrencilerin
öğrenmesini zorlaştırdığı gibi başarılı öğrencilerinde sıkılarak dersten
kopmalarına sebep olmaktadır. Ancak bilgisayar desteği ile her öğrenci kendi
düzeyinde ve istediği kadar problem çözme olanağına kavuşmaktadır (Genel,
1998).
Koç (2005), etkili teknoloji entegrasyonu ile ilgili araştırmasında,
teknoloji kullanımı ile öğrencilerin tutum ve davranışlarında anlamlı bir
farklılığın olduğunu vurgulamıştır. Teknoloji sayesinde öğrenciler, interaktif ,
kendi kendine karar verebilme ve yüksek seviyede düşünmeye yönlerini
geliştirmişlerdir. Ayrıca araştırmada teknoloji entegrasyonun öğrenmeyi çok
etkilemediğini fakat alt seviyedeki öğrencilerin performanslarının artmasında
etkili olduğu belirtildi. Etkili teknoloji entegrasyonu sayesinde öğrenciler
yapılandırmacı

öğretim

yönteminde

tanımlanan

aktif

öğrenci,

bilgiyi

kullanabilen ve organize edebileceği bir ortamda olmasını sağlıyor.
Matematiğe karşı tutumların oluşumunda hem günümüz teknolojisinin
sunduğu olanaklar ve bu teknolojilerin kullanımı ile sunulan olay ve olguların
yansıtılma biçimi tutumları biçimlendirmektedir. Bu bağlamda günümüz
internet teknolojisinin gelişimi tutumların oluşumda önemli bir yere sahiptir
(Gökdaş, 2008).
Aktümen ve Kaçar (2003), araştırmalarının sonucunda, bilgisayar
destekli öğretim üzerine öğrenci görüşleri incelendiğinde, bilgisayar destekli
öğretimin öğrenci motivasyonunu arttırdığını gözlemlemişlerdir. Bilgisayarın
istenildiği sayıda konu tekrarı yapabilmesi, öğrencilerin anlaşılmayan konuları
tekrar çalışabilmelerine olanak sağlarrıaktadır. Öğrenciler bilgisayarın sadece
's

oyun amaçlı olarak kullanılmadığını, iyi bir öğretim aracı olarak da
kullanılabileceğini bu çalışma sonrası görmüşlerdir. Ancak şu da bir gerçektir
ki öğrenciler ilk defa karşılaşmış oldukları bilgisayar destekli öğretimi
yadırgamışlardır.
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Bilgisayar destekli öğretim uygulaması, internet ortamına aktarılarak
uzaktan öğretim yöntemi kullanılmalı ve öğrencilerin başarı istatistikleri
karşılaştırılmalıdır(Aktümen ve Kaçar,2003).
"Düşünmeyi öğren" ve "Yaratıcılığı öğren" sloganları yeni ve yarının
sloganları olmalıdır. Bu bağlamda, matematik hem bir öğretim alanı,
kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileri hem de bir dil ve araç
olarak bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlamaktadır. Sözkonusu
yarar, çağdaş anlayışı, gerçekci amaçları içeren nitelikli öğretim ve eğitim
programlar ile gerçekleştirilmelidir(Ersoy,2003).
Eğitim sisteminin vazgeçilmez bir öğesi olan okul, genel olarak
çevresindeki değişim ve gelişimleri takip edememiş ve geride kalmıştır. Bu
değişim ve gelişimlere paralel olarak ders müfredatlarını değiştirmek ve yeni
dersler ilave etmek gibi uygulamalar da bu durumu engelleyememiştir.
Aktümen

ve

Kaçar(2003),

harfli ifadelerle işlemler konusunun

öğretiminde, bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile ders işleyen öğrencilerle
geleneksel öğretim yöntemiyle dersi işleyen öğrencilerin matematik başarıları
arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Bilgisayar destekli öğretim

üzerine öğrenci görüşleri incelendiğinde, bilgisayar destekli öğretimin öğrenci
motivasyonunu arttırdığı gözlenmektedir. Bilgisayarın istenildiği sayıda konu
tekrarı

yapabilmesi,

öğrencilerin

anlaşılmayan

konuları

tekrar

çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır. Öğrenciler bilgisayarın sadece oyun
amaçlı

olarak

kullanılmadığını,

ıyı

bir

öğretim

aracı

olarak

da

kullanılabileceğini bu çalışma sonrası görmüşlerdir. Ancak şu da bir gerçektir
ki öğrenciler ilk defa karşılaşmış oldukları bilgisayar destekli öğretimi
yadırgamışlardır.
Eğitim

konusunda

klasikleşmiş

yöntemlerle

istenen

kaliteye

ulaşılamayacağının anlaşılmasıyla yeni arayışlar içine girilmiş ve teknolojinin
eğitim

alanında

etkili

bir

şekilde

kullanılmasına

dayanan

projeler

geliştirilmiştir. Okul televizyonu gibi uygulamaların yanında üzerinde en çok
durulan, tartışılan ve yaygınlaşan uygulama "bilgisayar ve internetin eğitimde
kullanılması" ya da "bilgisayar destekli eğitim" olmuştur (Öğüt ,vd., 2004).
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Dördüncü

sınıf geometri dersi Cabri

kullanılarak

işlenmiş ve

öğrencilerin geometri düzeyleri incelenmek için yarı deneysel yöntem
kullanılmıştır. Öğrencilere ön-test ve son-test uygulanmıştır. Çalışma 2007
eğitim öğretim yılında yürütülmüştür. Deney grubunun derleri bilgisayar
laboratuarında Cabri yardımıyla işlenmiştir. Veriler çoktan seçmeli testte yer
alan bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki sorulara verdikleri doğru
cevaplara 1, yanlış ve boş cevaplara O puan verilerek elde edilmiştir. Veriler
SPSS programıyla analiz edilmiştir. İlköğretim dördüncü sınıf matematik
programında yer alan Geometri konularının Cabriyle öğretiminin geleneksel
öğretime göre bilgi düzeyindeki öğrenmeler üzeriden fark oluşturmadığı;
kavrama, uygulama ve analiz düzeylerindeki öğrenmelerinde anlamlı bir fark
oluşturduğu görülmüştür (Tutak,2009).
Birgin, Kutluca ve Gürbüz (2008), araştırmalarında "Düzlemde Bir
Noktanın Koordinatları ve Doğru Grafikleri" konusunun öğretiminde deney
grubuna bilgisayar destekli öğretim yöntemi, kontrol grubuna uygulanan
geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını artırmada daha etkili olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu durumun nedeni ise, öğrencilerin materyaldeki etkinlikleri
kendi başlarına tamamlayarak bilgiyi yapılandırmaları ve bilgisayar destekli
öğretimin

onların öğrenmeye karşı istek ve sorumluluklarını arttırması

olabileceğini vurgulamışlardır.

"Üçgen, Kare ve Dikdörtgen" konularının öğretiminde deney grubuna
uygulanan

bilgisayar

destekli öğretimin

kontrol

grubunda

uygulanan

geleneksel öğretime göre öğrencilerin geometri başarısını artırmada daha
-r

etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Tutak ve Birgin,2008).
Güven ve Karataş (2008), öğrenciler geleneksel ortamda geometriyi,
ezberlenmesi ve gerektiğinde ustalıkla kullanılması gereken formüller yığını
olarak görürken Cabri ortamında bu fikirlerinin değiştiğini ve geometriyi,
araştırılması gereken ilişkiler bütünü olarak görmeye başladıklarını ifade
etmişlerdir. Bu anlamda hazırlanan etkinliklerin öğrencileri bu yöne doğru
sevk ettiği görülmektedir. Öğrenciler, geleneksel okul geometrisinin sabit
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yapısında geometri öğrenmeyi genel olarak 'karmaşık', 'can sıkıcı' ve 'zor',
Cabri ortamında geometri öğrenmeyi ise 'zevkli', 'eğlenceli', 'renkli', 'bulmaca
gibi' kelimelerle ifade etmişlerdir.
Yushau(2006), çalışmasında bilgisayar destekli öğretimin matematiğe
karşı tutumunu araştırmıştır. Öğrencilerin bir dönemlik matematik konularının
online ve sınıf ortamında öğretimlerini takip edip verileri almıştır.

Veriler

öğrencilerin matematik ve bilgisayara yönelik tutumları hakkında dönem başı
ve dönem sonu alınmıştır. Yapılan statistikler sonucunde matematik ve
bilgisayar tutumlarında hiçbir fark bulunmamıştır.
İlköğretim 6. Sınıf matematik dersinin "Açılar ve Üçgenler" konusunu;
hazırlanmış olan bilgisayar destekli öğretim uygulaması(Vitamin 6.sınıf
Matematik) ile öğrenen öğrencilerin başarı düzeyi ve matematik dersine karşı
olumlu tutumları , aynı konuyu geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenen
öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır(Sulak, 2002) .
Pierce ve arkadaşları (2007), Matematiği teknoloji ile öğrenmede
öğrencilerin tutumlarını araştırmışlardır. Altı okulda, toplam 350 öğrenci ile
yapılan araştırmada
teknolojiye

öğrenci tutumları

güven(TC),

duyuşsal(AE), davranışsal(BE),

matematiğe

güven(MC)

ve

matematik

teknolojileri(MT) alt başlıklarını içeren tutum ölçeği maddeleri ile ölçülmüştür.
Okullar arası farklılıklara bakıldığında AE, BE ve TC aynı ortalama ile
çıkarken, MC ve MT iki okulda farklı çıkmıştır. MC ve MT değerlerinin yüksek
olduğu okullarda daha önceden teknoloji destekli matematik öğretimi
~

I

yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca Matematik öğretiminde teknoloji kullanımına
yönelik kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha az ilgi gösterdikleri
belirlenmiştir.
Colleen ve

Gilah (2004), yaptıkları çalışma sonucunda erkek

öğrencilerin , kız öğrencilere göre bilgisayar destekli matematik yazılımlarını
daha

çok

kullandıkları

saptamışlardır.

ve

tutumlarına

da

olumlu

etkisi

olduğunu
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Bilgisayar kullanımına duyulan güvenin bilgisayar destekli matematik
eğitimine duyulan güvenle çok az ilişkili olduğu belirlenmiştir(Fogarty ve
diğerleri,2009).

I

i'

BÖLÜM Ill

YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın ne şekilde yürütüldüğü, deneklerin nasıl
seçildiği, ölçme araçlarının nasıl oluşturulduğu ve verilerin analizinde
kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanmıştır.

3.1 Araştırma Modeli
Araştırmada ön test - son test -kontrol gruplu deneysel araştırma
modeli uygulanmıştır. Uygulanan bu deneysel çalışmada öğrencilerin
matematik dersine karşı olan tutumları ve matematik başarılarının cevap
tabanlı bilgisayar destekli matematik öğretimi yöntemi ile işlenmesinde fark
aranmıştır.
3.2 Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma grubunu Girne'de bulunan Anafartalar Lisesi 8.
sınıfına devam eden 78 öğrenci oluşturmaktadır. Gruplar önkoşulsuz olarak
seçilen deney(39) ve kontrol(39) gruplarından oluşturulmuştur. Araştırmada,
öncelikle belirlenen ilköğretim okulunun 8A, 88, 8C ve 80 şubelerinde
öğrenim görmekte olan öğrencilere matematik tutum ölçeği uygulanmıştır.
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda matematik tutum puanları birbirine
denk olan 88 ve 80 şubeleri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Bu iki
gruptan rasgele seçimle 88 şubesi kontrol grubu ve 80 şubesi deney grubu
••

olarak belirlenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere "Permütasyon ve
Olasılık" konusu düz anlatım, soru-cevap gibi klasik metotlarla, deney
grubundaki öğrencilere ise bu metotların yanı sıra cevap tabanlı bilgisayar
destekli matematik öğretimi yöntemi ile işlenmiştir.

a. Veri Toplama Araçları ve Analizi
Kişisel bilgi formu , Matematik Tutum Ölçeği ve Ders Yazılım
Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Başarı puanını belirlemek amacı ile
uzman görüşü alınarak 1 O açık uçlu soru hazırlanmıştır.
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Araştırmada belirlenen alt problemlerin istatistiksel verilerini elde
etmek üzere 13 soruluk kisisel bilgi formu hazırlanmıstır. Uzman görüşü
alınarak hazırlanmıs olan bilgi formunda, cinsiyet, anne-baba öğrenim
durumu, anne-babanın öğrenciye karşı tutumu, ailenin gelir durumu, okul dışı
ders desteği, matematik öğretiminde teknoloji kullanımı, gibi faktörler yer
almıştır. Nazlıçiçek ve Erktin (2002), oluşturduğu Matematik Tutum Ölçeği
kullanılmıştır. Bu tutum ölçeğinde; "matematik bilgisi gerektiren konularda
başarılıyımdır" matematikte algılanan başarı düzeyini; "matematik bilmek
ilerde işime yarayacak" matematiğin algılanan yararlarını; "matematik
dersinde başka şeylerle ilgilenirim" matematik dersine olan ilgiyi göstermek
üzere üç boyutla ilgili, olumlu ve olumsuz yargı bildiren 20 madde
bulunmaktadır. Ölçek, Her Zaman, Sık Sık, Bazen, Nadiren, Asla şeklinde
Likert tipi olup alfa güvenirlik katsayısı a

=

0.841 belirtilmiştir. Ölçek

maddelerinin 3,6,7,13, 14, 19 uncu maddeleri matematikte algılanan başarı
düzeyi 1 O, 11, 15, 16, 18

inci maddeleri matematiğin algılanan yararları

1,2,4,5,8,9,12, 17,20 inci maddeleri matematik dersine olan ilgi ile ilgilidir.

Hazırlanılan ders yazılımı, uygulama-alıştırma ve özel öğretici amaçlı
yazılımların özelliklerini taşır. Ayrıca bu ders yazılımı, cevap tabanlı bilgisayar
destekli matematik öğretimi amaçlı olarak geliştirilmiştir. Bu sistemde öğrenci
kendi çözümlerini kağıt üzerinde yapar ve sonra cevabını girip geribildirim ve
cevap ile ilgili ipuçları alır (Vanlehn,2007). Yazılımın diğer bir özelliği ise,
farklı verilerle sonsuz sayıda soru üretilebilmesidir. Ders yazılımı Ek 4'de
verilmektedir. Ders yazılımının değerlendirilmesi amacı ile Ders Yazılım
1'

Formu kullanılmıştır(Ek 5).
Toplanan veriler, bilgisayar ortamında ve SPSS
Package

For

The

Social

Sciences)

istatistik

16 (The Statical

programı

kullanılarak

çözümlenmiştir.
3.4 Verilerin Analizi
Öğrencilerin "Matematikle İlgili Düşünceleriniz" ölçeği ön tutum testi ile
son tutum testinden aldıkları puanlar, istatistiksel analiz yöntemi ile
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değerlendirilmiştir. Veri türüne göre farklı gruplar arası ikili karşılaştırmalarda
"bağımsız örneklem t testi"; aynı grup içerisindeki ikili karşılaştırmalarda
"bağımlı örneklem t -testi" uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ilgili
değişkenlere göre gruplar arasında farklı olma durumları p<0.05 anlamlılık
seviyesinde test edilmiştir. Daha sonra tablolar yapılarak elde edilen veriler
ayrı ayrı yorumlanmıştır. Matematik başarı puanını belirlemek amacı ile
hazırlanmış 1 O açık uçlu sorunun değerlendirilmesi 4,3,2 ve 1 olarak
verilmiştir. 4 puan tam not alanlar için

, 3 puan küçük işlem hatasından

dolayı sonuca varamayanlar için , 2 puan soruya doğru başlamış fakat
devamını getiremeyenler için ve 1 puan da hiç soruya dokunmamış veya ilgili
çözüm yapamayanlar için değerlendirmede kullanılmıştır. Ayrıca ortalama,
standard sapma ve çapraz tablo kullanılmıştır.
Tablo1 de araştırmanın yorumlanmasında kullanılan madde ağırlıkları
ve sınırları verilmiştir.
-,

Tablo1 Tutum Ölçeğindeki Madde Ağırlıkları ve Sınırları
Se~enekler
1.00-1.79
1.80-2.59
2.60- 3.39
3.40 -4.19
4.20- 5.00

Ağırlıklar
1
2
3
4
5

Sınırlar
Asla
Nadiren
Arasıra
Genellikle
Herzaman

3.5 Uygulama
Deney Grubunda Yapılan Uygulama

•.

Araştırmanın uygulama aşaması 5 hafta sürmüştür. Her hafta 4(40
dk) saatlik matematik dersi gören gruplar haftanın 1 ders saatini araştımacı
tarafından geliştirilen yazılımı matematik öğretmeni tarafından kullanılarak
ders saatinde uygulanmıştır. Bilgisayar labartuvarının boş saatlerinin az
olmasından dolayı deney grubu bu yazılımı çalışma sürecinde 2 ders
saatinde araştırmacı kontrolünde uygulamıştır. Matematik öğretmenin vermiş
olduğu çalışma soru yapraklarını , yazılımı kullanarak ikişerli gruplar halinde
uygulamışlardır. Matematik yazılım CD'si deney grubundaki her öğrenciye
verilmiş ve evlerinde kullanmaları için gerek araştırmacı gerekse matematik
öğretmenleri tarafından teşvik edilmişlerdir.

Deney grubunda çalışmanın

I. Hafta

uygulanması;
I

Deney ve kontrol gruplarına başarı
ve tutum testi uygulandı.
Deney grubuna yazılımın kullanımı
ile ilgili bilgi verildi.
Üçgenlerde Benzerlik konusu verildi.

11. Hafta

Çözümlü sorulardan bazıları sınıf
ortamında uygulandı.
Pisagor

Ill. Hafta

konusu

verildi.

Yazılım

üzerinde çözümlü sorulardan bazıları
sınıf

ortamında

uygulandı.

soruların çözümlerinin

Diğer

evden takip

edilmesi için öğrenciler yönlendirildi..
/

Ayrıca matematik öğretmenin verdiği
ek çalışma sorularını çözebilmek için
Soru Çözümleri bölümünden nasıl
yararlanılacağı

konusunda

uygulamalar yapıldı.
IV. Hafta

Öklit

konusu

verildi.

Yazılım

üzerinde çözümlü sorulardan bazıları
sınıf

ortamında

uygulandı.

Diğer

sorular evden takip edildi. Ayrıca
matematik öğretmenin verdiği ek
çalışma sorularını çözebilmek ıçın
Soru Çözümleri bölümünden nasıl
yararlanılacağı

konusunda

uyulamalar yapıldı.
V. Hafta

Deney ve Kontrol grubunda basarı
ve

tutum

ölçeklerinin

uygulaması yapıldı.

son

test

Kontrol Grubunda Yapılan Uygulama

Kontrol grubundaki
normal

öğretim

öğretmeni

programı

tarafından

öğrencilere
içerisinde

soru-cevap

yöntemle gerçekleştirilmiştir.
sürecinde

herhangi bir müdahale yapılmamış,
yer alan öğretim

tekniğinin

ağırlıklı

etkinlikleri
olduğu

dersin

geleneksel

"Pisagor ve Oklit Bağıntısı " konusunun işlenişi

ders öğretmeniyle

yapılan

görüşmelerde

öğretmenin

genelde

tahtayı kullandığı ve bunun dışında herhangi bir yardımcı araç ve gereç
kullanmadığı anlaşılmıştır.

3.6 Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin Kişisel Bilgileri

Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı Tablo2'de görülmektedir.

Tablo2 Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
O/o

N
45
33

Cinsiyet
Kız
Erkek

57,7
42,3

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin % 57,7'si kız, %42,3'ü erkek
öğrenci olduğu Tablo2'de görülmektedir.

Öğrencilerin

matematik

dersi hakkındaki

fikirlerine

göre dağılımı

Tablo3'de görülmektedir.

Tablo3 Öğrencilerin Matematik Dersi Hakkında Fikirlerine Göre Dağılımı
Matematik Dersi
Hakkında Fikirleri
En çok bu dersi
seviyorum.
Orta derecede seviyorum.
Sevdiğim dersler
arasında.
Biraz ilgimi çekiyor.
Hiç ilgimi çekmiyor.

N

%

10

12,8

22
17

28,2
21,8

14
15

17,9
19,2

39

Deney grubunun Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo4
da verilmiştir.

Tablo4. Deney Grubunun Matematik Yazılım Cd'sini Kullanma Dağılımı
N

%

Kullanan Sayısı

25

65,79

Kullanmayan Sayısı

13

34,21

Deney

grubunu

oluşturan

öğrencilerin

cinsiyete

göre

Matematik

yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tabios de gösterilmiştir.

Tablo5. Deney Grubunun Cinsiyete Göre Matematik Yazılım Cd'sini
Kullanma Dağılımı
1

Kız

Erkek

Kullanan Sayısı

11

11

Kullanmayan Sayısı

5

12

Deney

grubunu

oluşturan

öğrencilerin

cinsiyete

göre

Matematik

yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo5'de verilmiştir. Tablo5'de ki verilere
göre erkeklerin daha fazla sayıda Cd kullandığı söylenebilir.

Deney grubunu oluşturan öğrencilerin anne öğretim durumuna göre
Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo6 de gösterilmiştir.

Tablo6. Deney Grubunun Anne Öğrenim Durumuna Göre Matematik
Yazılım Cd'sini Kullanma Dağılımı
Kullandı

Kullanmadı

Okur-yazar değil

1

2

İlköğretim

7

12

Ortaöğretim

6

7

Yüksek Öğrenim

2

2

Görüşleri

40

Deney grubunu oluşturan öğrencilerin annenin öğrenm durumuna
göre Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo6'da verilmiştir.
Tablo6'da ki verilere göre öğretim durumu zayıf olan annelerin çocukları
matematik yazılım Cd'sini daha az sayıda kullandığı söylenebilinir.
Deney grubunu oluşturan öğrencilerin baba öğrenim durumuna göre
Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo? de gösterilmiştir.

Tablo7. Deney Grubunun Baba Öğrenim Durumuna Göre Matematik
Yazılım Cd'sini Kullanma Dağılımı
Görüşleri
Okur-yazar değil
İlköğretim
Ortaöğretim
Yüksek Öğrenim ,

Kullandı

Kullanmadı

9

10

5

10

2

3

Deney grubunu oluşturan öğrencilerin babalarının öğrenim durumuna
göre Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo? de verilmiştir.
Tablo7'de ki verilere göre öğrenim durumu zayıf olan babaların çocukları
matematik yazılım Cd'sini daha az sayıda kullandığı söylenebilinir.

Deney grubunu oluşturan öğrencilerin matematik dersi hakkında
görüşlerine göre Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo8 de
gösterilmiştir.
Tablo8. Deney Grubunun Matematik Dersi Hakkında Görüşlerine Göre
Matematik Yazılım Cd'sini Kullanma Dağılımı
Kullandı

Görüşleri

Kullanmadı

Matematik dersini seviyorum.

9

7

Matematik sevdiğim dersler arasında.

7

5

İlgimi çekmiyor.

7

4

Deney

grubunu

oluşturan

öğrencilerin

"Matematik

sorularınızı

bilgisayar aracılığı ile çözmek zevkli midir?" sorusuna verdikleri cevaplara
göre Matematik yazılım Cd'sini kullanma dağılımı Tablo8 de gösterilmiştir.
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"Matematik dersini seviyorum" diyenlerin % 60'ı , "İlgimi çekmiyor" diyenlerin
ise % 54'ü Cd'yi kullanmıştır. Bu verilere göre matematik dersini pek
sevmemelerine rağmen öğrencilerin eğitim Cd'sini kullanmasındaki etkenin
bilgisayar kullanımı olabileceği söylenebilir.
Deney grubunu oluşturan öğrencilerin matematik sorularını bilgisayar
aracılığı ile çözme görüşlerine göre

Matematik yazılım Cd'sini kullanma

dağılımı Tablo9 da gösterilmiştir.
Tablo9. Deney Grubunun Matematik Sorularını Bilgisayar Aracılığı ile
Çözme Görüşlerine Göre Matematik Yazılım Cd'sini Kullanma Dağılımı

Kullandı

Kullanmadı

Çok Zevkli.

6

2

Zevkli

8

Hiç zevkli değil

9

Görüşleri

13

Tablo9'da ki verilere göre matematik sorularını bilgisayar aracılığı ile
çözme görüşlerine göre hiç zevkli değil diyenlerin %69'u mateamtik yazılım
Cd'sini kullanmıştır.
Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi matematik dersi ilk
tutum puanlarının bağımsız grup t-testi karşılaştırılması

Tablo1O'da

verilmiştir.
Tablo 1 O. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi Matematik
Dersi İlk Tutum Puanlarının Bağımsız Grup t-testi Karşılaştırılması
Gruplar
Deney
Kontrol

N

X

ss

39

58,66

7,45

39

57,00

8,03

t

p

0,949

0,345
>0.05

İlk test sonucunda deney grubunun aritmetik ortalaması 58.66,
standart sapması 7.45; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 57.00, standart
sapması 8,03 olarak sonuçlanmıştır. Tablo 1 O'da görüldüğü gibi deney ve
kontrol grubunun ilk test puanları için yapılan bağımsız t - testi sonucunda
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gruplar arasında matematiğe karşı tutumlarınada istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmamıştır . Bu bulgu, deney ve kontrol gruplarının matematik
dersine karşı ön tutumlarının denk olduğunu ve anlamlı bir fark olmadığını
göstermektedir.
Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi matematik dersi başarı
puanlarının bağımsız grup t-testi karşılaştırılması Tablo11 de verilmiştir.

Tablo 11. Deney ve Kontrol Gruplarının Uygulama Öncesi Matematik
Dersi İlk Başarı Puanlarının Bağımsız Grup t-testi Karşılaştırılması
Gruplar
Deney
Kontrol

N
39

X

ss

4,87

2,56

3,97

39

t

p

0,182

0,74
>0.05

1,72

İlk test sonucunda deney grubunun aritmetik ortalaması 4,87, standart
sapması 2,56; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 3,97, standart sapması
1,72 olarak sonuçlanmıştır. Tablo 11 'de görüldüğü gibi deney ve kontrol
grubunun ilk test başarı puanları için yapılan bağımsız t - testi sonucunda
gruplar arasında matematik başarı puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmamıştır . Tablo1O ve Tablo 11 'de yer alan bulgulardan, deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin öğretim öncesi konu ile ilgili ön bilgilerinin
denk

olduğunu

ve

başarı

yönünden

anlamlı

bir

fark

olmadığını

göstermektedir.
••

Deney grubunun Matematik dersine yönelik tutumlarının yüzde,
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo12'de gösterilmektedir.
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Tablo 12. Deney Grubunun Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Yüzde,
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Tutum maddeleri

Asla

Nadiren

Aras ıra

Genellikle

%

%

%

%

12,8

1 .Matematik dersleri zevkli
geçer.
2. Matematik dersinde canım
sıkılıyor.
3. Matematiğim kuvvetlidir.
4. İleride Matematik öğretmeni
olmak istiyorum.
5. Matematik dersinde başka
şeylerle ilgilenirim.
6. Matematik dersinde konuları
anlayamıyorum.
7. Matematik bilgisi gerektiren
konularda başarılıyımdır.
8. Matematik dersi benim için
keyifli bir oyun saati gibidir.
9. Matematik dersi yerine
ilgilendiğim başka bir derse
girmeyi tercih ederim.
10. Matematik bilmek ileride
işime yarayacak.
11.Belli temel bilgilerin dışında
matematik bilmek gereksizdir.
12. Matematik ödev !erinden
nefret ederim.
13. Matematik başarılı olduğum
bir derstir.
14. İleride matematikle ilgili bir
alanda çalışırsam başarılı
olabilirim.
15. Matematiği neden okumak
zorunda olduğumuzu
anlamıyorum.
16. Matematik insanı
düşünmeye zorlar.
17. Matematik dersi beni
bunaltıyor.
18. Matematik bilgisi iyi olan
biri diğer bilimleri rahatça
anlar.
19. Çalışırsam matematikten iyi
not alabilirim.
20. Matematik öğretmenleri
çalışkandır.

15,4
30,8

28,2

15,4

23,1

23,1

15,4

28,2

10,3

59,0

23,1

2,6

5, 1

10,3

48,7

28,2

12,8

5, 1

5,1

7,7

28,2

35,9

17,9

10,3

15,4

17,9

28,2

30,8

7,7

35,9

7,7

28,2

12,8

15,4

20,5

17,9

5,1

15,4

30,8

20,5

7,7

7,7

46,2
23, 1

28,2

17,9

17,9

10,3

15,4

30,8

5, 1

12,8

28,2

15,4

23,1

30,8

10,3

10,3

5, 1

33,3

30,8

10,3

10,3

7,7

15,4

20,5

46,2

~8,2

15,4

25,6

10,3

20,5

12,8

12,8

30,8

33,3

2,6

10,3

10,3

12,8

7,7

12,8

7,7

10,3

=

=

=

ss

3,05

1,19

2,64

1,18

2,79

1,36

1,85

1,33

1,90

J,14

2,95

1,10

2,97

1,20

2,64

1,48

2,97

1,69

3,72

1,39

2,62

1,58

2,44

1,37

2,95

1,32

3,05

1,28

3,23

1,74

3,85

1,37

2,80

1,49

3,64

1,35

4,26

1,16

4,05

1,39

61,5

-

-

X

64,1

3,05) , ?.madde ( X

2,95), 12. madde (X

-

43,6

2,6

15,4

10,3

10,3

-

28,2

5,1

28,2

2,64), 6. madde (X

%
12,8

17,9

-

=

20,5

7,7

Tablo 12 incelendiğinde 1.madde( X

(X

38,5

Her
zaman

=

2,97), 2. madde

2,44) ve 15.madde (X

=

3,23) ortalama değerlerinin verildiği görülmektedir. Bu ortalama değerlerin
Tablo1 'de belirtilen sınırlardan "Bazen" sınırları içinde olduğu görülmektedir.
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1.madde incelendiğinde, % 28,3'i matematikten zevk almadığını , %38,5'i
kararsız olduğunu ve %33,2'i zevk aldığını göstermektedir. ?.madde
verilerine göre matematik bilgisi gerektiren konularda %33,5'i başarısız,
%28,2'si kararsız ve %38,5'i başarılı olacağını belirtmiştir. 2.maddede,
%48,?'si matematik dersinde sıkıldığını, %28,2'si kararsız olduğunu ve
%23,1 'inin matematikten sıkılmadığını göstermektedir. 6.maddede %28,1 'nın
matematik dersinde konuyu anladıklarını , %35,9'u kararsız olduğunu ve
%35,9'inin

konuyu

anlamadıkları

görülmüştür.

12.

madde

incelendiğinde,%17,9'nun matematik ödevlerinden nefret ettmediği , %
30,8'nin kararsız, %50,3'nün nefret ettiği ortaya çıkmıştır. 15. madde
incelendiğinde, %46,2'i matematiği neden okumak zorunda olduğunu
anlamadığını, % 15,4'i kararsız olduğunu ve %38,5'ı hiç anlam veremediğini
göstermektedir.
Kontrol grubunun Mate'mitik dersine yönelik tutumlarının yüzde,
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo13'de gösterilmektedir.
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Tablo13 Kontrol Grubunun Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Yüzde,
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Tutum maddeleri

Nadiren

Asla

o/o

o/o

Arasıra

Genellikle

Herzaman

o/o

o/o

o/o

28,2

25,6

20,5

17,9

17,9

15,4

28,3

12,8

25,6

10,3

28,2

38,5

7,7

15,4

4. İleride Matematik öğretmeni
olmak istiyorum.
5. Matematik dersinde başka
şeylerle ilgilenirim.
6. Matematik dersinde konuları
anlayamıyorum.
7. Matematik bilgisi gerektiren
konularda başarılıyımdır.
8. Matematik dersi benim için
keyifli bir oyun saati gibidir.
9. Matematik dersi yerine
ilgilendiğim başka bir derse
girmeyi tercih ederim.
10. Matematik bilmek ileride
işime yarayacak.
I I .Belli temel bilgilerin dışında
matematik bilmek gereksizdir.
12. Matematik ödevlerinden
nefret ederim.
13. Matematik başarılı olduğum
bir derstir.
14. İleride matematikle ilgili bir
alanda çalışırsam başarılı
olabilirim.
15. Matematiği neden okumak
zorunda olduğumuzu
anlamıyorum.
16. Matematik insanı
düşünmeye zorlar.
17. Matematik dersi beni
bunaltıyor.
18. Matematik bilgisi iyi olan
biri diğer bilimleri rahatça
anlar.
19. Çalışırsam matematikten iyi
not alabilirim.
20. Matematik öğretmenleri
çalışkandır.

74,4

7,7

10,4

7,7

28,2

20,5

38,5

2,6

17,9

17,9

35,9

17,9

17,9

25,6

28,2

15,5

12,8

15,4

10,3

10,3

23,1

15,3

38,5

28,1
10,3

12,8

41,1

10,3

12,8

17,9

17,9
17,9

30,8

10,3

25,6

15,4

20,5

33,3

20,5

15,4

30,8

12,8

20,5

10,3

30,8
15,4

••

5 ,I

7,7

28,2

7,7

20,5

15,4

7,7

1 2,8

17,9

15,4

5,2

5,1

17,9

12,8

20,5

10,3

15,4

15,4

-

Tablo 13 incelendiğinde 1.madde(X=

1,44

2,90

1, 19
0,97

2,46

1,23

2,85

1,23

2,79

1,28

2,31

1,34

3,56

1,43

3,79

1,28

2,62

1,60

2,79

1,49

2,62

1,27

2,87

1,59

3,44

3,28

3,51

1,48

2,77

1,60

3,49

1,50

4,15

1,20

3,41

1,58

43,6

15,4

15,4

3,13

10,4

23,1

25,6

1,30

10,3

12,8

12,8

2,51

1,51

5,1

27,2

ss

X

7,8

l .Matematik dersleri zevkli
geçer.
2. Matematik dersinde canım
sıkılıyor.
3. Matematiğim kuvvetlidir.

35,9

-

10,3
25,6

28,2

41,0
25,6
38,5

59,0
38,5

2,51), 7.madde (X= 2,79), 2. madde

( X = 3, 13), 6. madde ( X = 2,85), 12. madde ( X = 2,79) ve 15.madde ( X =

3,44) ortalama değerlerinin verildiği görülmektedir. Bu ortalama değerlerin
Tablo1 'de belirtilen sınırlardan "Bazen" sınırları içinde olduğu görülmektedir.
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1.madde incelendiğinde, % 53,3'ü matematikten zevk almadığını , %20,5'i
kararsız olduğunu ve %25,6'sı zevk aldığını göstermektedir. ?.madde
verilerine göre matematik bilgisi gerektiren konularda. %43,5'i başarısız,
%28,2'si kararsız ve %28,2'si başarılı olacağını belirtmiştir. 2.maddede,
%33,3'ü matematik dersinde sıkıldığını, %28,2'si kararsız olduğunu ve
%38,4ünün

matematikten

sıkılmadığını

göstermektedir.

6.maddede

%28, 1 'nın matematik dersinde konuyu anladıklarını , %35,9'u kararsız
olduğunu ve %29,2'sinin konuyu anlamadıkları görülmüştür. 12. madde
incelendiğinde,%33,3'nun matematik ödevlerinden nefret ettmediği , %
25,6'nin kararsız, %41,1 'nün nefret ettiği ortaya çıkmıştır. 15. madde
incelendiğinde,

%40'i

matematiği

neden

okumak

zorunda

olduğunu

anlamadığını, %25,6'si kararsız olduğunu ve %33,3'1hiç anlam veremediğini
göstermektedir.
Deney grubu öğrencilerinin ilk test başarı puanları ve tutum ölçek
sonuçları bağımsız t-testi ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo
14'de sunulmuştur.

Tablo 14. Deney Grubunun İlk ve Son Test Tutum Puanlarının
Bağımsız Grup t-testi Karşılaştırılması
Gruplar
İlk tutum
Son tutum

N
39
39

X

ss

t

p

58,67
60,34

7,45
5,71

-1,56

O, 13
>0.05

İlk test sonucunda deney grubunun aritmetik ortalaması 58.67,
standart sapması 7.45; Tablo 16'de görüldüğü gibi deney grubunun ilk test
puanları için yapılan bağımsız t testi sonucunda gruplar arasında başarı ve
matematiğe karşı tutumlarınada

istatistiksel olarak anlamlı bir fark

bulunmamıştır.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kendi içinde ön test ve son test
başarı puanları arasındaki fark, bağımlı t-testi ile karşılaştırılmıştır. Deney ve
kontrol grubu için elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 15'de sunulmuştur.
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Tablo 15. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Başarı Puanlarının
Bağımsız Grup t-testi Karşılaştırılması
Gruplar
Deney

N

X

39

21,15

ss
9,37

Kontrol

39

16,77

5,28

t

p

2,55

0,013
<.05

Son test sonucunda deney grubunun aritmetik ortalaması 21,15,
standart sapması 9,37; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 16.77 ve
\_

'-.

standart sapması 5,28 olarak bulunmuştur. Tablo 15'de görüldüğü gibi
kontrol ve deney grubunun son test başarı puanları için yapılan bağımsız t testi sonucunda gruplar arasında başarı puanlarında anlamlı bir fark
oluşmuştur.

Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test tutum puanları
arasındaki fark, bağımlı t-testi ile karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol grubu
için elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 16'de sunulmuştur.

Tablo 16. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Tutum Puanlarının
Bağımsız Grup t-testi Karşılaştırılması
••

Gruplar
Deney

N

X

39

60,36

ss
5,71

Kontrol

39

59,49

7,07

p

0,59

0,55
>.05

Son test tutum sonucunda deney grubunun aritmetik ortalaması 60,36,
standart sapması 5,71; kontrol grubunun aritmetik ortalaması 59,49 ve
standart sapması 7,07 olarak bulunmuştur. Tablo 16'da görüldüğü gibi
kontrol ve deney grubunun son test başarı puanları için yapılan bağımsız t -

48

testi sonucunda gruplar arasında başarı puanlarında anlamlı bir fark
oluşmamıştır.
Tablo 15 ve 16'da ki bulgulara
matematiğe karşı tutumlarında

göre

deney ve kontrol grubunda

istatistiksel olarak anlamlı bir fark

bulunmamıştır. Bu verilere göre deney grupundaki öğrencilerin cevap tabanlı
bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile başarıda az da olsa anlamlı bir fark
yarattığını , tutumda ise anlamlı bir fark olmadığını söyleyebiliriz.

"

••
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BÖLÜM 4
SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1 Sonuç

Araştırmanın bulgularına göre ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Deney grubunda cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik
öğretim yöntemi için hazırlanmış olan eğitim yazılım Cd'sini ;
a.

Cinsiyete göre kullanımda bir fark bulunmamıştır.

Yapılan araştırmadan farklı olarak, Colleen ve Gilah(2004) "Student
Views of Computer Based' M,athematicsin th Middle Years" ve Pierce
ve arkadaşlarının(2007) "A scale for Monitoring Students Attitudes To
Learning Matehematics with Technology" konulu çalışmalarında erkek
öğrencilerinin

teknoloji

kullanımına

daha

meraklı

olduklarını

vurgulamışlardı r.
b. Matematik dersi hakkında görüşleri olumlu olmayanların da yüksek
bir oranda Cd'yi evlerinde kullanmasından bilgisayar faktörünün
önemini vurguladığını söyleyebiliriz.
c. Matematik sorularını bilgisayar aracılığı ile çözmenin zevkli
olmadığını vurgulayan 13 kişiden 9'unun evde yine de Cd'yi
kullanması ve örnek soruları çözmesi , matematikde değişik
yöntemlerin uygulanması ile öğrenci motivasyonunun arttığını
söyleyebiliriz.
2. Deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ön test-son test
puanları arasında da istatistiksel olarak bir fark bulunmuştur . Bu
sonuçlara göre, deney grubunda uygulaması yapılan
tabanlı

bilgisayar

destekli

matematik

öğretim

cevap

yönteminin

öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede önemli bir etkiye
sahip olduğu söylenebilir.

Bilgisayar destekli matematik öğretiminin geleneksel öğretime göre
öğrenci başarısını daha çok artırdığı sonucu matematik dersindeki çeşitli
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konuların öğretiminde uygulanan bilgisayar destekli matematik öğretimi
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bu bağlamda Bintaş ve Sarsar(2008),
"Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme", Bedir ve arkadaşlarının (2005),
"Açılar ve Üçgenler'', Aktümen ve Kaçar'ın (2003), "Harfli İfadelerle işlemler
Yapabilme", Genel'in (1999) "İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği",
Gürbüz'ün (2007) "Olasılık", Güven ve Karataş'ın(2008), "Dinamik Geometri
Yazılımı Gabri ile Geometri", Sulak'ın(2002) "Açılar ve Üçgenler'', Tutak ve
Birgin'in (2008) "Geometri öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Başarıya
Etkisi" konusunun öğretiminde uyguladıkları Bilgisayar Destekli Öğretim'in
geleneksel öğretime göre öğrenci başarısını anlamlı bir şekilde artırdığı
sonucunu saptamışladır.
3. Deney grubu öğrencilerinin matematik tutum ön test-son test
puanları arasında da istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır.

Bu araştırmanın parallelinde ,Yushau'nun(2006) yaptığı "The Effect of
Blended E-Learning on Mathematics" konulu çalışmasında da matematik
tutumda fark olmadığını vurguladı.

4.2 Öneriler
Bilgisayar destekli matematik öğretiminin başarıda etkisi olduğu birçok
çalışmada kanıtlanmıştır. Bu nedenle;
i.

Matematiğin diğer koı;:ıularındada öğrencinin aktif olduğu ve bilgisini

yapılandırma fırsatı bulduğu cevap tabanlı bilgisayar destekli matematik
öğretimi materyalleri geliştirilmeli ve eğitimde kullanılmaya başlanmalıdır.

ii. Bilgisayarın sadece bilgisayar dersinde kullanma imkanı veren
bilgisayar

labaratuvarı

yerine

bilgisayar

destekli öğretime

verebilecek sınıfların oluşturulması planlanmalıdır.

imkan

51

Sınıf altyapıları eğitsel yazılımları kullanmak için gerekli donanıma
sahip değildir(Aktunç, Tezer,2009). Altyapının yapılandırılmasında Milli
Eğitim , Kültür ve Spor Bakanlığının önem vermesi gerekmektedir.

iii. Daha detaylı geliştirilmiş ve tüm dönemi kapsayacak geometri ders
yazılımlarıyla öğrencinin bilgisayarı matematik eğitimi amaçlı kullanması
sağlanmalıdır. Ayrıca, diğer matematik konularında da bu tür yazılımların
etkililiği araştırılmaldır.

iv. İleriki çalışmalarda bu araştırmanın bir sonucu olarak matematiğe
yönelik tutumda neden fark olmadığı sebepleri araştırılmalıdır. Tutum
uzun sürede değişebileceği için çalışmanın daha uzun sürmesi ile
tutumda da bir fark oluşması sağlanabilir.
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EKLER
EK 1

Matematik Tutum Ölçeği
Degerli Ögrenciler;

Ankette Kişisel Bilgiler, Matematik Tutum Ölçeği bölümleri yer almaktadır.
Asagıdaki sorulara vereceginiz yanıtlar, arastırma amacıyla kullanılacak ve gizli
tutulacaktır.Görüsleriniz bizim için çok önemlidir.
Katkılarınız için tesekkür ederim.
Çiğeltem Yıldırım ARİFOÖLU
Yakın Doğu Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi Y.Lisans Ögrencisi

ÖGRENCİ ANKETİ
I. Kişisel Bilgiler
1. Cinsiyetiniz : ( )A.Kız
( )B.Erkek
2 .Anne ve babanızın en son mezun olduğu öğretim kademesi:
ANNE
( )A. Okur-yazar değil (1)
( )B. Okur-yazar belgeli ya da ilkokul (2)
( )C. Ortaokul ya da ilköğretim(2)
( )D. Lise veya dengi okul (3)
( )E. Yüksek okul(2-3 yıllık) (4)
( )F. Fakülte ve lisans üstü(4 yıl ve üstü)(4)

3. Anne ve babanızın mesleği:
ANNE
( )A. Ev hanımı
C )B. İşçi
( )C. Memur
( )D. Esnaf
( )E. Polis - Asker
( )F. Serbest
( )G. Emekli
( )H. Tüccar(Büyük esnaf)
()I.Diğer

BABA
( )A. Okur-yazar değil (1)
( )B. Okur-yazar belgeli ya da ilkokul (2)
( )C. Ortaokul ya da ilköğretim(2)
( )D. Lise veya dengi okul (3)
( )E. Yüksek okul(2-3 yıllık) (4)
( )F. Fakülte ve lisans üstü( 4 yıl ve
üstü)(4)
BABA
( )B. İşçi
( )C. Memur
( )D. Esnaf
( )E. Polis - Asker
( )F. Serbest
( )G. Emekli
( )H. Tüccar(Büyük esnaf)
()I.Diğer

••

4. Ailenizin maddi durumu11uzu nasıl görüyorsunuz?
() A. Çok iyi (5)
() B. İyi (4)
() C. Orta (3)
( ) D. Kötü (2)
() E. Çok kötü(l)
5. Matematik dersi hakkında fikriniz nedir?
() A.En çok bu dersi seviyorum (5)
() B.Orta derecede seviyorum (4)
( ) C.Sevdiğim dersler arasında (3)
() D.Biraz ilgimi çekiyor (2)
() E.Hiç ilgimi çekmiyor (1)
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6. Bu zamana kadar (5. sınıftan sonra)matematik dersi için hiç özel
ders aldınız mı?
( ) A.Hiç almadım( 1)
() B. Bir iki defa aldım (2)
( ) C. Sınavlardan önce aldım (3)
() D.Her zaman almaktayım(4)
7. Bu dönem matematik notunuzun kaç düşeceğini bekliyorsunuz?
()9-10
()5-6
() 7-8
()3-4
()2-1
8. Anne babanızın matematik çalışmalarınıza yardım etme sıklığı nedir?
()A.Her zaman (5)
() B. Haftada bir kere (4)
() C. Sınavlardan önce (3)
( ) D. Benim yardım istediğim zaman (2)
() E. Hiçbir zaman (1)
() F. Diğer
.
9. Matematik dersi başarısı bakımından ,sınıftaki başarınızı diğer arkadaşlarınızla
karşılaştırdığınızda nasıl görüyorsunuz?
()A-Matematik dersindeki başarımı, çok düşük başarılı öğrenciler
arasında görü yorum( 1)
( ) B- Matematik dersindeki başarımı, sınıf ortalamasının altındaki
öğrenciler arasında görüyorum(2)
( ) C- Matematik dersindeki başarımı, orta düzeyde olan öğrenciler
arasında görüyorum(3)
( ) D- Matematik dersindeki başarımı, ortalamanın üstünde olan öğrenciler
arasında görüyorum( 4)
() E- Matematik dersindeki başarımı, çok iyi düzeyde olan öğrenciler
arasında görüyorum(5)
10- Matematik dersinde çok önemli şeyler öğrendiğinize inanıyor musunuz?
()A-Hiç inanmıyorumı l)
( ) B- Biraz ınanıyorumız)
() C- Orta derecede inanıyorum(3)
( ) D- İnanı yorum( 4)
() E- Çok inanıyorum(5)
12. Bilgisayarınızı matematik sorularını çözmek için daha önce kullandınız mı?
( ) A- Hiç kullanmadım( 1)
( ) B- 1-2 defa kullandım(2)
( ) C- Bazı konularda kullandım(3)
() D- Çoğu zaman kullanıyorum(4)
() E- Herzaman kullanıyorum (5)
13- Matematik sorularınızı bilgisayar aracılığı ile çözmek zevkli midir?
()A-Hiç inanmıyorum(!)
() B~ Biraz inanıyorum(2)
() C- Orta derecede inanıyorum(3)

62

( ) D- İnanı yorum( 4)
() E- Çok inanıyorum(5)

MATEMATİK TUTUM ÖLÇEGİ
Anketinizi değerlendirirken Asla(l), Nadiren(2), Bazen(3), Sık
Sık(4), Her Zaman(S) puan olarak işaretleyiniz.

2.

1
1. Matematik dersleri zevkli geçer.
2. Matematik dersinde canım sıkılıyor.
3. Matematiğim kuvvetlidir.
4 İleride matematik ögretmeni olmak istiyorum.
5 Matematik dersinde baska şeylerle ilgilenirim.
6 Matematik dersinde konuları anlayamıyorum.
7 Matematik bilgisi gerektiren konularda
başarılıyımdır.
8 Matematik dersi benim için keyifli bir oyun saati
gibidir.
9. Matematik dersi yerine ilgilendiğim baska bir
derse girmeyi tercih ederim.
1 O. Matematik bilmek ileride işime yarayacak.
11. Belli temel bilgilerin dışında matematik bilmek
gereksizdir.
12. Matematik ödevlerinden nefret ederim.
13. Matematik başarılı olduğum bir derstir.
14. İleride matematikle ilgili bir alanda çalışırsam
başarılı olabilirim.
15. Matematiği neden okumak zorunda
olduğumuzu anlayamıyorum.
16. Matematik insanı daha iyi düşünmeye zorlar.
17. Matematik dersi-beni bunaltıyor.
18. Matematik bilgisi iyi olan bit kişi diğer
bilimleri rahatça anlar.
19. Çalısırsam matematikten iyi notlar alabilirim.
20. Matematik ögretmenleri çalıskandır.

2

3

4

5
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EK3

Ders Yazılımının Değerlendirilmesi
Degerli Ögrenciler;
Matematik dersinizde kullanmak amacı ile geliştirilen yazılım sizlere CD-Rom
olarak dağıtılmıştır. Bu yazılım hakkında görüşlerinizi almak amacı ile bu anket
hazırlanmıştır. Katkılarınız için tesekkür ederim.
Çiğeltem Yıldırım
ARİFOGLU
Yakın Doğu
Üniversitesi Egitim
Bilimleri Enstitüsü
B.Ö. T. E Y.Lisans
Ögrencisi

MATEMATİK

Yeterli
Görünüm
Renk/resim uyumu
Görsel vurgu
Okunabilirlik
Etkin ekran kullanımı (Programın ekrandaki tam
görüntüsü)
Yazım kurallarına uygunluk
Formülasyon düzeni (Sınıfta analtılan konu ile ilgili ve
sırada anlatım vardı)
Veri düzenleme
(Ders Konusu anlatımı, örnek sorular, çözümleri)
Yazılımın hızı
(Bilgisayarda çalışma(açılma) hızı)
Bilgilerin hatasız görüntülenmesi ( Her tıklanan
menunun hatasız çalışması)
Gerekli donanımın yazılıma uygunluğu
Her tür bilgisayarda açılması)
Menü tasarımı (İstenilen alana menuleri takip ederek
kolayca ulaşma)
Geliştirilebilme özelliği( başka matematik konularında
da eğitim programının yazılması)
Kullanım kolaylığı
Dikkat çekme

Eklemek istediğiniz yorum varsa belirtiniz.

Kısmen Yeterli

Yetersiz
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EK4

Matematik Yazılımının Tanıtımı
Cevap

Tabanlı

Bilgisayar

Destekli

Matematik

öğretiminin

uygulanabilmesi için araştırmacı tarafından Geometri konusunda, Pisagor ve
Oklit

Bağıntısı

konusuyla

ilgili

materiyal

geliştirildi

.

Yazılımın

geliştirilmesinde Excel , Makrolar ve Visual Basic programlama dilinden
yararlanılmıştır. Excel programı genel olarak kullanılan bir Office programı
olduğu için tercih edilmiştir.
Materiyal üç ana bölümden oluşmuştur(Şekil 1 ).
I.

Konu anlatımı(Üçgenlerde Benzerlik, Pisagor,Öklit Bağıntısı)

II.

Örnek Soru Çözümleri

Ill.

Soru Çözümleri

1•

'"'"

.•~.e···I· · ,:. .... rı. . t. vl'ı.
•·M····.:·.········./"..· · . T·

! ·.

ÜÇGENLERDE BENZEtl:ÜK

Şekil 1. Yazılımın Ana menü penceresi.

SO:PJ.:J ÇÖZÜMLERİ
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I. Konu Anlatımı
Matematik dersinde kullanılan ders kitabının içeriğinden yararlanarak
ders konuları açıklanmıştır. Öğrenci soru çözerken takıldığı noktalarda konu
açıklamalarına ulaşabilmesi amacı ile bu bölüm eklenmiştir(Şekil 2).

Dik kenar

a

ANAMEM,)

Şekil 2. Pisagor Teoremi Konu Anlatımı

••
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II. Örnek Soru Çözümleri
Konu ile ilgili soru örnekleri çözümlü olarak eğitim materiyali içine eklenmiştir.
Örnek soru çözümleri penceresinde önce soru ekrana gelmektedir(Şekil 3).

2

4

Yukarıdaki şekilde x kaçtır?

Şekil3. Örnek Soru

••
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Öğrenci kendi çözümünü tamaladıktan sonra çözümü görebilmek için
Çözüm düğmesine tıkalyarak çözümlü cevap görüntülenmektedir(Şekil 4).

4

Yukarıdaki

(10)2 = (6)2 + y2
y2= 100-36
y2=64
y=S

x" = 8" + 4"
x2=64+16
x2=80
X = 4-./5

Şekil4 Cevap verilen pencere görünümü

••
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Ill.Soru Çözümleri
Bu bölümde öğrenci evinde matematik öğretmeninin vermiş olduğu çalışma
sorularını

çözerken yararlanabileceği bir hesap makinesi görevi yapan

fonksiyonlar hazırlanmıştır. Örneğin Pisagor konusunda iki kenar uzunluğu
verilen bir dik üçgenin üçüncü kenarın uzunluğunun hesaplaması(Şekil5).

ANAMEMiJ

Şekil5. İki kenar uzunluğu verilen bir dik üçgenin üçüncü kenar
uzunluğunun hesaplanması.

.
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Öklit Bağıntısı konusunda verilen sorularda birden fazla çözüm yolu
kullanmak mümkün olabilir. Bu nedenle Soru Çözümleri bölümünde Oklit
Bağıntısı penceresinde verilen herhangi iki kenar uzunluğundan sonra
yazılım

öğrenciye

hangi

yolu

takip

edebileceği

konusunda

yol

göstermektedir(Şekil6 ve Şekil?).

.
nı
nı
.

ıı2=p.k
tı2 = p.(p+k)
c2 = k.Ip+k)

.

.

.

I ·.

OK

I

Şekil6. h ve k kenar uzunlukları verildi ve p kenar uzunluğunu
hesaplamak isteniyor.
••
Bu soruda başlama noktası olarak öğrenciye ipucu veriliyor. "k ve h
verildiğine göre Oklitten hesaplamalısın". Öğrenciler bu ipuçlarını kullanarak
soru çözmede daha başarılı oldukları'nısöylemişlerdir.
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Aynı tarzda fakat farklı kenar uzunlukları verilen bir soru örneği de şekil7'de
verilmiştir.

~nı,.•.·.
I
•

I

ö

•

·[i]'.I.·: .

ANAMENU

Şekil 7. h ve b kenar uzunlukları verildi. p kenar uzunluğu isteniyor.

Kenar uzunlukları girilince yazılım öğrenciye ipucu olarak" h ve b verildiğine
göre Pisagordan hesaplayınız" veriyor. Kalem simgesi olarak verilmiş olan
çözüm düğmelerine basarak istenilen kenar uzunlukları hesaplatılıyor.

••
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Ders Yazılım Değerlendirilmesi
Deney grubu öğrencilerinin kullanmış olduğu yazılım çalışma sonunda
öğrencilerden değerlendirilmesi istenmiştir.
Tablo 22'de öğrencilerin yazılım hakkındaki görüşleri gösterilmektedir.
Madde ağırlıkları ve sınırları;
Tablo 22.Öğrencilerin Ders Yazılımı Değerlendirmelerine Yönelik Yüzde,
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Değerlendirme Maddeleri

Yeterli
71,1
26,3
7,9
-

Görünüm
Renk/resim uyumu
Görsel vurgu
Okunabilirlik
Etkin ekran kullanımı
(Programın ekrandaki tam
görüntüsü)
Yazım kurallarına uygunluk
Formülasyon düzeni (Sınıfta
analtılan konu ile ilgili ve sırada
anlatım vardı)
Veri düzenleme
(Ders Konusu anlatımı, örnek
sorular, çözümleri)
Yazılımın hızı
(Bilgisayarda çalışma(açılma)
hızı)
Bilgilerin hatasız görüntülenmesi
(Her tıklanan menünün hatasız
çalışması)
Gerekli donanımın yazılıma
uygunluğu
(Her tür bilgisayarda açılması)
Menü tasarımı (İstenilen alana
menüleri takip ederek kolayca
ulaşma)
Geliştirilebilme özelliği( başka
matematik konularında da eğitim
programının yazılması)
Kullanım kolaylığı
Dikkat çekme

-

2,6
7,9
7,9
7,9
10,5
13,2
••2,6

10,5
5,3
10,5

Kısmen
Yeterli
28,9
23,7
47,4
5,3
31,6
15,8
39,5
18,4
31,6
47,4
28,9
36,8
21,1
28,9
36,8

Yetersiz

ss

-

X

-

2,71

,45961

2,6
44,7
94,7
68,4

2,71

,51506

2,37

,63335

2,95

,22629

2,68

,47107

2,79

,47408

2,45

,64504

2,66

,62715

2,53

,64669

2,32

,66191

2,45

,72400

2,59

,55173

2,59

,68306

2,61

,595

2,42

,683

81,6
52,6
73,7
60,5
42,1
57,9
60,5
68,4
65,8
52,6

Tablo 22 de çıkan sonuçlara göre hazırlanan yazılımın değerlendirilmesinde
genel olarak öğrenciler tarafından yeterli bulunmuştur. Ayrıca öğrencilere
yapılan sohbetlerde, matematik dersinde soru çözmek amacı ile bilgisayarı
kullanmak

onları

çok

heyecanlandırdığını,

bilgisayarı

eğitim

amaçlı
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kullanmanın zevkli olduğunu vurgulamışlardır. Matematiğe olumlu tutum
gösteren öğrencilerin daha çok ilgi gösterdiği gözlemlenmiştir.
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SEKS
a.sınıf Matematik
Başarı Testi
1. AB// BC ise x=? ve y=? kaçtır?
4. m(D)= 90° A x=?
A
4

6

ıs
X

D

y

E

2

X

C

B
C

9
D

6

12

2. m(A)=m(D) ise x=? ve s=?
kaçtır"
A

4

5.

x=? , y=? ve z=?

E
A

18
z

y

I

C
D

X

4

I

/

I

B

/

I

••

I

A

"'

I
D

4

3. x=?

X

9

6. tan x =~ ise 2Sinx + 4Cosx=?
3

8

C

B
X

7. Sin26°, Cos32°, Sin51°, Cos74°
değerlerini büyükten küçüğe
sıralayınız.

C

75

8. m(C)=30° x=? ve s=?
A

X

B
y

9. AB//CD ise x=? ve y=?
D

B

C

1 O. 18 sin30° - 25 cosôü" + 4
tan45°=?

Başarılar Dileriz.

