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Özet
Bu çalışmanın amacı teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve bilgisayar ortamlarında
görselliğin artmasının uzamsal beceriye olan etkisini incelemektir. Bu amaçla iki farklı
üniversitede öğrenim gören 108’i kadın, 92’si erkek toplam 200 öğrenciden veri toplanmıştır.
Veri toplama aracı olarak demografik bilgilerin toplandığı ve Zihinsel Döndürme Testi (ZDT)
ile Uzamsal Görselleştirme Testini (UGT) içeren üç bölümlük bir form kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda, uzamsal beceri ile bilgisayar kullanma deneyimi ve oyun oynama deneyimleri
arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Uzamsal becerinin geliştirilmesine
yönelik birçok yöntem bulunduğu ve akademik başarı da dâhil olmak üzere birçok beceriye
etkisi olduğu için bu becerinin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Uzamsal beceri, Oyun deneyimleri, Zihinsel Döndürme, Uzamsal
görselleştirme.

Abstract
As spatıal skills are being used in many areas effectively ,it is important to develop it.The
aim of this work is to study the effect of widespread use of technology and increased visuals
in computing environments on spatial skills.. So data was collected from 200(108 female,92
male) students studying in two different universities. A 3-part form consisting of demographic
information, Mental Rotation Test and spatial visualization test was used as data collection
tool . As a result of research, it is seen that sptial skill doesn’t show any difference according to
genders but it does according to faculties students study in.When the findings are analyzed, it is
determined that there is a positive correlation between spatial skill ,computing experience and
gaming experince.It can be said that there are many methods to develop spatial skill and it is
important to dvelop this skill as it affects many skills including academic achievement.
Key Words: Spatial skill , Choice of game , Mental Rotation, spatial visualization
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1. Giriş
Günümüzde birçok alanda hizmet veren bireylere bakıldığında sözel yetenekten ziyade uzamsal becerilerin ön planda olduğu görülmektedir. Bannatyne (2003) cerrah,
pilot, mühendis, inşaat sektöründe çalışan, şoför, çiftçi, asker ve polis hatta ev hanımı
şeklide uzayıp giden bir iş kolunda birincil faaliyetlerin sözel zekâdan çok uzamsal zekâ
ile gerçekleştirildiğini hatta bu oranın % 80 seviyelerinde olduğunu belirtmiştir. Hayatın
birçok alanında aktif olarak kullanılan uzamsal beceri, nesnelerin farklı perspektiflerden tanınması, iki boyutlu yapıların zihinde üç boyutlu olarak canlandırılabilmesi veya
nesneleri oluşturan parçaların ayrı ayrı veya bir bütün halinde hareket ettirilebilmesi
becerilerinin tamamı şeklinde tanımlanır (Yıldız ve Tüzün, 2011).
Bu alanda ilgili literatür incelendiğinde uzamsal beceri ile ilgili farklı araştırmacıların birbirlerine yakın tanımlamalar yaptıkları görülmektedir. Clements ve Battista
(1992) uzamsal beceriyi uzayda yer alan cisimlerin hareketlerinin hayal edebilme ve
anlama şeklinde tanımlamışlardır. Yani bir anlamda bireylerin iki veya üç boyutlu nesneleri zihninde evirip çevirebilmesi ve çeşitli perspektiflerden tanıyabilmesidir (Olkun
ve Altun, 2003). Fakat tanımlamalarda uzamsal beceri ve uzamsal yetenek kavramlarında bir karmaşa yaşandığı söylenebilir (Yurt ve Sünbül, 2012). Ayrıca bu iki kavrama
paralel olarak görsel-uzaysal yetenek, nesnesel-uzamsal imgeleme gibi ifadelerin kullanıldığı da görülmüştür (Kurt, 2002; Turgut ve Yenilmez, 2012; Nuhoğlu ve Akkoyunlu,
2012). Sorby (1999) uzamsal yetenek ile uzamsal becerinin birbirlerinden farklı kavramlar olduğunu belirtmiş ve uzamsal yeteneğin doğuştan geldiğini fakat uzamsal becerinin sonrada öğrenilebilen bir beceri olduğunu belirtmiştir (Akt: Yurt ve Sünbül, 2012).
Uzamsal becerinin geliştirilmesine ve ölçülmesine yönelik çalışmalarda somut materyal kullanımının ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte üç boyutlu sanal
ortam kullanımın bu beceriye etki ettiği belirtilmektedir (Peters ve diğerleri, 1995; Caissie, Vigneau ve Bors, 2009; Tekin, 2007; Yıldız ve Tüzün, 2011). Uzamsal becerisi
yüksek olan bireylerin doğal geometri dünyasını anlama, açıklama ve değerlendirme
yeteneklerinin, matematik ve fen becerilerinin, zihinsel harita geliştirme yeteneklerinin,
ev eşyalarının düzeni ve yerlerinin değiştirilmesi becerilerinin arttığı ve araba kullanırken hata olasılıklarının en aza indiği, ayrıca yüksek teknik beceri gerektiren alanlara olan ilgilerinin üst seviyede olduğu belirtilmektedir (Subrahmanyam ve Greenfield,
1996; Rafi ve diğerleri, 2008; Yıldız, 2009).
Günlük hayatta insanlar ihtiyaç duydukları uzamsal becerilerini oldukça fazla kullanırlar. Uzamsal beceri meslek gruplarından; grafikerlik, harita mühendisliği, mimarlık
ve X- ışınlarının yorumlanması gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu tür meslek
grupları uzamsal beceri olarak zihinsel döndürme ve uzamsal görselleştirme becerilerine ihtiyaç duyarlar (Yurt, 2011). Ayrıca Fen ve Matematik gibi branşlarda başarılı olan
bireylerin ve hekimlerin uzamsal becerilerinin yüksek olması öğrenim görülen alanlar
ile uzamsal beceri arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Pallrand & Seeber, 1984;
Wanzel, Hamstra, Caminiti, Anastakis, Grober & Reznick, 2003).
Uzamsal beceri üzerine yapılan çalışmalarda uzamsal becerinin matematik ve fen
becerilerinde etkili olması güncellenen öğretim müfredatlarında ilkokul seviyesinde bile
bu kazanımlara yönelik değişiklikleri beraberinde getirmiştir (Yıldız ve Tüzün, 2011;
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Lowrie & Jorgensen, 2011; Denworth, 2013). Yapılan bu değişikliklerde teknoloji kullanımının önemli bir rol görülmektedir. “Eğitim ve teknoloji ayrı kavramlar olmasına
rağmen, her ikisinin birlikte kullanılması ile yeni bir disiplini, eğitim teknolojisini ortaya çıkarmıştır” (Çankaya & Karamete, 2008). Eğitimde teknoloji kullanımı ile birlikte
dijital oyunların eğitim sektöründe kullanımı hızla artmaktadır. Dijital oyunlar öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamak ve onlara daha eğlenceli ortamların sunulmasında
önemli rol oynamaktadır (Doğusoy & İnal, 2006). Ayrıca dijital oyunların matematik,
fizik, tıp gibi alanlarda ve problem çözme becerilerin kazandırılmasında kullanıldığı da
bilinmektedir (Gürcan, Özhan & Uslu, 2008). Turğut (2007) uzamsal becerinin okul
öncesi eğitim, çocukluk yaşlardaki lego ve benzeri oyuncak tecrübelerine bağlı olarak
etkilendiğini belirtmiştir. Ayrıca, müzik ilgisi, bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile uzamsal beceri arasında ilişki olduğu belirten çalışmalar mevcuttur (Turğut, 2007).
Her geçen gün çok daha fazla alanda kullanılmaya başlanan dijital oyunların gelişen
bilgisayar teknolojilerine paralel olarak sayısı ve türü artmaktadır. Bu süreçte dijital
oyunlar görsel açıdan da hızlı bir ilerleme göstermiştir. Geçmişteki iki boyutlu oyunlar
yerini 3 boyutlu oyunlara bırakmıştır. Görsel açıdan geçmişe nazaran çok daha fazlasını
sunan bu oyunların, görselleştirmenin ve şekil-uzay ilişkisinin uzamsal beceri ile ilgili
olduğu gerçeğinden (Köksal, 2006) ve tetris ve benzeri oyunların uzamsal beceri üzerinde artışa yardımcı olduğunun belirtilmesinden (Okagaki ve Frensch, 1996) hareketle
bu becerinin geliştirilmesinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çerçevede; birçok alanda kullanılmaya başlanan bilgisayarların ve hızla görselliği artan dijital oyunların, öğrenim görmekte oldukları bölümlerin uzamsal becerinin iki
boyutunu oluşturan uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın problemi
Bu amaca yönelik olarak problem cümlesi “üniversite öğrencilerinin bilgisayar
kullanma ve dijital oyun oynama deneyimleri uzamsal düşünme ve zihinsel döndürme
becerilerini geliştirmekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Problem cümlesine bağlı
olarak aşağıda yer alan 4 alt probleme cevap aranmıştır.
•
•
•
•

Üniversite öğrencilerinin uzamsal becerileri ile cinsiyet, öğrenim gördükleri
fakülte arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar kullanama alışkanlıklarıyla Uzamsal
Görselleştirme ve Zihinsel Döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Üniversite öğrencilerinin dijital oyun deneyimleriyle Uzamsal Görselleştirme
ve Zihinsel Döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Üniversite öğrencilerinin 3 boyutlu oyun deneyimleriyle Uzamsal
Görselleştirme ve Zihinsel Döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Yöntem
Üniversite öğrencilerinin uzamsal becerilerinin incelenmesi için yapılan bu çalışmaJanuary 2016 Vol:24 No:1 Kastamonu Education Journal
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da –amaca uygun olarak– ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Mevcut durumu inceleyip üzerinde değişiklik yapmadan sadece durumu ortaya koymayı sağlayan araştırma
modeline tarama modeli adı verilir. Tarama modeli sınıflandırmalarından biride ilişkisel
tarama modelidir. İki veya daha fazla sayıdaki değişken arasında değişimin varlığını,
derecesini belirlemeyi amaçlayan yani ilişkileri ve bağlantıları inceleyen araştırma türüdür (Karasar, 2009; Büyüköztürk & diğerleri, 2012).
Örneklem
Araştırmanın verisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde fakülte
seviyesinde öğrenim gören öğrencilerinden toplanmıştır. Bu amaçla, fakültelerde bulunan altı bölüm tesadüfi olarak seçilmiştir. Örneklemin fakültelere göre dağılımı Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların fakültelere ve cinsiyete değişkenlerine göre dağılımı
Mühendislik Eğitim
İktisat
FenFakültesi
Fakültesi Fakültesi Edebiyat
Kadın

20

29

Erkek

37

Toplam

57

Diş
Hekimliği

Toplam
108

17

19

23

17

8

18

12

92

46

25

37

35

200

Seçilen bölümlerin 1’inci sınıflarında öğrenim öğrenciler veri toplama grubuna dâhil
edilerek; 108’i kadın, 92’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenciden oluşan
örneklem oluşturulmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırma için veri toplamada üç veri toplama aracından faydalanılmıştır. Bu araçlardan ilki Can (2003) tarafından geliştirilmiş olan katılımcıların demografik bilgilerini,
bilgisayar ve dijital oyunlar ile ilgili tecrübelerini belirlemeye yönelik formdan türetilmiştir. Veri toplama aracının ikinci bölümünde Shepard ve Metzler (1978) tarafından hazırlanan şekillerden oluşan Peters ve arkadaşları (1995) tarafından geliştirilmiş Zihinsel
Döndürme Testi (ZDT) katılımcılara sunulmuştur. Veri toplama aracının üçüncü ve son
bölümünde ise Winter, Lappan, Philips ve Fitzgerald (1989) tarafından geliştirilmiş olan
Uzamsal Görselleştirme Testi (UGT) uygulanmıştır. Uygulanan zihinsel döndürme testi
ve uzamsal görselleştirme testlerinin Türkçeye uyarlanması Yıldız (2009) tarafından yapılmıştır. Deneklere ikinci ve üçüncü bölümü tamamlamak için bir onar dakikalık zaman
limiti tahsis edilmiştir. Ayrıca her test için sürenin son 5 dakikasında ve son 2 dakikasında
kalan zaman hakkında bilgilendirilmişleridir (Caissie, Vigneau & Bors, 2009).
Verilerin Çözümlenmesi
Bu araştırma süresince veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmıştır. Veri toplama aracının birinci
bölümünde elde edilen demografik veriler ZDT ve UGT’de elde edilen veriler ile karşılaştırmada kullanılmıştır. Araştırma soruları paralelinde çalışmada kullanılan değişkenler ve uygulanan testler Tablo 2’de verilmiştir (Büyüköztürk, 2002; Akbulut, 2010).
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Tablo 2. Araştırmada kullanılan değişkenler ve uygulanan analizler
Bağımlı
Değişken

Araştırma Sorusu
Üniversite öğrencilerinin uzamsal becerileri ile cinsiyet, öğrenim gördükleri
fakülte arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
Öğrencilerin bilgisayar kullanma deneyimleriyle uzamsal görselleştir-me ve zihinsel döndürme becerileri arasında nasıl
bir ilişki vardır?
Öğrencilerin dijital oyun oynama deneyimleriyle uzamsal görselleştir-me ve zihinsel döndürme becerileri arasında nasıl
bir ilişki vardır?
Öğrencilerin 3 boyutlu dijital oyun oynama deneyimleriyle uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerileri
arasında nasıl bir ilişki vardır?

UGT puanı
ZDT puanı

Bağımsız Değişken Uygulanan Test
Cinsiyet

t testi

Fakülte

Anova
Varyans analizi

UGT puanı
ZDT puanı

Bilgisayar kullanma Korelasyon analizi
deneyimleri

UGT puanı
ZDT puanı

Oyun oynama dene- Korelasyon analizi
yimleri

UGT puanı
ZDT puanı

3 Boyutlu oyun oy- Korelasyon analizi
nama deneyimleri

3. Bulgular
Bu bölümde araştırma kapsamında incelenen araştırma soruları paralelinde çalışma
bulguları sunulmuştur.
Üniversite öğrencilerinin uzamsal becerileri ile cinsiyet, öğrenim gördükleri
fakülte arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerinde fark olup olmadığını anlamak amacıyla t testi
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Kadın ve erkeklerin zihinsel döndürme ve uzamsal görselleştirme testi
puanları
Cinsiyet

N

X

S. s.

Zihinsel Döndürme
Testi Puanı

Kadın

108

22,5

7,913

Erkek

92

27,11

8,516

Uzamsal Görselleştirme Testi Puanı

Kadın

108

4,63

2,950

Erkek

92

5,37

3,172

t

p

-4,179

,000

-1,708

,089

Kadın ve Erkeklerin zihinsel döndürme testi puanı açısından aralarında farka ait t
değeri t= -4,179 olarak p<0.05 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tablo 3 incelendiğinde kadınların zihinsel döndürme testi puan ortalaması 22,25 olup erkeklerin puan
ortalaması olan 27,11’den küçük olduğu görülmektedir. Bu bulgu erkeklerin kadınlara
göre zihinsel döndürme testi puanlarının daha yüksek olduğu göstermektedir. Kadın
ve erkeklerin uzamsal görselleştirme testi puanı açısından aralarındaki fark anlamsız
bulunmuştur (t= -1,708 p=.089). Bu bulgu kadın ve erkeklerin uzamsal görselleştirme
testi puanı açısından aralarında fark olmadığını, yani benzer olduğunu göstermektedir.
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Araştırmaya katılan katılımcıların öğrenim gördükleri fakülte ile uzamsal görselleştirme becerisi puanları açısından aralarında fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek
yönlü varyans analizi uygulanmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Öğrenim görülen fakültelere göre ZDT puanları açısından farkları
N

X

S.s.

Mühendislik Fakültesi

57

27,93

6,68

Eğitim Fakültesi

46

23,26

7,19

25

20,04

8,18

37

20,65

8,90

Diş Hekimliği Fakültesi

35

27,71

9,46

Toplam

200

24,49

8,53

Öğrencilerin Öğrenim İktisat Fakültesi
Gördükleri Fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi

F

p

8,501

,000

Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler ile zihinsel döndürme becerisi puanları
açısından aralarındaki fark ait F değeri 8.501 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, öğrenim görülen fakülteler ile zihinsel döndürme becerisi puanları
açısından aralarındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir.
Zihinsel döndürme becerisi puan farklılığın hangi fakültelerden kaynaklandığını
belirlemek amacıyla Post Hoc testi uygulanmıştır. Fakülteler arasındaki ZDT puanları
açısından varyanslar homojen dağıldığı (,068 p<0,05) için Post Hoc testlerinden Tukey
HSD testine ilişkin sonuçlar Tablo 5 te verilmiştir.
Tablo 5. Fakültelerin ZDT puanları açısından Tukey HSD testine ilişkin sonuçları
Fakülte (I)

Mühendislik
Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İktisat Fakültesi

Fakülte (J)

Ortalama Farkı (I-J)

P değeri

Diş Hekimliği

,216

1,000

İktisat Fakültesi

7,890(*)

,000**

Eğitim Fakültesi

4,669(*)

,028*

Fen-Edebiyat

7,281(*)

,000**

Mühendislik Fakültesi

-4,669(*)

,028*

Diş Hekimliği

-4,453

,095

İktisat Fakültesi

3,221

,480

Fen-Edebiyat

2,612

,572

Mühendislik Fakültesi

-7,890(*)

,000**

Diş Hekimliği

-7,674(*)

,003**

Eğitim Fakültesi

-3,221

,480

Fen-Edebiyat

-,609

,998
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Fakülte (I)

Fen-Edebiyat

Diş Hekimliği

Fakülte (J)

Ortalama Farkı (I-J)

P değeri

Mühendislik Fakültesi

-7,281(*)

,000**

Diş Hekimliği

-7,066(*)

,002**

İktisat Fakültesi

,609

,998

Eğitim Fakültesi

-2,612

,572

Mühendislik Fakültesi

-,216

1,000

İktisat Fakültesi

7,674(*)

,003**

Eğitim Fakültesi

4,453

,095

Fen-Edebiyat

7,066(*)

,002**

* : <0.05, ** : <0.01

Tablo 5 incelendiğinde Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin ZDT
puanları diğer fakültelere göre yüksek çıktığı görülmektedir. En düşük puanı ise İktisat
Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler almıştır.
Araştırmaya katılan katılımcıların öğrenim gördükleri fakülte ile zihinsel döndürme
becerisi puanları açısından aralarında fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü
varyans analizi uygulanmıştır (Tablo 6).
Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler ile uzamsal görselleştirme becerisi puanları açısından aralarındaki fark ait F değeri 30.52 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı
bulunmuştur. Bu bulgu, öğrenim görülen bölümler ile uzamsal görselleştirme becerisi
puanları açısından aralarındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Öğrenim görülen fakültelere göre UGP puanları açısından farkları
N

X

S.s.

Mühendislik Fakültesi

57

4,39

2,08

Eğitim Fakültesi

46

4,76

2,58

25

2,96

2,19

37

3,76

2,90

Diş Hekimliği Fakültesi

35

8,91

2,38

Toplam

200

4,97

3,07

Öğrencilerin Öğrenim İktisat Fakültesi
Gördükleri Fakülteler Fen-Edebiyat Fakültesi

F

p

30,52

,000

Uzamsal görselleştirme becerisi puan farklılığın hangi fakültelerden kaynaklandığını belirlemek amacıyla Post Hoc testi uygulanmıştır. Fakülteler arasındaki UGT puanları açısından varyanslar homojen dağıldığı (,068 p<0,05) için Post Hoc testlerinden
Tukey HSD testine ilişkin sonuçlar Tablo 7 te verilmiştir.
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Tablo 7. Fakültelerin UGP puanları açısından Tukey HSD testine ilişkin sonuçları
Fakülte (I)

Mühendislik Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İktisat Fakültesi

Fen-Edebiyat

Diş Hekimliği

Fakülte (J)

Ortalama Farkı (I-J)

Diş Hekimliği

-4,528(*)

,000**

P değeri

İktisat Fakültesi

1,426

,108

Eğitim Fakültesi

-,375

,937

Fen-Edebiyat

,629

,736

Mühendislik Fakültesi

,375

,937

Diş Hekimliği

-4,153(*)

,000**

İktisat Fakültesi

1,801(*)

,027*

Fen-Edebiyat

1,004

,337

Mühendislik Fakültesi

-1,426

,108

Diş Hekimliği

-5,954(*)

,000**

Eğitim Fakültesi

-1,801(*)

,027*

Fen-Edebiyat

-,797

,712

Mühendislik Fakültesi

-,629

,736

Diş Hekimliği

-5,158(*)

,000**

İktisat Fakültesi

,797

,712

Eğitim Fakültesi

-1,004

,337

Mühendislik Fakültesi

4,528(*)

,000**

İktisat Fakültesi

5,954(*)

,000**

Eğitim Fakültesi

4,153(*)

,000**

Fen-Edebiyat

5,158(*)

,000**

* : <0.05, ** : <0.01

Tablo 7 incelendiğinde ise Diş Hekimliğinde öğrenim gören öğrencilerin UGP puanları diğer fakültelerde öğrenim gören öğrencilerle kıyaslandığında <0.01 anlamlılık
düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Öğrencilerin bilgisayar kullanma deneyimleriyle uzamsal görselleştirme ve
zihinsel döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Araştırmaya katılan katılımcıların bilgisayar kullanma deneyimleriyle uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme arasında ilişki olup olmadığını anlamak amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır (Tablo 8).
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Tablo 8. Bilgisayar kullanım deneyimlerinin ZDT ve UGT aralarındaki ilişki
(N=200)
Bilgisayar kullanım
deneyimleri
r
p
r*
Zihinsel döndürme
becerisi
p
Uzamsal görselleştirme r*
becerisi
p
X
S.s.
Bilgisayar kullanım
deneyimleri

Zihinsel döndürme
becerisi

Uzamsal görselleştirme
becerisi

1
,276
,000
,307
,000
4,56
1,34

1
,435
,000
24,49
8,53

1
4,97
3,06

Bilgisayar kullanım deneyimlerinin ZDT ve UGT aralarındaki korelasyonlar p<0.05
önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tablo 6 incelendiğinde bu değişkenlerin birbirleriyle korelasyonlarının pozitif olduğu görülmektedir. Sonuç olarak boyutların birindeki
bir değişim diğerlerinde aynı yönde etkilemektedir.
Öğrencilerin dijital oyun oynama deneyimleriyle Uzamsal Görselleştirme ve
Zihinsel Döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Araştırmaya katılan katılımcıların oyun oynama deneyimleriyle uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme arasında ilişki olup olmadığını anlamak amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır (Tablo 9).
Tablo 9. Oyun oynama deneyimlerinin ZDT ve UGT aralarındaki ilişki (N=200)

r
p
r*
Zihinsel
döndürme becerisi
p
r*
Uzamsal
görselleştirme becerisi p
X
S.s.
Oyun
oynama deneyimleri

Oyun
Zihinsel
Uzamsal
oynama deneyimleri döndürme becerisi görselleştirme becerisi
1
,140
,049
,272
,000
2,92
1,68

1
,435
,000
24,49
8,53

1
4,97
3,06

Oyun oynama deneyimlerinin ZDT ve UGT aralarındaki korelasyonlar p<0.05
önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tablo 7 incelendiğinde bu değişkenlerin birbirleriyle korelasyonlarının pozitif olduğu görülmektedir. Sonuç olarak boyutların birindeki
bir değişim diğerlerinde aynı yönde etkilemektedir.
Üniversite öğrencilerinin 3 boyutlu oyun deneyimleriyle Uzamsal Görselleştirme ve Zihinsel Döndürme becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Araştırmaya katılan katılımcıların 3 boyutlu oyun oynama deneyimleriyle uzamJanuary 2016 Vol:24 No:1 Kastamonu Education Journal
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sal görselleştirme ve zihinsel döndürme arasında ilişki olup olmadığını anlamak
amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır (Tablo 10).
Tablo 10. 3 Boyutlu oyun deneyimlerinin ZDT ve UGT puanı karşılaştırılması
(N=200)

r
p
r*
Zihinsel Döndürme
p
r*
3 boyutlu oyun deneyimi
p
X
S.s.
Uzamsal Görselleştirme

Uzamsal
Görselleştirme
1

Zihinsel
Döndürme

,435
,000
,173
,014
4,97
3,069

1
,105
,140
24,49
8,53

3 boyutlu
oyun deneyimi

1
1,48
,672

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin 3 boyutlu oyun oynama deneyimleri ile ZDT
puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki görülmezken UGT puanları karşılaştırıldığında oyun deneyimi arttıkça UGT puanlarının da arttığı görülmüştür.
4. Tartışma
Bu çalışmada katılımcıların cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, bilgisayar kullanma
ve oyun oynama deneyimlerinin uzamsal becerileri üzerine etkisi incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular cinsiyet bağlamında incelendiğinde bilgisayar kullanma deneyimlerinin kadın ve erkeklerde birbirine benzer olduğu görülmüştür. Fakat
dijital oyun oynama tecrübelerinde erkekler ile kadınlar arasında anlamlı bir farklılık
olduğu görülmüştür. İlgili alanyazın incelendiğinde elde edilen bu bulgudan farklı olarak Yıldız ve Tüzün’ün (2011) çalışmalarında bilgisayar kullanma ve oyun oynama tecrübelerinde cinsiyete bağlı farklılık olmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra erkeklerin
kadınlardan daha fazla oyun oynadığını belirten araştırmalar da mevcuttur (Lowrie &
Jorgensen, 2011).
Katılımcıların uzamsal becerileri iki boyutta (zihinsel döndürme, uzamsal görselleştirme) incelenmiştir. Kadın ve erkeklerin zihinsel döndürme becerileri incelendiğinde
erkeklerin ZDT puanlarının kadınlardan yüksek olduğu görülmüştür. Uzamsal görselleştirme becerileri incelendiğinde cinsiyete bağlı farklılık olmadığı görülmüştür. Genel
olarak ilgili güncel alanyazın incelendiğinde erkeklerin zihinsel döndürme becerilerinin
kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir (Heil, Jansen, Quaiser-Pohl, & Neuburger,
2012; Jansen, Schmelter, Quaiser-Pohl, Neuburger, & Heil, 2013; Maeda & Yoon, 2013).
Bu bulguların yanı sıra erkekler ile kadınlar arasındaki bu farklılığın kısa bir eğitim ile
veya farklı yöntemlerle giderilebildiğine dair araştırmalar bulunmaktadır (Debarnot, Piolino, Baron & Guillot, 2013). Ayrıca erkekler ile kadınlar arasında zihinsel döndürme
becerisinde farklılık olmadığını belirten araştırmalara da rastlanmaktadır (Yang & Chen,
2010). Uzamsal görselleştirme testinde cinsiyete bağlı farklılık görülmemektedir. Her iki
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testin uygulandığı gruplarda uzamsal görselleştirmede farklılığın olduğu fakat zihinsel
döndürme testinde farklılık olmadığı olmadığı çalışmalara ilgili alan yazın tarandığında
rastlanmaktadır (Okagaki & Frensch, 1996). Bu farklılığın sebebi hakkında net bir bilgi
bulunmamaktır. Gurny (2003), bu durumun sebebini bireylerin geçmiş yaşantılarındaki
görsel-mekânsal etkinliklere katılımıyla ilişkilendirirken, Yingli & O’Boyle (2013) farklılığın sebebini kadınlar ile erkeklerin beyinlerindeki frontal bölgelerini kullanmalarına
yönelik stratejilerinin farklı olmasına bağlamıştır. Uzamsal görselleştirme becerisinin
depresyon ve benzeri birçok etmenden etkilendiği söylenebilir (Jiu, Laiqi, Guangxiong,
Yan, Xinqu, Wentao & Zihe, 2012). Ayrıca veri toplama aracı olarak kullanılan zihinsel
döndürme testinde bazı maddelerde katılımcıların çok vakit kaybettiği bu duruma benzer
bir tespitin Caissie, Vigneau & Bors (2009) tarafından da yapıldığı görülmüştür. Testte
bazı maddelerde vakit kaybedilmesi bireylerin mevcut uzamsal becerilerinin tespit edilmesine engel olabileceği düşüncesiyle kullanılan zihinsel döndürme testinde yer alan
maddelerin “madde güçlük endekslerine” göre puanlandırılması düşünülebilir.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler ile UGT ve ZDT puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda öğrenim görülen fakültenin
uzamsal beceriye etkisinin olduğu söylenebilir. Bannatyne (2003) mimari, astronomi,
biyokimya, biyoloji, kimya, haritacılık, mühendislik, jeoloji, matematik ve fizik gibi
genel olarak sayısal ağırlıklı alanlarda uzamsal becerinin etkili olduğunu belirtmiştir.
Bu çalışmada da literatüre paralel olarak diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin diğer
fakültelerde öğrenim gören öğrencilere kıyasla uzamsal görselleştirme puanları oldukça
yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca mühendislik fakültesi öğrencilerinin zihinsel döndürme testi puanları ile diş hekimliği öğrencilerinin zihinsel döndürme testi puanları
arasında fark olmadığı görülmüştür. İlgili alan yazın incelendiğinde fen ve matematik
gibi branşlarda başarılı olan bireylerin uzamsal becerilerinin yüksek olduğunu ayrıca
uzamsal becerileri yüksek olan hekimlerin cerrahi gibi görsellik gerektiren branşlar da
daha başarılı olduklarını belirtilmiştir Pallrand, & Seeber, 1984; Wanzel, Hamstra, Caminiti, Anastakis, Grober, & Reznick, 2003).
Araştırmamızın bir diğer problemi olan katılımcıların bilgisayar kullanma deneyimleri ile uzamsal becerileri arasındaki ilişki incelendiğinde, bilgisayar kullanma deneyimlerinin farklılaşmasının zihinsel döndürme beceri puanlarına etki ettiği görülmüştür. Benzer bir durum uzamsal görselleştirme becerisi testi puanlarında da görülmüştür.
Ayrıca bilgisayar kullanma deneyimleriyle uzamsal beceri arasında pozitif yönde bir
korelasyon olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında uzun yıllar bilgisayar kullanmanın
uzamsal görselleştirme becerisine etkisi olduğu söylenebilir. İlgili alanyazın incelendiğinde erken çocukluk döneminde bilgisayar kullanmaya başlayan bireylerde uzamsal
becerinin geliştiğine dair sonuçların olduğu görülmektedir (Weckbacher & Okamoto,
2012). Buna istinaden bireylerin genç yaşta bilgisayarla tanışmalarına imkân sağlayacak ortamların aile ve eğitimciler tarafından sunulması bu becerinin gelişmesine yardımcı olabilir.
Araştırmamızın üçüncü problemi olan katılımcıların dijital oyun oynama deneyimleriyle uzamsal becerileri arasındaki ilişki incelendiğinde dijital oyun oynama deneyimlerinin farklılaşması zihinsel döndürme becerisi ve uzamsal görselleştirme becerisi
puanlarına etki görülmüştür. Dijital oyun oynama deneyimlerinin zihinsel döndürme
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becerisi ve uzamsal görselleştirme becerisi puanlarıyla korele olduğu tespit edilmiştir.
İlgili alan yazın incelendiğinde video oyunların ve 3 boyutlu oyunların uzamsal beceriye etkisi olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Martın-Gutıérrez, Saorín, MartínDorta & Contero, 2009; Denworth, 2013; Martin-Dorta, Sanchez-Berriel, Bravo, Hernandez, Saorin & Contero, 2013). Caissie, Vigneau & Bors (2009)’un açıklamalarına
paralel olarak bu çalışmada oyun oynama deneyimleriyle zihinsel döndürme becerisi
arasındaki korelasyonun zayıf çıkmasının nedeni olarak, uygulanan testlerde ki bazı
maddeler de katılımcıların çok vakit kaybettiğinin araştırmacılar tarafından gözlenmiş
olması söylenebilir.
Araştırmamızın son problemi olan katılımcıların 3 boyutlu dijital oyun oynama deneyimleriyle ZDT puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark görülmezken UGT puanları karşılaştırıldığında oyun deneyimi arttıkça UGT puanlarının da arttığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde benzer sonuçlara rastlamak mümkündür. Passig ve Eden
(2001) 3 boyutlu oyunları kullanarak işitme engelli ve zor işiten öğrencilerin 3 boyutlu
oyunlar sayesinde uzamsal becerilerinin anlamlı şekilde etkilediğini belirtmiştir. Do ve
Lee (2009) ise bireylerin 3 boyutlu oyun deneyimleri arttıkça uzamsal görselleştirme
puanlarının arttığını göstermiştir.
Sonuç olarak; uzamsal becerinin geliştirilmesine yönelik farklı yöntemlerin bulunduğu ve bu yöntemler ile bu becerinin geliştirilebildiği (Jansen, Kellner & Rieder, 2013;
Meneghetti, De Beni, Gyselinck & Pazzaglia, 2013), geliştirilmesinin üç boyutlu düşünebilme, matematik ve fen becerilerinde etkili olması sebebiyle önem arz ettiği (Lowrie
& Jorgensen, 2011; Denworth, 2013) söylenebilir.
Yapılan bu çalışmada verilerin iki üniversitede fakültelerin 1’inci sınıfların öğrenim
gören öğrencilerden toplanması çalışmanın sınırlılığı olarak düşünülebilir. Bu yüzden
bu çalışmayı geliştirmek için araştırmacılara daha fazla sayıda ve farklı bölgelerdeki
üniversitelerde her seviyede öğrenim gören öğrencileri kapsayan bir çalışma önerilebilir. Oyun oynama deneyimlerinin uzamsal beceriye etkisi olduğundan hareketle hangi
tür oyunların bu beceriye etkisinin daha fazla olduğu farklı değişkenler açısından araştırılabilir. Alan yazında ergenlik öncesi de erkek ve kızlarda uzamsal beceri farklılığı
olmadığı ergenlik sonrasında farklılaşmanın başladığı görülmüş bu bağlamda ergenlik döneminde kızlarda bu farklılığın sebepleri incelenebilir. Ayrıca bu becerinin geliştirilmesine yönelik öğretim tasarımcıları ve eğitim programları geliştiricilerin dijital
oyunlardan ve özellikle üç boyutlu sanal ortamlardan yararlanması bu becerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarına
uzamsal becerilerin geliştirilmesine yönelik kazanımların verilmesi meslek hayatlarında
karşılaşacakları öğrencilerine daha fazla katkı sağlamalarına yardımcı olabilir.
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Extended Abstract
Spatial skill is used actively in many areas of life and it is described as skills of recognition
of objects from different perspectives, three dimensional visualization of two dimensional
structures in the minds or moving of parts of objects individually or as a whole (Yıldız ve Tüzün,
2011). This skill is used effectively in many areas so it is important to develop it.In the studies
of developing and measure of spatial skill, it is specified that the use of three dimensional
virtual environment with concrete material usage and developing computer technology has
effect on this skill (Peters ve diğerleri, 1995; Caissie, Vigneau ve Bors, 2009; Tekin, 2007;
Yıldız ve Tüzün, 2011). In the updated education curriculum, some activities in order to improve
technology usage and spatial skills started to take place (Çankaya & Karamete, 2008). These
activities taking place new curriculums and inreased use of technology in education leads to
new approaches. With the using technology in education,digital games usage is increasing
fast in education sector. Digital games play important role in providing support to students’
learning and offering them more enjoyable environments (Doğusoy & İnal, 2006). In this work,
it is aimed to study the effects of computer usage and digital games on mental rotation and
spatial visualization skills.
In this work, which was carried out to study university students’ spatial skills, relational
model was used expediently. The model in which just the situation are revealed before it is
analyzed and changed is called screening model. One of the classification of screening model
is relational screening model. It is a research type which determines the change and its degree
between two or more variables (Karasar, 2009; Büyüköztürk & diğerleri, 2012). So data was
collected from 200 (108 female, 92 male) students studying in two different universities. For this
purpose, data was collected from 200(108 female, 92 male) students studying in Gaziosmanpaşa
and Kafkas Universities two different universities.
A 3-part form consisting of demographic information developed by Can (2003), Mental
Rotation Test which was developed by Peters and his friends (1995) and Spatial Visualization
Test developed by Winter, Lappan, Philips ve Fitzgerald (1989) was used as data collection
tool. While parsing the data of two independent groups, ,independent groups were measured
by single factor ANOVA test and correlation interval level in order to to measure the impact
of variables having three or multi-level on continious independent variables, correlation
analysis was done in order to determine the relation between two or more test for independent
samples (Akbulut, 2010). So as to find the difference of ZDT and UGT points between faculties,
ANOVA was conducted and post hoc test was conducted to find what faculties have differences
(Büyüköztürk, 2002).
When research findings are analyzed, as for mental rotation test of male and females, t
value t=4,179 and there is a significant level and it is p<0.05. It was found that mental rotation
test score avarage of women is 22.25 while men’s is below 27,11. This finding shows that men’s
scores of mental rotation test are hihger than womens’. Men’s and women’s spatial visualization
test scores are similar (t= -1,708 p=.089). The differences according to faculties participants
study is 8.501 and it is p<0.001 and important these findings shows that the differences of the
faculties students study and mental rotation test points are important. Tukey HSD test results
shows that ZDT scores of students studying in Engineering Faculty are higher than the students
in other faculties. The students studying in faculty of economics had the lowest scores. The value
of the difference between the faculties students study and their scores of spatial visualization
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skills is 30.52 and its importance level is p<0.001. With the Tukey HSD test, UGP scores of
the students study in faculty of dentistry have p<0.001 importance level when compared other
students in different faculties. The correlations between computer usage and playing game
experiences of students have p<0.05 importance level. In the experiences of students in playing
three-dimensional game, there isn’t an important relation when ZDT scores are compared.
But it is seen that, when UGT scores are compared, as the experience of 3 dimensional game
increases, UGT scores also increase.
Spatial skills of participants were examined in two dimensions (mental rotation and
spatial visualization). It was seen that men have higher ZDT scores. It was seen that there is
no difference in spatial visualization skills between genders. There is some studies that shows
the differences between men and women can be compensated via a short training or different
methods (Debarnot, Piolino, Baron & Guillot, 2013). Yingli & O’Boyle (2013) says that the
causes of the difference is the strategies men and women follow in using the frontal part of their
brains. There is an important relation between students’ ZDT and UGT scores and the faculties
they study. In this study,it was seen that the students in dentistry faculty have higher spatial
visualization scores compared with the students in other faculties. Also ,it was seen that the
students in engineering faculty and dentistry faculty have the same scores in mental rotation
test. It was determined that there is a positive correlation between participants’ computing
experience and their spatial skills. With these findings,it can be said that computing for long
years has impact on spatial visualization skill. There is some results that the individuals who
started to use computer during their childhood has improved spatial skill (Weckbacher &
Okamoto, 2012). Furthermore, there iare studies showing video games and 3 dimensional
games have impact on spatial skill (Martın-Gutıérrez, Saorín, Martín-Dorta & Contero, 2009;
Denworth, 2013; Martin-Dorta, Sanchez-Berriel, Bravo, Hernandez, Saorin & Contero, 2013).
Correspondingly, it was found in this work that digital game experiences are correlated with
spatial skill scores.
Consequently; it can be said that there are different methods to develop spatial skill and
this skill can be developed via these methods (Jansen, Kellner & Rieder, 2013; Meneghetti, De
Beni, Gyselinck & Pazzaglia, 2013), and it is important because it is effective in 3 dimensional
thinking, maths and science (Lowrie & Jorgensen, 2011; Denworth, 2013).
Key Words: Spatial skill, Choice of game, Mental rotation, Spatial visualization
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