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ÖZET
Bu çalışmada, 3D (üç boyutlu) bilgisayar modellerinin Modern Fizik dersi “Atomun Yapısı” ünitesi
çerçevesinde Fen Bilgisi Eğitimi 2. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, üç boyutlu düşünebilme ve
uzamsal canlandırabilme yeteneklerinin artmasına etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören ikinci sınıflar oluşturmaktadır. Atomun Yapısı ünitesindeki
uygulamaya 34’ü Deney, 33’ü Kontrol Grubunu oluşturacak şekilde toplam 67 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın
deseni, yarı-deneysel ön test–son test kontrol gruplu modele göre dizayn edilmiştir. Araştırmada, verilerin
toplanması amacıyla Akademik Başarı Testi (ABT) ve Uzamsal Canlandırma Testi (UCT) kullanılmıştır.
Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistikler, karşılaştırma testleri ve kullanılan 3D bilgisayar modellerinin
etkilerini hesaplamak amacıyla etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 3D bilgisayar modelleri
kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarını ve üç boyutlu düşünebilme ve uzamsal
canlandırma yeteneklerini arttırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: , modelleme, model tabanlı öğretim, 3D bilgisayar modelleri, atom

The Effects of 3D Computer Models to Academic Achievement and
Spatial Ability: Atomic Models
ABSTRACT
In this study, it was aimed that is there any effect of 3D computer models on students’ academic achievement
and three dimensional thinking and spatial ability. The sample of study consist of 67 second year science
education students who attended as Experimental and Control Group in which the unit of Structure of Atom,
were taught Primary Science Education Department. Study was grounded on semi-experimental design method.
As the data collection instruments, Academic Achievement Test (AAT) and Spatial Visualization Test (SVT)
were used. The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistics, compare tests and
effect size. The results of the study indicate that 3D computer models are more effective than traditional teaching
method on increasing students’ academic achievement and improving their and spatial abilities.
Keywords: Model, modeling, model based learning-teaching, 3D computer models, the atom
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EXTENDED SUMMARY
The opinion about important role of models and modeling in the process of creation of knowledge is
very important for science education (Koponen, 2007). In the past years the importance of models and
modeling in science education has increased as well on the reform movements in science education
(Gobert, 2000). As quoted by Zhang, Liu, and Krajcik (2006) the models, developed for science
teaching and learning, offer big possibilities for students like identification of questions, comments,
making generalizations and using scientific applications. The models which are widely used in
science, help scientists to formulate and to test hypotheses. A model is a presentation of an object,
event or process (Gilbert and Boulter, 1998). As simplified parodies, models can help us to understand
an object, a phenomenon or a process. Models of an object or phenomenon, configured when it is too
small or too big, too complex or when it is inaccessible (Valanides and Angeli, 2008).
MBL is a scientific approach which aims to change students' perceptions to develop their scientific
understanding (Duit and Treagust, 2003). MBL is designed for facilitate creating mental models for
information resources, learning activities, both individually and in learning groups and an application
provided with the educational-instructional strategies (Gobert, 2000).
As a type of MBL, computer models and modeling process draws attention in science education (de
Jong et al., 1999; Ebenezer, 2001; Straford, Krajcik, and Soloway, 1998). Computer modeling can be
used for support scientific understanding and generally facilitate the transformation that will occur
between mental and conceptual models (Boulter and Buckley, 2000; Zhang et al., 2006).
In this study, it was aimed that is there any effect of 3D computer models on students’ academic
achievement and three dimensional thinking and spatial ability.
In this research semi-experimental model was chosen and unequal groups, pre and post-test control
group design was carried out. The sample of study consist of 67 second year science education
students who attended as Experimental (n=34) and Control Group (n=33) in which the unit of
Structure of Atom, were taught Primary Science Education Department. As the data collection
instruments, Academic Achievement Test (AAT) and Spatial Visualization Test (SVT) were used. The
data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistics, compare tests and Cohen-d
effect size. In the experimental group’s lesson process 3D computer models were used as teaching
tools. These models are computerized with the help of experts and created by the 3D Studio Max
software.
While study conducted in the experimental group, students were informed by the researcher about the
main topics and sub-topics. After providing background information on each sub-topic models are
arranged according to these issues, with the help of computer and projection equipment for the
purposes of visual and auditory shown to the whole class. At explanation of the subjects models were
shown over and over again if there are points that not understood. Topics and issues with models have
been completed with the class discussions.
After data analysis, it was shown that there wasn’t significant difference between groups for AAT pretest (See in table 4. t(65)=0.420, p>.05). But after post-test it has been shown a significant difference
between groups and this difference is in favor of experimental group (See in table 5. t(65)=3.097, p<.05
and CG=64.42, SS=13.92; EG=74.26, SS=17.15). For this meaningful difference Cohen-d effect size
shown that effects of 3D computer models’ on student’s academic achievement are in middle level.
For SVT there was no significant difference between groups both pre-test and post-tests (See in Table
6. t(65)=0.146, p>.05 and See in Table 7. t(65)=1.843, p>.05). But after pos-test for SVT, it has been seen
that there was a significant increase in experimental group’s mean scores about 18.3% ( EG/pretest=12.18; SS=3.76 ve
EG/post-test=14.41; SS=4.40). Paired samples t-test used for looking if there is a
significant difference between experimental group’s SVT tests and results showed that there is (See in
table 8. t(33)=4.238, p<.05). After 3D computer models students’ spatial abilities have an important
increase as said above and according to Cohen-d the effects of models are at mid-level.
After all results it clearly shown that 3D computer models are effective tools for increasing students’
academic achievement and their spatial abilities. Especially models are useful and successful teaching
materials for concretization of discrete subjects like atomic models. The results of the study are closer
with other international studies about effects of 3D computer models on academic achievement
(Frederiksen et all, 1999; Barab et all, 2000; Sanger and Badger, 2001; Taylor et all, 2003; Gobert and
Pallant, 2004; Young, 2004; Dickey, 2005; Kim, 2006; Küçüközer, 2008; Küçüközer et all, 2009).
Also some studies Alias, Black ve Gray, 2002; Dalgano ve diğerleri, 2002; Taylor ve diğerleri, 2003;
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Kwon, 2003; Wang, Chang ve Li, 2007; Williamson ve Jose, 2008) which were determine using of
models on spatial ability, showed that models can increases students' conceptual understanding and
spatial abilities. End of the study it can be suggest that 3D computer models are available for all
discrete subjects need to teach in other lessons like Biology or Chemistry.
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GİRİŞ
Modellerin ve modellemenin bilginin oluşturulması sürecinde önemli bir role sahip olduğu görüşü Fen
eğitimi için oldukça önemlidir (Koponen, 2007). Geçmiş yıllar içinde fen eğitiminde model ve
modellemenin önemi, fen eğitimi ile ilgili yenileşme hareketleri içerisinde de kendini göstermiştir
(Gobert, 2000). Zhang, Liu ve Krajcik (2006)’in aktardığına göre fen öğrenimi ve öğretimi için
geliştirilecek olan modeller, öğrencilere soruları tanımlama, açıklamaları genelleme, gerekçeleri
kullanma gibi bilimsel uygulamaları kullanma ve pratiğe dökme imkânı sunar. Bilimde yaygın olarak
kullanılan modeller, hipotezleri formüle ve test etmede bilim adamlarına yardımcı olurlar. Bir model,
bir nesnenin, olayın ya da sürecin sunulmasıdır (Gilbert ve Boulter, 1998). Bir objenin, olgunun ya da
sürecin basitleştirilmiş taklitleri olan modeller, bu kavramları anlamamıza yardımcı olur. Modeller, bir
nesne ya da olgu, çok küçük veya çok büyük, çok karmaşık ya da ulaşılmaz olduğu zaman
yapılandırılır (Valanides ve Angeli, 2008). Bunun yanı sıra modellerin ne kadar önemli olduğu üç
temel sebeple ifade edilir. Birincisi, modeller ve modellemenin, fen eğitiminde kesin olarak kabul
görmeleri; ikincisi, bilimin doğası ve başarısında önemli rol oynamaları ve son olarak teknolojide
büyük öneme sahip olmalarıdır (Bekiroğlu Ogan, 2006). Modeller, bireylerin kişisel algılarını yansıtan
zihinsel modeller, açıklayıcı rol üstlenen kavramsal modeller veya herkese özgü olarak kabul edilen
görüş birliğini yansıtan genel modeller şeklinde ortaya çıkabilir (Zhang vd., 2006) Başka bir ifadeyle
modeller, fiziksel, açık veya matematiksel olabilir (Valanides ve Angeli, 2008). Son zamanlarda
ortaya çıkan bu tanımlar, model tabanlı öğretme ve öğrenme (MTÖ) olarak adlandırılan yeni bir
yaklaşım ortaya çıkarmıştır (Buckley vd., 2004; Gobert ve Buckley, 2000; Linn, 2003; Liu, 2006).
MTÖ, öğrencilerin algılarını değiştirmek ve bilimsel anlayışlarını geliştirmek amacını taşıyan bir
yaklaşımdır (Duit ve Treagust, 2003). MTÖ, bilgi kaynakları, öğrenme aktiviteleri ve hem bireysel
hem de öğrenen gruplar arasında zihinsel model oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, eğiticiöğretici stratejilerle birlikte sunulan bir uygulamadır (Gobert, 2000). MTÖ, insanların; gerçek
dünyadaki davranış sistemlerini anlamak ve sebeplendirmek için içsel-bilişsel sunumlarla
destekleyerek oluşturdukları zihinsel modeller teorisini temel almaktadır. MTÖ’de öğrenenler, yapı,
fonksiyon, işleyiş ve nedensel mekanizmalar hakkındaki bilgi parçalarını birleştirerek, kişisel
öğrenmelerini ortaya koyan fenomenler olarak zihinsel modeller oluştururlar. Daha sonra ise, ihtiyaç
duyduklarında, oluşturdukları bu modelleri aktararak ya da yeniden değerlendirip, gözden geçirip
düzelterek kullanırlar (Williams ve Clement, 2006). Bazı araştırmacılar için zihinsel modeller sadece
olayların birer temsiliyken bazıları için ise sadece olayların benzeridir. Fakat her iki durumda da
zihinsel modeller, bilişsel aktivite ve dünya arasındaki ilişkiyi açıklar (Borges ve Gilbert, 1999).
MTÖ’nün bir türü olarak bilgisayar destekli hazırlanan modellerin ve modelleme sürecinin fen
eğitimindeki rolünün dikkat çekici bir hale geldiği konusunda fikirler ortaya konulmaktadır (de Jong
vd., 1999; Ebenezer, 2001; Straford, Krajcik ve Soloway, 1998). Bilgisayar destekli modeller bilimsel
anlamayı desteklemek için kullanılabilirler ve öğrenenlerin, daha önce de ifade edilen zihinsel
modeller, kavramsal modeller ve genel modeller çeşitleri arasında oluşacak olan dönüşümü
kolaylaştırabilirler (Boulter ve Buckley, 2000; Zhang vd., 2006). Bunun yanı sıra bilgisayar modelleri,
karmaşık bilgi işleme süreçlerini daha kolay süreçler haline getirip bilimselliği daha dinamik yaparak
yeni çalışma yolları ortaya koyabilirler (Valanides ve Angeli, 2008).
Bilgisayar destekli hazırlanan modeller, simülasyonlar veya animasyonlar öğrenenler açısından en iyi
eğitimsel program seçenekleri olabilir (Lowe, 2003). Dahlqvist (2000)’in Scaife ve Rogers (1996)’tan
aktardığı üzere “bir resim kelimelerden daha iyidir, bir animasyon bir fotoğraftan daha iyidir” ifadesi
ve eğitimsel ortamlarda multimedyanın kullanımı için ileri sürülen tartışmanın “fazla, daha fazla”
yaklaşımını izlediğini ifade etmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki, bilgisayar, farklı model ve
materyalleri hazırlamak ve düzenlemek için eğitimsel süreçlerde kullanılabilecek önemli bir araçtır.
Bilgisayar tabanlı materyaller, 3D sunumları destekleyen farklı olanaklar sunmakta oldukça başarılı
araçlardır (Huk, 2006). 3D bilgisayar modellerini izlemek ve görmek, öğrencilerin tam olarak
tamamlanmamış zihinsel modellerini geliştirmek ve değiştirmek için olası bir yol olarak kabul edilirler
(Wu ve Shah, 2004). Bununla birlikte 3D bilgisayar modelleri ile yapılan sunumlar öğrenenler için
farklı karmaşıklıkları anlamada ve çözmede en iyi yapılardır. 3D bilgisayar modelleri bazı soyut
kavramları, somutlaştırmak için etkili ve bilimsel bir yoldur. Öğrenciler zihinlerinde olmayan süreçleri
anlar ve öğrenirler. Bu nokta özellikle öğrenciler açısından öğrenme zorluğunun ortaya çıkabileceği ve
gözleme fırsatı bulamadıkları olaylar için önemlidir (Korakakis vd., 2009). Eğitim alanında da üç
boyutlu materyallerle desteklenmiş sanal ortamlar öğrencilere pek çok acıdan faydalar sağlamaktadır.
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Byl ve Taylor (2007), üç boyutlu dünyaların öğrencilere belirli bir ortamda var olmanın özünü
hissettiren deneyimler sağlayacağını ve öğrencinin kendi deneyimleri ile kavramlara anlam
kazandırabilecekleri görüşünü ileri sürmüşlerdir. Üç boyutlu modeller, animasyonlar, simülasyonlar ve
sanal laboratuarlar gibi uygulamalar yardımıyla bilgisayar kullanımı, anlaşılması güç fiziksel olayların
daha etkili bir şekilde öğretilmesine imkân verir. Bu faydalarının yanı sıra özellikle “soyut”
kavramların ve konuların somutlaştırılarak anlaşılabilirliğinin kolaylaştırılması ve temsillerinin
sunulması oldukça önemlidir. Bilgisayar destekli uygulamalar için hem teknik donanıma hem de iyi
hazırlanmış öğretim yazılımlarına gerek duyulmaktadır.
Bilgisayar destekli öğrenme ortamının önemini vurgulanırken, hareketlendirilmiş resimlerin veya
modellenmiş kavramların çeşitli perspektiflerden bir nesnenin görünüşünü üç boyutlu algılamayı
desteklemek için kullanılabileceği dile getirilmiştir (Schnotz ve Rasch, 2005). Böylece soyut
kavramların algılanışı daha da kolaylaşmaktadır.
Uluslararası platformda bu konu ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Bekiroğlu, 2007; Borges ve Gilbert,
1999; Clement, 2000; Gobert ve Pallant, 2004; Treagust, 2002; Zhang, Liu ve Krajcik, 2006). Ancak
ülkemiz eğitim ve öğretim süreci ile ilgili olarak bu konu ve teknoloji ile yeni yeni tanışmakta olup
henüz yeterli seviyede ve sayıda çalışma (Küçüközer vd. 2009) bulunmamaktadır. Daha çok
mühendislik, mimarlık gibi alanlarda karşımıza çıkan modelleme uygulamaları eğitim ortamlarında
hak ettiği yeri henüz bulamamıştır. Bu araştırma artık eğitim ortamlarında da 3D bilgisayar
modellerinin, özellikle soyut konuların somutlaştırılabilmesi ve daha kolay anlaşılabilir hale
getirilmesinin önemine değinmek için gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında
aşağıdaki sorulara cevap aranması amaçlanmıştır:
“Atomun yapısı” ünitesinde yer alan konuların 3D bilgisayar modelleri ile öğretimi sonucu
öğrencilerin öğrenme başarıları arasında geleneksel öğretim yöntemine kıyasla anlamlı bir fark var
mıdır?
“Atomun yapısı” ünitesinde yer alan konuların 3D bilgisayar modelleri ile öğretimi sonucu
öğrencilerin üç boyutlu düşünebilme yetenekleri ve uzamsal canlandırmaları arasında geleneksel
öğretim yöntemine kıyasla anlamlı bir fark var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Farklı okul ya da sınıflarda öğretim materyallerinin ya da öğretim yöntemlerinin etkisi incelenirken
yarı deneysel araştırma deseninin kullanımı uygundur. Bu desende eğitimsel bir amaç için sınıflar
önceden organize edilip düzenlenmez, kendi şartlarında olduğu gibi araştırma kapsamına alınır.
(McMillan ve Schumacher, 2006, s:274). Bu nedenle araştırma yarı-deneysel yapıda, eşit olmayan
gruplar ön test–son test kontrol gruplu desene göre yürütülmüştür. “Atomun Yapısı” ünitesi için
çalışmanın deneysel yöntemi aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmıştır.
Tablo 1. “Atomun Yapısı” ünitesi içi deneysel yöntem
Araştırma Grupları
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Deney Grubu

3D bilgisayar modelleri

Kontrol Grubu

Geleneksel öğretim

Testler
ön-test
son-test
ön-test
son-test

Kullanılan Ölçekler
ABT, UCT
ABT, UCT
ABT, UCT
ABT, UCT

Araştırmanın örneklemi
Çalışmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalında öğrenim gören ikinci sınıflar oluşturmaktadır. Çalışma 2010-2011 öğretim yılının
bahar yarıyılında Modern Fiziğe Giriş dersinin “Atomun Yapısı” ünitesine uygulanmıştır. Atatürk
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ikinci sınıflarından
biri bilgisayar desteği ile hazırlanmış olan 3D Modellerin kullanıldığı “deney grubu” (DG) (n=34)
olarak belirlenmiştir. Yine aynı bölümde öğrenim gören diğer bir sınıf ise geleneksel öğretim
yönteminin uygulandığı “kontrol grubu” (KG) (n=33) olarak seçilmiştir. Bu seçim yapılırken hali
hazırda toplam iki şubeden oluşan ikinci sınıf öğrencileri çalışmaya dahil edilmiş, hangisinin deney
hangisinin kontrol grubu olacağının belirlenmesi için ise rastgele seçim yapılmıştır.
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Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
Çalışmaya katılan öğrencilerin “Atomun Yapısı” ünitesindeki akademik başarıları “Akademik Başarı
Testi” (ABT) ile ölçülmüştür. Bu test “Atomun Yapısı” ile ilgili konularda bilgi, kavrama ve
uygulama boyutlarında çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. ABT deki sorular ders kitapları,
alanyazın taraması sonucu elde edilen bilgiler ve diğer kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.
ABT ilk önce 25 sorudan oluşturulmuş, daha sonra ise kapsam geçerliğini test etmek amacıyla bu
konuda deneyimli öğretim elemanlarından oluşan uzman grubun görüşüne sunulmuştur (Bu grup
çalışmanın yapıldığı fakültede görev yapan 3’ü Fizik Eğitimi, 1’i Fen Bilgisi Eğitimi ve son olarak 1’i
Kimya Eğitimi bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleridir). Uzmanlar, soruların konu içeriğine
uygun ve yeterli sayıda olduğu kanaatlerini dile getirmişler ve sadece soru cümlelerinde bazı
değişiklikler önermişlerdir. Yapılan düzeltmelerden sonra, test ölçümlerinin güvenirlik çalışması,
2009-2010 öğretim yılında aynı dersi alan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. ABT’nin beş sorusu madde
toplam korelasyonları negatif olduğu için testten çıkarılmıştır. Böylece test toplam 20 maddeden
oluşturulmuş ve güvenirlik katsayısı (cronbach alfa) 0.64 olarak hesaplanmıştır. ABT’den elde edilen
puanların hesaplanabilmesi için her sorunun doğru cevabı 5 puan olarak değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla bu testten alınabilecek maksimum puan 100, minimum puan ise 0’dır. ABT’ye ait konu
içerikleri ve belirtke tablosu Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. ABT için belirtke tablosu
Konular
Atom ve atom modelleri
Thomson atom modeli
Rutherford atom modeli
Bohr atom modeli
H atomunun enerji düzeyleri ve spektrum serileri
TOPLAM

Bilgi düzeyi
1
2
1
1
3
8

Kavrama düzeyi
2
1
1
1
2
7

Uygulama düzeyi
1
0
1
1
2
5

Toplam
4
3
3
3
7
20

Araştırmaya katılan öğrencilerin uzamsal canlandırma yeteneklerini tespit etmek için Bodner ve Guay
(1997) tarafından aynı amaca yönelik kullanılan Purdue Visualization of Rotations Test’inin Türkçe
versiyonu kullanılmıştır. Testin Türkçe versiyonu Karaçöp (2010)’ten alınmıştır. Bu test öğrencilerin
üç boyutlu nesnelerin döndürülmesini zihinlerinde canlandırabilme yeteneklerini tespit etmek
amacıyla hazırlanmış 20 çoktan seçmeli sorudan oluşturulmuştur. Bu testin ölçümlerinin güvenilirlik
katsayısı Bodner and Guay (1997) tarafından Kuder–Richardson 20 formülü (KR-20) kullanılarak
0,80 olarak tespit edilmiştir. Testteki sorular cevaplanırken önce sorunun en üst sırasındaki nesnenin
nasıl döndürüldüğünün belirlemesi, sorunun orta sırasındaki nesnenin bir önceki ile aynı şekilde
döndürüldüğünde nasıl görüneceğinin resminin zihninde canlandırılması ve son olarak sorunun en alt
sırasında verilen beş çizimden (A, B, C, D veya E) nesne döndürüldüğünde oluşan durumu göstereni
seçilmesi basamaklarının izlenmesi öngörülmektedir.
Verilerin analizi
Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizleri için SPSS 16.0 (Statistical Package for Social
Sciences) programı kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda analiz sonuçları değerlendirilirken
anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ABT ve UCT ön-test ve sontestlerinden elde edilen puanların analizleri için, bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. DG’nin
UCT’den elde etmiş olduğu ön-test ve son-test puanlarının karşılaştırılması için, eşleştirilmiş t-testine
başvurulmuştur. Ayrıca araştırma kapsamında kullanılan 3D modellerin sonuçları etkileyip
etkilemediğini eğer etkiledi ise bu etkinin ne büyüklükte olduğunu belirlemek amacıyla etki
büyüklüğü (effect size) hesabına başvurulmuştur. Etki büyüklüğü; genel olarak bir deneme etkisinin
büyüklüğünün ölçüsü olan indislerin (örneğin; r222R22 kümesine verilen isimdir (Rosnow,
Rosenthal ve Rubin, 2000). İstatistiksel sonuçların kullanılması ve yorumlanması üzerine kurulmuş ve
yürütülen araştırmalarda içeriğin pratik anlamlılığının değerlendirilmesi için en etkili yoldur
(McMillan ve Schumacher, 2006). En kısa ve açıklayıcı şekli ile ise etki büyüklüğü, teorik sonuçların
pratikte neyi ne kadar ifade ettiğidir. Bu çalışmada standardize edilmiş etki büyüklüğü değeri olan
Cohen-d değerinden (Büyüköztürk, 2007) yararlanılmıştır. Bu değerlerin hesaplanmasında kullanılan
formüller şu şekildedir (McMillan ve Schumacher, 2006, s.295; Büyüköztürk, 2007, s.29):
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Burada;
t = t puanı
= grupların ortalama puanları
N = gruplardaki denek sayısı
SDp = tüm grubun standart sapması
olarak ifade edilmektedir. Cohen-d için ise değer aralıkları: 0.20 ve altı küçük, 0.50 orta ve 0.80 üstü
yüksek etkili şeklinde sıralanmaktadır (McMillan ve Schumacher, 2006, s:295).
Uygulama
Atomun Yapısı ünitesindeki ana konuların öğretimi, çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanan
aynı içerikteki ders materyali takip edilerek deney gruplarında ve kontrol grubunda benzer fiziksel
donanıma ve çevresel şartlara sahip sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Modern Fiziğe Giriş dersi
haftada iki ders saati (her ders saati 50 dk) olarak programda yer almaktadır. Atomun Yapısı
ünitesinin öğretimi bütün gruplarda 5 haftada (10 ders saatinde) tamamlanmıştır.
3D bilgisayar modelleri ile öğretim yapılan deney grubunda, yürütülen çalışmada kullanılmak üzere
hazırlanan 3D modeller kullanılmıştır. Bu modeller uzman kişiler (bir reklam firmasında grafiker ve
animatör olarak çalışmakta olan ekibe yaptırılmıştır) tarafından 3D Studio Max programı yardımıyla
bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Bu program, genellikle tasarım görselleştirme uzmanları, oyun
geliştiricileri ve görsel efekt sanatçıları tarafından sıkça kullanılan profesyonel bir animasyon ve
modelleme yazılım paketidir. Deney grubunda yürütülen çalışmada; öğrenciler her bir ana konu ve bu
ana konular içerisinde yer alan alt konular hakkında araştırmacı tarafından bilgilendirilmiştir. Her bir
alt konu ile ilgili bilgiler verildikten sonra bu konulara göre düzenlenmiş modeller, amaçlar
doğrultusunda bilgisayar ve projeksiyon cihazı yardımıyla görsel ve işitsel olarak tüm sınıfa
gösterilmiştir. Konuların anlatılması sırasında anlaşılmayan noktalarda modeller tekrar tekrar
gösterilmiştir. Konular ve konularla ilgili modeller üzerinde sınıf tartışmaları yapılarak çalışmalar
tamamlanmıştır. Deney grubuna konunun öğretilmesi amacıyla sunulan modellerden bazı örnek
kareler aşağıdaki şekillerde sunulmuştur.

Şekil 1. Thomson atom modelinden örnek kareler

Şekil 2. Rutherford’un deney düzeneğinden örnek kareler
17
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Şekil 3. Bohr atom modelinin I. postulatından örnek kareler

Şekil 4. Bohr atom modelinin II. postulatından örnek kareler

Şekil 5. Uyarılma ve taban hale dönme süreci ile ilgili örnek kareler

Şekil 6. Hidrojenin spektrum serileri ile ilgili örnek kare

Hazırlanan bu modeller ile ilgili olarak hangi konu için hazırlandığı, kısaca içerikleri ve süreleri gibi
özellikleri aşağıdaki tabloda sunulmaya çalışılmıştır:
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Tablo 3. 3D bilgisayar modellerinin özellikleri
Model

Konu

Model 1

Thomson atom modeli

Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
Model 9

Rutherford atom modeli
Bohr atom modeli
Atomlarda enerji düzeyleri
H atomunun spektrum
serileri

Amaç
Thomson’un öngördüğü atom modelinin anlatılması ve atom ile ilgili
görüşlerinin ortaya konması
Rutherford’un yapmış olduğu deneye ait düzenek, deney süreci ve
sonuçları
Rutherford’un öne sürdüğü atom modeli
Rutherford atom modelinin açıklamakta yetersiz kaldığı noktalar
Bohr atom modelinin I. postulatı
Bohr atom modelinin II. postulatı
Atomların uyarılması süreci
Uyarılan atomların taban hale dönmesi süreci

Süre (s)

Spektrum serilerinin nasıl belirlendiğine dair bir deney düzeneği

138

91
178
76
91
90
90
85
100

Bahsi geçen bu modeller, uygulamanın yürütüldüğü derslerde, konu ile ilgili giriş yapıldıktan hemen
sonra öğrencilere sunulmuş, modelde gördükleri olgunun veya sürecin kendileri için ne ifade ettiği ile
ilgili görüş alındıktan sonra, yine aynı modelle paralel olarak (model sunulurken) konular anlatılmıştır.
Konuların tekrar edilmesi ve anlaşılmayan yerlerin üzerinden geçilmesi amacıyla yine modellere eşlik
etmesi yoluna gidilmiştir.
BULGULAR ve YORUM
ABT için elde edilen verilerin analizine ait bulgular
Tablo 4’den KG ve DG’nin ABT ön-test puan ortalamalarının sırasıyla 32.27 ve 30.74 olduğu
anlaşılmakta ve KG’nin ortalama puanının DG’den yüksek olduğu görülmektedir. Bu puan
ortalamalarının istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi yapılmış ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 4. ABT ön-test puanlarına ait bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Grup
N
SS
t
sd
P
KG
33
32.27
14.14
0.420
65
0.676
DG
34
30.74
15.77

Tablo 4‘deki analiz sonuçları incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemektedir
(t(65)=0.420, p>.05). Elde edilen bulgulardan grupların “atomun yapısı” ünitesi hakkında birbirine
yakın düzeyde ön bilgiye sahip oldukları söylenebilir.
Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere, uygulama süreci sonunda öğrencilere uygulanan ABT’de KG
öğrencileri 62.42, DG öğrencileri ise 74.26 puan ortalamasına sahiptirler. Bu puan ortalamalarının
istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t-testine
başvurulmuştur. Yapılan testin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur.
Tablo 5. ABT son-test puanlarına ait bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Grup
N
SS
t
sd
P
KG
33
64.42
13.92
3.097
65
0.003
DG
34
74.26
17.15

Tablo 5’teki analiz sonuçları incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı bir fark göze çarpmaktadır
(t(65)=3.097, p<.05). Ortalama puanlar dikkate alındığında bu farkın DG’deki öğrencilerin lehine ortaya
çıktığı söylenebilir ( KG=64.42, SS=13.92; DG=74.26, SS=17.15). Elde edilen bulgu ışığında DG
öğrencilerinin atomun yapısı ünitesindeki akademik başarılarının KG öğrencilerinden daha yüksek
düzeyde olduğu söylenebilir. DG öğrencileri lehine ortaya çıkan bu farkta, kullanılan yöntem olan 3D
bilgisayar modellerinin etkisinin ne boyutta gerçekleştiğini anlamak için Cohen-d etki büyüklüğü
hesabına başvurulmuştur. Cohen-d değeri 0.63 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 3D bilgisayar
modellerinin DG’nin ABT deki gelişimine etkisinin “orta” düzeyde gerçekleştiğini ifade etmektedir.
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UCT için elde edilen verilerin analizine ait bulgular
Atomun yapısı ünitesindeki uygulamaya katılan KG ve DG’ndaki öğrencilerin, çalışmadan önceki ve
uygulama sonrasındaki uzamsal canlandırma yeteneklerini puan bazında tespit etmek için kullanılan
UCT’den elde ettikleri puan ortalamalarına ait grafik aşağıda verilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde UCT ön-test için KG ve DG’na ait puan ortalamaları 12.06 ve 12.18 olarak
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu puan farkının istatistiksel olarak anlamlılık oluşturup
oluşturmadığının anlaşılabilmesi için bağımsız gruplar t-testine başvurulmuş ve analiz sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Tablo 6. UCT ön-test puanlarına ait bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Grup
N
SS
t
sd
P
KG
33
12.06
2.60
0.146
65
0.884
DG
34
12.18
3.76

Tablo 6 incelendiği zaman gruplar arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmektedir
(t(65)=0.146, p>.05). Elde edilen bulgulardan uygulama süreci öncesinde her iki grup öğrencilerinin
birbirine yakın derecede uzamsal canlandırma yeteneğine sahip oldukları söylenebilir.
KG ve DG’deki öğrencilerin UCT son-test puan ortalamaları ise Tablo 7’de de görüldüğü üzere
sırasıyla 12.64 ve 14.41 olarak bulunmuştur. Ön-test sonuçlarına göre son-test puan ortalamalarında
ortaya çıkan bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını anlamak için yine bağımsız gruplar
t-testine başvurulmuş ve analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. UCT son-test puanlarına ait bağımsız gruplar t-testi sonuçları
Grup
N
SS
t
sd
P
KG
33
12.64
3.39
1.843
65
0.070
DG
34
14.41
4.40

Tablo 7 incelendiğinde UCT son-test için araştırma grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farkın ortaya çıkmadığı görülmektedir (t(65)=1.843, p>.05). Bu sonuç uygulama sürecinin sonucunda
da her iki grup öğrencilerinin uzamsal canlandırma yeteneklerinin birbirine yakın düzeyde kaldığını
göstermektedir.
Bu sonuca rağmen araştırma gruplarının UCT’de elde ettikleri ön-test ve son-test puan ortalamaları
dikkate alındığında KG’nin puanları hemen hemen aynı seviyede kalırken DG’nin puan
ortalamalarında 2.23 puanlık bir artış göze çarpmaktadır ( DG/ön-test=12.18; SS=3.76 ve DG/sontest=14.41; SS=4.40). Bu artış yüzdelik olarak hesaplandığında yaklaşık olarak %18.3’lük bir puan
artışına karşılık gelmektedir. DG’nin kendi içindeki bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir fark
oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla eşleştirilmiş t-testine başvurulmuş ve sonuçları Tablo
8’de verilmiştir.
Tablo 8. UCT için DG’nin test puanlarına ait eşleştirilmiş t-testi sonuçları
Grup
N
SS
t
sd
P
KG
33
12.18
3.76
4.238
33
0.000
DG
34
14.41
4.40

Tablo 8’de görüldüğü üzere UCT için DG’nin ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur (t(33)=4.238, p<.05). Bu farkın ortaya çıkmasında 3D bilgisayar modellerinin etkisinin
olup olmadığının ve eğer bir etki söz konusu ise bu etkinin boyutunun belirlenebilmesi amacıyla
Cohen-d etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Cohen-d etki büyüklüğü değeri 0.544 olarak bulunmuştur. Bu
değer uzamsal canlandırma için araştırmada kullanılan 3D bilgisayar modellerinin etkisinin “orta”
düzeyde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu sonuç 3D bilgisayar modellerinin öğrencilerin
uzamsal yeteneklerini geliştirdiğini göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Hem bilişsel öğrenme hem de yapılandırmacı öğrenme kuramı, yeni bilgilerin öğrencilerin sahip
oldukları ön bilgilerin üzerine inşa edildiği fikrini ön plana çıkarmıştır. Buradan hareketle, araştırmada
kullanılan 3D bilgisayar modellerinin etkisini ortaya koymak ve araştırma gruplarını karşılaştırabilmek
amacı ile araştırmaya katılan öğrencilerin, uygulamadan önce ilgili konulara ait ön bilgi düzeyleri
tespit edilmiş ve elde edilen ABT ön-test puanları incelendiğinde araştırma gruplarının ön bilgi
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düzeylerinin farklı olmadığı sonucuna varılmıştır (Tablo 4). Atomun yapısı ünitesindeki konuların
öğretimi için uygulamaya katılan KG ve DG öğrencilerinin, ABT son-test puanlarının istatistiksel
analizlerinden elde edilen bulgulardan; konuların öğretiminin 3D bilgisayar modelleri yardımıyla ve
geleneksel öğretim yöntemiyle yürütülmesini öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir
fark oluşturduğu görülmektedir (Tablo 5). Her iki grubun ortalama puanları göz önüne alındığında bu
farkın 3D bilgisayar modelleri yardımıyla öğretimin yapıldığı DG öğrencileri lehine ortaya çıktığı
görülmüştür (Tablo 5). Kullanılan bu modellerin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin
ise “orta” düzeyde (Cohen-d etki büyüklüğü=0.630) gerçekleştiği sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç 3D
bilgisayar modellerinin öğrencilerin atomun yapısı hakkındaki akademik başarılarını arttırdığını
göstermektedir. Bu araştırmada kullanılan modeller ve bu modellerle birlikte öğretmen tarafından
konulara ilişkin bilgilerin sunulması, ikili kodlama teorisine uygun olarak, hem betimsel hem de
ilişkisel kodlamaya imkân sağlamıştır. Dolayısıyla bu çalışma modellerin bu şekilde öğretimde
kullanılmasının, soyut konuların öğretiminde etkili olduğu sonucunu da ortaya koymuştur. Bu
araştırmanın, “3D bilgisayar modellerinin geleneksel öğretime göre daha yüksek akademik başarı
sağladığına” ilişkin sonuçları, daha önce yapılan araştırmaların sonuçları ile de uyumludur
(Frederiksen ve diğerleri, 1999; Barab ve diğerleri, 2000; Sanger ve Badger, 2001; Taylor ve diğerleri,
2003; Gobert ve Pallant, 2004; Young, 2004; Dickey, 2005; Kim, 2006; Küçüközer, 2008; Küçüközer
ve diğerleri, 2009).
Bu çalışmada elde edilen UCT ön-test puanları incelendiğinde KG ve DG’deki öğrencilerin
başarılarının 20 puan üzerinden 12 puan civarında olduğu görülmüştür (Tablo 6). Ayrıca Tablo 6’daki
analiz sonuçları incelendiğinde her iki grup arasında UCT ön-test puanları açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir olmadığı da görülmektedir. Bu sonuç UCT son-test sonuçları ile paralellik göstermektedir
(Tablo 7). UCT son-test için yine her iki grup arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ancak
UCT son-testten elde edilen puan ortalamaları incelendiğinde DG’nin ortalama puanının ön-testten
elde edilen ortalama puandan daha fazla olduğu göze çarpmaktadır (Tablo 8). Bu puan farkının
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sebep olup olmadığının anlaşılabilmesi için yapılan
eşleştirilmiş t-testi sonuçları DG’nin UCT ön-test ve UCT son-test puanları arasında anlamlı bir farkın
olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 8). Ortaya çıkan bu farkın oluşmasında 3D modellerin etkisinin ne
boyutta olduğunu belirlemek için yapılan Cohen-d hesaplamasının sonucu 0.544 olarak bulunmuştur
ki bu sonuç modellerin öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin gelişimine etkisinin “orta” düzeyde
olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, yapılan bu çalışma 3D bilgisayar modellerinin öğrencilerin
uzamsal canlandırma yeteneklerinin geliştirilebilmesi açısından kullanılabilecek etkili bir yöntem
olduğunu göstermektedir. Daha önce yapılan birçok çalışma bu sonucu desteklemekle kalmayıp aynı
zamanda uzamsal yeteneğin bazı öğretimsel tasarımlarla geliştirilebileceği ve öğretilebileceğini ileri
sürmüştür. Bu çalışmalar bilgisayar temelli üç boyutlu canlandırmaların kullanıldığı öğretimin yeterli
uzamsal tecrübelere sahip öğrenenlerin uzamsal yeteneklerini geliştirmelerini sağlayabileceğini
göstermişler ve üç boyutlu canlandırmaların öğrencilerin kavramsal anlamalarını ve uzamsal
yeteneklerini artırdığını ortaya koymuştur (Alias, Black ve Gray, 2002; Dalgano ve diğerleri, 2002;
Taylor ve diğerleri, 2003; Kwon, 2003; Wang, Chang ve Li, 2007; Williamson ve Jose, 2008).
Fen dersleri içerisinde zor olan konuların öğretimini ve öğrenilmesini kolaylaştıracak yöntem ve
teknikler, eğitim ve öğretim ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, atomun yapısı
ünitesinin öğretimini ve öğrenilmesini aynı zamanda soyut konuların somutlaştırılarak öğretimini
kolaylaştırmak için, 3D bilgisayar modelleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre 3D
bilgisayar modelleri geleneksel öğretim yöntemine göre atomun yapısı ünitesinde öğrencilerin
akademik başarılarını arttırmış, zihinsel modellerini geliştirmiş ve uzamsal canlandırma yeteneklerini
geliştirmede önemli bir katkı sağlamıştır. Dolayısıyla öncelikle soyut konuların öğretimi için bu
kavramların somutlaştırılması gerektiğine dair öneride bulunulabilir. Elbette bu somutlaştırma süreci
için farklı yöntemler ve yollardan da istifade edilebilir (örneğin; simülasyonlar, animasyonlar veya
gerçek modeller). Bunun yanı sıra bu amaç doğrultusunda kullanılacak olan modellerin hazırlanması
sürecinde de öğrenci ihtiyaçları, öğretilecek konunun içeriğinin gereklilikleri, sınıf ortamı veya
öğrencilerin ön bilgi düzeyleri gibi öğretim sürecinin önemli bileşenleri de mutlaka göz önüne
alınmalıdır. Bu yöntem kullanılarak bir konunun öğretimi ve o konuyu öğrencilerin kolayca
öğrenmeleri için; uygulanacak yöntemin konu içeriğine göre seçilmesi, öğretim ortamının iyi
hazırlanması, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarına imkân sağlanması, yöntemin uygulanmasında yeterli
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zaman ve öğrencilere sorumluluk bilincinin verilmesi, sunulan materyallerin dikkat dağıtıcı olmaması,
kullanılan modellere öğrencilerin kolayca ulaşabilmeleri gibi etkenlere de dikkat edilmesi gerekir.
Yazar Notları
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