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ÖZET 

Sınıf öğretmeni adaylarının lisans eğitimi süresince aldıkları derslerden 

birisi de Drama’dır. Öğretmen adaylarının almış oldukları bu dersin onların 

yaratıcı dramaya yönelik tutumları üzerindeki etkileri bu araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Çalışma DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim dalında yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının Yaratıcı Dramaya karşı 

tutumları Okvuran (2000) tarafından geliştirilmiş olan 5’li  Likert tipi bir ölçekle 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik 

tutumlarında 11 haftalık uygulama sonucunda olumlu yönde bir değişim meydana 

gelmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim türünün ise, tutum 

ölçeğinin sadece bir alt boyutunda anlamlı farklılık oluşturduğu gözlenmiştir. 

Okudukları şubeler açısından bakıldığında ise; 3 alt boyut açısından da anlamlı 

farklılıklar oluştuğu görülmüştür. Cinsiyete göre yaratıcı dramaya yönelik 

tutumları incelendiğinde de 3 alt boyut açısından anlamlı farklılıklar oluştuğu 

saptanmıştır. 

 

BÖLÜM 1: KURAMSAL ÇERÇEVE 

İlköğretimde çocuklara çok farklı alanlara ait bilgi ve beceriler 

kazandırılmaya çalışılır. Bu eğitimi de genelde Eğitim Fakültelerinin Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dallarından mezun olmuş Sınıf Öğretmenleri 

yapmaktadırlar. İlköğretimin ilk beş yılında birçok alana ait dersleri okutan Sınıf 

öğretmenlerinin yetiştirilmeleri çok önemlidir. Lisans eğitimi süresince okutulan 

farklı derslerle öğretmen adaylarının “nasıl öğreteceklerini” öğrenmeleri 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğretim sürecinde yaparak- yaşayarak ve eğlenceli 



bir öğrenme ortamı yaratan Drama yöntemini ise öğrenciler 4. sınıfta1 bir ders 

olarak alabilmektedirler.  

Dramanın ülkemizdeki tarihsel geçmişinin çok uzun süreye dayanmadığı 

birçok çalışmada vurgulanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda; dramanın tanımı, 

Yaratıcı drama ve Eğitici dramaya yönelik açıklamalarda da bulunulmuştur.  Bu 

çalışmanın sınırlılığı nedeniyle burada tekrar üzerinde durulmayacaktır. Ancak 

kısaca bir özet yapmak gerekirse; Drama kelimesinin Yunanca “Dran” ve 

“Dranein”  terimlerinden kök aldığı ve yapmak, etmek, eylemek anlamına geldiği 

bilinmektedir (MEB, 2003).  San’a (2004) göre drama kısaca  “anlatımın eylemle 

gerçekleştirildiği anların oluştuğu süreçler” olarak tanımlanabilmektedir. Drama 

oturumlarında;  gerçek yaşam sırasında yaşanan olay ve durumların 

canlandırılması, sorgulanması ve değerlendirilerek özümlenmesi mümkün 

olabilmektedir. Adıgüzel’e ( 2002:166) göre ise yaratıcı dramada bir grup içinde 

fikirlerin paylaşılması ve problemlerin çözümü için olanak sunulmaktadır. 

Yaratıcı drama çalışmaları sırasında katılımcılar hangi yaş grubundan olurlarsa 

olsunlar yaratıcı oyunlar oynamakta ve böylece hayal güçlerini geliştirebilmekte, 

işbirliği yapabilmekte, bağımsız düşünebilmektedirler.  

Drama yönteminin eğitim sürecinde kullanılmaya başlamasına yönelik 

çalışmalarda ise özellikle dramanın; dersteki başarı, derse yönelik tutum, dramaya 

yönelik tutum, cinsiyete göre olası faklılıklar, sosyalleşme, yaratıcılık vb. yönelik 

etkileri ele alınmıştır (Üstündağ,1997; Şahin ve Oktay,1998;  Koç,1999; 

Ömeroğlu,1990; Okvuran, 2000; Selvi ve Öztürk, 2000; Aylıkçı Şimşek, 2001; 

Özsoy,2003; Tokgöz, 2003; Sağırlı ve Gürdal, 2004; Özer, 2004; Ünal, 2004; 

Oğur ve Bağcı Kılıç, 2005; Özdemir ve Üstündağ, 2007; Şahbaz ve Hamurcu 

2009).  

Yukarıda vurgulanan çalışmaların birçoğunda dramanın araştırılan 

değişkenler açısından genelde olumlu yönde etkilenmeler yarattığı gözlenmiştir. 

Ancak öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarını ve bu tutumların bazı 

                                                 
1 Sınıf öğretmenliği anabilim dalında 2006 yılında uygulamaya başlanan program değişikliği ile 
Drama dersi 3. sınıfa alınmıştır. Ancak yeni programın 1. sınıflardan başlayarak uygulamaya 
konması nedeniyle ancak 2009-2010’da 5.yarıyılda okutulmaya başlanmıştır.  



değişkenler açısından etkilerini ya da ilişkilerini inceleyen araştırmaların daha az 

gerçekleştirildiği görüldüğünden bu araştırma yapılmıştır. Ünal (2004)’te yaptığı 

araştırmada Sınıf Öğretmeni adaylarının dramaya yönelik tutumlarını kendi 

geliştirdiği 15 maddelik bir tutum ölçeği ile belirlemeye çalışmıştır. Araştırmada 

yer alan ve son sınıf öğrencilerinden oluşan 154 kişiden elde edilen verilere göre, 

öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğu 

görülmüştür. Ölçeğin maddelerine göre de öğretim şekli, cinsiyet ve okul başarısı 

açısından farklılıklar oluştuğu saptanmıştır.  6 madde ve toplam da kız 

öğrencilerin tutumlarının erkeklere göre daha olumlu olduğu gözlenmiştir. Sadece 

1’er madde de ise öğretim şekli ve başarı açısından farlılık görülmüştür. 

Hamurcu (2008) tarafından yapılan bir çalışmada da “Yaratıcı dramanın 

sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde özyeterlik inançlarına etkileri” 

incelenmiştir. Sınıf Öğretmeni adayları ile yürütülen çalışmada Nicel ve Nitel 

araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının fene yönelik 

özyeterlik inançları likert tipi bir ölçekle belirlenmeye çalışılmıştır. Yaratıcı 

dramaya yönelik görüşleri ise, yöneltilen açık uçlu sorulara verilen cevapların 

üzerinde içerik analizi yapılarak elde edilmiştir.  10 haftalık drama 

uygulamalarından önce ve sonra ölçümler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere 

yöneltilen açık uçlu soruların analiziyle; drama uygulamalarının sağlayabileceği 

yararların, öğrencilerin kendilerine sağladığı kazanımlar olarak açıkça ifade 

ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerindeki olumlu yöndeki 

değişimler de nitel analizlerin sonucunda açıkça görülebilmektedir. 

Tüm bu araştırmalardan ve bulgulardan yola çıkılarak Türkiye’deki Eğitim 

fakültelerinde henüz yeni yeni öğretim programlarına girmiş olan Drama 

derslerinin farklı değişkenler üzerindeki etkilerinin araştırılmasının uygun olacağı 

öngörülmüştür.  

Bu nedenlerle Drama dersinde uygulanan “Yaratıcı drama uygulamalarının 

sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları üzerinde etkileri 

nelerdir?” sorusu araştırmanın problemini oluşturmuştur.  

 



BÖLÜM 2: YÖNTEM 

Çalışma sırasında Karasar (2000)’ın belirlediği deneme öncesi 

modellerden “tek grup ön test-son test modeli” kullanılmıştır. Bu araştırma 

modelinde ön testler sayesinde grubun deney öncesi durumu ve son testlerle de 

uygulama sonrası durumu belirlenir. Son test ölçümlerinin ön test ölçümlerinden 

büyük olması bağımsız değişkenin etkisi olarak kabul edilir ve bu amaçla 

bağımsız değişkenin ne derece etkili olduğuna karar verebilmek için bu iki 

ölçümün sonuçları birlikte kullanılır ( Karasar, 2000:96). 

Drama uygulamaları bir dönem boyunca (yani 14 hafta) sürmüştür. 

Dönemin başındaki ilk haftada derste öğrencilerle tanışma, dersin işlenişi 

hakkında bilgi verme ile ön testlerin uygulanmasına ve 1 hafta da ara sınava 

ayrılmıştır. Dönemin son haftasında da son testlerin uygulanması ve drama 

oturumlarının sözlü değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplamda 

drama oturumları 11 hafta sürdürülmüştür. Drama derslerinde öğrencilerin drama 

tekniklerini birebir yaparak yaşayarak öğrenmelerine uygun ortamlar oluşturmaya 

çalışılmıştır. Son haftalarda ise öğrenciler gruplar halinde kendileri drama 

oturumları planlamış ve uygulamışlardır. Bu uygulamalar sırasında lider2 (öğretim 

elemanı) sürece bizzat katılmış ve sonrasında grupla yaşananlar üzerinde 

konuşulmuştur. Bu değerlendirme sürecinde özellikle grubun seçilen drama 

tekniklerinin amaca uygunluğu ve olası başka teknikler üzerinde görüş 

bildirmeleri istenmiştir.  

 

Araştõrmanõn Problemi:  

“İlköğretimde drama dersinde uygulanan yaratıcı drama uygulamalarının 

Sınıf öğretmeni adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde etkileri 

nelerdir?” sorusu bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Ayrıca; araştırmada 

öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumlarında farklı değişkenlere 

göre ortaya çıkabilecek değişimlerde aşağıda verilen alt problemler şeklinde ele 

alınmaktadır. 

                                                 
2 Oluşum Drama Enstitüsünden Liderlik eğitimi almıştır. 



 
1. Alt problem: Yaratıcı drama uygulamalarının Sınıf öğretmeni 

adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var 

mıdır? 

2. Alt problem: Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim 

türünün onların Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi 

var mıdır? 

3. Alt problem: Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri şubelerin 

onların Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 4. Alt problem: Öğretmen adaylarının cinsiyetinin onların Yaratıcı 

Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 

Çalõşma Grubunun Seçimi ve Özellikleri 

Çalışma Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında, 

2006–2007 öğretim yılı güz döneminde araştırmacının İlköğretimde Drama 

derslerini okuttuğu 4 şubede yürütülmüştür. Sınıflarda toplam 161 öğrenci 

okumaktadır ancak verilerin analizi hem ön hem de son testleri tam olarak 

dolduran öğrenciler üzerinde yürütüldüğünden N: 132 öğretmen adayından 

(%81,98’i) oluşmuştur. 

Çalışmanın uygulandığı öğrencilerin özellikleri Tablo- 1’de verilmektedir. 

Tablo. 1 Çalõşma Grubunun Özellikleri 
Özellik Gruplar N Toplam öğrenci 

Kız 80 Cinsiyet 
Erkek 52 
Gündüz 68 Öğretim türü  
İkinci öğretim 64 

 
     132 

Tablodan da görüldüğü gibi gündüz ve gece öğretiminde okuyan öğrenci 

sayıları birbirine yakındır. Ancak kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 

fazladır. Ulaşılan bu sonuç daha çok sayıda kız öğrencinin sınıf öğretmenliği 

anabilim dalında okumayı tercih ettiklerini göstermektedir. Araştırmacının aynı 

anabilim dalında daha önceki yıllarda yaptığı araştırmaların sonuçları da bu 

bulguları desteklemektedir (Hamurcu, Günay ve Akamca, 2005; Hamurcu, 2006; 

Hamurcu; 2008). 



Ölçme Aracõ 

Araştırmada kullanılan ölçek Okvuran (2000) tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek 5’li  Likert tipidir. “Yaratıcı Drama Tutum Ölçeği’nin” geliştirilmesi 

sırasında faktör analizi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Toplam 45 maddeden oluşan ölçek 3 alt boyuta sahiptir. Bu alt boyutlarının iç 

tutarlık (güvenirlik) katsayıları da; “Genel tutumlar” alt boyutu için cronbach-

alpha değeri 0.88, “Bireye yönelik tutumlar” alt boyutu 0.85 ve “Eleştirel 

tutumlar” alt boyutunda ise 0.78 olarak bulunmuştur. (Okvuran, 2000:61-71). 

Araştırma sırasında 132 öğretmen adayına yapılan uygulamada ise ölçeğin 

tümünün güvenirliği 0.95 olarak bulunmuştur. Ulaşılan bu sonuç ölçeğin yüksek 

düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ölçeği geliştiren Okvuran (2000) ölçeğin yorumlanmasını genelde alt 

boyutlar bazında gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada da benzer bir uygulama 

yapılmıştır.   Ölçeğin alt boyutları; “Genel tutumlar”, “Bireye yönelik tutumlar” 

ve  “Eleştirel tutumlar” olarak adlandırılmaktadır. Ölçek araştırma sırasında hem 

ön test hem de son test olarak uygulanmıştır. Ancak ön testlerin hazırlanışında baş 

bölüme bazı demografik bilgileri içeren sorular eklenmiştir ( cinsiyet vb.).  

 

Verilerin Analizi 

 Ölçeklerden elde edilen puanlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin 

analizinde SPSS 11.00 paket programından yararlanılmıştır. Puanlar üzerinde 

aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi,  tek yönlü varyans analizi, kovaryans 

analizi ve tekrarlayan ölçümler için varyans analizi uygulanmış, f ve p değerleri 

hesaplanmıştır. İlişkilerde önem denetimi içinde p<.05 düzeyi temel alınmıştır. 

 

BÖLÜM 3: BULGULAR, YORUM VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine yönelik elde edilen verilerin 

istatistiksel çözümlemeleri ile bu bulgularla ilgili yorum ve önerilere yer 

verilmiştir.  



1. Alt problem: Yaratıcı drama uygulamalarının Sınıf öğretmeni 

adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var 

mıdır? 

Araştırmada kullanılan 45 maddelik ve 5’li Likert tipindeki ölçekte; “Genel 

tutumlar”, “Bireye yönelik tutumlar” “Eleştirel tutumlar” alt boyutları 

bulunmaktadır. Genel tutumlar alt boyutunda 20 madde, Bireye yönelik 

tutumlarda 13 madde ve Eleştirel tutumlarda ise 12 madde bulunmaktadır. Bu 

durumda ölçekten toplamda alınabilecek olası puanlar* ile öğretmen adaylarının 

almış oldukları puanlara ait dağılım Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo.2  Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya Yönelik Tutumlarõna Ait 

Puanlarõn Dağõlõmõ ( Ön test-son test) 
Tutum ölçeği 
alt boyutlarõ 

Test 
türü 

X  Ss En düşük 
ve en 
yüksek 
puanlar 

Ranj Olasõ   
Puanlar* 

Ön test 82,62 9,41 50 -100 50 Genel  
Tutumlar Son test 87,86 8,41 63 -100 37 

20–100 

Ön test 51,33 6,39 28 – 64 36 Bireye yönelik 
tutumlar Son test 55,28 6,18 34 – 65 31 

13–65 

Ön test 47,83 5,41 33 – 60 27 Eleştirel 
tutumlar Son test 49,85 6,36 19 – 60 41 

12–60 

Ön test 181,78 19,25 111 – 221 110 Toplam 
Son test 192,99 18,59 134 – 223 89 

45–225 

 
Tablodan da görüldüğü gibi ölçeğin tüm alt boyutlarında elde edilen puanların 

aritmetik ortalamaları, genel olarak kararsızım puanından yüksektir. Bir öğrenci 

eğer tümüyle Kararsızım seçeneğini işaretlerse; Genel tutumlar alt boyutunda 

3x20=60 puan, Bireye yönelik tutum alt boyutunda 3x13=39, Eleştirel tutumlar alt 

boyutunda ise; 3x12=36 ve toplamda da 3x45=135 puan alınabilmektedir. Eğer 

öğrenci katılıyorum seçeneğini işaretlerse de Genel tutumlar alt boyutunda 4x20=80 

puan, Bireye yönelik tutum alt boyutunda 4x13=52, Eleştirel tutumlar alt boyutunda 

ise; 4x12=48 ve toplamda da 4x45=180 puan alabilecektir. Tablodan da 

izlenebileceği gibi genelde puanların Katılıyorum seçeneğine yakın olduğu 

görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının hem 

dersin başlangıcında hem de dersin bitiminde olumlu yönde olduğu söylenebilir. 



Ayrıca ölçeğin ön ve son test ortalamaları arasındaki puan artışı açıkça 

görülmektedir. Bu durumda dersin yarattığı farklılığın önemli olup olmadığını 

ortaya koyabilmek amacıyla t-testi analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo- 

3’te verilmektedir.  

 
Tablo.3 Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya Yönelik Tutum Puanlarõna 

Ait T-Testi Analizi Sonuçlarõ 
Ölçeğin boyutu N X  Ss T değeri p değeri 

82,62 9,41 Genel tutumlar 132 
87,86 8,41 

-7,250 .000* 

51,33 6,39 Bireye yönelik 
tutumlar 

132 
55,28 6,18 

-6,464 .000* 

47,83 5,41 Eleştirel tutumlar 132 
49,85 6,36 

-3,814 .000* 

181,78 19,25 Toplam 132 
192,99 18,59 

-6,909 .000* 

*p< .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Öğrencilerin ön ve son testlerden aldıkları puan ortalamaları arasında 

yapılan t-testi analizine göre tüm alt boyutlarda ve ölçeğin tümünde anlamlı bir 

farklılaşma görülmüştür. Bu durumda gerçekleştirilen yaratıcı drama 

uygulamalarının Sınıf öğretmeni adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları 

üzerinde olumlu yönde bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Tutumların çok kısa bir sürede değişmediği (Hamurcu, 2002; Selvi ve Öztürk, 

2000; Özer, 2004; Akamca Özyılmaz ve Hamurcu, 2005 ) bilindiğinden elde edilen 

bu anlamlı farklılaşma sevindirici bulunmuştur. Toplam 14 hafta süren bir yaratıcı 

drama uygulamasının yarattığı bu etki Ünal(2004)’ın bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir.  

 

2. Alt problem: Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim 

türünün onların Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi 

var mıdır? 

Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarından 68’i gündüz 

öğretiminde(G) ve 64’ü de ikinci öğretimde(İÖ) öğrenim görmekteydi. Dersi aynı 

öğretim elemanı okutmasına rağmen öğretim türünün etkisinin olup olmadığını 



ortaya koymak amacıyla da analizler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla önce 

öğrencilerin ön test sonuçları üzerinde t-testi analizi yapılarak başlangıçta iki grup 

arasında anlamlı farklılığın oluşup oluşmadığına bakılmıştır. Eğer burada anlamlı 

farklılık çıkmazsa son testler de kendi arasında karşılaştırılarak uygulanan 

yöntemin etkililiğine yönelik önem denetimi yapılacaktır. Ön testler üzerinde 

uygulanan t-testi analizi sonuçları Tablo 4’te verilmektedir.  

Tablo.4  Öğretim Türüne Göre Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya 
Yönelik Tutum Puanlarõna Ait T-Testi Analizi Sonuçlarõ  (Ön test) 
Ölçeğin boyutu N X  Ss T değeri P değeri 

G: 68 81,00 9,42 Genel tutumlar 
İÖ: 64 84,34 9,17 

-2,064 .041* 

G: 68 51,13 6,03 Bireye yönelik 
tutumlar İÖ: 64 51,53 6,79 

-,357 ,721 

G: 68 47,34 4,75 Eleştirel tutumlar 
İÖ: 64 48,36 6,03 

-1,084 ,280 

*p< .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Tablo 4’ten te görülebileceği gibi gruplarda ön testler arasında en azından 

ölçeğin bir alt boyutunda (genel tutumlar ) ve anlamlı düzeyde (t:-2,064 ve 

p=0.041) farklılık vardır. Ön testler arasındaki bu sonuç nedeniyle son testlerde 

iki grup arasında oluşabilecek olası farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

ortaya koyabilmek için de Tekrarlayan ölçümler için varyans analizi yapılmıştır. 

Aşağıdaki Tablo 5’te grupların ön test - son test aritmetik ortalama ve standart 

sapmaları verilmektedir. 

 

Tablo.5  Öğretim Türüne Göre Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya Yönelik 
Tutum Puanlarõnõn Dağõlõmõ   (Ön test ve son testler) 

Ölçeğin boyutu N X (ön) Ss(ön) X (son) Ss(son) 
G: 68 81,00 9,42 85,99 8,48 Genel tutumlar 
İÖ: 64 84,34 9,17 89,86 7,91 
G: 68 51,13 6,03 54,28 6,56 Bireye yönelik 

tutumlar İÖ: 64 51,53 6,79 56,34 5,62 
G: 68 47,34 4,75 48,96 5,86 Eleştirel tutumlar 
İÖ: 64 48,36 6,03 50,80 6,78 

 

Ölçeklerden elde edilen bu puanlara göre yapılan tekrarlayan ölçümler için 

varyans analizi sonuçları da Tablo-6’da verilmektedir. 



Tablo. 6 Öğretim Türüne Göre Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya 
Yönelik Tutum Puanlarõna Ait Tekrarlayan Ölçümler için Varyans Analizi 

Sonuçlarõ 
Ölçeğin 
boyutu 

Varyansõn 
kaynağõ 

Kareler 
toplamõ 

Sd Kareler 
ortalamasõ

F değeri  p 
değeri 

1817,773 1 1817,773 52,322 .000* 
4,636 1 4,636 ,133 .715 
4516,485 130 34,742   

Genel 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX öğ. 
Hata 
Öğretim fark 858,813 1 858,813 7,206 .008* 

1044,391 1 1044,391 42,560 .000* 
45,724 1 45,724 1,863 .175 
3190,140 130 24,540   

Bireye 
yönelik 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX öğ. 
Hata 
Öğretim fark 100,022 1 100,022 1,852 .176 

271,080 1 271,080 14,666 .000* 
11,080 1 11,080 .599 .440 
2402,904 130 18,484   

Eleştirel 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX öğ. 
Hata 
Öğretim fark 135,041 1 135,041 2,661 .105 

*p< .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

Tablo 6’da çok fazla yer kaplamaması için analiz sonuçları birleştirilerek 

verilmiştir. Tabloda en alt sırada yer alan ve koyu renkli yazılan satırlarda verilen 

rakamlar ön-son testlerin öğretim türüne göre yapılan karşılaştırmalarını 

içermektedir.  

Buna göre yorumlandığında; Genel tutumlar alt boyutunda her iki öğretim 

grubunda da ön ve son testler arasındaki farklılık (F=52,322 ve p=.000) 

anlamlıdır(p<.05). Ancak ikinci satıra bakıldığında ön-son testler arasındaki bu 

etkileşimin anlamlı çıkmadığı, yani her iki grupta da ön testlerle son test puanları 

arasında benzer bir artışın meydana geldiği görülmektedir (p= ,715; p> .05’ten). 

En son satırda yer alan ve öğretim türüne göre olası farklılaşma sonuçlarını içeren 

(koyu renkli) satır incelendiğinde ise her iki grup arasındaki oluşan bu farklılığın 

anlamlı olduğu görülmektedir (F= 7,206, p=. 008 ve p<.05’tir). Ulaşılan bu sonuç; 

hem ön testler ve hem de son testler açısından gündüz öğretim gören grupla gece 

öğretim gören grup arasında, ölçeğin genel tutumlar alt boyutu açısından anlamlı 

farklılıklar oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. 

Bireye yönelik tutumlar alt boyutunda oluşan farklılıklar incelendiğinde 

ise; her iki öğretim grubunda da ön ve son testler arasındaki farklılığın (F=42,560 

ve p=.000) anlamlı olduğu görülmektedir(p<.05). İkinci satıra bakıldığında ön-son 



testler arasındaki bu etkileşimin anlamlı çıkmadığı, yani her iki grupta da ön 

testlerle son test puanları arasında benzer bir artışın meydana geldiği 

görülmektedir (p= ,175; p> .05’ten). En son satırda yer alan ve öğretim türüne 

göre olası farklılaşma sonuçlarını içeren satır incelendiğinde ise, gruplar arasında 

oluşan farklılığın anlamlı olmadığı görülmektedir (F= 1,852, p=.176 ve p>.05’tir). 

Bu duruma göre; bireye yönelik tutumlar alt boyutu açısından gündüz öğretim 

gören grupla gece öğretim gören grupta benzer bir şekilde artış meydana gelmiş 

ancak bu artış öğretim türüne göre farklılık yaratmamıştır. Sonuç olarak bu alt 

boyut açısından iki grup arasında anlamlı farklılığın oluşmadığı söylenebilir. 

Son olarak tablo Eleştirel tutumlar alt boyutu açısından incelendiğinde de 

bir önceki alt boyuta benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Her iki öğretim grubunda 

da ön ve son testler arasındaki farklılığın (F=14.666 ve p=.000) anlamlı olduğu 

görülmektedir(p<.05). İkinci satıra bakıldığında ise ön-son testler arasındaki bu 

etkileşimin anlamlı çıkmadığı, yani her iki grupta da ön testlerle son test puanları 

arasında benzer bir artışın meydana geldiği görülmektedir (p= ,440; p> .05’ten). 

En son satırda yer alan ve öğretim türüne göre olası farklılaşma sonuçlarını içeren 

satır incelendiğinde ise gruplar arasında oluşan bu farklılığın anlamlı olmadığı 

görülmektedir (F= 2,661, p=.105 ve p>.05’tir). Bu duruma göre; eleştirel tutumlar 

alt boyutu açısından gündüz öğretim gören grupla gece öğretim gören grupta 

benzer bir şekilde artış meydana gelmiş ve bu artış öğretim türüne göre farklılık 

yaratmamıştır.  

Sonuç olarak; her iki grupta da uygulanan drama etkinliklerinin tutumlar 

üzerinde olumlu yönde ve benzer şekilde etkilenmeler yarattığı, ancak sadece 

genel tutumlar alt boyutu açısından gündüz ve gece öğretim gören gruplar 

açısından anlamlı farklılıkların oluştuğu söylenebilmektedir. 

 

3. Alt problem: Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri şubelerin 

onların Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 

Öğretmen adayları gündüz iki ve gece öğretiminde iki olmak üzere 4 farklı 

şubede öğretim görmekteydi. Şubelere dağıtım genelde öğrenci numaralarının son 

rakamlarına göre yapılmaktadır. Tüm şubelerde aynı öğretim elemanı tarafından 



drama dersi okutulmasına rağmen bazen grup sayılarındaki farklılıklardan bazen 

de grubun iç dinamiklerinden kaynaklanan farklılaşmalar yaşanabilmektedir. Bu 

nedenle şubelerdeki öğrencilerin dramaya yönelik tutumları arasındaki olası 

farklılıklar da saptanmaya çalışılmıştır. Bir önceki alt problemde de olduğu gibi 

önce şubeler arasında ön testler açısından anlamlı farklılıklar olup olmadığını 

ortaya koymak amacıyla tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Ancak 

analiz sonucunda Genel tutumlar alt boyutunda ( F= 3,090, p=.030 ve p<.05) ve 

Bireye yönelik tutumlar alt boyutunda (F= 3,858, p=.011 ve p<.05 düzeyinde 

olmak üzere ) anlamlı farklılıklar oluştuğu görülmüştür3. Bu nedenle bir önceki 

alt problemde de uygulandığı gibi baştaki farklılaşmaların etkilerini ortadan 

kaldırabilmek amacıyla tekrarlayan ölçümler için varyans analizi istatistiğinden 

yararlanılmıştır. Tablo- 7’de şubelere göre öğrencilerin tutum ölçeğinin ön ve son 

test uygulamalarından aldıkları puanların aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaları verilmektedir. 

Tablo.7 Okuduklarõ Şubelere Göre Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya 
Yönelik Tutum Puanlarõnõn Dağõlõmõ   (Ön test ve son testler) 

Ölçeğin boyutu N* X (ön) Ss(ön) X (son) Ss(son) 
1: 31 81,55 9,43 86,90 8,49 
2: 37 80,54 9,52 85,22 8,51 
3: 30 87,00 8,18 90,63 7,38 

Genel tutumlar 

4: 34 82,00 9,46 89,18 8,41 
1: 31 51,81 4,83 55,00 5,57 
2: 37 50,57 6,89 53,68 7,30 
3: 30 54,23 5,73 55,83 5,40 

Bireye yönelik 
tutumlar 

4: 34 49,15 6,84 56,79 5,85 
1: 31 47,45 5,30 49,45 5,19 
2: 37 47,24 4,31 48,54 6,41 
3: 30 49,70 6,03 52,77 3,83 

Eleştirel tutumlar 

4: 34 47,17 5,86 49,06 8,26 
          * Tabloda yer alan ilk iki şube gündüz öğretimi ve son iki şubede gece 
öğretimidir. 

 
Tablodaki puanların dağılımı incelendiğinde tablo-5’e benzer bir durum 

görülmektedir. Gece öğretiminde olan 3 ve 4 numaralı şubelerin puanları gündüz 

öğretimine göre genel olarak daha yüksektir. Gözlenen bu durumun istatistiksel 

                                                 
3 Makalenin sınırlılığı açısından varyans analizi tablosuna yer verilememiştir. 



anlamda bir fark yaratıp yaratmadığını ortaya koymak amacıyla uygulanan 

tekrarlayan ölçümler için varyans analizi sonuçları da Tablo-8’de verilmektedir. 

 
Tablo. 8 Okuduklarõ Şubelere Göre Öğrencilerin Yaratõcõ Dramaya 

Yönelik Tutum Puanlarõna Ait Tekrarlayan Ölçümler için Varyans Analizi 
Sonuçlarõ 

Ölçeğin 
boyutu 

Varyansõn 
kaynağõ 

Kareler 
toplamõ 

Sd Kareler 
ortalamasõ 

F 
değeri  

p 
değeri 

1779,555 1 1779,555 51,622 .000* 
108,565 3 36,188 1,050 .373 
4412,556 128 34,473   

Genel 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX Şb. 
Hata 
Şube farkı 1252,287 3 417,429 3,539 .017* 

990,585 1 990,585 43,742 .000* 
337,178 3 112,393 4,963 .003* 
2898,685 128 22,646   

Bireye 
yönelik 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX Şb. 
Hata 
Şube farkı 266,949 3 88,983 2,800 .043* 

278,627 1 278,627 14,937 .000* 
26,422 3 8,807 ,472 .702 
2387,563 128 18,653   

Eleştirel 
tutumlar 

Ön-son 
Ön-sonX Şb. 
Hata 
Şube farkı 455,036 3 151,679 3,093 .029* 

*p< .05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tablo 8 incelendiğinde öncelikle 3 alt boyut açısından da şubelere göre 

anlamlı farklılıklar oluştuğu açıkça görülebilmektedir (koyu renkli satırlara göre). 

Ancak her alt boyut açısından incelenecek olursa; Genel tutumlar alt boyutunda 

tüm şubelerin ön ve son testler arasındaki farklılığın (F=51,622 ve p=.000) 

anlamlı olduğu görülmektedir(p<.05). Ancak ikinci satıra bakıldığında ön-son 

testler arasındaki bu etkileşimin anlamlı çıkmadığı, yani tüm şubelerde ön testlerle 

son test puanları arasında benzer bir artışın meydana geldiği görülmektedir (p= 

.373; p> .05). En son satırda yer alan ve şubelere göre olası farklılaşma 

sonuçlarını içeren (koyu renkli) satır incelendiğinde ise gruplar arasındaki oluşan 

bu farklılığın anlamlı olduğu görülmektedir (F= 3,539, p=. 017 ve p<.05’tir). 

Ulaşılan bu sonuç; hem ön testler ve hem de son testler açısından öğrencilerin 

okudukları şubelere göre, ölçeğin genel tutumlar alt boyutu açısından anlamlı 

farklılıklar oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Bu farklılığın hangi şubeler arasında 

oluştuğunu ortaya koymak amacıyla da post-hoc karşılaştırması yapılmıştır. 

Uygulanan Bonferroni analizine göre sadece 2. şube ile 3.şube arasında ve 

3.ş


