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EĞİTİMİNİN 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

VE YARATICILIK PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Nesrin Şermin Okutan 
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Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kezban Tepeli 

Eş Danışman:  Prof. Dr. Belma Tuğrul 

Nisan 2012, 175 Sayfa  

 

Bu araştırma, karma ve izole yaş grup eğitiminin 4-6 yaş grubu çocuklarının 

gelişimleri ve yaratıcılıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Araştırma, Ankara il merkezinde bulunan ve karma yaş grup eğitimi veren bir üniversite  

anaokulu ile yine Ankara il merkezinde M.E.B’ e bağlı izole yaş grup eğitimi veren 

bağımsız bir anaokuluna devam eden 178 çocukla gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın bağımsız değişkeni olarak anaokullarında uygulanan izole ve karma 

yaş grup eğitimi yaklaşımı, bağımlı değişkenleri ise çocukların yaratıcılık 

performansları ile gelişimsel davranışlarıdır. Araştırmanın deney grubunu karma yaş 

grubu eğitim alan çocuklar, kontrol grubunu ise izole yaş grubunda eğitim alan çocuklar 

oluşturmaktadır. Çocukların yaratıcılık performanslarını ölçmek için “Torrance Yaratıcı 

Düşünme Testi Şekilsel A ve B Formu (cronbach alpha değeri .724)”, gelişimlerini 

takip etmek için de “Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu (pozitif 

davranışlar için cronbach alpha değeri .959 ve negatif davranış cronbach alpha değeri 

ise .949)” kullanılmıştır. 

Çocukların karma ve izole yaş gruplarında eğitim alma durumları ile gelişimsel 

davranışları arasında ön test puanları paralellik gösterirken, son test puanlarında karma 

ve izole yaş grubu lehine yükselme olduğu tespit edilmiştir. Yaratıcılık ve yaratıcılık alt 

boyutlarında ön test ve son test puanlarında ise karma yaş lehine sonuçlar elde 

edilmiştir. Yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutları ile Psikolojik Gözlem Formundan elde 
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edilen puanlar arasındaki ilişki incelendiğinde, karma yaş grup eğitim alan çocukların 

pozitif davranışları ile yaratıcılık puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Buna karşın, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların negatif davranışları 

ile yaratıcılık puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Karma Yaş Grubu, İzole Yaş Grubu, 

Yaratıcılık ve Gelişimsel Davranış  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

SUMMARY 

 

THE ANALYZE OF THE EFFECT THAT PRE-SCHOOL EDUCATION ON 

CHILDREN’S DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS AND THE 

PERFORMANCE OF CREATİVİTY FOR 4-6 MIX-ED AND INSLUATION 

AGE GROUPS 
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Master Thesis, Department of Child Development and Education, 

School of Home Economics, 

Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Kezban TEPELİ 

Thesis Co-Supervisor: Prof. Dr. Belma TUĞRUL 

April 2012,  175 pages  

 

The aim of this research is analyzing the effects of mix-ed and insulation age 

groups educations on children’s developmental characteristics and the performance of 

creativity. The study carried out with a total of 178 children attending to preschool 

where depends on the state university in Ankara and another independent preschool 

institution connected to the Ankara provincial directorate for national education, whose 

ages change between 4 -6 years.  

In this study, insulation and mix-ed age group education is the independent 

variable, creativity performance and the developmental characteristics are the dependent 

variable. Children from mix-ed age groups are the experimental groups and the children 

from insulation age groups are the control group is in the research. Torrance Test of 

Creative Thinking and the Psychological Observation Form were applied as research 

instruments in this research. The former instruments cronbach alpha value is calculated 

.724 and the latter instrument cronbach alpha value for positive behaviors is found .959 

and the negative behaviors cronbach alpha value is calculated .949. 

While the pre-test scores of children’s development are parallel for mix-ed and 

insulation age groups according to take pre-school education, post-test scores are 

statistically meaningful in favor of mix-ed age group. The mix-ed age group’s creativity 

pre-test score is higher than insulation group’s pre-test scores. There is no relationship 
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between the creativity and the gender of children. However, there is statistically 

meaningful determined that there is a correlation of positive behaviors and the duration 

of school attendance in mix-ed age group. Comparing the creativity test scores and 

psychological observation form’s test scores, it is found that there is a positive 

correlation between the positive behaviors and creativity for mix-ed age group and also 

there is negative correlation between the negative behaviors and the creativity scores 

calculated lower than mix-ed age group in insulation group. 

Keywords: Pre-school education, mixed-age groups, isolated age group, 

creativity and developmental characteristics   
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Günümüzde hızla gelişen dünyada bireylerin geleceğe yön verebilmek için 

kullandığı en önemli araçlardan biri de yaratıcılıktır. 

Bilim, teknoloji, mühendislik, siyaset, sanat yapıtları, moda, dekorasyon, 

reklamcılık, iş dünyası, eğitimde olduğu gibi pek çok bilimsel, sanatsal, sosyal ve 

endüstriyel etkinlikler köklü bir değişim sürecindedir ve bu değişimi planlayıp, 

yapılandırabilecek, yönlendirecek ve değerlendirecek cesur insanlar gerekmektedir 

(May, 2007). Bu süreci tamamlayacak olan insanlarda aranan en temel özellik de 

yaratıcılıktır. 

Yaratıcılık günlük yaşantımızda çok sık kullanılan algılama, bilinçlilik, duyarlılık, 

yeniliğe açıklık, esneklik, sezgi, kavrama yeteneği ve buluş gibi zihinsel süreçleri içeren 

bir kavramdır. Latince karşılığı, ‘creare’ sözcüğünden gelen doğurmak, yaratmak ve 

meydana getirmek anlamındadır. Yaratıcılık insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, 

özellikle son beş yüzyılda, güzel sanatlar alanına ilişkin bir olgu olarak benimsenmiş, 

çoğunlukla bir deha ya da tanrısal ve olağan üstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır 

(Akt. Çakmak, 2005). 

Yaratıcılık kavramının bilim insanları tarafından açık ve kesin bir tanımı 

yapılamamaktadır. Bazılarına göre yaratıcılık bir işlem, bazılarına göre ise bir üründür. 

Ancak yaratıcılık kavramı üzerinde bilim insanlarınca üzerinde uzlaşılan ortak nokta; 

yaratıcılığın yeni ve farklı bir şey yapmak olduğu ya da gözlenebilen bir ürüne bağlı 

olarak yaratıcılığın değerlendirilebileceği şeklindedir. Rouqette’e (1992) göre 

yaratıcılık; baskı, kişi, işlem ve ürünün birbirleriyle kaynaşmasından oluşmaktadır. 

Torrance’a (1968) göre yaratıcılık; kişinin bir problem karşısında problemin çözümünde 

yeni bir ürün ortaya koymasıdır. Bu bağlamda, Torrance, yaratıcılığı bir eylem olarak 

tanımlanmıştır ve Torrance, yaratıcılığı “sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, 

kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm arama, 

tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceleri 

değiştirme ya da yeniden sınama, daha sonra da sonucu başkalarına iletme” şeklinde 

tanımlamaktadır (Sungur, 1997).  

Anaokulu çocuklarının en etkili özelliklerinden biri, zihinsel yeteneklerini yeni bir 

ürün yaratmak amacıyla kullanmasıdır. Yaratıcı çocuk, merak eder, soru sorar, araştırır, 

karşılaştırır, keşfeder ve öğrenme sürecini tamamlar. Yenilikleri takip etmeye çalışır. 
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Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce bireyin kendine güven duyması, bağımsızca 

düşünebilmesi, çoğu zaman alışılmış kalıpların ve kuralların dışına çıkabilmesi ve 

kendisine yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğün sağlanmış 

olması gerekmektedir. Oysa bazen yetişkinler tarafından çocuğun özellikleri ve 

yaratıcılığı bilinçli ya da bilinçsiz olarak bastırılmaktadır (Aslan, 1999; Gürsoy, 2001). 

Bu nedenle birçok bilim insanı ve sanatçı, yaratıcılığın önemi üzerinde durmakta ve 

birçok eğitimci de öğrencilerin yaratıcılık yeteneklerini nasıl artırabilecekleri 

konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. 

Okulöncesi eğitim çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar 

geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan;  

bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde 

tamamlandığı, kişiliğin ve şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim süreci 

olarak tanımlanabilir (Aral, Kandır, Can Yaşar, 2002). 

Okulöncesi eğitim, 0–72 ay çocukların; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel 

değerleri doğrultusunda yönlendiren, duyguların gelişimini ve algılama gücünü 

arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren, kendini 

ifade etmesini ve öz denetimlerin kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir( 

Sevinç, 2003). 

Çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkarılması, ihtiyaçlarının karşılanması, temel 

alışkanlıkların kazandırılması ve yaşama en iyi şekilde hazırlanması, nitelikli okul 

öncesi eğitimle gerçekleşebilir (Zembat, 2005). Okul öncesi eğitimin en önemli 

amaçlarından biri çocuğu ilköğretime hazırlamaktır.  

Çocuklara, okulöncesi eğitim döneminde belli davranışları kazandırmak ve 

gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim yaşantıları evde ebeveynler, okulöncesi 

eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır. Bu eğitim yaşantılarından 

yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri 

yaşamları boyunca taşımaya mahkûm edilmektedir(Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002). 

Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını oluşturulan özellikler 

eğitim yoluyla kazandırılır. Nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireylerin 

yetiştirilmesi için, eğitime küçük yaşlarda başlanmasının gerekliliği bir gerçektir 

(Sevinç, 2003). 
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Temel bilgi ve beceriler erken çocukluk yıllarında, zengin deneyimlerle 

kazandırılmazsa, ileriki yıllarda öğrenilseler bile ulaşılan düzeyde eksiklikler görülür. 

Buna karşın, erken yaşlarda zengin deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, 

çocukların daha ilerideki öğrenimlerinde başarılı olma şansını artırmaktadır. On sekiz 

yaşına kadar gösterilen okul başarısının % 33’ü okulöncesi yıllarında gösterilen başarı 

ile açıklanmaktadır (Akt. Çağdaş ve Seçer,2006). 

Yaratıcılıkla ilgili araştırmalara bakıldığında hemen hemen bütün çocuklarda 

değişik düzeylerde yaratıcı düşünmenin olduğu gözlenmiştir. Küçük çocuklarda yaratıcı 

beceriler daha kolay gözlenmektedir ancak yaratıcı düşünce pekiştirilmediğinden veya 

çevre tarafından yanlış tepkilerle engellendiğinden yok olmaktadır (Fyle,1985).  

Shouksmith’in aktarımlarına göre; Rogers’ ın (1959) tanımladığı, yaratıcı bir 

kişinin sahip olması gereken üç temel özelliği vardır, Bunlar; Deneyime Açık olma, İç 

değerlendirme, Eleman veya Kavramlarla Oynama Yeteneği olarak açıklanmaktadır 

(Akt. Erdoğdu, 2006). 

Yaratıcılık her çocukta vardır ve bu yetenek eğitim ortamında uygun koşullar 

hazırlanarak geliştirilebilir. Yaratıcı düşünmenin gelişmesine uygun eğitim tarzları 

oluşturmada eğitim programları önemli bir yere sahiptir. Özellikle ilköğretim öncesi 

yıllar belli bir yaratıcılık potansiyeline sahip olarak gelen öğrencilerin bu 

potansiyellerini geliştirmesi ve kullanabilmesi için uygun bir devredir. Yaratıcılıkla 

ilgili testlerin analizi yapıldığında çocukların bu testlere merak uyandıran oyunlar gibi 

yaklaşmaları ilgi çekmektedir. Bunun sonucunda çocukların içten gelen bir güdüyle 

yaratıcı potansiyelini artırmaya çalıştıkları ve bundan zevk aldıkları kanısına varılmıştır 

(Bessis and Jaqui, 1973). 

Özellikle okulöncesi çağda çocukların öğrenme süreci yaratıcılığın gelişmesine 

zemin hazırlar. Çeşitli malzemeleri parçalara ayırır, yapısını anlar, benzerlikler ve 

farklılıkları gözler. Parçaları yeniden farklı biçimlerde bir araya getirir ve yeni ürünün 

neye benzediğini değerlendirir. Ürünlerin, birkaç ürünün bir arada düşünülmesiyle 

oluşması, yaratmanın aynı zamanda bir bir araya getirme süreçi olduğunu da gösterir. 

Çocukların bu yaklaşımı yaratıcılık tekniklerinden birisine, 'ufalama (concassage)' 

tekniğine de temel oluşturmuştur. Nesnelere 'artırmak', 'azaltmak', 'birleştirmek', 'tersine 

çevirmek' gibi fiillerin gerekliliklerini uygulamaktan ve yeni üretimin nesnelerini 

bireysel, kültürel, ekonomik, teknik, ticari, sosyo-psikolojik, çevresel ve örgütlenmeye 

ilişkin ölçütlerin ışığında sorgulamaktan ibaret olan tekniğin, nesnelere ilişkin 
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zihinlerdeki alışılagelmiş imajları silerek, üründe ve üretim biçiminde yenilikler 

yaratma amacına hizmet ettiği görülmüştür. Malzemeyi parçalayarak yeniden birleştiren 

çocuğun yaptığı, bir bakıma bilim adamının çalışmalarından farklı değildir: analiz, 

değerlendirme ve sentez. Bu durum okul çağındaki çocuklarda değişime uğrasa da, 

sınıflar çocuğun yaratıcılığının geliştirilebileceği yerler haline getirilebilir (Sünbül, 

2006).  

Bilginin çok hızlı gelişip, değiştiği bu çağda toplumların bu değişim hızını 

yakalayabilmesi için aktif, düşünen, yaratan, sorun çözen ve kendini sürekli 

yenileyebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bu özellikteki insanların yetişebilmesi için ise 

eğitim programlarının bu yönde eğitim verecek şekilde hazırlanması gerekmektedir 

(Karakuş, 2001). 

Okul öncesi eğitim, çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerine ortam hazırlayan, çocuklara faydalı alışkanlıklar ve olumlu davranışlar 

kazandıran, çocukların yeteneklerinin birçok alanda gelişmesine yardım eden, yaş ve 

yetenek özelliklerini de dikkate alarak yapılan planlı ve programlı eğitim olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Okul öncesi eğitim; 0-6 yaşlar arasında çocuğun çok boyutlu gelişim alanlarını 

destekleyerek, yaşam boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı, sistemli ve bilinçli 

bir süreçtir. Erken yaşlarda zenginleştirilmiş çevrelerin, fiziksel ve kişisel gelişime 

yaptığı eğitsel katkı tüm dünyada okul öncesi eğitimin öneminin anlaşılmasında ve 

dolayısıyla yaygınlaşmasında etkili olduğu bilinmektedir (Tuğrul, 2006). 

Yaratıcılık özgür düşünme, var olan her şeye bilinen anlamı dışında anlam 

yükleyebilme, çerçevelerin dışına çıkabilme yani çocuk kalabilmeyi başarmaktır. 

Yaratıcılığı bir süreç olarak ele aldığımızda ise, kişiler arası ya da içsel süreçlerin 

orijinal, yüksek kaliteli ve anlam ifade eden ürünlere dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Yaratıcılık, okul öncesi dönem çocuklarının eğitiminde özellikle üzerinde durmamız 

gereken süreçlerden birisini oluşturmaktadır (Bencuya, 2006). 

Okul öncesi dönem çocuklarında yaratıcılığın belirtileri, bilinçaltı ve bilinç üstü 

birikimlerin çatışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıntılara dikkat 

çekmek, farklılıklara duyarlı olmak, çocuklardaki analiz yeteneğini ortaya 

çıkarmaktadır. İncelemeler ve araştırmalar göstermiştir ki çocuklarda yaratıcılık, onların 

psikolojik farklılıklarını, yaşamlarındaki deney-gözlem olanaklarını, çalışma güçlerini 

ve tüm yeteneklerini uygun biçimde geliştirir. Yaratıcılığın her çocukta aynı tabloyu 
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göstererek geliştiğini varsaymakta olanak dışıdır. Çünkü çocukların psikolojik yapısı 

birbirinden farklılık göstermektedir (Aydın, 1997).  

Farklı eğitim uygulamaları çocukları farklı şekillerde etkilemektedir. Değişik yaş 

gruplarının bir arada günü paylaştıkları okul öncesi kurumlarında da yaratıcılığın 

gelişimi, çocuğun diğer yaş gruplarını izleme şansı olduğu için olumlu yönde 

etkilenmektedir. Artık yaratıcılığın neden önemli olduğu konusundan çok yaratıcılığın 

nasıl geliştirileceği tartışılmaktadır. Çünkü gerek yaratıcılık, gerekse sorun çözme 

konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında, yaratıcı düşünme ve sorun çözmenin 

doğuştan getirilen yetenekler olduğu kabul edilmekle birlikte, öğrenilebilir yetenekler 

de olduğu, uygun programlar geliştirilip, uygun ortamlar oluşturulduğu sürece, bu 

yeteneklere sahip bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirebildikleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır (Karakuş, 2001). 

Okulöncesi eğitim kurumlarında, çocuklar yeni bilgi ve becerileri sadece 

öğretmenlerinden öğrenmemektedirler. Arkadaşları ile birlikte oynayarak, konuşarak, 

onların yaptıklarını izleyerek de öğrenmektedirler. Farklı yaşlardaki çocuklar, farklı 

bilgilere ve farklı deneyimlere sahip olduklarından, farklı seviyelerde öğrenme 

kapasitesindeki çocukların öğrenme gereksinimlerinin karşılanması da daha kolay 

olmaktadır. Karma yaş gruplarındaki bu çeşitlilik, çocuklar için adeta bir uyarıcı 

zenginliği sunar ve her çocuk kendi seviyesinde bir öğrenme yolu bulma şansı 

yakalayabilmektedir. Farklı seviyelerde öğrenme performansı gösteren çocuk için 

öğrenmenin sadece tek bir modele bağlı kalmaması, karma yaş sınıflarının en güçlü 

yönünü oluşturmaktadır. Karma yaş sınıfları çocukların değişen gereksinimlerini 

karşılama konusunda çok sayıda seçenek sunabilmektedir. Okul öncesi dönem 

çocukların gelişimsel özelliklerini dil, bilişsel-zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, 

psikomotor gelişimi ve öz-bakım becerilerini geliştirmektedir. Çocuklar yaşlarına özgü 

bazı ortak gelişimsel özelliklere sahip olsa da birbirlerinden çok farklı gereksinimleri, 

ilgileri ve gelişimsel özellikleri mevcuttur. Çocuklar arasındaki bu gelişimsel 

farklılıklar, ilgiler ve gereksinimler anaokulunun doğal zenginliğini oluştururken, 

birbirleri için doğal ve etkili öğrenme modelleri de sunabilmektedir. Çocukların farklı 

öğrenme kapasiteleri ve öğrenme stilleri, çocuklar için öğrenmeyi öğrenmenin en 

güvenli yolu olabilmektedir. Karma yaş gruplarında çocuklar çok farklı seviyelerde ilgi 

alanları ve performanslarla karşılaşırlar. Bu durum onlara kendilerini daha iyi 

tanıyabilmesi için gelişimsel fırsatlar sunar. 
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1.1. PROBLEM 

Bu araştırma da , “Anaokuluna devam eden 4-6 yaş çocuklarının gelişim 

özellikleri ve yaratıcılık performansları karma veya izole yaş grubunda okulöncesi 

eğitim alma durumuna göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aramaktır. Bu 

doğrultuda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır. 

 

1.2. ALT PROBLEM 

Alt Problemler, 

1.Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan davranışlara etkisi ile ilgili olarak: 

   1.1. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

    1.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.3. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre 

düzeltilmiş son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.4. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre 

düzeltilmiş son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

2 Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları performanslarına etkisi ile ilgili olarak: 

     2.1. Karma yaş grubunda eğitim alan Çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?  

     2.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan ortalamaları, izole yaş 
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grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

    3. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait ön test puanları ile Yaratıcılık Ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait ön-test puanları arasında ilişki var mıdır?  

    4. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait son-test puanları ile Yaratıcılık Ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait son-test puanları arasında ilişki var mıdır?  

 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Yaratıcılık, günümüzde pek çok alanda istenen ve aranan özellikler arasındadır. 

Günlük yaşamda, sanat, siyaset, spor ve eğitim alanında yaratıcılık daha da önem 

kazanmaktadır. Gelişmiş ülkeler sanayi toplumundan, bilgi toplumu olma yolunda 

ilerlemektedirler. Bilgi toplumu olma yönündeki toplumumuza özellikle yaratıcılığın 

gelişimini destekleyen yöntemlerinin uygulandığı bir eğitim sistemi uygulanmalıdır 

(Eriç, 1998).  

Eğitim sistemlerine getirilen en temel eleştirilerden birisi yaratıcılığın gelişimini 

engellediğiyle ilgilidir. Oysa okulda uygulanan program, öğretmenlerin özellikleri ve 

öğretim yöntem ve teknikleri öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesiyle yakından 

ilgilidir (Doğan,2007).  

Günümüze kadar birçok yaratıcılık tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar incelendiğinde 

vurgulanan birçok ortak nokta da göze çarpmaktadır. Torrance’a göre yaratıcılık; 

problemlerin veya bilgideki boşlukların hissedilmesi, düşünce veya hipotezlerin 

oluşturulması, hipotezlerin sınanması, geliştirilmesi ve verilerin iletilmesidir. Haafele’e 

göre; alışılmamış ilişkileri algılayabilmekken, Barlet’e göre; ana yoldan ayrılma, deneye 

açık olma, kalıplardan kurtulmadır. Samurçay’a göre ise; az çok bir amaca yönelik yeni 

ve orijinal fikirler, ürünler, bileşimler ortaya koyabilme kapasitesi olarak tanımlanmıştır 

(Akt. Görgen ve Karaçelik, 2009).  

Okul öncesi eğitim kurumları, öğrenme sürecinin nasıl geliştirileceği soruna 

çözüm bulmak durumundadır. Öğrenme; bilgi birikimi, anlama ve bilgileri uygulama 

anlamına gelmemektedir. Sadece büyük miktarlarda para harcamak bu sorunun çözümü 

olmadığı gibi materyalleri sunmanın yeni yolları üzerine de odaklanılmalıdır (Rowe, 

2007).  
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İlerleyen süreçlerde de eğitimciler, her dönemden fazla yeniliği, yaratıcılığı ve 

demokrasiyi yaşatacak ortamları düşünmek, araştırmak ve oluşturmak zorundadır 

(Sungur, 2001).  

Beynimize gelen uyaranların kuvveti, bizim uyaranı kolay ya da zor algılamamızı 

sağlayabilmektedir. Birden fazla duyumuza ulaşabilen uyaranlar ise olayları çok daha 

kolay algılamamızı sağlayabilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları da bilginin alıcıya 

daha kolay aktarılması, doğru zamanlarda doğru bilgileri alması ve bu yeni bilginin 

daha yeni bilgilere dönüşmesi yaratıcılık gelişimini desteklemektedir. Çocukların 

motivasyonunu artıracak eğitim ortamı ve eğitim gruplarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toplumun gelişmesinde itici güç olan yaratıcı bireylerin bu özelliklerini 

kaybetmemelerini sağlamak için değişik yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlerin 

başında çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve dilsel gelişimine etkisinin yanında onun 

hayal gücünün, yaratıcılığının gelişiminde de önemli bir yeri olan oyun ve grupları yer 

alabilmektedir (Çoban ve Nacar, 2006). 

Okulöncesi kurumlarda, çocuklar yeni bilgi ve becerileri sadece öğretmenlerinden 

öğrenmemektedirler. Arkadaşları ile birlikte oynayarak, konuşarak, onların yaptıklarını 

izleyerek de öğrenmektedirler. Değişik yaş gruplarının bir arada günü paylaştıkları 

okulöncesi eğitim kurumlarında çocuk diğer yaş gruplarını izleme ve onlar ile 

birbirinden farklı amaçları kapsayan oyunları oynama şansı bulduğu için çocukların 

yaratıcılıkları ve gelişimleri bu süreçten olumlu yönde etkilenmektedir (Karakuş, 2001). 

Farklı yaşlardaki çocuklar, farklı bilgilere ve farklı deneyimlere sahip 

olduklarından, farklı seviyelerde öğrenme kapasitesindeki çocukların öğrenme 

gereksinimlerinin karşılanması da daha kolay olmaktadır. Karma yaş gruplarındaki bu 

çeşitlilik, çocuklar için adeta bir uyarıcı zenginliği sunar ve her çocuk kendi seviyesinde 

bir öğrenme yolu bulma şansı yakalayabilmektedir. Farklı seviyelerde öğrenme 

performansı gösteren çocuk için öğrenmenin sadece tek bir modele bağlı kalmaması, 

karma yaş sınıflarının en güçlü yönünü oluşturmaktadır. Karma yaş sınıfları çocukların 

değişen gereksinimlerini karşılama konusunda çok sayıda seçenek sunabilmektedir. 

Okul öncesi dönem çocukların gelişimsel özelliklerini dil, bilişsel-zihinsel, sosyal, 

duygusal, fiziksel, psikomotor gelişimi ve öz-bakım becerilerini geliştirmektedir. 

Çocuklar yaşlarına özgü bazı ortak gelişimsel özelliklere sahip olsa da birbirlerinden 

çok farklı gereksinimleri, ilgileri ve gelişimsel özellikleri mevcuttur. Çocuklar 

arasındaki bu gelişimsel farklılıklar, ilgiler ve gereksinimler anaokulunun doğal 
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zenginliğini oluştururken, birbirleri için doğal ve etkili öğrenme modelleri de 

sunabilmektedir. Çocukların farklı öğrenme kapasiteleri ve öğrenme stilleri, çocuklar 

için öğrenmeyi öğrenmenin en güvenli yolu olabilmektedir. Karma yaş gruplarında 

çocuklar çok farklı seviyelerde ilgi alanları ve performanslarla karşılaşırlar. Bu durum 

onlara kendilerini daha iyi tanıyabilmesi için gelişimsel fırsatlar sunar. 

 

Bu araştırma, 

1. Çocukların gelişimsel ilerlemelerini destekleyecek yeni eğitim modellerinin 

gelişmesi ve yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla bilimsel bir dayanak 

oluşturmak, 

2. Küçük çocukların birbirinden yararlanabileceği öğrenme modellerinin 

etkililiğini vurgulamak, 

3. Yaratıcılığın gelişmesine esas olacak yeni öğretim yöntemlerinin gelişmesine 

dikkat çekmek, 

4. Çocukların öğrenme gereksinimlerinin karşılanmasında zihinsel becerilerin 

geliştirilmesi kadar sosyal ve duygusal özelliklerin desteklenmesine dikkat 

çekmek, 

5. Alan ile ilgili bilgi kaynaklarının artmasını sağlamak açısından önemlidir. 

 

1.4. SINIRLILIKLAR 

1. Araştırma bulguları, Ankara’da bir devlet üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 

olarak çalışan bir üniversite anaokulu ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir 

bağımsız anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubu çocuklardan elde edilen veriler ile 

sınırlıdır.  

2.Araştırmada incelenen, gelişimsel özellikler (pozitif ve negatif davranışlar); 

“Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” nun ölçtüğü nitelikler ile 

sınırlıdır. 

3. Araştırmada incelenen, yaratıcılık performansı “ Torrance Resimler ile 

Yaratıcılık Testi Şekilsel Form A ve Form B ”nin ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır. 
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1.5. TANIMLAR 

 

YARATICILIK: Kalıplaşmış düşünce sistemlerinden kurtularak, bir probleme farklı, 

alışılmadık, benzersiz çözümler üretebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Yaratıcılık 

insanlık tarihinde bilimin, teknolojinin ve güzel sanatların gelişmesinde en önemli rolü 

oynamıştır ve bundan sonraki gelişmelerde de bu rolüne devam edecektir (Bently, 

1999). Genel olarak yaratıcılık; bilinenlerden yola çıkarak yeni bir şeyler ortaya 

koymak, özgün bir senteze varmak, bir takım sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, 

daha önceden kurulmamış ilişkiler arasında ilişki kurmak böylece yeni yaşantı, 

deneyim, düşünce ve ürünler ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır (Aral, Kandır, 

Can, Yaşar,2002). 

 

KARMA YAŞ GRUP EĞİTİMİ: Okulöncesi eğitim kurumlarında, farklı yaşlarda (4, 

5, 6) olan çocukların,  aynı eğitim ortamını paylaştığı, bir eğitim yaklaşımıdır. Aynı 

zamanda heterojen, çoklu yaş, dikey, sınıflandırılmamış olarak da bilinmektedir.  

 

İZOLE YAŞ GRUP EĞİTİMİ: Okulöncesi eğitim kurumlarında, aynı yaştaki 

çocukların aynı eğitim ortamını paylaştığı, bir eğitim yaklaşımıdır.  

 

PSİKOLOJİK GÖZLEM FORMUNDA YER ALAN POZİTİF DAVRANIŞLAR:  

“Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” içerisinde bulunan, “Grup 

oyunlarını başlatır ve yönetir, Arkadaşlarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer.” gibi 

ifade edilen davranışlar olarak tanınan Pozitif Davranışlar, çocuğun gelişim gösterdiği 

veya olgunlaştığı, gerekli becerileri kazandığı olumlu davranışları kapsamaktadır.  

 

PSİKOLOJİK GÖZLEM FORMUNDA YER ALAN NEGATİF DAVRANIŞLAR: 

“Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” içerisinde bulunan ,  

“Arkadaşları ile oynamaz, yetişkin biriyle olmayı tercih eder, Arkadaşları onunla ilişki 

kurmaktan kaçınır” gibi davranışlar olarak tanınan Negatif Davranışlar, çocuğun 

gelişimini, çevresine uyumunu, iletişim ve etkileşimini olumsuz yönde etkileyecek; 

kendisi ve çevresi için sorun olabilecek olumsuz davranışları kapsamaktadır. 
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BÖLÜM 2 

 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.1. YARATICILIK NEDİR? 

Bilim adamları, sanat eğitimcileri ve kuramcıları yaratıcılık hakkında pek çok 

araştırma yapmış ve yaratıcılığı tanımlamaya çalışmışlardır. 

Günümüzde bilim, teknoloji, mühendislik, siyaset, sanat yapıtları, moda, 

dekorasyon, reklamcılık,  iş dünyası, eğitimde olduğu gibi pek çok bilimsel, sanatsal, 

sosyal ve endüstriyel etkinlikler köklü bir değişim sürecindedir ve bu değişimi 

planlayıp, yapılandırabilecek, yönlendirecek ve değerlendirecek cesur insanlar 

gerekmektedir(May, 2007). 

Bu süreci tamamlayacak olan insanlarda aranan en temel özelliğin yaratıcılık 

olduğu düşünülmektedir. Yaratıcılığın insan yaşamının tüm yönlerini ve kişisel 

gelişiminin temelini meydana getiren bir süreç olduğu düşünülmektedir.(Aral ve Yaşar, 

2010).  

Bu süreçten dolayı bizler tarafından programlanmış, tasarlanmış ve tamamlanmış 

birçok alanda yaratıcılık temel öğe olarak kullanılmaktadır (San, 1979).  

Yaratıcılık; ne, niçin, nerede, nasıl, kim, ne zaman gibi sorularının hemen her alanda 

sorulmaya başlaması ile birlikte akla gelen, tanımlanması en güç kavramlardan biri 

olarak düşünülmektedir (Üstündağ, 2002). 

Yaratıcılık günlük yaşantımızda çok sık kullanılan algılama, bilinçlilik, duyarlılık, 

yeniliğe açıklık, esneklik, sezgi, kavrama yeteneği ve buluş gibi zihinsel süreçleri içeren 

bir kavramdır. Latince karşılığı, ‘creare’ sözcüğünden gelen doğurmak, yaratmak ve 

meydana getirmek anlamındadır. Yaratıcılık insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen,  

özellikle son beş yüzyılda güzel sanatlar alanına ilişkin bir olgu olarak benimsenmiş, 

çoğunlukla bir deha ya da tanrısal ve olağan üstü güçlerle açıklanmaya çalışılmıştır 

(Akt. Çakmak, 2005). 

Yaratıcılık kavramının gelişimi, birçok bilimsel kavramın gelişiminden faklı bir yol 

izlemektedir. Bilimsel bir kavram gelişme sürecinde, küçük bir uzman grubundan 

topluma yaygınlaştığında tek anlamlılığını yitirebilir. Her ilgi grubu kavramı algılamaya 

çalışırken, kavram yeni anlamlar kazanır ve onlarla da bütünleşir. Son aşamada ise 
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kavram herhangi bir birey, bir ilgi grubu ve bir kültür içinde yeniden bir kullanım 

düzenliliğine ve tamamıyla tek anlamlılığa kavuşabilir. Yaratıcılık kavramı için bu 

süreç tersine işlemiştir. Yaratıcılık kavramı araştırıldıkça, farklı tanımlarla birlikte çok 

anlamlı bir kavram haline geldiği görülmektedir. Yaratıcılık kavramının çok anlamlı, 

karmaşık, henüz tamamlanmamış, gizemli ve kesin bir tanımının olmamasını bu 

durumla ilişkilendirilebilmektedir(Aslan, 2001).  

Yaratıcılık, kelime anlamı olarak; yenileme, yenilik, özgünlük, alışıla gelmişin 

dışında olmak, tanıdık olmayan, farklı, diğer seçenek, denenmemiş vb. kavramlarla 

ilişkilendirilerek, bugünün küçülen ve yeniden yapılandırılan dünyasında, herkesin daha 

keşfedici, daha esnek olmasını da sağlayabilmektedir(Black, 2003).  

Bazı bilim adamları ise yaratıcılığı, uygun yeri ve bu yola giden doğru yolu 

bulmak yani keşfetmek olarak da tanımlamaktadırlar(Rouquette, 1994). 

Yaratıcılık ile ilgili disiplinlerin kendilerine özgü tanımlar yaptığı da 

görülmektedir;  eğitimciler yaratıcılığı “yaratıcı düşünme ve bu düşünmeyi davranışa 

dönüştürme” olarak tanımlarlarken, bilim adamları “buluş yapma” veya “problem 

çözme” olarak ifade etmektedirler(Uzman, 2003).  

Bazı düşünürlere göre ise yaratıcılık, ansızın sonuçlanıveren ve kişi için bazı 

yenilikler ifade eden bir çözüme ulaşma eylemidir ve bir problemi çözmesi gerektiği de 

düşünülmektedir (Öncü,1992).  

Kimilerine göre ise, kişinin doğuştan getirdiği yetenek boyutu ile zaman ile 

geliştirdiği beğeni boyutu olan bir düşünce biçimi olarak da açıklanabilmektedir 

(Yıldırım, 1993).  

Torrance yaratıcılığı “sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, 

uyumsuzluğa karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm arama, tahminlerde 

bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceleri değiştirme ya 

da yeniden sınama, daha sonra da sonucu başkalarına iletme” şeklinde tanımlamaktadır 

(Sungur, 1997).  

Bazı uzmanlara göre ise yaratıcılık, önceden birbiriyle ilişkisi olmayan malzeme 

ve düşünceler arasında bağlantılar kurma, bu bağlantıları algılama, görebilme, bilinenin 

ve bilincin sınırlarını aşarak düşünceleri estetik biçimde yeniden düzenleyebilme ve 

bunların yanı sıra düşünce ve eylemde özgünlük olarak da anlatılabilmektedir (Kefi, 

2006).  
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Aslan (2001) yaratıcılığı “ yeni ve özgün, beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya 

çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü problem çözme süreçlerini içeren, 

kişinin zeka unsurlarını özgün üretime dönük olarak kullandığı bilişsel bir süreçtir” 

şeklinde tanımlamaktadır(Aslan, 2001). 

Sükan (1983) “Yaratıcılık önceden birbiriyle ilişkisi olmayan malzeme ve 

düşünceler arasında bağlantılar kurar, bilinen ve bilincin dışındadır. İnsanın görebilme 

ve algılamasına bağlıdır. Yenilik ve orijinallik şarttır” şeklinde de tanımlanmaktadır 

(Sükan, 1993). 

San’a (1977) göre yaratıcılıkta zihinsel düşünme yetimizin yanı sıra, duyu, duygu, 

imgelem gücü ile birlikte çalışmaktadır. Buluş ve yeniliğin esas olduğu yaratıcı eylem 

zihnimizin tüm parçalarını bir araya getirilebilmektedir (San, 1977). 

Yaratıcılık, bir süreçtir ve bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koyabilmek 

olarak düşünülebilir. John Preeman ise yaratıcılığı  “yaratıcı olmak demek; dünyaya 

yeni ürünler ya da düşünceler sunabilmek” olarak açıklamaktadır (Noyanalpan, 1993).  

Bazı kaynaklarda ise yaratıcılık, kişinin sosyal, manevi, estetik, bilimsel ve 

teknolojik boyutlarda değeri olduğu kabul edilebilen yeni fikirleri, görüşleri, buluşları 

ve realist objeleri üretme kapasitesi olarak da tanımlanmaktadır (Vernon, 1989).  

Bir başka açıdan bakıldığında ise, yaratıcılık; bireyin kendi düşüncesi ve 

yetenekleri ile karşılaştığı problemleri tanımlayabilmesi, çözülmesi gereken durumlarda 

doğru ve uygun cevaplar ortaya koyabilmesi olarak da ifade edilmektedir 

(Wakefield,1992).  

Turgut (1990)’a göre ise yaratıcılık, “ doğurmak, yaşatmak, meydana getirmek 

anlamındadır. Yaratıcılıkta dinamik bir süreç söz konusudur” (Yıldız ve Şener,2003) . 

Mott’un “Creativity and Imagination” adlı eserinde ise yaratıcılık, kişilerde gizli 

kalmış ve açığa çıkmış tüm yetenekleri geliştirme gücü, aynı zamanda yeni fikirleri 

şekillendirme, icat etme ve keşfetme olduğunu, merak dürtüsü, sürprizli ve şaşırtıcı 

olabilme, başkalarının görebildiğini görebilme ve farklı tepkiler verebilme yeteneklerini 

içermek olarak açıklamaktadır (Kısacık, 1999).  

Yaratıcılık bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda öğrendiklerini birbiriyle 

ilişkilendirerek karşılaştırması ve bunun sonucunda bir sorunu çözebilmesi, bu ilişkileri 

kullanarak ortaya yeni, özgün bir düşünce veya ürün koyabilmesi olarak da ifade 

edilmektedir(Güleryüz, 2004). 
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Bir başka kaynakta ise “Yaratıcılık; değişik materyaller kullanarak, sınırsız 

kullanım alanlarını hayal ederek, eksik öğeleri sezip bu boşluğu doldurmak amacıyla 

her türlü değişikliği yeniden deneyerek fantezilerle dolu somut ya da soyut ürünler 

meydana getirebilmektir” şeklinde açıklanmaktadır(Yıldız ve Şener, 2003).  

Bazı araştırmalarda ise iki tür yaratıcılıktan bahsedilmektedir. Birinci tür 

yaratıcılık, resim yapma, müzik besteleme, roman, şiir yazma gibi yeteneğe bağlı, 

öğrenilebilen, alıştırmalarla geliştirilebilen ve ürün veren etkinlikleri içerirken, ikinci tür 

yaratıcılıkta ise her türlü yaratıcılığın temelinde bulunan yaratıcı tutum ve davranış 

biçimleri kastedilmekte ve görme, algılama ve tepki verme yetilerinin geliştirilmesi ile 

ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile yaratıcılık kişinin yeni ve farklı bir takım 

fikirlerle ürünlerini ilişkilendirebilmesi olarak görülmektedir (Gönen vd, 1998).  

“Anayoldan ayrılma, deneye açık olma, kalıplardan kurtulma” şeklinde de 

tanımlanan yaratıcılık; “bireyin merak etme yeteneği, uyumsuzluk ve gerilimle baş etme 

kapasitesi, kendisini yeniye yönetmesi, yaşantısının bilincine varması ve buna tüm 

benliğiyle tepkide bulunması” şeklinde de yorumlanmaktadır (Aral, 1990; Gönen vd., 

1998). 

Hayatımızın birçok kesitinde karşılaştığımız yaratıcılık, her türlü soruna ve çözüm 

önerilerine farklı bakabilmek, çözüm için yeni boyutlar yakalamak ve kısa sürede de 

çözüm önerileri üretebilmektir (Denel, 1981).  

Bazı araştırmacılara göre yaratıcılık, buluşçu, yenilik arayan, bilinen sorunlara 

yeni çözümler bulan ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan düşünceleri 

davranışa da dönüştürebilmektir (Oğuzkan vd., 1981).  

Yaratıcılık kavramı ile ilgili kaynaklar incelendiğinde, yaratıcılığın 4p’sinden 

bahsedilerek, yaratıcılık dört farklı açıdan ele alındığı görülmektedir. Yaratıcılığın 

4p’si: Ürün (product), kişi (person), çevre (press) ve süreç (process) olarak 

açıklanmaktadır. Torrance yaratıcılığı süreç olarak ele alırken, yaratıcı bireyin kişilik ve 

bilişsel özelliklerine de değinmektedir. Yaratıcılığa bilişsel ve mantıklı bir olgu olarak 

yaklaşan araştırmacılar, kavramı bireyin aklını ve zekasını bağımsız ve  üretime dönük 

kullanması olarak açıklamaktadırlar. Yaratıcılık ile ilgili bazı yaklaşımlar sözel 

davranışlara, bazıları sözel olmayan ve şekilsel davranışlara daha fazla önem verdikleri 

görülmektedir (Aslan, 2001). 
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2.2.YARATICILIK EVRELERİ 

Yaratıcılık birden bire ortaya çıkan bir olgu değil, bir süreçtir, ard arda gelen 

alanlardan oluşur, sabır, deney, gözlem, çaba ve merak gerektirir. Bu süreç bireyin bilgi 

birikimlerini, deneyimlerini birçok çalışma içinde biçimlendirip somutlaştırarak özel bir 

dünya kurma çabası olarak da adlandırılmaktadır (Artut, 2002). 

Graham Wallis tarafından saptanmış ve bugün klasikleşmiş olan, yaratıcı bireyin 

ürünlerini tamamlayabilmesi için gerekli aşamalar ise şunlardır(Erden ve Akman, 

2007). 

 1.Hazırlık Aşaması (Preparation) 

 2.Kuluçka Aşaması (Incubation) 

 3.Aydınlanma Aşaması(Illumination) 

 4. Sonuçların Doğrulanması Aşaması (Verification) 

 

2.2.1.Hazırlık Aşaması: Bu dönem yaratıcı süreci tetikleyen bir unsur ile 

başlamaktadır. Birey problemlerini tanımaya başlarken; sorunları, gereksinimleri ve 

gerçekleştirmek istediği olgu ile ilgili süreci belirlemiş ve bu süreci tamamlamak için 

gerekli bilgi ve materyali de toplamaya başlamaktadır (Sünbül, 2000).  

Yaratıcılığın bu aşamasında; bilgiye ulaşma, ilişkilendirme, farklı yönlerden 

analiz etme, yorumlama, farklı modellerle sentezleme, değerlendirme, yeniden 

yorumlama biçiminde süreç devam etmektedir (Artut, 2002).  

Yaratıcı eylem ve süreç beynimizin konuya odaklanması ile başlar ve konu ile 

ilgili belleğimizde bulunan kayıtları değerlendirir, bilgi toplar, biriktirdiklerini amaca 

uygun bir şekilde düzenler ve değerlendirmeye başlar. Böylece yaratıcılık sürecinde 

kavram ve olaylar arasında ilişkiler kurmaya başlar, bu süreç de bizim yeni fikirler 

üretmemiz kolaylaştırmaktadır (Yıldırım, 2003).  

 

2.2.2.Kuluçka Aşaması: Bu süreç ürünün bilinç ötesinde olgunlaşması için 

gerekli olan dönemdir. Hazırlık döneminde olduğu gibi kısa bir zaman dilimini 

alabileceği gibi, haftalar ya da yıllar boyu da sürebildiği söylenebilir. Beynimiz konu ile 

ilgili bütün ilişkileri hemen kuramayabilir. Sorun ile doğrudan ilişkisi olmayan işlerle 
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uğraşır çünkü beynimiz kuluçka döneminde ürün ile ilgili birikimler yaparak süreci 

sağlıklı bir şekilde tamamlama çabasına girmektedir (Çakmak, 2005).  

 

2.2.3.Aydınlanma Aşaması: Anlık olan bu aşamada çözüm kişinin zihninde 

birden belirir. Hazırlık döneminde beynimizde oluşan birikimler, kuluçka evresinde 

ilişkilendirilerek somutlaşır. Bu dönem beynin oluşumu kaydettiği ve çözümü 

tanımladığı, açığa çıkardığı dönem olarak tanımlanmaktadır (Sünbül, 2000). 

 

2.2.4.Sonuçların Doğrulanması Aşaması: Bu dönemde birey düşüncesini ve 

çözümü test etmekte, hazırlık aşamasında belirlenen ihtiyaçlara uyup uymadığının 

anlaşılmasını sağlayan doğru çözüm yollarının kontrol edildiği bir dönemdir. İlgi ve 

uygulama bu dönemin önemli iki öğesidir oluşturmaktadır (Çakmak, 2005). 

Kişilerin doğuştan getirdiği bir özellik olan yaratıcılık kavramının temelinde zeka, 

akıcı, esnek ve özgün düşünebilme yani sorun çözebilme becerisi çok önemlidir. Sezgi, 

merak, mecaz, imge ve algı da önemli unsurlardır. Bu süreçlerden dolayı yaratıcılık 

sınırlandırıcı olmayan ve geliştirilebilen bir olgu olarak da açıklanmaktadır 

(Artut,2001).  

 

2.3.YARATICILIK İLE İLGİLİ SÜREÇLER 

2.3.1.Algı 

Bir veya birden çok duyu organının beynimizde kaydettiği uyarıcıyı 

yorumlayabilmesi olarak açıklayacağımız algı, ruhsal ve zihinsel yaşamımızın en temel 

eylemlerinden biri olan bu süreçte objeleri ve olayları kavrayabilmek için duyular 

kullanılmaktadır (San, 1985). 

Algının amacı duyularımızı kullanarak elde ettiğimiz verileri zihinsel öğelerle 

eşleştirme ve evrendeki olguları anlayabilmektir. Duyularla algılama bilme ve 

öğrenmenin önemli bir kısmını oluşturduğundan dolayı çocuğun duyularını nasıl 

kullanacağını öğretmek, eğitim ve yaratıcılık için son derece önemli olmaktadır 

(Çakmak, 2005). 

Algılama, duygusal bilgi ve nesneleri nasıl algıladığımızı, beynimizde nasıl 

birleştirdiğimizi ve kullandığımızla ilgilenmektedir. Algılama sürecinde duyular içeri 

veya dışarı doğru yönelirler ve bu birbirine karşıt yönelmeler algılamanın nesnel (dışa 
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doğru algılama) veya öznel (içe doğru algılama) olmasını belirler. Bu birbirine karşıt 

olan algı yönelişleri yani bu iki karşıt psikolojik durum her insanın doğasında vardır. 

Bireyin kendisini öznel veya nesnel olarak tanımlayabilmesi için de iki yönelişten 

birinin baskın olması gerekmektedir (San, 1985).  

Algı farklı ortamlarda bulunan nesnelere ait bilgilerin duyular yolu ile alınması 

süreci olduğu için, görsel ve dokunsal algılamanın yaratıcılık için ayrı bir öneminden de 

bahsedilmektedir. Görsel algılama, bireyin gördüğü kavrama yeteneği; dokunsal 

algılamayı ise, insanın çevresindeki nesnelere dokunarak onları ayırt etmesi olarak 

açıklanmaktadır (Atkinson, 1999; Pala, 1999).  

Bazı araştırmalar yetişkinlerin görme ve dokunma duyuları ile nesneleri ve 

olayları tanıma ve ayırt ettiklerini, okul öncesi dönemdeki çocukların ise duyularını tam 

birleştirme yeteneği gelişmediği düşünülerek genelde görme duygusuna ağırlık vererek 

eşleştirme ve ayırt etme sürecini tamamladıklarını belirtmektedir. Görsel algılamanın 

oluşturduğu seçme ve inceleme, diğer duyuların algılamasından çok daha fazla etkin ve 

üst düzeyde olduğu gibi ayırt etme ile ilişkisi de bulunmaktadır (Aral, 1990).  

 

2.3.2.Imge  

Bazı araştırmalara göre, imge ilk insanla birlikte var olan bir olgudur. İlk insanın 

ilk gördüğü şeyi ikinci defa gördüğünde hatırlaması, belleğinin imgesel çağrışımları 

sonucunda oluştuğu düşünülmektedir (Küçüköner, 2004)  

Herhangi bir uyarma olmadan zihnimizde kendiliğinden oluşan duyumlar olarak 

adlandırılan imge, zaman ile iç dünyamızın bir parçası olmuştur. Somut deney ve 

yaşantılar ile oluşan imge içinde pek çok bilgiyi taşımaktadır (Pala, 1999).  

Piaget çocuğun zihinsel gelişiminde imgelerin, simgesel işlemlerin, taklit ve 

taklidin içselleşip kısaltılması sonunda ortaya çıktığını söylemektedir. Bu iç eylemler 

sonucunda imgeler ortaya çıkmaktadır. İki yaş ortalarına kadar olan süreçte çocuklar 

gözlerinin önünde kaybolan, görme alanının dışına çıkan nesne veya olguların izlerini 

zihninde tutamamakta, imgeler görsel olmadıkları sürece çok küçük çocuklarda 

kaybolmaktadır. 

Literatür incelemelerinde imgeler, görsel ve silimsiz imgeler olarak iki bölüme 

ayrıldığı görülmektedir. Mekan içerisinde bulunan nesnelerin formları, konumları ve 

diğer nesnelerle arasında oluşan bağlantılar söz konusu olduğunda görsel imgelerin, bu 

bağlantıları kurmak için en yetkin zihinsel formlar olduğu belirtilmektedir. Teknik ve 
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sanatsal bütün uğraşılar için çok önemli olan bu yeti ile algılarımızın tam ve sağlıklı 

olmasını, genellemelerin ise doğru olmasını sağlamaktadır. Çocuğun gerçek dünya ile 

imgeler dünyası arasında bir ayırım yapabilmesi küçük yaşlarda oldukça güçtür. Ancak 

çocuk çevresi ile iletişime girdikçe ve yaşı ilerledikçe gerçek ile imgeyi ayırt edebilir 

hale gelmektedir. Çocuğun çevresinde bulunan yetişkinlerin tutumuna göre de çocuk 

imgelerini kullanmayı veya baskı altında tutmayı öğrenmektedir. 

Amacı nesneye somutluğunu verebilme, böylece onu adlandırıla bilirliğini ve 

soyutlana bilirliğini kanıtlamak olan silimsiz imgeyi ise duyumlar ile imgeler arasında 

yer alan görüntüler olarak da tanımlamak mümkündür. Çocuklar imgelerine, gerçek 

hayatta karşılaştıkları uyaranlara karşı gösterdikleri ciddiyetle tepki göstermekte, kendi 

geliştirdiği bir vahşi hayvanın imgesinden dehşete kapılabilmekte, imge arkadaşının 

kendisine eşlik etmesinden de mutluluk duyabilmektedir, çünkü çocuk imgelerin gerçek 

olduğuna inanmaktadır (San, 1977). 

 

2.3.3. İmgelem 

Zihnimizdeki imgeler, birbiri ile alakası olmayan öğe çiftleri arasında bağlantı 

sağlarlar ve bundan dolayı da hafızamıza yardımcı olan sistemin temelini 

oluşturmaktadırlar. İmgelem, geçmiş yaşantımızın yeni bir biçimde şekillendirilmesi ve 

yeniden örgütlenerek değişik ve orijinal tasarımlar meydana getirmesi olarak 

açıklanmaktadır (Pala, 1999).  

İmgelem her insanda var olabilir fakat sağlıklı ve düzgün çalışması ve kişiyi 

yaratıcılığa yöneltmesi için kazanılmış yaşantılara ve deneyimlere gereksinimi 

bulunmaktadır. Yaratıcılık ise imgelemin daha ileri aşamasıdır ve kişisel çaba ile ortaya 

çıkmaktadır (Zongur, 1996).  

Zihnimizin en karmaşık işlevlerinden biri olan imgelem, yeni ve orijinal eserlerin 

yaratılabilmesinde önemli bir etkendir. Bilim adamlarının ortaya koyduğu ilkeler, 

ressamın yaptığı tablolar, edebiyatçının veya müzisyenin yapıtları imgelemin 

oluşturduğu ürünlerden birkaçını oluşturmaktadır. 

İmgelem, yineleyici ve yaratıcı imgelem olmak üzere iki bölümde 

incelenmektedir. Yineleyici imgelemde yeni bir oluşumdan bahsedilemezken, önceden 

yaşanmış durumların zihnimiz aracılığı ile tekrar canlandırılması durumu olarak 

açıklanmaktadır. Bireyin bir konu üzerinde çaba harcayarak veya kendiliğinden yeni ya 

da değişik düşünceler oluşturmasıdır olarak ifade edilmektedir (Aral, 1990). 
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Zihinsel bir süreç ve akış olan imgeleme gücü ile simgeler oluşmakta ve dağınık 

parçalar bir araya gelerek birleşmektedir. İmgelem, yaratıcılık öğeleriyle birlikte 

olduğunda kurucu, inşa edici ve yapıcı olurken, tek başına bir şey ifade etmediği yani 

önemsiz olduğu düşünülmektedir (Aral, 1990). 

Piaget’nin simgesel işlev olarak isimlendirdiği bu gelişim aşaması, ikinci yaşın 

sonuna doğru gelişmekte olan bir zihinsel süreçtir. Piaget, imgeleme yeteneğinin 

çocuğun kavramsal düşünme aşamasına geçebilmesi için gerekli olan gelişim basamağı 

olarak değerlendirmektedir. Bu dönemde çocuk, göz önünde bulunmayan ve bu 

anlamda var olmayan nesneleri temsil eden zihinsel simgeler geliştirir ve bu süreç 

imgeleme süreci olarak adlandırılmaktadır. Zihindeki bu simgesel varlıklar yardımı ile 

çocuğun artık yalnız yakın çevresi ile değil,  geçmiş olaylarla da ilgilenme sürecine 

başladığını düşünülmektedir (San, 1977). 

 

2.3.4.Simgeler 

Etkin bir düşünme sürecinde imgeler yerine bazı simgeleri kullanmayı tercih 

ederiz, imgeler artık kaynaktaki ve kökendeki özgün biçimlerini kaybederler ve 

yerlerini simgelere bırakırlar. Simgeler gördüğümüz nesneler ile özdeş değillerdir; 

seçilip arınmış, yeniden düzenlenmiş, us tarafından irdelenip soyutlanmış, düşüncenin 

en etkin araçları haline dönüşmüşlerdir. Başka bir ifade ile, simgeler bizim imge olarak 

algıladıklarımız, düşünme süreçlerinde kullanılmak üzere verdiğimiz formlar, biçimler, 

kavramsallaşmış işaretler olarak açıklanabilmektedir (San, 1985)  

Çocukların yaratıcılıklarında kullanmayı tercih ettikleri simgeler onların 

gördükleri, işittikleri, tattıkları, bildikleri, dokundukları, duydukları, düşündükleri ve 

hakkında konuştukları şeyler için benimsedikleri işaretler olarak tanımlanmaktadır. 

Simgeler, çocuğun dünyasını yalın ve dolaysız olarak temsil eden araçlar olduğu için 

düşünme süreçleri için de önemlidir. Çünkü çocuklar hazırladıkları sanat etkinliklerinde 

anlatamadıklarını oyunlarında ifade edebilirler. Sanatsal etkinliklerde simgeler, çocuğun 

yaşantısının imgesi olup, algılama sırasında çocuk tarafından toplanmaktadır. Söz 

gelimi tek bir tüy, onun için Kızılderililerin simgesi olabilir veya kolunun büyük 

hareketleri ile çizdiği çember de “yüz” ün simgesini oluşturabilmektedir. 

Çocuğun yaratıcılığındaki önemli evrelerden biri de, simgelerden kavramlara 

geçiş aşamasıdır. Simge, çoğu zaman, görünüşe göre onun hakkında geliştirilmiş 

kavramdan önce oluşmaktadır. Bir çizim çocuk için bir yüz simgesi, bir adam ya da 
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güneş simgesi halini dönüşebilmektedir. Niteliksel kavramlar da çocuğun üretici 

çalışmasındaki formlar farklılaştıkça ortaya çıkabilmekte ve bu süreçte gelişmektedirler. 

Simgeler çocuğun yarattığı renkler, biçimler, şekiller, doku ve örüntülerin tanıdık bir 

şeyler ifade ettiğini ayırt etmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Çocuk düşünme 

sırasında düşündüğünü değiştirebilme özelliğine sahiptir. Değişmeler, kullanılan 

malzemenin niteliğinden dolayı ya da rastlantı sonucu olabileceği gibi, çocuğun 

sonradan başka bir düşünceye karar vermesi sonucunda da oluşabilmektedir. Çocukların 

düşüncelerini değiştirmelerinde çevrelerinin de etkisi olduğu söylenebilmektedir (San, 

1977; San, 1985; Aral, 1990; Pala, 1999). 

 

2.3.5.Mecaz 

Mecaz, herhangi bir konuda var olan anlamın dışına çıkma becerisi olarak 

tanımlanmaktadır. Çocukların, yaşantılarına, anlatımlarına, coşkularına, duygularına 

anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar mecazı oluşturmaktadır. Mecaz, ilginçlik, 

özgünlük, farklılık, esneklik ve duyarlılığı bir arada getirmektedir. Mecaz kişide oluşum 

evresini tamamladıktan sonra daha karmaşık üretici ve yaratıcı süreçlere yönelmeye de 

olanak vermektedir. Mecazın en rahat uygulanacağı ortam ise mizahtır olduğu 

düşünülmektedir. Mizah ise kişilere zihinsel esneklik becerisi kazandırmaktadır. Bu 

döngü ile oluşan zihinsel esneklik; gerektiğinde risk alabilmeyi, hatalar ile yüzleşerek 

öğrenmeyi ve problem çözerken yeni yollar deneyebilmeyi sağlamaktadır (Yıldız ve 

Şener, 2003).  

Mecaz, yaşantıyı zenginleştiren düşünce ve anlatımları ileten bir form olarak da 

tanımlanabilmektedir. Yetişkinde de, çocukta da mecazın doğuşu birbirine benzerlik 

göstermektedir. Mecaz yetişkinde karmaşık bir süreç yaşarken, çocukta daha açık seçik 

ve basit olduğu görülmektedir. Mecazın oluşumu tamamlandıktan sonra değerlendirme 

süreçleri, yaşantıların zenginleşmesine ve daha karmaşık üretici ve yaratıcı düşünme 

süreçlerine yönelmektedir (Aral, 1990; Pala, 1999). 

Çocukta mecazın gelişimi üç aşamada incelenmektedir. Okul öncesi dönemi 

kapsayan birinci aşamada amaçsız karalamalar bulunmaktadır ve üretici düşünme 

süreçleri gelişmediğinden dolayı çocuklar yaptıklarını adlandırmakta ve sözel ifadelerle 

anlatmaktadırlar. Beş- altı yaş civarında ikinci aşamaya giren çocuklarda, yaşantılarına 

eş oranda bir anlatıma kavuşamadıkları için henüz mecaz zayıf ve çok az görülmektedir. 

İlkokula başlayan çocuk üçüncü aşamaya girmektedir. Bu aşamada, çocuğun 
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yaşantılarından mecazlar kurma yeteneğini kazanmasına yardımcı olmak için eleştirici 

değerlendirme süreçleri hazırlanması gerekmektedir (Aral, 1990). 

2.4. KURAMLAR BOYUTUNDA YARATICILIK 

Bilim adamlarının çalışmaları araştırıldığında, yaratıcılığı farklı kuramlar 

doğrultusunda da inceledikleri görülmüştür. Bu kuramlar: 

 Psikoanalitik Kuram 

 Gestalt Kuramı 

 Çağrışım Kuramı 

 Algısal Kuram 

 İnsancıl- Hümanist Kuram 

 Bilişsel Gelişimsel Kuram 

 Faktöriyalist Kuram 

 Çevresel Kuramı 

 

2.4.1. Psikoanalitik Kuram : 

Sigmund Freud’un ilk başlarda ele aldığı, ancak Ernest Kris ve Lawrance Kubie 

tarafından geliştirilen psikoanalitik yaratıcı düşünce kuramı, yaratıcılığın psikolojik 

temelleri üzerinde yoğunlaştığı söylenmektedir. 

Freud’a göre psikoanalitik açıdan yaratıcılık, sorunlara yeni ve geçerli çözümler 

bulabilme yeteneği ve imgesel ürünler yaratma becerisi olarak açıklanmaktadır 

(Bozkurt, 1995).  

Freud, yaratıcılığın içsel çatışmalardan kaynaklandığı savunmuş ve çocukluk 

yaşantılarının, yaratılan ürünün içeriğini önemli ölçüde etkilediği tezini öne sürdüğü 

araştırmalarda görülmektedir (Gençtan, 1990; Genç, 2000). 

Freud, yaratıcılığı topluma zarar verecek "libido" enerjilerine karşı genç yaşta 

bilinçaltında yer alan çatışmalarına bir savunma aracı olarak görmektedir ve bu görüşü 

yaratıcılıkta ve ruhsal bozukluklarda kullanılan öncül önermelere dayandırmaktadır. 

Freud yaratıcılığı tüm insanlarda az çok bulunabilecek bir yetenekten çok bilimsel 

olmayan birkaç alana yakıştırmaktadır. Freud’un yaratıcılığı küçümsemekle birlikte bu 

yeteneğin çocukluk devresinde yer alan oyunların devamı olduğu düşüncesi de 

görülmektedir (Yavuzer, 1994).  



22 

 

 

Psikoanalitik görüşe göre yaratıcılık, insan yapısının olumsuz yönlerinden 

oluşmaktadır; bireyin iç çatışmaları ve saldırgan enerjisini onaylayan kültürel 

davranışlara dönüşmekte; bilinmeyen içgüdüsel atılganlığın ürünü olarak ortaya 

yaratıcılık çıkmaktadır (Ülgen, 1990). 

Bazı bilim adamları ise yaratıcı düşüncenin esasını bilinç öncesi oluşturduğunu 

savunmaktadırlar ve bu durum bilgilerin toplanması, birleştirilmesi, karşılaştırılması ve 

yeniden taşınmasındaki özgürlükte bulunmaktadır. Psikanalitik görüşe göre geçici 

olarak mantıksal, rasyonel düşünmenin kaldırılması gerekmektedir. Çünkü bunlar 

düşünmeyi sınırlandırır ve yeni çözümlerin formüle edilmesini engellemektedir 

(Sungur, 1997).  

Psikoanalitik görüşte Slochower, yaratıcı süreci iki aşamada incelemiştir. 

Bilinçaltı ve esinlenmeyi ilk aşama olarak kabul etmiş ve yaratıcı sürecin bir düş, 

düşlem ya da derin düşünceye dalmada, herhangi bir yerde, bir zamanda ortaya 

çıkabildiğini söylemektedir. Simgecilik ve bilinç ötesini ikinci aşama olarak ele alırken; 

sanat ve kültürde yaratıcı süreci simgeye dönüştürme zorunluluğunu da savunmuştur. 

Simgecilik ve yaratıcılık işlevleri, yaratıcı süreç içerisinde bilinçaltının rolüne bağlı 

olduğu da savunulmaktadır. Bu durumda insanın simgecilik gereksinmesinin nedeni 

olarak fiziksel yaşamda tam doyuma ulaşamamasından ileri geldiği de düşünülmektedir 

(Yavuzer, 1994). 

Sungur’a göre; Ernest Kris, yaratıcılık sürecini iki aşamada ele almıştır. Birinci 

aşama esin aşaması, ikinci aşama ise ayrıntılaşmış (özenli) aşama olarak belirtilmiştir. 

Kris, daha çok birinci aşama üzerinde durmaktadır. Birincil süreç, düşünme dürtü 

yönelimli, fakat organize olmamış dominant öncesi yapıdadır. Bu durum sorunla ilgili 

düşünceler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmaktadır. Kris, geçici olarak mantıksal ve 

rasyonel düşünmenin kaldırılmasının gerekliliğine inanmaktadır (Sungur, 1997).  

Psikoanalitik kuram içerisinde Alfred Adler yaratıcılığı, fiziksel ve psikolojik 

alanlardaki yetersizliklerin telafisi için bir yol olarak tanımlarken, Carl Jung yaratıcılığı 

farkında olmadan derin bir kuyudan çıkan fikirler olarak da tasvir etmektedir (Isenberg 

ve Jalango, 1997).  

Yaratıcılık insan yapısının olumsuz yönlerinden oluşmakta, bilinçdışı 

çatışmalardan da kaynaklandığı düşünülmektedir. Tatmin olmayan isteklerle birlikte 

doyurulmamış cinsel fanteziler hem nevroza, hem de yaratıcılığa neden olarak 

gösterilmektedir. Nevroz ile yaratıcılık arasında temel fark nevrozlar tamamen 
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gerçekten kaçmaya yol açarken, yaratıcılığın üretme yoluyla yüceltme mekanizmasını 

işletmesi olduğu göze çarpmaktadır (Aslan, 1994).  

Jung’a ise insanın sürekli olarak kendini yenilemeye çalıştığına ve yaratıcı bir 

gelişme içinde olduğuna, kendini bütünlemeye yöneldiğine ve yeniden dünyaya gelme 

özlemi duyduğuna inanmaktadır. Jung’un kuramını tüm diğer yaklaşımlardan ayıran 

özelliği, kişiliğin ırksal ve soy gelişimsel yönlerine verdiği önemdir. Kişiliğin temelleri 

arkaik, ilkel, doğal, bilinç dışı,  evrensel ve yaratıcı olduğu da söylenmektedir (Gençtan, 

1990).  

 

2.4.2.Gestalt Kuramı: 

Gestalt kuramı, nesnelerin, varlıkların, kavramların bir bütün olarak 

algılanmasıyla ilgilenir. Max Wertheimer, yaratıcılığa bütünlük penceresinden 

bakmakta ve orijinal bütünlüğünü kaybetmeksizin bütünü parçalara bölmenin 

yaratıcılığın önemli bir yönü olduğuna inanmaktadır. Yaratıcılığın yalnızca zihinsel 

süreçlere özgü olmadığını, toplumsal ilişkilerde de geçerli olduğunu belirtirken, süreci 

aşamalı bir sırada görmek yerine bir bütün olarak vurgulamasından dolayı teorisinin 

önemli olduğu düşünülmektedir (Genç, 2000).  

Gestaltçılar daha ziyade yaratıcılık yerine "üretken düşünce" ve "sorun çözme" 

kavramlarını kullanmaktadırlar. Whertheimer, yaratıcı üretken düşünce biçimini sürekli 

ve devamlı kullananları toplumun üstün yetenekli kişileri olarak tanımlarken; bu 

kişilerin olayların esasını arayan ve yapısal gerçeklere yönelik olduğunu; düşüncede ise 

zihinsel yetenekleri merkezileştirip, yeniden örgütleyerek ve tekrar 

merkezileştirebildiklerini savunduğu görülmektedir (Aslan, 1994).  

Gestalt psikologları üç tür düşünce tanımlamaktadır: 

1. “A” Tipi  Düşünce Biçimi: Yaratıcı, üretici, gruplama, yeniden örgütleme yapabilen 

ve temel faktörleri görüp yeni çözümler bulan düşünme biçimidir.  

2. “Y” Tipi Düşünce Biçimi: Amacı belirsiz düşünce biçimidir. Birey alan ve elemanları 

hakkında  rastgele davranışlar içindedir. 

3.  “B” Tipi Düşünce Biçimi: Yarı üretken, yaratıcı, yarı mekanik düşünce sistemidir. 

Gestaltçılara göre, bir sorunun çözümü aranırken öğeler toplanmaz, düzenlenmez, 

adım adım da gidilemez. Sorun, bir bütün içinde görülerek çözüme ulaştırılır veya 

sorun, tamamlanması gereken bir bütün olarak görülür. Çözüm, içten bir aydınlanma, 
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bir ışıklanma ile elde edilir ve bu da basit öğelerin analiziyle de kavranamamaktadır 

(Sarı, 1998).  

 

2.4.3. Çağrışım (Association) Kuramı: 

Çağrışım kuramının temelleri İngiliz Hume ve J.S. Mill’ e kadar gitmektedir ve bu 

düşüncenin temelini fikirler arasındaki çağrımlar şekillendirmektedir. Yaratıcılık bu 

çağrışımların farklılığına yani alışılmamış olmasına ve sayısına bağlı görülmektedir. Bu 

yaklaşımında yaratıcı çözümlerin olumlu rastlantı, benzerlik ve aracılık yollarıyla 

oluşabileceği görüşü savunulmaktadır. Yaratıcı süreç belirli bir işe yarayan ya da belirli 

koşulları yerine getiren bazı çağrışım öğelerini birbirine yaklaştırarak veya bağlayarak 

yeni bileşimler oluşturma şeklinde tanımlanmaktadır (Sungur, 1997)  

1.OLUMLU RASTLANTI: İstenilen çağrışım elemanlarını bir rastlantı sonucu  yan 

yana düşürerek yaratıcı süreç oluşturulmaktadır. Bir fizik bilgininin  bu olumlu 

rastlantılardan yararlanarak  her birinde bir fizik olayı yazılı küçük kağıtları bir 

kavanoza doldurarak, ikişer ikişer çektiği ve böylece yeni ve yararlı bileşimler elde 

ettiği söylenmektedir. 

2.BENZERLİK: Gerekli çağrışım elemanları uyarıcıların veya çağrışım ile ilgili  

öğelerin benzerliklerinden dolayı ortaya çıkabilmektedirler. Resim, taş yontma, beste ve 

şiir gibi uğraşlarda bu yaklaşım uygulanabilir. 

3.ARACILIK: Gerekli çağrışım elemanlarının ortak öğelerin aracılığıyla akla gelmesi 

sağlanabilmektedir. Çağrışım öğelerini bir araya getirecek, çeşitli simgelerin 

kullanımının  çok önemli olduğu  matematik, kimya gibi alanlarda bu yolun izlenmesi 

zorunlu görülmektedir (Yavuzer, 1989; Sungur, 1997). 

Yaratıcı kimselerin ıraksak düşünceye daha fazla ulaşabilme imkanları olduğu 

düşünülmektedir. Örneğin ‘masa’ denildiğinde düşük düzeyde yaratıcı kişiler benzer 

yakın çağrışımlar yapabilmekte, ‘sandalye’ gibi olağan cevaplar verirken, daha yaratıcı 

kişiler ‘su’ gibi uzak çağrışımlarda bulunmaktadırlar  

Vexliard’a göre çağrışımcı kuramın eleştirel yönü, eski idea ve birikimlerle 

bağlantılı olarak düşünülmesinden ileri gelmektedir. Oysa yaratıcılık yeteneği,  alışılmış 

olandan koparak, spontan ve yaratıcı bir edimle yeni birleşimler kurabilmektedir. 

Yaratıcı edim, özgün bir ürün meydana getirmekle kalmayıp, bilinene indirgenmeyen, 

eski malzeme ile yeniden oluşamayanları meydana getirebilmektir (Sarı, 1998).  
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2.4.4. Algısal Kuram 

Ernest Schachtel’in geliştirdiği bu kuramda yaratıcı süreç güdülenmenin ve dış 

dünya ile ilişki kurmanın gerekliliğini savunmaktadır. Ona göre yaratıcılık, bir objeye 

değişik ve farklı görüş açılarından yaklaşabilmeyi imkân sağlayan algısal bir açıklıktan 

doğmaktadır. Bu algısal eylem, güdülenme ile birlikte yürütülürse kişideki yaratıcılık 

gerçekleşebilir. Bu durum aynı zamanda geleneksel düşünme alışkanlığından da kişiyi 

uzaklaştırabilmektedir (Öztunç, 1999).  

 

 2.4.5. İnsancıl- Hümanist Kuram 

İnsancı yaklaşım, yaratıcı ürün ya da bilimsel yapıtlardan çok, bireyin iç ve dış 

yaşamının niteliği ile ilgilenmektedir. Yaratıcı verime karşı olmamakla birlikte, insanlık 

niteliğini daha önde tutma, değerlendirme ve geliştirme görüşündedir. Ayrıca insanlığa 

zarar verici yaratıcılığa, insanlığı yok edici ve yıkıcı amaçlar güden ürünlere karşıda 

durmaktadır. Bu tür ürünler oluşturanlar insancı yaklaşımı savunanlar tarafından alt 

düzeyde yaratıcı olarak nitelendirilmektedirler(Aslan, 1994).  

Carl Rogers ve Abraham Maslow tarafından geliştirilen bu kuramın temelini birey 

ve bireyin çevresinde gelişen olaylar oluşturmaktadır. Rogers, yaratıcı süreci bir taraftan 

bireyin tekniği dışında gelişen bir karmaşık ilişkisel ürünün ortaya çıkışı, diğer taraftan 

maddelerin, olayların, insanların ya da onun yaşantısının ortaya çıkışı olarak 

tanımlamakta ve bireydeki bazı koşulların yaratıcılıkla bir arada bulunduğunu da 

söylemektedir. Abraham Maslow ise yaratıcılığın kişinin kendini gerçekleştirmesinde 

bir yol olduğunu belirtmektedir (Isenberg ve Jalango, 1997).  

Hümanist kuramcılardan Maslow ise özel yetenek gerektiren yaratıcılık ile 

kendini gerçekleştirme anlamındaki yaratıcılığı kişilik özelliklerinden ayırmaktadır. 

İkincisinin olağan yaşamda, geniş ölçüde ortaya çıkan ve kendini büyük bir eserden çok 

bir mizah yapma olarak tanımlamaktadır. Maslow, yaratıcı sözcüğünü bir ürün, 

karakter, bir etkinlik, bir süreç ve tutum olarak düşündüğünü söylemiş ve yaratıcı 

bireyin bir çocuğun gördüklerini görebildiğini savunmaktadır. Önemli olan bu bakış 

açısını yakalayabilmek olduğunu da düşünmektedir (Sungur, 1997).  

Genelde, insancıl yaklaşım, psikolojinin bir alanı olarak görülmemekte, buna 

karşın kimi psikologlar bunun davranışçılık ve bilişsel alan kuramlarından sonra 

öğrenme kuramları açısından bir sürecin üçüncü halkasını oluşturduğunu öne 
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sürmektedirler. Özellikle son yıllarda öğrenci merkezli eğitim için program geliştirme 

çalışmalarında temelde insancıl yaklaşımın dayandığı kuramların yer alması gerektiği 

tezi savunulmaktadır. Bu kuramlar içinde en önemli yeri Gestalt kuramı almaktadır. 

İnsancıl yaklaşımda bireysel özgürlük önemlidir. Rogers, özgürlüğün kişileri 

araştırmaya çalıştıkları konuyu daha iyi anlamaya yönlendirdiğine inanmaktadır. Çünkü 

özgürlük kişilerin kendilerini ve çevrelerini algılamada seçenekler sunmaktadır 

(Demirel, 2007).  

 

 2.4.6.Bilişsel Gelişimsel Kuram 

Bilişsel kuramların önemli habercilerinden olan Kelly; kişilik teorisinin felsefi 

temelini “yapısal değişkenler” oluşturduğunu savunmaktadır. İnsanların kendi 

yarattıkları “geçirgen” kalıplardan bakarak dünyayı gördüklerini düşünen Kelly bu 

kalıplara “kişisel yapılar” adını vermiş ve kişinin yaşadığı dünyayı yorumlamasını ve 

inşa etmesini sağlayan düşünceler grubu olarak tanımlamıştır. Bireyin sistemlerinin 

karmaşık olması psikolojik fonksiyonları ve zekalarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Kişiler, olaylar ve deneyimler ile psikolojik büyümenin sonucu olarak zenginleşir ve 

detaylanır. Yapılar, yaşadığımız deneyimlerimizi tanımladığımız, dünyayı organize 

etmemize ve sınıflandırmamıza yarayan oluşumlardır. Burada önemli olan kişinin 

olayları anlama ve yorumlamasıdır. Bu kuramla ilgili bir başka kavram da şemalardır. 

Bu kavram Piaget'in geleneksel bilişinden, düşüncelerin gelişmesinden 

kaynaklanmaktadır. Çalışmalarında kişiler arası şema kavramını, kişinin kendisi ve 

diğerleri arasındaki ilişkiyle genelleştirerek sunmaktadır (Aslan, 1994).  

Kuramın geliştiricisi olan David Feldman, Piaget’in aşamalı gelişmesi ile yaratıcı 

başarı arasında bağ kurmuş ve yaratıcılığı, Piaget'in aşamalarının öngördügü gelişmeyi 

de içeren genel zihinsel gelişmenin özel bir durumu olarak tanımlamıştır. Feldman, 

zihinsel gelişmelerle yaratıcı başarmayı temsil eden bir düşünce ve eylem alanının 

yeniden örgütlenmeleri arasında bir süreklilik ileri sürmüştür. David Feldman, Piaget’in 

zihni gelişim basamakları ile yaratıcı başarma arasında aşağıdaki benzerlikleri de 

bulmuştur (Sungur, 1997).  

1. Çözüme tepki çoğu kez sürprizlerden birisidir. 

2. Çözüm bir kez başarıldı mı açık ve anlaşılır görülür. 

3. Sorun üzerinde çalışmada genelde çözüme doğru çekilme duygusu olur. 
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4. Çözüm bir kere başarıldı mı önemi kalmaz olur 

Bilişsel kuramcılara göre öğrenen, kendi öğrenmesinden sorumludur ve verileni 

olduğu gibi almaz, onların taşıdığı anlamı keşfeder. Bilgiler arasından uygun olanı seçer 

ve alır(Demirel, 2007).  

Bilişsel alan kuramcılarına göre; öğrenenlerin verileri akıllıca düzenlemesi, esnek 

düşünerek problemleri çözmesi ve bütün bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün 

ortaya koyması yaratıcılık olarak nitelendirilebilir (Sönmez, 1993).  

 

 2.4.7. Faktöriyalist Kuram 

Bu yaklaşımın temsilcisi J.P.Guildford yaptığı faktör analizi çalışmaları 

sonucunda zekayı oluşturan yüzlerce özelliği saptamış ve bunları temel faktörlere 

indirgeyerek ‘insan zekasının yapısı’ modelini ortaya koymuştur. Zekanın üç boyutunu 

ise işlemler, ürünler ve içerik olarak belirlemiştir. İşlemler boyutunda bireyin zihinsel 

etkinliklerini ne gibi işlemlerle yürüttüğü söz konusu olup, bu işlemler bellek, 

bilişsellik, ıraksak (divergent) düşünme, yakınsak  (convergent) düşünme ve 

değerlendirme süreçleridir. İçerikler boyutunda zihinsel işlemlerin ne tür materyaller 

kullanılarak yürütüldüğü ele alınmıştır. Bu materyaller şekiller, semboller, anlamlar ve 

davranışlardır. Ürünler boyutunda ise bireyin bilgileri nasıl kavradığı ve ne tür cevaplar 

verdiği söz konusudur(Saygın, 2004).  

Guilford, zekanın işlemler boyutunda yakınsak ve ıraksak düşünme adı verilen iki 

farklı düşünme biçimi olduğunu savunmuş ve yakınsak düşünme biçimi de verimli 

olmakla birlikte, yaratıcılık düzeyini belirlemede ıraksak düşüncenin çok önemli rolü 

olduğunu savunmuştur. Yakınsak düşünme (convergent thinking) bilinenlerden, 

doğruluğu daha önce saptanmış bir ilişkiye ve problem çözümüne varmaktadır. Zeka 

testleri çoğunlukla bu tür düşünme biçimine dayanarak yapılandırılmıştır. Yakınsak 

düşünme güvenli, yöntemli, tutucu bir düşünme biçimidir. Iraksak düşünce (divergent 

thinking) ise bilineni, öğrenilmiş olanı eleştirir, gerekirse düzeltir ve  ürünlerin ne kadar 

yeni, özgün ve alışılmamış bir perspektif ürünü ise o kadar yaratıcı olduğunu savunur. 

Guilford Yakınsak düşünme biçiminde doğru olan cevap aranır. Iraksak düşünme 

biçiminde ise dört farklı özellikten söz edilir. Bunlar akıcılık (fluidity), esneklik 

(flexibility), orijinallik (originality) ve detaylara girme (elaboration) özellikleri olup, şu 

şekilde tanımlanmaktadır: (Sezgin, 2004).  
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 Akıcılık (Fluidity): Çok sayıda ve rahatça düşünce üretebilme yeteneğidir. 

Nitelikten çok nicelik önemlidir. 

 Esneklik (Flexibility): Aynı uyaranla ilgili olarak bir çok farklı kategori içine 

toplanabilen tepkiler verebilme yeteneğidir. Bireyin olaylara ve çevresine 

kolayca uyum sağlayabilmesinde, çok yönlü düşünüp, düşüncelerini 

değiştirebilmesinde izlenir. Kazayla kağıda damlayan boyayı resmin bir 

parçasıymış gibi kullanmak, yeni anlatımlara yönelmek, bir pamuk parçasını bir 

gün bulut, başka bir gün ise saç olarak kullanmak esneklik özelliğine örnek 

olarak verilebilmektedir.  

 Orijinallik (Originality): Bilinenin, öğrenilmiş ve kuramsallaşmış olanın dışında 

çok ender rastlanan yeni düşünce üretme yeteneğidir. 

 Detaylara Girme (Elaboration): Genel bir fikrin veya bir resmin çeşitli 

ayrıntılarla tamamlanması, zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi yeteneğidir 

(Öncü, 1989; Sukan,1993; Healy, 1996; Pala, 1999).  

 

2.4.8. Çevresel Kuramı 

Çevresel kuramı benimseyenlere göre yaratıcı davranış, nitelikli deneyimlerle 

öğrenilmiş davranıştır ve problem çözmede özgün bir yol bulmaya işaret eder. Doğal 

olarak ortaya çıkan yaratıcılık, bu davranışların desteklenmesi ve bireyin yaratıcı olmak 

için eğitim alması ile gerçekleştiğini savunmaktadır. Problem çözmedeki denemeler, söz 

konusu sorunu çözebilecek düzen bulununcaya kadar devam eder. Bu yeni düzen 

zihinde oluşmuş bir imgedir. Yaratma süreci, burada önceden kazanılmış imgelerin 

zihindeki düzeni olarak görünmektedir. Yaratıcı birey, sonradan yeni sorunlar 

karsısında, kullanmasını bildiği çok sayıda imgeleri ve imge tiplerini kazanmaktadır 

(Akçum, 2005).  
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2.5. YARATICI BİREYİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Yaratıcı bireyin özelliklerini belirlemek için yapılan araştırmalar incelendiğinde; 

yaratıcı bireylerin, ortak ve belirgin, kişilik özelliklerine sahip olduklarını görmekteyiz. 

Ancak, yaratıcılık ve yaratıcı bireylerin kişilik özellikleriyle ilgili, birbirini destekleyen 

veya ters düşen, bilgilere de rastlamak mümkündür. Bu sebepten dolayı, her özelliğin, 

her yaratıcı bireyde var olamayacağını belirtmek gerekmektedir. Yaratıcı olarak görülen 

bireylerde aynı özellikleri aramanın doğru olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, 

yaratıcı birey bu özelliklerin birçoğuna da sahip olabilir diyebilmekteyiz (Öztepe, 

2003).  

Yaratıcılık ve yaratıcı bireylerin kişisel özellikleri uzun süredir incelenen 

konulardandır. Lowenfield’ in (1959) varsayımına göre, yaratıcılık; bireylerin farklı 

oranlarda sahip oldukları ve şartlara bağlı olarak ortaya çıkma eğilimi gösteren bir 

özelliktir yani yaratıcılık, kişilerde kendini göstermek için uygun şartlar arayan 

potansiyel bir özellik olarak da açıklanmaktadır (Rouquette, 1992).  

Yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerine açıklık getirmek için, toplumda yaratıcı 

yönleri ile ortaya çıkmış insanların bazı ortak özellikleri incelenmiştir. 

Birçok yaratıcılık tanımında da görüldüğü gibi, yaratıcı bir kişilikte, en başta 

merak, sabır, buluş yapma yetisi, serüvenci düşünme, imgeler ile düşünebilme ve 

imgelemci(hayal kurucu) olma, deney ve araştırmalardan kaçmayan ve bireşimci 

(sentezci) yargılara varabilen bir kişilik olduğu söylenmektedir (San, 2008).  

Yontar’a göre yaratıcı insan; diğer insanlara göre bağımsızca hareket ederek, 

belirlediği konulara odaklanarak çalışan insanlardır. Yaratıcı insanlar, kendi düşünme 

özelliklerini bilip, bu özellikleri denetim altına almada ve yönlendirmede sorumluluk 

gösterirler. Yaratıcı bireyler, daha az yaratıcı bireylerle karşılaştırıldığında, zekâ 

seviyeleri ya da akademik başarıları açısından bir üstünlük göstermedikleri 

görülmektedir (Yontar, 1993). 

Yaratıcı kişilerin kendilerine ve topluma faydalarının ise çevrelerindeki 

insanlardan çok daha fazla olduğu görülmektedir (Özden, 2000).  

Yaratıcı bireylerde çevrelerinde insanlardan oldukça farklı kişilik özelliklerine 

sahip oldukları düşünülmektedir. Yaratıcı bireyin çevresindeki her şeye karşı olan 

merak ve ilgisi, gözlem gücü ve eleştiren yapısı, bilgi boşluklarının yakalanmasında 

gösterdiği dikkat, yaratıcı bireylerin özelliklerinden sadece birkaçını tanımlamakta 

olduğu söylenebilir (Aslan, 1994).  
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Torrance (1974), yaratıcılığa ilişkin oluşturduğu kişilik özelliklerini, birbirine zıt 

çelişkili nitelemelerle, uçlarda gezinen sıfatlardan oluşmaktadır. Bu durum da 

yaratıcılığın doğasına ilişkin bilinen verileri desteklemektedir (Akt. Sungur1997).  

1. Düzensizliğe, karışıklığa tolerans 

2. Serüvenci (adventourus) 

3. Güçlü sevecenlik (Strong affection) 

4. Özgeci (altruistic) 

5. Başkalarının farkında 

6. Sürekli herhangi bir şeyle meşgul  

7. Karışıklığa, düzensizliğe ilgi 

8. Gizemi olana ilgi 

9. Güç işere el atma 

10. Dış dünyaya karşı çekingen 

11. Yapıcı eleştiride bulunan 

12. Cesaretli 

13. Bilinçli ve köklü kurallara bağlılık 

14. Görgü kurallarına uymayan 

15. Sağlık kurallarına uymayan 

16. Mükemmelliğe karşı istek 

17. Kararlı 

18. Farklı değer hiyerarşisine sahip 

19. Gayrimemnun 

20. Aşırı düzenlemeden rahatsız olan 

21. Başat (dominant) (Güç anlamında değil) 

22. Coşkulu 

23. Coşkusal duyarlık 

24. Enerjik 

25. Hata bulan 

26. “Farklı” diye tanınmaktan korkmayan 

27. Güzelin, iyinin, alışılmışın dışında olduğunu bilen 

28. Meraklı 

29. Kendi kendine yeten 

30. Yalnızlığı seven 
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31. Değer yargılarında bağımsız 

32. Düşüncelerinde bağımsız 

33. Bireysel  

34. Sezgili 

35. Çalışkan 

36. İçe yönelimli 

37. Alışılmamış uğraşlara vaktini geçiren 

38. İş yeteneği eksik 

39. Hata yapan 

40. Çok az canı sıkılan 

41. Uyumsuz (Nonconforning) 

42. Düşmanca ya da olumsuz tavırlardan bağımsız 

43. Popüler olmayan 

44. Garip alışkanlıkları olan 

45. Ayak direyen 

46. Herhangi bir sorunla sürekli kaygılı 

47. Karmaşık fikirleri tercih eden 

48. Soru soran 

49. Köktenci (Radikal) 

50. Dış uyaranlara açık 

51. Başkalarının düşüncelerine açık 

52. Çok az gerileyen 

53. İçgüdülerinde kontrolü reddeden 

54. Duygularını bastıramayan 

55. Az konuşan 

56. Amaca giden yolda kesin kararlı 

57. Denemeler geliştiren, özgür savları olan 

58. Başlatıcı 

59. Kendi kendinin farkında 

60. Kendine güvenli 

61. Kendine yeterli 

62. Kader duygusuna sahip 

63. Mizah duygusuna sahip 
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64. Güzelliğe duyarlı 

65. Güç, statü ve makamdan uzak duran 

66. İçten davranabilen 

67. Ayrıntılarla ilgilenmeyen (Divergence) 

68. Düşüncelerle oynayan (Speculative) 

69. Karşı fikirler ileri sürmede yetenekli 

70. Uzak amaçlara sahip 

71. Dik kafalı 

72. Değişken mizaçlı 

73. Kolay ikna olmayan 

74. Yumuşak coşkuları olan 

75. Utangaç 

76. Her alanda kendini yetiştirmiş 

77. Güç ve statüye değer vermeyen 

78. Bazen ilkel, kültürsüz 

79. Sade, duygusal 

80. Hiçbir şeyi kendisine tanıtıldığı gibi kabul etmeyen  

81. Görsel algısı güçlü 

82. Çeşitliliğe değer veren 

83. Riske girmeye istekli 

84. Bazen kendi dünyasına çekilmiş sessiz, sakin. 

Yaratıcı bireyin kişilik özellikleri ile ilgili 1968 yıllarında Stein tarafından da 

sistemli bir şekilde bazı nitelikler açıklanmıştır (Yavuz, 1989). 

Stein’e göre yaratıcı bireyler, 

1. Başarılıdır. Yaratıcı insanın başarısı, yalnız hayale dönük değil, gerçeğe de 

bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

2. Meraklıdır. 

3. Kendini gerçekleştirme gereksinimi içerisindedir. Baskın, kendi kendine yeterli 

ve bazen saldırgandır. 

4. Önderdir, kişisel girişimlerde bulunur. 

5. Daha az geleneklere bağlı ve umursamazdır. 

6. Güdülerinde süreklilik, iş yapma yeteneği ve sevgilisi vardır. 

7. Sabırlıdır. 
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8. Yüksek üretim gücüne ve bir işi tamamlama yetisine sahiptir. 

9. Bağımsız ve özerktir. 

10. Yapıcı ve eleştirici olduğundan mutsuz ve tatmin edilmemiştir. 

11. Bilgisi geniş, çeşitli ilgi odakları olan, çok yönlü bir kişidir. 

12. Duygu ve heyecanlara açıktır, canlı ve coşkuludur. Ona göre duygu, 

düşünmeden daha önemlidir. 

13. Yargıları ve eğilimleri estetiğe doğru kaymaktadır. 

14. Ekonomik değerlere önem vermez. 

15.İnanlar arasındaki ilişkilerle pek fazla ilgilenmez, içe dönük olduğu için sosyal 

değerler kendisini etkilemez. Sosyal toplantılara ve ilişkilere düşkün değildir. 

16. “Kadınımsı” ilgiler olarak tanımlanan konularda daha özgür deyimler 

kullanırken, erkekçe saldırganlıktan yoksundur. 

17. Duygusal yönden durulmamıştır, bununla birlikte istikrarsızlığını etkili 

biçimde kullanabilir. 

18. Kendini yaratıcı olarak görür. 

19. Empati geliştirmiş ve önsezilidir. 

20. Kendini daha az eleştirir, olumsuz ve alçaltıcı sıfatlar kullanma eğilimi yoktur. 

21. Diğer kişileri etkileyebilmektedir. 

 

Yaratıcık potansiyeline sahip kişiler; tabulara uyma zorunluluğu hissetmeyen, 

eksiklikleri görebilecek kadar dikkatli, sorunların kaynağını bulacak kadar zeki, 

sorunlara çözüm getirebilecek kadar bilgili ve tecrübeli bireyler olarak da 

tanımlanmaktadırlar (Sungur, 1997).  

Birçok araştırma sonucunda, yaratıcı bireyin kişilik özellikleri olarak belirtilen bu 

özelliklerin tek bir kişide bulunmasının imkânsızlığından da bahsedilirken, yaratıcı 

bireylerin bu özelliklerin birçoğunu taşımakla birlikte; kısıtlamalar, engellemeler ve 

baskılamalar ile bunları ortaya çıkaramadıkları da ifade edilmektedir(Uzunçarşılı ve 

Cengizhan,1999). 

Çeşitli araştırmacıların belirlediği değişik kişilik özellikleri araştırmalarda da 

görülmektedir. Söz gelimi Guilford, yaratıcı bir kişide en önemli özelliklerden birinin, 

öğrenmeye hazır olma durumu olduğunu belirtmekte ve bu özelliğe 

 Dilde, yani sözcük kullanmada 

 Çağrışımlarda, 
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 Düşünsel alanda, 

 Anlatımda akıcılık özelliğini de özellikle eklemektedir. 

Düşüncede esneklik ve özgünlük, sorunlara karşı duyarlılık gibi olgularla birlikte 

Guilford, yakınsak ve ıraksak düşünme becerilerinden de bahsetmekte, yaratıcılıkta 

ıraksak düşünmenin çok önemli rol aldığını da aktarmaktadır. 

Barron ise yaratıcı bir kişinin, karmaşıklığı tercih ettiğini, yargılarında bağımsız, 

kendine güvenli, oldukça başat (dominant), kişiliğe sahip olup, baskı ve 

sınırlandırmalara karşı çıkan kişilik yapısında olduğu da söylenmektedir. 

Baron ve başka araştırmacıların değerlendirmesine göre, yaratıcı olan kişiler, 

yaratıcı olmayanlara göre daha çok iletişim kurma gereksinimi duyarlar. Merak ve 

bilme dürtüsü ile başlayan, dış dünyaya açık, her türlü iletişime hazır olma durumu ile 

bireyin içsel özgürlüğü, bağımsızca, ait olduğu kümeye bağımlı olmadan düşünebilme, 

yeni düşüncelere açık olma, yapıcı eleştiren özellik gösterme, sorunlara çözüm üretme 

şeklinde açıklanabilecek yaratıcı kişilik özelliği tanımı yapılabilir. Bu özelliklerin yanı 

sıra belli bir zeka düzeyine sahip olma, etik değerlere saygılı, gerektiğinde ve uygun 

düşecekse gelenek ve göreneklere karşı çıkma, belli kurallar içinde özgür olma, meraklı, 

sabırlı, gizemli olana ilgili özellikleri de eklenebilmektedir (San, 2008).  

2.6. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YARATICILIĞIN GELİŞİMİ 

Yaratıcılık bir süreçtir ve eğitimle geliştirilebilen bir yetenektir (Çellek, 2005). Bu 

yeteneği geliştirmek için öncelikle çocukların duyularını eğitmek gerekmektedir 

(Kamaraj ve Aktan, 1998).  

Yaratıcılık özgür düşünme, var olan her şeye bilinen anlamı dışında anlam 

yükleyebilme, çerçevelerin dışına çıkabilme yani çocuk kalabilmeyi başarmaktır. 

Yaratıcılığı bir süreç olarak ele aldığımızda ise, kişiler arası ya da içsel süreçlerin 

orijinal, yüksek kaliteli ve anlam ifade eden ürünlere dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Yaratıcılık, okul öncesi dönem çocuklarının eğitiminde özellikle üzerinde durmamız 

gereken süreçlerden birisini oluşturmaktadır (Bencuya, 2006). 

Okul öncesi dönem çocuklarında yaratıcılığın belirtileri, bilinçaltı ve bilinç üstü 

birikimlerin çatışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıntılara dikkat 

çekmek, farklılıklara duyarlı olmak, çocuklardaki analiz yeteneğini ortaya 

çıkarmaktadır. İncelemeler ve araştırmalar göstermiştir ki çocuklarda yaratıcılık, onların 

psikolojik farklılıklarını, yaşamlarındaki deney-gözlem olanaklarını, çalışma güçlerini 
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ve tüm yeteneklerini uygun biçimde geliştirir. Yaratıcılığın her çocukta aynı tabloyu 

göstererek geliştiğini varsaymakta olanak dışıdır. Çünkü çocukların psikolojik yapısı 

birbirinden farklılık göstermektedir (Aydın, 1997).  

Yaratıcılığın gelişimi, çocukların diğer gelişim alanlarından oldukça farklıdır. Bu 

yüzden ana-baba ve eğitimcilerin, çocukların yaş düzeylerine göre gösterdikleri yaratıcı 

süreç özelliklerini bilmeleri gereklidir. Çocukların özelliklerini bilen ana-baba ve 

eğitimciler onları daha iyi anlarlar, ilişki kurarlar ve daha iyi eğitim verirler. Fakat 

burada unutulmaması gereken nokta her çocuğun yaratıcılığının kendine özgü olduğu ve 

kendi özellikleri içinde onun yaratıcılık gelişiminin değerlendirilmesinin gerektiğidir 

(Ömeroglu, 1990).  

Yaratıcılık hayatın ilk yıllarında çocuğun oyununda özellikle annenin bebeği ile 

oynadığı oyunlar esnasında kendini gösterir. Yaratıcı davranışların ortaya çıkıp 

gelişmesinde ise en büyük rolü bebeğin anne veya yerini tutan kişiyle olan ilişkisi 

önemli bir faktördür (Ömeroglu ve Turla, 2001).  

Çocuğun daha nesnel bir şey ortaya koyamadığı bebeklik döneminde yani 

konuşmadan önce bebekler havada elleriyle kollarıyla şekiller çizerek, sevincini, 

açlığını, herhangi bir duygusal durumunu anlatmaya çalışırlar. Bu ilk ritmik ve 

devinimsem ifadeler çocuğun belki de içgüdü dilinin betimleyici birer ifadesi 

olabilmektedir (Mangır ve Aral,1992).  

 

2.6.1. 0-2 Yaşta Yaratıcılığın Gelişimi 

Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri, bazı 

mimikleri ve daha sonra da bazı değerleri taklit ederler. Böylece çocuğun taklit 

repertuarı zamanla gelişmeye başlar. Oyunlarında yetişkinlerin konuşma tarzlarını, 

davranışlarını, mimiklerini model almaya başlarlar. Çocuk çevresindeki kişileri taklit 

ederken, kendi dünyasını ve hayal gücünü geliştirerek; çevreden gördüklerini kendi 

yaratıcılığı ile kullanarak çevreye vermeye başlamaktadır (Pala,1999).  

Ligon'a göre çocuğun hayal gücü ilk yılda gelişmeye başlar. Çocuk bu dönemde 

nesnelerin isimlerini sorar, yeni sesler ve ritimler oluşturur, bir şey yarattığı zaman onu 

bitirmeden önce isimlendirmez, iki yasındayken günlük rutin isleri önceden tahmin 

eder. Dokunma, tatma ve görme yoluyla her şeyi denemeye hevesli ve çok meraklıdır. 

Ancak merakını kendine özgü yollarla ifade eder. Bu dönemde yaratıcılığın gelişimi pek 

çok yollarla uyarılabilir. Hayal gücü, basit oyunlar, büyük bloklar ve dolgu 



36 

 

 

oyuncaklarla yaratıcı gelişim harekete geçirilebilir. Bu dönemde ana-babaların 

çocuklarıyla basit sözel oyunlar oynamaları ve çocuklarının kendi yarattıkları şeylere 

verdikleri isimleri soru sormadan kabul etmeleri önerilmektedir. Yine kelimelerin anlam 

kazandığı bu dönemde çocuklarına kelime öğretmeye çalışmaktan çok, kelimelerle ilgili 

şarkılar söylenebilir (Ömeroglu ve Turla, 2001). 

 

2.6.2. 2-4 Yasta Yaratıcılığın Gelişimi 

İki dört yaş arasında çocuk, dünyayı yaşadığı olayların sözel ve imgelemsel 

oyunların tekrarı aracılığıyla öğrenir. Doğanın harikaları karşısında heyecanlanır fakat 

dikkat süresi oldukça kısadır ve yönlendirilmediği takdirde, darmadağınık bir şekilde 

etkinlikler yapar. Bağımsızlık duygusu ve kendisi için bir şeyler yapma isteği gelişmeye 

başladığı bu dönemde kendi yetenekleri de gelişmektedir. Çevresine olan ilgisi devam 

eder ve böylece çevreyi kendine özgü yollarla keşfeder. Dünyasını keşfettiği gibi, o 

dünya ile baş etmeyi de öğrenir. Fakat korku verici deneyimlerin yaşanması, yeni 

öğrendiklerine olan güvenini sarsabilir, engellemeye öfke ile tepki verme eğilimindedir 

(Öncü, 1989).  

Uyku zamanları dışında çevresini dokunarak, koklayarak, duyarak, görerek, 

tadarak anlamaya ve tanımaya çalışır (Barasch, 1997).  

İki dört yaş arasında olan çocuğun kelime hazinesi hızla gelişmekte, denetimsiz 

hareketlerden dengeli fiziksel güce ve imgeleme gücüne dayanan etkinliklere geçiş 

yaptığı da görülmektedir (Aral, 1992).  

Ligon iki-dört yaşlarında oyuncakların yaratıcılığın gelişimindeki önemini 

vurgulamış,  blokların veya bir hamur topağının imgelem gücünü oyuncaklardan daha 

çok harekete geçirebileceğini belirtmiştir. Yetişkinlerin bu yaştaki çocuklarla 

tomurcuklanan çiçekleri, büyüyen fideleri, doğayı birlikte gözlemlemelerinin yararlı 

olduğunu ileri sürmüştür. Ana-babalar çocuğu çeşitli işleri kendi başına yapmaya teşvik 

etmeli, çocuğa keşfetme özgürlüğü vermeli ve aynı zamanda da onu yeni deyimlere 

hazırlamalıdırlar. Çocuk bir işi can sıkacak kadar yavaş yaptığında ya da 

tamamlanamadığında ana-babaların sabırlı olması gerekmektedir. Yetişkinler, çocuğun 

keşfettiği ve yarattığı şeylerden memnun oldukça, onun dürtülerini de teşvik ederler 

(Öncü, 1989).  

Kültürel sembolleri öğrendikleri bu dönemde çocuğun kelime hazinesi süratle 

gelişmektedir. Çocuk çevresindeki nesneleri cinslerine göre tanımaya başladığında ve 
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nesnelerle içli dışlı olduktan sonra yaratıcılık ortaya çıkmaya başlamaktadır. İki-dört 

yaşlar arasında, denetimsiz hareketlerden dengeli fiziksel güce ve imgeleme gücüne 

dayanan etkinliğe geçiş de olmaktadır (Mangır ve Aral, 1992). 

 

2.6.3. 4-6 Yaşta Yaratıcılığın Gelişimi 

Ligon ve arkadaşları, 4-6 yaş arasındaki çocukların iyi bir imgelem gücü 

olduğunu vurgularmışlardır (Öncü, 1989).  

Dört-altı yaşlar arasındaki çocuklar ilk kez planlama becerilerini öğrenmeye 

başlarlar ve önceden bildiği oyun ve işleri planlamaktan hoşlanırlar. Taklide dayanan 

oyunlarda, yetişkin rollerini deneyerek öğrenirler. Merakı sayesinde doğruyu ve yanlışı 

öğrenir, ilişkilerin nedenlerini anlamasa bile olaylar arasında ilişki kurar, hayali oyunda 

pek çok rolleri denerlerken de diğer insanların duygularını tanımaya başlarlar. Böylece 

kendi hareketlerinin başkalarını nasıl etkileyeceğini düşünebilme yetisini kazanabilirler. 

Bu dönemde sözcük oyunlarıyla yeni deneyimler, yaratıcı sanatlar yoluyla da kendine 

güven gelişebilir. Çocukların yarattıkları ürünler yetişkin standartlarıyla 

karşılaştırılmamalıdır (Ömeroglu ve Turla, 2001).  

Bu dönemde çocuk kendi yetenekleri ile kendi kişiliğini yaratmaya ve daha 

önceleri kendisini başkalarından farklı görmezken, bu yaşlarda kendisini ayrı bir kişi 

olarak görmeye de başlamaktadır (Aral, 1992).  

Dört- altı yaş arası dönemde olan çocuk bir sanatçı gibi yaratıcı olup kültürel 

sembollerle oynamaktan da zevk almaktadır. Kültürel sembolleri başkalarından gördüğü 

şekilde değil, kendi düşündüğü ve hissettiği biçimde formüle etmektedir. Çocuk 

hikâyeler yaratmakta, resimler çizmekte ve çeşitli yaşam biçimlerini dramatize 

etmektedir. Bu dönemde çocuk kendi yetenekleri ile kendi kişiliğini yaratmaya ve daha 

önceleri kendini başkalarından farklı görmezken, bu yaslarda kendini ayrı bir kişi, 

başkalarını da ayrı kişiler olarak görmeye başlamaktadır. Başkalarının söylediklerini ve 

yaptıklarını dikkate almakta, kendi planlarını, korkularını, ihtiyaç ve ümitlerini 

tartışmaktadır. Bu dönemi bir sonraki dönemden ayıran en önemli özelliklerden biri 

düzenleme anlayışının ve biliş öncesiyle üretici süreçlerin tam yerleşmemiş, oturmamış 

ve sistemleşmemiş durumda olmasıdır. Çocukta tanıma, seçme, bağlantı kurma, 

oranlama ve anlam çıkarma yetenekleri hala tam gelişmemiştir (Mangır ve Aral, 1992).  
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2.7. ÇOCUKLARDA YARATICILIK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

2.7.1.Zeka 

Yaratıcılık ve zeka kavramlarının çoğu kez karıştırıldığı görülmektedir. Oysaki bu 

iki kavram birbirinden oldukça farklıdır (Harmanlı, 2002).  

Yaratıcılıkla zekâ arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar doğrudan ve kesin 

sonuçlar elde edememişlerdir. Araştırmacılar yüksek düzeyde zekânın, yüksek düzeyde 

yaratıcılığı ifade etmediğini, zeka ile yaratıcılık arasında çok yüksek bir korelâsyonun 

olmadığını belirtmişlerdir. Yaratıcılık ve zekâ birbirinden ayrı yetenekler olmasına 

rağmen daha zeki bir bireyin daha yaratıcı birey anlamına gelmediğini belirtmek de 

gerekmektedir (Sungur, 1997).  

Yapılan araştırmalar yaratıcılık için belirli bir zeka düzeyi gerekliliğini ortaya 

çıkarmış olsa da, günümüzde belirli bir alanda yüksek bir yaratma düzeyinin, yüksek bir 

zeka düzeyine tekabül etmesi zorunluluğu yoktur. Çok yüksek bir zeka düzeyi, aynı 

derecede yüksek bir yaratıcılığı içermemektedir (San, 1977).  

Roe’nun sanatçı ve bilim adamlarının biyografisi üzerinde yaptığı çalışmaları 

yorumlayan Guilford’ da yaratıcılık ve zeka için çok fazla ayırıcı bir özellik 

bulunmadığını, yaratıcı insanların 

1. Çok çalışmaya eğilimli, 

2. Uzun saatler boyu çalışabilen 

3.Bu çalışmaların kaynağını aldığı genel bir motivasyona sahip insanlar olduğunu 

belirtmektedir (Sungur, 1997). 

Yaratıcılık ve zeka birbirinden ayrı yetenekler olmasına rağmen, yapılan 

araştırmalarda yaratıcılık için belli bir düzeyde zekanın gerekliliği de öne sürülmektedir.  

Getzels ve Jackson yaratıcılığın zeka ile doğru orantılı olduğunu, zeka düzeyi 

yükseldikçe çocukların yaratıcı aktivitelerde daha başarılı olduklarını, bu çocukların 

espirili ve şakacı olduklarını da belirtmişlerdir. Wallach ve Kogan ise zeka ve yaratıcılık 

arasında olumlu bir ilişki olduğunu ifade etmişler, çocukları zeka ve yaratıcılık 

yönünden gruplara ayırmışlardır: 

Üstün Yaratıcılık-Üstün Zeka: Bu çocukların kendini denetleme ve rahat bir 

şekilde davranmada diğer gruplardan daha ileri oldukları, yani kendilerini daha iyi 
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kontrol edebildikleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara uyan davranışlarda 

bulundukları gözlenmiştir. 

Düşük Yaratıcılık-Düşük Zeka: Bu gruba genel olarak şaşkın ve kendilerine 

güveni az olan çocuklar girmektedir. Bu duruma giren çocuklar kendilerini bazen sosyal 

aktivitelerle oyaladıkları gibi pasif konumda da bulunabilirler. Yine bu gruptaki 

çocuklarda bazen psiko-somatik semptomlar görüldüğü de ifade edilmiştir.  

Düşük Yaratıcılık-Yüksek Zeka: Enerjilerini akademik çalışmaya yönelten bu 

çocuklar, sakin ve içe kapanık olma eğilimlerinden dolayı, akran gruplarıyla ilişki 

kurmada güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir. Karşılaştıkları sosyal problemlerden 

veya rahatsız oldukları durumlardan sürekli kaçarak, kendilerini akademik çalışmalara 

kilitlediklerini söylemek mümkündür. 

Üstün Yaratıcılık-Düşük Zeka: Bu çocukların güven duygusundan yoksun, 

endişeli ve tedbirli olma eğiliminde oldukları izlenmiştir. Yas gruplarıyla ilişkilerinin az 

olduğu, ortamı sık sık bozdukları, akademik başarılarda yetersiz oldukları gözlenmiştir 

(Gürsoy, 2001).  

Zekanın yaratıcılıkla tek başına belirleyici bir değişken olarak düşünülmemesine 

ilişkin görüşün geçerli olduğu görülmektedir. Üstün zekaya sahip kişilerin yaratıcı bir 

kimliğe sahip üstün yapıtlar üretebileceği savı veya tam tersinin doğru olmadığını 

savunan sanat eğitimcileri ve psikologların görüşlerinde anlamlı bir ilişki yoktur. 

Burada üstün zekaya sahip bireyin yaratıcı bir kimliğe sahip olabildiği gibi, zeka düzeyi 

çok yüksek olmayan bireylerin de yaratıcı olabileceğine ilişkin örnekler oldukça 

fazladır. Ancak yaratıcılık için orta düzeyde bir zekanın olması yaratıcı davranış ve 

etkinliklerdeki tutarlılığın bir göstergesi olabilmektedir (Artut, 2002).  

Guilford’a göre beş zihinsel işlem sınıfı yaratıcılıkta önemli rol oynamaktadır. 

Bunlar; biliş, bellek, değerleme, yakınsak (convergent) düşünme ve ıraksak (divergent) 

düşünmedir. Zekanın bir yanı kazanılmış bilgileri, belleği kapsamakta, bunların verileri 

yakınsak ve ıraksak düşünme tarafından da işlenmektedir (San, 1977).  

Yakınsak düşünme kelime anlamı ile birbirine yaklaştırmak, yakınlaştırmak 

anlamına gelmektedir. Makul cevaplar düşüncenin temelini oluşturur. Var olan bir 

kuyuyu daha da derinleştirmek için, aynı yeri kazma örneği yakınsak düşünceyi 

anlatmak için kullanılabilmektedir (Isenberg ve Jalango, 1997). 

Yakınsak düşünme beklenen, belirli yanıtlara yönelmiştir. Bu düşünüş şekli 

verimli olabilir,  ancak yaratıcılığın dayandığı ıraksak düşünmedir. Yakınsak düşünme 
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düşünceleri doğru yanıtların belirlenmesi doğrultusunda odaklaştırır. Iraksak düşünme 

ise düşünceleri pek çok nesnel doğru yanıtı olan ya da belki hiç olmayan sorulara pek 

çok olası çözümler doğrultusunda yaymayı ya da uzaklaştırmayı sağlar. Iraksak düşünce 

mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretebilme yeteneğidir. Iraksak düşünenler 

genellikle tek başına çalışmayı, zorluklarla mücadele etmeyi, görülmemiş araştırmalar 

yapmayı tercih ederler. Aileler ve öğretmenler ıraksak düşünen çocukların soruları 

karşısında çoğu zaman yeterli cevap bulmada da zorlanmaktadırlar (Torrance, 1965). 

Iraksak düşünme bir kuyu içinde farklı yerlerin kazılması ya da bir öğretmenin 

kendi kitaplarını yazmaları ve resimlendirmeleri için çocuklara cesaret vermesi şeklinde 

örneklendirilebilmektedir (Isenberg ve Jalango, 1997). 

Guildford ise ıraksak düşünceyi mevcut bilgileri kullanarak genele gitme olarak 

yorumlamıştır. Yenilik, orijinallik, alışılmamış sentezler burada mevcut görülmektedir 

(Torrance, 1965 ). 

Okul çağına ulaşıncaya kadar çocukların ıraksak düşünmesi genellikle 

ödüllendirilmektedir. Ancak okula gitme ve toplumsallaşma süreçleri başladığında düş 

gücü ve icat etme çoğu zaman pratik, kestirilebilir ve doğru olma uğruna 

engellenmektedir. Oysaki yaratıcılığın kaynağı ıraksak düşünme olarak açıklanmaktadır 

(Gartenhaus, 1997).  

 

2.7.2.Kalıtım ve Çevre 

Yaratıcılık, doğuştan gelen bir özellik olarak düşünüldüğü için kalıtım, kişinin 

yetenek, yaratıcı düşünce ve üretken olmasında önemli rol oynar. Ayrıca insanların 

birbirine benzeyen ve benzemeyen özellikleri de kalıtım sonucu ortaya çıkmaktadır 

(Aydın, 1997).  

Kalıtım sadece ana babaya benzerlik şeklinde düşünülmemelidir. Çocuk anne 

baba dışında, soyundaki birçok kişiden farklı özellikler taşıyabilir yani birçok nitelikleri 

soya çekimden ileri gelebilmektedir (Pala, 1999). 

İnsanın yetenekleri ve davranışları üzerinde çevrenin de büyük rolü 

bulunmaktadır. Çevre kavramı, insan davranışlarını etkileyen ve genetik olmayan bütün 

etmenleri içine almaktadır. İklim, arazi, coğrafya koşulları, toplumsal koşullar 

insanların karakter ve mizacına yön vermektedir(Gürsoy, 2001). 

Torrance kültürler arası çalışmalarında yaratıcılığın kültürden kültüre de 

değişiklik gösterdiğini,  yaratıcılığa ilişkin tutum ve gereksinimlerin de farklı olduğunu 
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görmüştür. Bu durumu her kültürün meraka ve yaratıcılığa olan gereksinime karşı olan 

tutumunun farklılığı olarak açıklanmaktadır (Torrance ve Myers, 1970; Aral, 1992; 

Sungur, 1997). 

 

2.7.3.Cinsiyet 

Cinsiyet ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi konu alan araştırmalar, kullandıkları 

testlere, örneklem ve araştırma desenlerine göre farklı sonuçları karşımıza 

çıkarmaktadırlar (Harmanlı, 2002). 

Bir Amerikan firmasında yapılan çalışmada kadınların %25’i erkeklerden daha 

yaratıcı oldukları bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise Peterson fikir akıcılığında, 32 

lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada kızların %40’ının daha fazla yaratıcı 

olduğunu ortaya koymuştur. Halen önemli ölçüde kültürel değişkenlere bağımlı olan 

cinsiyet değişkeni üzerinde tartışmalar süre gelmektedir. Ancak, araştırmalar yüksek 

düzeyde yaratıcı bireylerin karşıt cins rollerini daha kolay kabul edebildiklerini de 

ortaya koymaktadır (Sungur, 1997). 

Türk kültüründe yaratıcı düşünceyle ilgili ilk çalışma, 1974-1975 yılları arasında 

Samurçay tarafından, lise öğrencilerine Meunier’in yaratıcılık testi uygulanmıştır. 

Toplam altmış öğrencinin yer aldığı araştırma sonucunda edebiyat bölümündeki kız 

öğrencilerin yaratıcılık puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Öztunç, 1999)  

Dunn ve Herwing (1992), okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 3-5 

yaşlarındaki 34 çocuk üzerinde yaptıkları araştırma ile cinsiyet ve yaratıcı düşünce 

arasına anlamlı bir ilişki olmadığını sonucuna ulaşmışlardır (Öztunç, 1999).  

Ravenna Helson, araştırmasında kadınlarda yaratıcılığı eleştirmiş ve cinsler arası 

farklılaşmaları çalışma koşullarına bağlamıştır. Ona göre yaratıcı erkekler daha hırslı ve 

iddialı, kadınlar ise uğraşlarında daha içe dönük ve tasarlayıcıdır (Yavuzer, 1996). 

 

2.7.4.Sosyo-Ekonomik Düzey 

Üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklar alt sosyo-ekonomik düzeydeki çocuklara 

oranla yaratıcılık konusunda daha avantajlı oldukları ileri sürülmektedir. Üst sosyo-

ekonomik düzeydeki ailelerin genelde kültürel seviyeleri de yüksek olduğu için çocuk 

eğitiminde daha bilinçli ve demokratik olmaktadırlar. Demokratik bir tutum ve eğitim 

çocuğun yaratıcılığının ortaya çıkarılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan da 
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önemlisi, çevresi çocuğa yaratıcılık için gerekli malzemeyi sağlamak ve bilgi 

kazandırmak için fırsat sunduğu düşünülmektedir (Gürsoy, 2001).  

Akdoğan (1992) yaptığı araştırmada alt sosyo –ekonomik düzeyden gelen 

çocukların yaratıcılık puanlarının, üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların 

puanlarına göre daha düşük olduğunu saptamıştır. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerin kültürel ve eğitim seviyelerinin yüksek olması ve daha bilinçli bir tutum 

sergilemeleri çocuğun yaratıcılığını olumlu yönde etkilemektedir. Aslan vd (1997)’nin 

yaptıkları araştırmada ise altı yaş grubundaki çocukların anne ve babalarının eğitim 

düzeyleri yükseldikçe, çocukların şekilsel yaratıcılık puanlarında da anlamlı düzeyde 

farklılık olduğu saptanmıştır.  

 

2.7.5.Doğum Sırası 

Bazı araştırmalar çocukların yaratıcılık düzeylerinde doğum sırasının da etkili 

olduğunu söylemektedir. Tek çocuklar, son çocuklar ve ortanca çocukların ilk doğan 

çocuktan daha yaratıcı olduğu araştırmalarda görülebilmektedir. Ailelerin ilk doğan 

çocuğa sonra doğan çocuklardan daha fazla baskı uygulamaları sonucunda bu 

çocukların yaratıcılığının ortaya çıkartılması oldukça güç olduğu düşünülmektedir. Tek 

çocuklar üzerinde ise genelde kardeşlere sahip olan çocuklara uygulanan ebeveyn 

baskısı daha az olmakta, aynı zamanda yaratıcılığın bireysel bir şekilde gelişmesi için 

fırsat tanındığı söylenebilmektedir (Aral, 1990; Bozoklu, 1994; Gürsoy, 2001).  

 

2.7.6.Aile 

Çocuğun yaratıcılığının ve bilişsel potansiyelinin beslendiği ortam ilk çocukluk 

çevresidir. Bu çevre içinde aile, çocukların ve yetişkinlerin sürekli etkileşimde 

bulundukları bir birimdir. Çocuğun her gelişim alanında olduğu gibi, yaratıcı tutum ve 

davranışların kazanılmasında da anne-babanın rolü büyüktür (Pala, 1999).  

Ailede yaratıcılık için en etkili ortam güvenli, özgür, rahat ve demokratik 

ortamlardır. Bu çocuğa özgüven kazandırmaktadır. Ailenin çocuğa karşı eleştirel, 

baskıcı tutumları yaratıcılığı engelleyici bir durumdur. Ailede çocuğun duygularının 

ifade edilmesine olanak verilmesi, ona sorumluluklar verilmesi, kabul edilmesi 

yaratıcılık açısından büyük önem taşımaktadır (Harmanlı, 2002). 

Başka bir şekilde ifade etmek istediğimiz de, çocukların yaratıcılığının 

gelişiminde ev ortamı da etkili olmaktadır. Çocuklarının yaratıcı olmalarını isteyen anne 
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ve babalar çocuklarının düşünme ve etkinliklerinde bağımsız olmalarını sağlamalıdır. 

Yaratıcı örnekler vermeli, düşünme, hayal kurma için fırsatlar hazırlamalı, fikirlerini 

şekillendirmeleri için cesaretlendirmeli, çocuğun yapıtlarına saygı duymalı ve bunu 

çocuklarına hissettirmelidirler (Mangır ve Aral, 1992). 

Ailelerin çocuklarına yapılandırılmamış materyaller, oyuncaklar sunmaları, farklı 

hikayeler anlatmaları için onları cesaretlendirmeleri, ilgilerini çeken konularda sorular 

sormaları için fırsatlar yaratmaları, artık malzemelerle çalışmaları için de ortam 

hazırlamaları, çocukların yaratıcılıklarını güçlendireceği de söylenebilmektedir (Kemple 

ve Nissenberg, 2000).  

 

2.8.YARATICILIK İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

Harrington (1983) okul öncesi dönemde bulunan dört-beş yaş grubundaki yetmiş 

beş çocuk ile ıraksak düşünceyi ölçen bir test ve zeka testleri çalışmış ve bu araştırmada 

erken çocukluk döneminde ıraksak düşüncenin adölasan döneminde yaratıcılık 

potansiyelini nasıl etkilediğini görmeyi hedeflemiştir. Okul öncesinde yapılan ilk 

uygulama, çocuk adölesen dönemine geldiğinde tekrar edilmiştir. Araştırma sonucunda 

adölesen dönemindeki yaratıcılık düzeyleri ile erken çocukluk dönemindeki ıraksak 

düşünce puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Lichtenwalner ve arkadaşları (1969) okulöncesi çocukların yaratıcılık puanları ile 

doğum sırası arasındaki ilişkiyi belirlemek için atmış sekiz çocukla bir araştırma 

yapmıştır. Bu çocukların otuzu ilk doğan veya tek olan çocuklardan, otuz sekizi sonra 

doğan çocuklardan meydana gelmiştir. Çocukların yaratıcılığı Starkweather tarafından 

geliştirilen obje tanımlama yaratıcılık testiyle ölçülmüştür. Araştırma sonucunda ilk 

doğan veya tek olan çocukların, sonra doğanlara göre daha fazla yaratıcı oldukları 

görülmüştür. 

Amabile ve Gitomer (1984) anaokuluna devam eden iki-altı yaş arasında olan 

çocukların yaptıkları çalışmalarda kullanacakları malzemeyi seçme fırsatının 

verilmesinin yaratıcılıkta etkili olup olmadığını incelemişlerdir. Çocuklar iki gruba 

ayrılmışlar ve birinci gruptaki çocuklardan kullanacakları malzemeyi kendilerinin 

seçmeleri istenmiştir. İkinci grupta bulunan çocukların kullanacakları materyaller ise 

öğretmenleri tarafından seçilmiştir. Sonuçta çalışma malzemelerini seçen çocukların 

yaratıcılık düzeylerinin diğer gruptaki çocuklarınkinden önemli derecede yüksek olduğu 

görülmüştür. 
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Kovac (1985) anaokulu çocuklarında yaratıcılıkla zekâ arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çocukların yaratıcılığı “Torrance Yaratıcı Düsünme Testi”yle, zekâları ise 

“Peabody Resimli Alıcı Dil Testi”yle saptanmıştır. Sonuçta zekâ ve yaratıcılık 

puanlarının farklı olduğu ve ıraksak “Covergert” düşünmenin büyük deneklerde daha 

uygun olduğu görülmüştür. 

Hennessey ve Amabile (1990), çocuğun sözel yaratıcılığını değerlendirmek 

amacıyla yaptıkları araştırmada yaşları 5–10 arasında değişen 115 çocuğa siyah beyaz 

bir resim göstererek onlardan hikâye anlatmalarını istemişlerdir. Değerlendirmeler 

sonucunda, yaratıcılığı geliştirmede hikâye anlatma metodunun başarılı olduğunu 

bulmuşlar ve yaratıcılık ve yaş değerleri arasında hiçbir ilişkinin olmadığını 

saptamışlardır. 

Kemple ve Nissenberg (2000), araştırmalarında ailesel faktörlerin yaratıcılık 

üzerine etkisine yer vermişler ve ailenin çocuğu reddetmesinin ve çocuk üzerinde baskı 

oluşturmasının çocuğun yaratıcılığını olumsuz etkilediğini, bu konuda öğretmenlerin 

ailelere evde yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda yardımcı olmaları gerektiğini 

vurgulamışlardır. 

Epstein (2005), araştırmasında Montessori erken öğrenme merkezlerinde 

yaratıcılık odaklı fen müfredatının öğrencilerin yaratıcılığı üzerine etkisini anlamak için 

yaptığı çalışmada karma yaş eğitim düzeninde çalışan merkeze giden çocukların diğer 

okullara giden çocuklarda daha yaratıcı oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

D. L. Couchenour (1983), çalışmasında “Anne 'Bilişsel Oryantasyon Okul Öncesi 

Çocuk Oyun, Merak Ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi” incelemiş ve bu ilişkinin çocuğun 

cinsiyetine göre yön değiştirdiği, sadece kızlar veya erkeklerle yapılan çalışmalar da ise 

önemli bir sonuç alınamadığı gözlenmiştir. 

B. A. Garren (1997), yaptığı çalışmada; çocukların yaratıcı fonksiyonlarının 

gelişimlerine ebeveynlerin etkisini anlayabilmek için çocuk geliştirmede ailelerin 

davranışlarını incelemiştir. Çocukların bağımsız ve serbest düşünmelerine izin veren 

tolerans düzeyi yüksek, ilgili ve alakalı ailelerin çocukların yaratıcılık düzeylerinin 

diğer ailelerde yetişen çocuklara göre daha yüksek olduğu verisine ulamıştır. 

C. B. Goble (1989), küçük çocuklar ile anneleri arasında yaratıcı düşünceyi 

destekleyen iletişim modellerini belirlemek amacı ile yaptığı çalışmada, çocukların 

orijinal puanları ile annelerin görsel ipucu kullanımları arasında negatif ilişki 

görülürken, çocukların orijinal puanlarının annenin negatif sözlü geri dönütü ve pasif 
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fiziksel kontrolle bağlantılı olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Fugua (1975) okul öncesi dönemdeki çocuklarda bilişsel tempo ve yaratıcılık 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile 4-5 yaş grubunda yetmiş okul öncesi çocuğuna 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Formu ile Kogan’ın Eşleştirilmiş Benzer 

Şekiller Testi (Matching Familiar Figüres Test)  uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 

bilişsel tempo ile yaratıcılık arasında kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılırken, 

cinsiyet faktörünün bu süreci etkilemediği verisi de elde edilmiştir. 

Torrance 1970 yılında yaptığı çalışmada, Singapur’da üçüncü, dördüncü ve 

beşinci sınıflara devam eden Çin ve Malayalı 1063 çocuğun kendi dilleri ve yabancı bir 

dille eğitim yapan okullara devam etmelerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkileri ile ilgili 

bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada Torrance Yaratıcı Düşünme Testi’nin Şekil 

Formu gerekli tercümeler yapılarak çocuklara uygulanmıştır. Araştırmada akıcılık ve 

esneklik açısından tek dille eğitim alan çocukların puanları, yabancı bir dille eğitim alan 

çocuklara oranla daha yüksek olduğu, iki dille eğitim yapan çocukların orjinallik ve 

detaylara girme puanları da, diğer çocuklara göre yükseklik göstermiş, özellikle 

detaylara girme açısından bu fark daha belirgin bulunmuştur.  

Moran (1988) yapılandırılmış eğitim ve materyallerin çocukların yaratıcılıkları 

üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kırk yedi çocuğu oyun saati sırasında 

gözlemlenmiş ve araştırma bulgularında yapılandırılmış eğitim alan ve yapılandırılmış 

materyallerle oynayan çocukların esneklik puanlarında, yapılandırılmamış materyallerle 

oynayan çocukların puanlarına göre düşme olduğu saptanmıştır.  

Hook ve Tegano (2002) yaratıcılık ve sosyal yeterlilik arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Okul öncesi eğitime devam eden kırk beş çocuğun yaratıcılıkları Çok 

Boyutlu Uyaran Akıcılık Ölçeği ile kişilerarası ilişkiler ve sosyal yeterlilikleri 

Starkweather Sosyal Yeterlilik Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 

beklenilenin dışında yüksek yaratıcılık-düşük sosyal yeterlilik gösteren çocukların 

sayısının, düşük yaratıcılık-düşük sosyal yeterlilik gösteren çocuklara oranla daha fazla 

olduğu saptanmıştır. 

Moran  (1984) çocuklarda bilişsel kapasite ile yaratıcı oyunlar arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla,  üniversite uygulama anaokuluna devam eden, yaşları üç yaş on bir 

ay ile dört yaş dokuz ay arasında olan on beş çocuk ile çalışmıştır. Bilişsel düzey 

Wechsler Anaokulu Zeka Skalası kullanılarak, yaratıcılık yeteneği ise Holtzman 
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Mürekkep Lekesi Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, yaratıcı oyun 

davranışları ile bilişsel kapasite arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Fu ve arkadaşları (1983) okulöncesi çocuklarının yaratıcılığına anne ve babaların 

etkisini görmek amacıyla yaptığı çalışmaya yaş ortalaması dört buçuk olan otuz bir okul 

öncesi çocuk ile otuz bir anne ve baba katılmıştır. Çocuklara ve anne babalara Wallach 

ve Kogan’ın geliştirdiği üç ve dört örnek testi uygulanmış, anne ve babaların 

davranışlarını ölçmek amacıyla da Emmerich tarafından geliştirilen anne babaların 

davranışlarını ölçme cetveli uygulanmıştır. Sonuçta anne baba tutumlarıyla çocuğun 

yaratıcılığı arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır.  

Helwig (1975) yaptığı çalışmada Torrance Yaratıcı Düşünce Testi ve Welsh Şekil 

Tercih Testi’ni kullanarak çocukların yaratıcılıkları arasındaki farklılıkları 

değerlendirmiştir. Beşinci sınıfa devam eden yetmiş dokuz öğrencinin akademik 

başarıları Metropolitan Başarı Testi ile yüksek, orta ve düşük başarı şeklinde 

puanlanmıştır. Aynı grupta Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Formu ve Welsh 

Şekil Tercih Testi uygulanmış ve yaratıcılık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuçta orta 

düzeyde başarılı olan çocukların akıcılık, esneklik ve orijinallik açısından,  diğer iki 

gruba göre daha yüksek puan aldıkları araştırma sonuçlarında görülmüştür. 

Wakefield (1986) kırk yedi üniversite öğrencisinin TAT  (Thematic Apperception 

Test) Kişilik Testi’nde boş karta verdikleri tepkilerle yaratıcılıkları arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırma sonucunda boş kartın yaratıcı kişilerde tepkilere neden olduğu, 

ancak resimli kartların benzer tepkiler uyandırmadığı izlenmiştir. 

Rostan (1998) sekiz-on bir yaşları arasında otuz dokuz çocuğu sanat okulunda 

eğitime alarak, onların yaratıcılık hakkındaki görüşlerini incelemiştir. Araştırmada sanat 

eğitimi sonucunda çocukların yaratıcılık hakkındaki görüşlerinin ve ufuklarının 

değiştiğini, yeteneklerinin geliştiğini, daha azimle çalıştıklarını ve motivasyonlarının 

arttığını saptamıştır. 

Campos ve Perez (1989) on iki-on beş yaşlar arasındaki 122 çocuğun yaratıcılık 

düzeyi ile hayal güçleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yaptıkları araştırmada, 

çocuklara Görülebilir Dikkat Skalası ve Torrance Yaratıcı Düşünce Testi 

uygulamışlardır. Araştırma sonucunda kız çocukların hayal güçleri ile yaratıcılıkları 

arasında düşük bir ilişki bulunurken, erkek çocuklarda hayal gücü arttıkça yaratıcılığın 

da arttığı bulunmuştur. 
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Bachtold ve Warley (1986) okul öncesi çocuklarında imgelem, orijinalite ve 

mizaç arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, okul öncesi dönemde bulunan on yedi kız 

ve on altı erkek çocuk üzerinde çalışmışlardır. Çalışmaya katılan çocuklara akıcılık, 

imgelem ve orijinaliteyi ölçen Eylem ve Harekette Yaratıcı Düşünce Testi (Thinking 

Creatively in Action and Movement) uygulanmış,  çocukların ailelerine EASI Mizaç 

Skalası verilerek mizaçlarını mizaçlarını korku, sosyal yeterlilik, karar verme yeteneği, 

oto kontrol, sebat ve ısrarcılık gibi yönlerden değerlendirmeleri istenmiştir. Mizaca ait 

her bir özellik akıcılık, imgelem ve orijinalite boyutlarında değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda cinsiyet farklılıkları anlamlılık taşımazken, sadece sebat etme ile 

orijinalite ve imgelem arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Baer ve arkadaşları 2005 yılında üniversite öğrencileri üzerinde doğum sırası ve 

yaratıcılık arasındaki ilişkiyi, öğrencilerin problem çözme becerileri ile karşılaştırarak 

incelemiştir. 359 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada ilk doğan ve kardeş 

sayısı fazla olan öğrencilerin daha yaratıcı oldukları sonucu saptanmıştır. 

Urban 1991 yılında 4-8 yaş arasındaki Alman çocukların gelişimlerini incelemek 

amacıyla Yaratıcı Düşünme Testi- Çizim Ürünü kullanarak 272 örneklem araştırma 

yapmıştır. Bu araştırma sonucunda, 6 yaşın dışında, yaş arttıkça puan ortalamalarında 

artış olduğu görülmüştür.6 yaş grubunda ilkokula başlayan çocuklar ile aynı yaş 

grubunda okul öncesine devam eden çocukların puan dağılımları incelenmiştir. Bu 

inceleme sonucunda okul öncesine devam eden çocuklar lehine anlamlı bir fark 

bulunduğu da görülmüştür. 

Hoover (1994)’te ilköğretim beşinci sınıfı bitiren öğrencilerin hipotezleri formüle 

edebilme becerileri ile yaratıcılıkları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bunun için 

öğrencilere bir haftalık bir yaz kampına çağırmış ve kampın bitiminde öğrencilere 

hipotezleri formüle etme becerisini ölçen bir ölçek ile Torrance’ın TYDT sözel form A’ 

yı uygulamıştır. Yapılan analizler sonucunda hipotezleri formüle etme ve yaratıcılık 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Benzer şekilde Liang (2002) yaptığı çalışma sonucunda lise öğrencilerinin 

problemi bulma, hipotezleri formüle edebilme ve yaratıcılıkları arasında ilişki olduğunu 

bulmuştur. 

Dunn ve Herwing (1992), okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 3-5 

yaşlarındaki 34 çocuk üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, cinsiyet ve yaratıcı 

düşünce arasına anlamlı bir ilişki olmadığını ileri sürmüşlerdir. 
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Amabile ve Gitomer (1984) anaokuluna devam eden iki-altı yaş arasında olan 

çocukların yaptıkları çalışmalarda kullanacakları malzemeyi seçme fırsatının 

verilmesinin yaratıcılıkta etkili olup olmadığını incelemişlerdir. Çocuklar iki gruba 

ayrılmışlar ve birinci gruptaki çocuklardan kullanacakları malzemeyi kendilerinin 

seçmeleri istenmiştir. İkinci grupta bulunan çocukların kullanacakları materyaller ise 

öğretmenleri tarafından seçilmiştir. Sonuçta çalışma malzemelerini seçen çocukların 

yaratıcılık düzeylerinin diğer gruptaki çocuklarınkinden önemli derecede yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Dursun ve Ünivar (2010) yılında yaptıkları araştırmada, Okul öncesi eğitim 

döneminde yaratıcılığı engelleyen faktörlere ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerini 

belirlemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, yaratıcılığı engelleyen faktörlere ilişkin 

öğretmen görüşlerinin ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Ebeveyn 

ve öğretmenlerin yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin görüşlerinin; ev-aile, okul-

öğretmen ve çocuk, alt boyutlarına göre karşılaştırılmasında da öğretmenler lehine 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre, 

yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin görüşleri anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Ebeveynlerin yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin görüşleri ise cinsiyetlerine göre 

farklılaşmazken, eğitim durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Çoban (1999), yaratıcılık düzeyleri ve liderlik tarzları ile ilgili olarak yürüttüğü 

araştırmada çalışma yılının önemli bir faktör olmadığı bulgusunu elde etmiştir 

Kara (2007)’nın yaptığı araştırmada ise; öğretmenlerin, kendilerine yaratıcılık ile 

ilgili sunulan soru veya yargılara verdikleri cevapların beşinde hizmet yıllarına göre 

anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Öztunç (1999) ve Çetingöz (2002) araştırmalarında, anne-babanın eğitim seviyesi 

yükseldikçe çocukların yaratıcılıklarının da arttığı bulgusunu elde etmişlerdir. Yani 

anne babanın eğitim düzeyi ile çocukların yaratıcılıkları arasında pozitif bir ilişki 

olduğu bulgusunu elde etmiştir.  

Dinçer (1993), anaokuluna devam eden 5 yas grubu çocukların anne-baba 

tutumları ile yaratıcı düşünmeleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Aileye ait bilgileri 

“Bilgi Formu” ile yaratıcı düşünme düzeyini “Torrance Yaratıcı Düşünme Testi” ile 

anne-baba tutumlarını ise “Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği” ile 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular sonucuna göre aile tutumları ve yaratıcılık arasında 
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ele alınan bazı boyutlarda anlamlı ilişkiler olmasına rağmen aile tutumları ve yaratıcılık 

arasında çok kuvvetli ilişkiler ortaya çıkmamıştır. 

Yılmaz (1997)’ın, “Erken Çocukluk Gelişiminde Anne-Çocuk Eğitim 

Programı’nın çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine etki düzeyini ortaya koymak 

amacıyla yaptığı çalışma sonucunda “Anne-Çocuk Eğitim Programına” katılan 

çocuklarda yaratıcılık alt testlerinde; Akıcılık, Esneklik, Özgünlük ve Zenginleştirme 

puanlarında program sonrasında, artış gözlenmiştir. 

Aslan (1990) yaratıcı düşünce yeteneğine sahip ergenlerin danışmanlık hizmetine 

ihtiyaç duydukları problem alanlarını araştırmıştır. İstanbul ilinde özel okullara devam 

eden on iki yaş grubundaki 298 çocuğa Torrance Yaratıcı Düşünce Testi ve Öğrenci 

Problemleri (İhtiyaçları) Tarama Listesi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı 

düşünce yeteneğine sahip ergenlerin normal yetenekli ergenlerden daha fazla problem 

alanına sahip oldukları saptanmıştır. Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip ergenlerin ilk üç 

problem alanı okul, kişisel ve toplum şeklinde sıralanırken,  normal yetenekli ergenlerin 

problemlerinin okul, kişisel ve kız-erkek ilişkileri şeklinde sıralandığı görülmüştür. 

Yaratıcı erkek çocukların, yaratıcı kız çocuklara göre daha fazla problemli olduğu 

saptanmıştır. 

Ömeroğlu (1986) anaokuluna giden beş-altı yaş çocuklarının zeka ve yaratıcılık 

seviyeleri arasında ilişki olup olmadığını ile ilgili çalışma yapmıştır. Bu çalışmaya 

katılan çocukların zeka düzeyleri “Stanford-Binet Zeka Testi” ile yaratıcılıkları ise 

“Torrance Yaratıcı Düşünme Testi” ile saptanmıştır. Sonuçta zeka bölümü ile yaratıcılık 

boyutları arasında pozitif yönde kuvvetli olmayan bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkide yaş 

ve cinsiyetin etkili olmadığı saptanmıştır.  

Sezgin (2004) yılında yaptığı araştırmada, çocukların yaşları ile yaratıcılık 

arasındaki ilişkiye bakıldığında 6 yaş çocukların 5 yaş çocuklara oranla zenginleştirme 

boyutunda daha yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir. 5 yaş çocuklarının 6 yaş 

çocuklarının ortalama puanlarının altında kaldığı görülmüştür.  

Dağlıoğlu ve arkadaşları 4-5 yaş grubu normal gelişim gösteren çocuklar ile üstün 

yetenekli çocukların çizim aşamalarına ve resim özelliklerinin incelenmesi amacı ile bir 

araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda çocukların yapmış oldukları insan figürü 

çizimleri, Koppitz’in insan figürü çizimleri kriterleri dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Araştırma örneklemini, 4-5 yaş grubu 20’si daha önceden 

tanımlanmış üstün yetenekli çocuk ile 40’IQ normal gelişim özelliği gösteren toplam 60 
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çocuk oluşturmuştur. Araştırmada her iki yaş grubunda da üstün yetenekli çocukların 

özellikle kızların erkeklere göre daha gelişmiş ve ayrıntılı çizimler yaptıkları, 5 

yaşındaki tüm çocukların 4 yaşındakilere göre çizim becerilerinde hem niteliksel hem 

de niceliksel gelişmeler olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte 4 yaş grubundaki 

üstün yetenekli çocukların özellikle kız çocuklarının çizim becerilerinin neredeyse 5 yaş 

düzeyinde olduğu da belirlenmiştir.  

Pala (1999)’nın çocuk yuvalarında ve aileleriyle birlikte yaşayan 7-11 yaş grubu 

çocuklarda yaratıcılığın incelenmesi amacıyla Ankara’da yaptığı araştırma sonuçlarında 

çocuk yuvalarında yaşayan çocuklarla aileleriyle birlikte yaşayan çocukların yaratıcılık 

testlerindeki akıcılık ve orjinallik boyutları açısından anlamlı farklılıklar olduğu 

bulunmuştur. Yaş, akıcılık, esneklik ve orjinallik boyutunda, tercih edilen oyun türü ise 

orjinallik boyutunda farklılıklara neden olduğu gözlenmiştir. Yuvada yaşayan 

çocuklarda, yuvaya veriliş yaşı yükseldikçe yaratıcılığın akıcılık ve orjinallik 

boyutundan alınan puanlarda da artma olduğu gözlenmiştir. Ailesiyle yaşayan 

çocuklarda anne yaşı ile çocuğun anne-babasıyla yaptığı etkinlik türü yaratıcılığın 

orjinallik boyutunda anlamlı farklılıklara yol açtığı tespit edilmiştir. 

Tekin ve Taşğin (2009), tarafından yetenekli öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri 

üzerine yapılan çalışmada çocukların yaratıcılıkları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıştır 

Gönen ve arkadaşları (2010) yılında yaptıkları araştırmalarda M.E.B.’ e bağlı 

resmi ve özel okulların anasınıflarına devam eden 5 yaş grubu çocukların yaratıcılık 

düzeylerini incelemiştir. Araştırmanın sonunda çocukların yaratıcılık düzeylerinde 

cinsiyetine göre anlamlı bir fark bulunmazken, ebeveynlerin eğitim düzeyleri taban 

alındığında lisans ve üzeri anne babalar lehine fark elde edilmiştir. Aynı çalışma okul 

türleri açısından yaratıcılık düzeyleri incelendiğinde ise özel okullarda bulunan 

çocukların lehine anlamlı farklılık görülmüştür. 

Öncü (2000) tarafından yapılan bir araştırma ise 6 yaş düzeyindeki çocukların 

cinsiyet değişkeni açısından incelemiş, kız ve erkek çocuklar arasında anlamlı bir fark 

elde etmemiştir. 

 Pagani ve arkadaşları (2003), yaratıcı düşünme becerileri bakımından okul 

öncesi eğitim alan çocukların daha az zamanda ve daha çabuk sorulara cevap verdikleri, 

buna karşılık okul öncesi eğitim almayan çocukların cevaplarının daha geleneksel 

olduğu, farklı ve yaratıcı çözüm yolları kullanmada diğerleri kadar atak olmadıkları 
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tespit edilmiştir. Yıldız ve arkadaşları (2003), tarafından yapılan araştırmada da okul 

öncesi eğitim alan yedi-sekiz yaş çocuklarının almayanlara göre yaratıcı 

potansiyellerinin anlamlı derecede farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Broinowski (2002), tarafından yapılan araştırmada okul öncesi eğitim 

kurumlarında verilen nitelikli eğitimin çocukların hayal gücü ve yaratıcılığında etkili 

olduğu, öğretmeninin sahip olduğu sezgi ve hayal gücü ile çocukların yaratıcılığı ve 

hayal gücü arasında da olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitimcinin 

yaratıcılık yeteneğinin çocukların eğitiminde ve onların eğitim hayatını 

zenginleştirmede en önemli faktör olduğu vurgulanmıştır. Yapılan çalışmalarda da 

görüldüğü gibi okul öncesi eğitim çocuğun gelişiminde özellikle de yaratıcılığında 

önemli olumlu yönde değişimler yaratmaktadır. Sonuç olarak, okul öncesi eğitimin 

yaratıcılığın desteklenmesinde etkili olduğu söylenebilir. 

Öncü (1989) Torrance Yaratıcı Düşünce Testleri ve Wartegg-Biedma Kişilik Testi 

aracılığı ile yedi-on bir yaş çocuklarının yaratıcılığı ile kişilik yapıları arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Orta sosyo-ekonomik kesime mensup 150 çocuk yaş, zeka düzeyi ve anne-

babanın öğrenim düzeyi gibi sonucu etkileyebilecek üç değişken açısından 

eşleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, erkek çocuklarda yedi yaşta düşük olan esneklik 

puanlarının sekiz yaşında hızlı bir artış gösterdiği, sekiz yaşındaki kız çocukların 

şekilsel esneklik yeteneklerinin yaşla birlikte artış gösterdiği, kızlarda sekiz yaşında 

düşen orijinallik puanının yaş ilerlemesiyle yerini artışa bıraktığı, erkek çocuklarda 

dokuz yaş düşüşünden sonra orijinalliğin hemen hemen tümüyle yitirildiği saptanmıştır.  

Aslan (1994) yaratıcı düşünceli bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmada Torrance Yaratıcı Düşünce Testi, Edwards Kişisel 

Tercihler Envanteri ve Bireysel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

yaratıcı ve normal yetenekli bireylerin başarma ihtiyacında ve karşı cinse ilgi 

ihtiyacında yaratıcılar lehine, yine yaratıcı kız ve erkek bireylerin yaratıcılık puan 

ortalamaları açısından kızlar lehine anlamlı sonuçlar bulunmuştur.  

Akdoğan (1992)’ın gerçekleştirdiği çalışmada ilkokul ikinci sınıfa devam eden 

çocukların yaratıcılık puanlarının alt sosyo-ekonomik seviyeden üst sosyo ekonomik 

seviyeye çıktıkça arttığı saptanmıştır. Ancak anne babanın öğrenim durumları ve 

meslekleri gibi değişkenler için yeterli sayıda denek olmadığından istatistiksel analiz 

yapılması mümkün olamamıştır. 
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Aral (1990) alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki dokuz yaş grubu çocukların 

yaratıcılıklarını etkileyen bazı faktörlerle ilgili bir araştırma yapmıştır. Araştırmada 

çocukların zihinsel seviyelerini eşitlemek amacıyla Goodenough İnsan Çiz Zeka Testi 

ve yaratıcılık düzeylerini belirlemek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünce Testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sosyo-ekonomik düzeyin yaratıcılık boyutları 

üzerindeki önemli etkisi bulunmuştur. 

Ömeroğlu (1990) anaokuluna giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel 

yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisini incelemiştir. Torrance 

Yaratıcı Düşünce Testinin Sözel Formu seksen çocuğa ön test olarak uygulanmış, deney 

grubundaki çocuklara yaratıcı drama ile ilgili eğitim verilmiştir. Son test olarak deney 

ve kontrol grubunun her ikisine Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Sözel Formu 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yaratıcı drama eğitimine katılan deney grubundaki 

çocukların kontrol grubundakilere oranla son testte daha başarılı oldukları, bu durumun 

yaratıcı drama eğitiminden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

Akdoğan (1992) ilkokul ikinci sınıfa devam eden çocukların yaratıcılık düzeyleri 

ile ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada 

ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Formu 

uygulanmıştır. Ailelerine ise çocuklarının yaratıcılık gelişimlerine yönelik 

yaklaşımlarını içeren bir anket formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların 

yaratıcılık düzeyleri ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasında kuvvetli bir ilişki 

olduğu, ancak farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına yaklaşımlarında 

belirgin bir farklılık olmadığı bulunmuştur.  

Aral (1992), farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokul son sınıfa devam eden 

çocukların yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi ve yaratıcılık 

boyutları ile ilgi alanları arasında ilişki bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla 

yaptığı araştırma sonucunda, yaratıcılıkta ve ilgi alanlarında cinsiyetler arasında ve 

sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılık olduğunu, yaratıcılık ve ilgi alanları 

arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığını bulmuştur. 

Canel (1993) ortaokul seviyesindeki ergenlerin denetim odağı özelliklerinin 

yaratıcı düşünceye etkisinin olup olmadığını incelemiştir. Araştırmada yaratıcı 

düşünceyi ölçmek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Form A ve denetim 

odağını ölçmek amacıyla Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği kullanılmış ve 

İstanbul ilinde yabancı dille öğretim yapan özel okullardan on beş yaş grubunda doksan 
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bir erkek ve kırk dört kız öğrenci üzerinde uygulama yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

erkeklerin şekilsel orijinallik yeteneklerinin kızlardan daha fazla olduğu, kızların 

şekilsel bölümde soyut başlıklar koyabilme yeteneklerinin erkeklerden daha fazla 

olduğu, kızların erkeklerden daha fazla dıştan denetimli olduğu bulunmuştur.  

Eratay (1993), 7-11 yaşlarından kız ve erkek olmak üzere toplam 50 çocuğun 

oluşturduğu örneklemle yapılan ve çocukların yaratıcılıkları ile psiko-sosyal gelişimleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesinin amaçlandığı araştırma sonuçlarına göre, psiko-

sosyal gelişim ile yaratıcılık arasında oldukça yüksek ve pozitif yönde bir ilişki 

bulunmuştur. Aynı zamanda bu ilişki ile yaş ve cinsiyet değişkenleri arasında ilişki 

gözlenmemiştir. 

Bozoklu (1994) okul öncesi dönemdeki dört, beş ve altı yaş grubu çocukların 

tercih ettikleri oyun köşeleri ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Araştırma sonucunda çocukların oyun köşesi tercihlerinde ve yaratıcılık düzeylerinde 

yaş, cinsiyet farklılıklarının, okula devam sürelerinin, ana-baba yaşının, ebeveyn 

öğrenim ve gelir düzeylerinin etkili olduğu saptanmıştır. 

Oral (1997) etkinlik temelli spiral öğretim programının beş yaş çocuklarının 

yaratıcılıkları ile aile ve öğretmen gözüyle davranışlarına etkisini incelemiştir. 

Araştırma sonucunda deney grubunun yaratıcılığın alt boyutları olan akıcılık, esneklik, 

orijinallik ve detaylara girebilmede anlamlı bir gelişme gösterdiği bulunmuştur. 

Öğretmen ve aile gözlem ölçeklerinde de deney grubunda anlamlı bir gelişme 

gözlenmiş, ancak birinci kontrol grubunda öğretmen gözlem ölçeğinde daha yüksek 

puanlar saptanmıştır.  

Çalık (1996) psikolojik sorunları olan dokuz-on dört yaş grubundaki çocukların 

yaratıcılık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemiştir. Çocuk ruh sağlığı 

bölümüne herhangi bir nedenle psikolojik tedaviye gereksinim duyarak başvuran otuz 

beş kız otuz altı erkek olmak üzere toplam yetmiş bir çocuk çalışmada yer almıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; kız ve erkek çocuklar arasında sözel ve şekilsel yaratıcılığın 

tüm boyutlarında önemli bir farklılık olmadığı, anne ve babanın eğitim düzeyi 

yükseldikçe çocukların yaratıcılık puanlarının da önemli düzeyde artış gösterdiği 

saptanmıştır. Doğum sırasının yaratıcılıkta önemli bir etkisinin olmadığı, psikolojik tanı 

grupları arasında yalnızca sözel özgünlük açısından önemli bir farklılaşma olduğu 

bulunmuştur. 
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Aslan vd (1997) araştırmalarında anaokulu eğitiminin yaratıcılık yeteneği ve 

yaratıcı problem çözme becerisi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırma örneklemini kız ve erkek toplam 247 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

başlıkların soyutluğu boyutu açısından anaokulu eğitimi alan ve almayan deneklerin 

puanları arasında, toplam şekilsel yaratıcılık puanı açısından farklı okul türleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma sonucunda ayrıca, problem çözme becerisi ile 

yaratıcılık arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Aydın (1997) Ankara ilinde üniversitelere bağlı uygulama anaokullarına devam 

eden beş-altı yaş grubu çocukların yaratıcı düşünce düzeylerini incelemiştir. 

Araştırmada Torrance Yaratıcı Düşünce Testinin Şekil Formu kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda farklı anaokullarındaki çocukların yaratıcı düşünce puan ortalamalarının 

yaşa göre karşılaştırılmasında gruplar arası fark anlamlı bulunurken, cinsiyete göre 

karşılaştırıldığında gruplar arası fark anlamsız bulunmuştur.  

Kandır (1997) Ankara sokaklarında çalışan ve çalışmayan on iki –on dört yaş 

grubundaki erkek çocuklarda yaratıcı düşünceyi incelemiştir. Araştırma on iki-on dört 

yaş grubundaki toplam yüz seksen çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada Torrance 

Yaratıcı Düşünce Testi ile çocuk ve ailesi hakkındaki bazı bilgileri elde edebilmek için 

Genel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sokakta çalışan ve çalışmayan 

çocuklar arasında yaratıcılığın akıcılık, esneklik ve detaylara girme boyutlarında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Öztunç (1999) ilköğretim okulu beşinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaratıcı 

düşünme yetenekleri ile ailelerin eğitim ve ekonomik durumları ve çocuklarına karşı 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada çocukların yaratıcı düşünme 

yeteneğini ölçmeye yönelik Torrance Yaratıcı Düşünme Testi’nin Şekil A Formu, 

ailelerin eğitim ve ekonomik durumları ile çocuklarına karşı olan tutumlarını ölçmeye 

yönelik bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ailelerin eğitim, ekonomik durum 

ve çocuklarına karşı tutumları ile çocuklardaki yaratıcı düşünme yeteneği arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Karakuş (2000) alt sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim ikinci sınıf 

öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine yaratıcı sorun çözme programının etkisini 

incelemiştir. Araştırma yirmi beşi deney ve yirmi beşi kontrol grubu olmak üzere elli 

öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ölçme aracı olarak Torrance Yaratıcı 
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Düşünme Testi’nin sözel kısmı kullanılmıştır. Ön test ve son testlerde elde edilen veriler 

öğrencilerin yaratıcılık ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak 

yaratıcı sorun çözme programının,  yaratıcılığın akıcılık ve özgünlük boyutları üzerinde 

etkili olduğunu, esneklik boyutu açısından ise etkili olmadığını ortaya koymuştur.  

Tuna (2000) ortaokul birinci sınıfa devam eden, iş eğitimi dersi alan ve almayan 

çocukların yaratıcılıklarını karşılaştırmayı ve çeşitli değişkenlerin çocukların yaratıcılık 

düzeyleri üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma 

160 çocuk üzerinde yürütülmüş, çocuk ve ailesi hakkında bilgileri elde edebilmek 

amacıyla ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile çocukların yaratıcılık düzeylerini belirleyebilmek 

amacıyla ‘Torrance Yaratıcı Düşünme Testi’ sözel kısmı kullanılmıştır. Sonuçta iş 

eğitimi dersini alma durumunun yaratıcılığın akıcılık, esneklik ve orijinallik 

boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. 

 

2.9.OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE TANIMI 

Okul öncesi eğitim dönemi; çocukların en hızlı gelişim gösterdikleri, çevresel 

uyarıcılara en duyarlı oldukları dönemdir. Bu dönemde çocuk bütün algılarını ve 

dikkatini çevresindeki olaylara odaklayarak öğrenme sürecini en hızlı şekilde 

tamamlayabilmektedir. Okul öncesi dönem gelişimin hızlı olması ve bireyin hayatında 

kalıcı etkiler oluşturması açısından önem taşımaktadır. 

Okul öncesi eğitim, çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerine ortam hazırlayan, çocuklara faydalı alışkanlıklar ve olumlu davranışlar 

kazandıran, çocukların yeteneklerinin birçok alanda gelişmesine yardım eden, yaş ve 

yetenek özelliklerini de dikkate alarak yapılan planlı ve programlı eğitim olarak 

tanımlanabilmektedir. 

Okul öncesi eğitim; 0-6 yaşlar arasında çocuğun çok boyutlu gelişim alanlarını 

destekleyerek, yaşam boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı, sistemli ve bilinçli 

bir süreçdir. Erken yaşlarda zenginleştirilmiş çevrelerin, bilinçli fiziksel ve kişisel ge 

lişime yaptığı eğitsel katkı tüm dünyada okul öncesi eğitimin öneminin anlaşılmasında 

ve dolayısıyla yaygınlaşmasında etkili olduğu bilinmektedir (Tuğrul, 2006). 

Okul öncesi eğitim, çocukların kendilerini tanımaları ve yönlendirmeleri 

açısından hayatımızda en önemli dönemdir. Çocuklara kendi içgüdülerine göre gelişme 

fırsatı vererek onların elverişli çevre koşullarında büyümelerini sağlamak uzun bir 

süreci gerektirebilir. Bu süreçte onları anlayarak yeterli ve bilinçli bilgilere dayanarak 
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onlara yol göstermek, rehberli etmek çocuğu bir kat daha güçlü kılar. Çocuğun 

kişiliğinin özgürce gelişimi için okul öncesi eğitim sürecinden zorunludur. Kişiliğin ana 

hatlarının oluştuğu bu devrede çocuğun eğitimi daha da bir önem kazanmaktadır. 

Ailenin çevresindeki koşullar iyi ve elverişli olursa, çocuğun uygun bir ortamda ve 

uzman eğitimcilerin gözetiminde temel öğrenim olan ilkokula hazırlanması da daha 

kolay olabilmektedir (Adler, 2000). 

Yaşamın ilk beş yılının önemine değinen bilim adamları, ilk yılların bireyin 

gelecekteki yaşantısını oldukça etkileyebildiği görüşünde hem fikirdirler. Bu nedenle de 

okul öncesi dönem ve bu dönemde uygulanacak eğitimin önemi her geçen gün 

artmaktadır. Doğru yönlendirilecek bir okul yaşamı, erken çocukluk dönemindeki 

gelişim yetersizliklerini ve kusurlarını gibi birçok problemin zamanında fark edilerek 

önlem alınması için de önemlidir. Okul öncesi eğitim, evdeki dünya ile dış dünya 

arasında gerçek bir aracı rolü oynamaktadır. Çocuk okul öncesi eğitim aracılığıyla 

yaşam bilgisi ve yaşama sanatını öğrenir. Çocukların aile eğitiminden kaynaklanan 

yetersizliklerini giderecek öncelikli ve sağlıklı yer okuldur. Okul öncesi eğitim çocuğun 

eksiklerini tamamlayıcı, hatalarını düzeltici bir rol oynamaktadır (Adler, 2000). 

İngiltere’de okul öncesi eğitimin çocukların gelişim alanlarına katkısını 

belirlemek için yapılan çalışmalarda, okul öncesi eğitim alan çocukların gelişim 

alanlarının bu süreçten olumlu olarak etkilendiği gözlenmesi sonucunda, 1990’lı yılların 

başından itibaren devletin okul öncesi eğitim politikaları değişmiş ve okul öncesinin 

yaygınlaşması ve etkinliğinin arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır (Sammons 

ve diğ., 2004). 

ABD’de yürütülen çalışmalar da erken çocukluk döneminde son derece 

dezavantajlarla okula başlayan çocuklara uygulanan yüksek kaliteli programların 

yararlarına dikkat çekmektedir (Slavin vd., 1994). 

 Bu bağlamda erken çocukluk eğitim programlarının sosyal ve ekonomik yararları 

gösteriyor ki çocukların toplumda kötü davranışlarının ve suç işleme oranlarının 

azalmasında ve yetişkinlerin istihdam edilmesinde, bireylerin topluma uyumunun 

şekillenmesinde de okul öncesi eğitim nitelikli bir öneme sahip olduğu söylenmektedir 

(Schweinhart vd., 1993). 

Okul öncesi yıllar, diğer yaşam dönemleri ile kıyaslandığında gelişimin bütün 

yönlerinin birbirleri ile ilişkisinin en fazla olduğu dönemdir. Çocuğun duygusal gelişimi 

ve sosyal gelişimi birbirini etkilemekte ve paralel gelişme göstermektedir. Bundan 
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dolayı da dil gelişimi de çocuğun konuşma organlarının gelişmesi ve yaşadığı sosyal 

çevre ile etkileşimi ile mümkün olmaktadır. Hareket gelişiminin öne çıktığı bu 

dönemde, zihinsel gelişim de hareket gelişimi ile paralel gelişim göstermektedir. Bu 

süreçten dolayı okul öncesi dönemde gelişim alanlarını daima birbirleri ile ilişkili olarak 

değerlendirmek gerekmektedir. Gelişim bütün yaşam dönemleri içerisinde devam 

etmekle birlikte okul öncesi dönemde özel bir öneme sahip olduğu bilinmektedir 

(Oktay, 2002). 

Çocuğun hareketleri okul öncesi dönemde bağımlıdan bağımsıza, benmerkezci 

davranıştan işbirliğine; yetenekleri ise yalından karmaşığa, genelden özele doğru 

ilerleme göstermektedir. Çocuk, duygusal tepkilerden daha dengeli tepkilere doğru 

adımlar atar. Geliştikçe, dürtü ve eğilimlerini dizginleyerek çevre kalıplarına göre 

davranmayı öğrenir. Somut düşünmeden soyut ve mantıklı düşünmeye yönelir. Anne 

baba ve kardeş ilişkisinden toplumsal ilişkilere geçerek çevresini genişletmektedir 

(Yörükoğlu, 1998). 

Çocuğun yaşamında aile ve çevre faktörü göz önünde bulundurulduğunda, okul 

öncesi kurumlarda çocuklara sağlanan avantajlar onların gelişim alanlarını olumlu 

etkilemektedir. Okul öncesi eğitim, çocukların yalnızca ilkokul süreçlerinde değil 

hayatlarının tamamında onları etkileyen izler bırakmakta, bilişsel gelişimlerini olumlu 

etkileyerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırmakta ve karşılaştığı problem durumlara 

çözümler üretmesinin ilk adımlarını da atmasını sağlamaktadır. Gelecekte onun psiko-

sosyal yaşantısını olumsuz etkileyebilecek durumlar ilk adım eğitimi ile 

çözümlenebilecek hale gelmekte ve hayata pozitif bakan, problemleri ile baş edebilen, 

yaratıcı, bağımsız, cesur, kendini keşfetmiş, hayatı tanıyan, bireylerin oluşmasında ilk 

adım alarak da görülmektedir (Sammons vd., 2004). 

Okul öncesi eğitim, çocukların geçmiş yaşantıları göz önünde bulundurularak 

bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, onların ilkokula başlamadan önce birtakım 

niteliklerinin gelişmesini sağlayabileceği gibi özellikle kendilerini ifade etme ve 

özgüven noktasında yetkin dil becerileriyle donatılmalarına da olanak vermiş olur. 

Nitekim herhangi bir eğitim almadan yetersiz bir dil gelişimi ile okul hayatına adım 

atan, etnik geçmişi veya iki dilli olan, sosyo-ekonomik dezavantajlarla okula başlayan 

çocuklar bu ortama kolaylıkla uyum sağlayamamaktadırlar. Böyle sorunlar yaşaması 

muhtemel gözüken çocukların, okul öncesi eğitimle desteklenmesi ayrı bir önem arz 

etmektedir. Erken eğitim, ilk adım hareketiyle çocukların ilk okumaya hazırlanmaları 
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desteklemekte, kavram bilgilerini artırmakta, olaylar arasında bağlantı kurmalarını da 

kolaylaştırabilmektedir (Sammons vd., 2004). 

Okul öncesi eğitim, çocukların eğitimini olumlu etkilemesinin yanı sıra çocuğun 

bireyselleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Çocuğun nitelik ve nicelik olarak 

bağımsızlaşmalarını sağlamaktadır. (Sammons vd., 2004). 

Okul öncesi eğitim, çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak 

açısından da farklı bir önem taşır. Bu kurumlarda, belirli zaman dilimi içinde yapılan 

faaliyetler, çocuğun zaman kavramını ve bunun insan yaşamındaki yerini ve önemini 

öğrenmesine yardımcı olur. Okul öncesi eğitim kurumları, öğretmenin denetim ve 

uyarıları ile çocuklara, okuldaki eşyaları ve oyuncakları ortaklaşa kullanmayı, 

birbirlerinin sırasını ve hakkını gözetmeyi ve birbirleri için bir şeyler yapabilmeyi 

öğretecek en iyi ortamlardan biridir (Yavuzer, 1998). 

Çocuklar okul öncesinde sosyal olarak oyuncaklarını paylaşmanın yanında 

yetişkinin ilgisini, paylaşmayı ve karşılıklı konuşmayı öğrenirler. Ayrıca yaşıtlarıyla 

olan çatışmalarını ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi, kendilerini nasıl 

ve ne zaman koruyacaklarını ve diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi de 

öğrenirler. Bütün bunlar çocuğun ileriki yaşamında ortaya çıkan tüm sorunları 

çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını sağlar. Yetişkinlik 

döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli 

tam olarak kullanmalarını sağlar. Canlandırma, taklit ve hâyali oyunlar sayesinde de 

hayal güçleri ve farklı fikir anlayışları gelişir. Arkadaşları ve öğretmenleri ile 

konuşmak, paylaşımda bulunmak da dil becerilerinin özgünleşmesine yardımcı 

olabilmektedir (Oktay, 2002). 

Froebel’e göre okul öncesi eğitimin amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Okul 

öncesi eğitim, çocuğa bilgi aktarmaktan çok çocuğun içinde var olan yeteneklerin 

ilerleyerek gelişmesine yardımcı olur. Çocuk, okul öncesi eğitimi ile en iyi oyun 

ortamını bulur, işbirliğini geliştirir, yaşıtlarıyla ilişkiye girer. Okul öncesi çocuğu, kendi 

hakkını korurken, beraberinde paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi 

ve onların haklarına da saygı duymayı da öğrenmektedir (Cantekinler, 2000). 

Okul öncesi eğitim, çocuğun ilkokula başlamadan önce hazırlık evresi geçirmesini 

sağlayan bir alt yapı hizmeti işlevi de yürütmektedir. Çocuğun kendine özgü değerleri 

kazanması bu alt yapının veya temelin sağlam olmasına bağlıdır. Erken eğitim 

uygulaması ancak genellilik ve eşitlik ilkesine bağlı kalındığı sürece başarıya ulaşabilir. 
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Bütün çocukların okul öncesi eğitimden yararlanması bir gereklilik olarak kabul 

edildiğinde her yerde bu kurumların açılması için yeterli teşviklerin yapılması 

gerekmektedir. Bu teşvik kapsamında çocuğun eğitimi ve bakımı ne kadar önemli ise 

çocuğa özgürce oynayabileceği oyun alanlarının sunulması da o kadar önemlidir. Oyun, 

okul öncesi çocuğunun eğitilmesinde kullanılan en temel ve en yaygın yöntemlerden 

biridir. Bu yüzden son dönemlerde erken eğitimin kalitesini arttırabilmek için çocuğun 

gelişim alanlarını destekleyen oyun alanlarının yapılandırılması kaçınılmaz olduğu 

görülmektedir (Jackson, 2000). 

Okul öncesi eğitim çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklediği gibi ailenin aşırı 

kontrolünden kaynaklanan disiplin sorunlarının da giderilmesine yardım etmektedir. 

Örneğin utangaçlık, öz güven eksikliği, okul fobisi, yeni durumlara karşı korku dolu 

olma, dil problemleri, yersiz kaygılanma, gergin olma gibi sorunları tanımlamak ve 

aileyi çocuğu konusunda bilinçlendirmek, aile-okul işbirliğinin en belirgin 

faydalarındandır (Humphreys, 2002).  

Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olduğu bir dönemdir. Çocuk 5-6 yaşına 

geldiğinde artık başkalarının farkında olan, yetişkinlerle olduğu kadar yaşıtları ile de bir 

arada olmaktan hoşlanan bir bireydir. Yaşamın ilk aylarında yalnızca bedeni ile kurduğu 

iletişim giderek sözel hale gelir. 

Okul öncesi eğitiminin özünde çocuğa, 

 Değerli olma duygusu 

 Özgüven 

 Yakınlık ve dayanışma duygusu 

 Sorumluluk duygusu 

 Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme 

 Kendini gerçekleştirme becerilerini kazandırmak hedeflenir. 

Belirtilen özellikleri kazandırırken çocuğun bazı özgürlükleri de hissetmesi 

sağlanır (Cüceloğlu, 1998). Bunlar: 

 Şimdi ve burada olanı, duyma ve görme özgürlüğü 

 Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü 

 Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü 

 Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü 

 Kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü 
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Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yaratıcı, girişimci ve araştırıcı, öz 

denetimini sağlayabilen, kendisinin ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini 

kullanma becerisine ve kültürel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden 

sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimine gerekli 

önemi vermekle sağlanabilmektedir (Aral, Yaşar ve Kandır, 2002). 

 

2.9.1. Okul Öncesi Eğitimin Kapsamı 

Okulöncesi eğitimin kapsamını, üç özellik dikkate alınarak belirlenebilmektedir, 

• 0-6 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri kapsamı oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki 

çocuklar genellikle 0-3 yaş grubu, 4-5 yaş grubu ve 6 yaş grubu olarak kendi içinde üçe 

ayrılmaktadır. 

• Türkiye’de okulöncesi eğitime hizmet veren kurum ve kuruluşlar dikkate alındığında; 

Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 

Çalışma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşekküller, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler 

kapsamı oluşturmaktadır. 

• Gelişim alanları dikkate alındığında ise bu yaş grubundaki çocukların bedensel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmeleri kapsamı oluşturmaktadır (Gürkan, 2000). 

Türkiye’de 0-6 yaş grubuna giren çocukların bakım ve eğitim hizmetlerini yürüten 

okul öncesi eğitim kurumları; Çocuk yuvaları, anaokulları ve anasınıfları 

diyebileceğimiz üç ayrı kısma ayrılır. Çocuk yuvaları 0-6 yaş, anaokulları 3-6 yaş, 

anasınıfları 5-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik kurumlardır. Hizmet sunumlarına 

bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç genel müdürlük tarafından okul öncesi 

eğitimi yürütülmektedir. Bağımsız anaokulları (3-6 yaş) ve Ana sınıfları (5-6 yaş) Okul 

öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne; Uygulama Anaokulları ve Anasınıfları (3-6 yaş) ve 

Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi Kız Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne; Anne-Çocuk 

Eğitim Programı (AÇEP) ve 0-4 yaş Anne-Çocuk Eğitim Programı Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir (Akt. Tokuç, 

2007). 

 

2.9.2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. Çocuğun sağlığı ve 

beslenmesi kadar aile ortamının ona sağladığı sevgi ve şefkatin en önemli olduğu 

süreçtir. Okul öncesi dönem çocuğun gelişiminin sosyal ve fiziksel olarak da 
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desteklenmesi gereken bir süreçtir. Çünkü çocuğun gelişmesinin hızlı ve öğrenme 

kapasitesinin yüksek olduğu bir dönem olarak da bilinmektedir (Oktay, 2005). 

Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin 

aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlamaktadır. Temel bilgi ve beceriler bu dönemde 

kazanılır. Bu nedenle okul öncesi eğitimin önemi büyüktür (Yavuzer, 2002). 

Çocuğun kendini tanıması, kendi yeterliliklerinin ve geliştirilmesi gereken 

yönlerinin farkına varması da bu dönemde gerçekleşebilmektedir. Bu dönem diğer 

insanlar ve toplumsal kurallarla ilk tanışmanın gerçekleştiği sosyalleşme dönemi olarak 

da tanımlanmaktadır. Çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının 

yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır alışkanlık inanç ve değer yargılarını 

biçimlendirdiği gözlenmiştir (Oktay, Zembat, Unutkan, 2007). 

Okul öncesi eğitim, eğitimin en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu 

dönemdeki gelişmeler, çocuğun ileriki yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bloom’ un 

yaptığı araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50’si 4 yaşına, 

%30’u 4 yaşından 8 yaşına, % 20’si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Bu 

bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür ve bu dönemde 

çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek için ona rehberlik etmek, doğru davranışları 

kazandırmak ve pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi şekilde planlanmış, sistemli bir 

okul öncesi eğitimle olur (Poyraz, 2003). 

Okul öncesi eğitim; çocuğun sonraki yaşlardaki öğrenmelerinin temelini 

oluşturması, çocuğun olumlu kişilik geliştirmesi, aynı zamanda, tutum alışkanlık, inanç 

ve değer yargılarının oluşması, ailenin çocuğun eğitiminde rol alması ve eğitimin 

sürekliliğini sağlaması açısından çocuğun ileriki hayatını etkileyen oldukça önemli bir 

süreçtir (Zembat, 2005). 

Çocukların gelişimi için her öğrenim kademesinde, öğretmen, program, fiziksel 

donanım materyal, aile ve çevre gibi değişkenlerin etkisi altındadırlar. Sıralanan bütün 

bu değişkenler çocuğun öğrenim yaşantısını çeşitli boyutlarıyla etkilemektedir. 

Öğretmenler daha genel bir anlamda ise “eğitimciler” bu öğrenim sürecinin 

sorumluluğunu üstlenen temel öğeyi oluşturmaktadır. Çünkü bir öğrenim kurumu ancak 

öğrencilerinin kalitesiyle orantılı olarak bir değer taşımaktadır. Mevcut ideal olanakları 

çocuğa sunan, bunlardan olumlu yönde yararlanılmasını sağlayan öğretmenler ve eğitim 

sistemidir (Tuğrul, 1993). 
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Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi’nin 7. 

maddesinde “Çocuk en azından ilk aşamalarda, parasız ve yatılı olmak kaydıyla eğitim 

hakkına sahiptir. Kendisine, genel kültürünü ilerletecek ve fırsat eşitliği temelinde 

yeteneklerini, bireysel karar verme kapasitesini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğunu 

geliştirecek ve böylece toplumun yararlı bir üyesi haline gelmesini sağlayacak bir 

eğitim verilecektir.” denilerek bu bildirgeyi kabul eden tüm ülkelerin sorumlu kişi ve 

kuruluşlarına gerekli görev ve yol gösterilmektedir (Özer, 1996). 

Okulöncesi eğitim özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde hemen her ülkede giderek 

daha fazla önem kazanmıştır. Pek çok ülkede değişik okulöncesi eğitim modelleri 

denenmiş, ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile çeşitli projeler 

gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz ve diğer ülkeler dikkate alındığında, okulöncesi eğitim her 

geçen gün daha da yaygınlaştığı gözlenmektedir (Gürkan, 2000). 

Kaliteli bir okul öncesi eğitim çocukların öğrenme yaşantılarını zenginleştirme, 

yeteneklerini destekleme, okula devam, ilköğretime başarılı bir geçiş ve okul başarısı 

sağlama işlevlerinin yanı sıra uzun vadede topluma katkı sağlama olasılıklarını 

arttırmakta işsizlik ve yoksulluk gibi sonuçları engellemektedir (Tuğrul, 2006). 

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili yapılan birçok araştırma, bu kurumlarda 

yetişen çocukların zihin, beden, sosyal duygusal vb. gelişim alanlarında diğerlerine göre 

daha ileri oldukları ve daha sonraki eğitim basamaklarında bu çocukların temelden 

gelen bu kuvvet nedeniyle okula, çevreye uyumları, erken yıllarda kişiliklerin 

oluşturulmasındaki bu olumlu eğitimden kaynaklandığı sonucunu vermektedir (Tekiner, 

1996). 

Yapılan araştırmalar, okulöncesi kurumlarda eğitim görerek ilkokula başlayan 

çocukların bu eğitimi görmeyenlere oranla daha katılımcı, girişken, yaratıcı ve uyumlu 

olduğunu göstermektedir (Yavuzer, 2002). 

Yapılan başka bir araştırma ile okulöncesi eğitim kurumlarında geçirilen 

yaşantılar ve alınan eğitimin çocukların daha sonraki eğitim dönemlerinde akademik 

başarıları üzerine olumlu etkiler yarattığını da gösterilmektedir (Demiral, 1989; Sözer, 

2000). 
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2.9.3. Okul Öncesi Eğitimin Amacı 

Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına 

ve temel ilkelerine uygun olarak; 

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını 

sağlamak, 

• Onları ilköğretime hazırlamak, 

• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme 

ortamı yaratmak, 

• Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (M.E.B, 2006). 

Ünlü eğitimci Mialaret okulöncesi eğitimin evrensel amaçlarını şöyle ifade etmiştir. 

1- Toplumsal amaçlar 

a-Çalışan kadınların çocuklarına bakmak 

b- Her çocuğa eğitim sağlamak ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak 

c- Çocukların birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki içerisinde bulunmasına, 

sosyalleşmesine çok önemli katkıda bulunmak. 

2- Eğitici amaçlar: Çocuğun duyu organlarını eğitmek, çevreye olan duyarlılığını 

arttırmak (renge, sese, estetiğe) 

3- Gelişimsel amaçlar: Çocuğun doğal gelişimini temel alarak, gelişimle ilgili 

tecrübelerine önem vermek (Oktay, 2000). 

 

2.9.4. Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri 

Okulöncesi Dönemde çocuğun karşılanması gereken birçok gereksinimi vardır. 

Bu dönemde gereksinimleri doğru bir şekilde karşılanamayan çocukların daha sonraki 

dönemlere sağlıklı bireyler olarak ulaşmalarının güç olacağı düşünülmektedir. 

Okulöncesi dönem çocuğunun gereksinimleri; sevgi ve ilgi, sağlıklı bakım ve beslenme, 

güven, hareket ve oyun, bağımsızlık ve yetişkin desteği olarak sınırlanabilmektedir. 

Sevginin çocuğa, doğru ve yeterli miktarda verilmesi gerekir. Her çocuk yaşamını 

sürdürebilmek için düzenli bakım ve sağlıklı beslenmeye gereksinim duyar. Çocuğun 

diğer önemli bir gereksinimi de güvendir. Sağlıklı bir çocuğun hareketsiz olması 

düşünülemez. Hareketin en iyi gerçekleştirildiği alan ise oyundur. Oyun çocuğun tüm 

gelişim yönlerini destekleyip öğrenme fırsatları yarattığı için çok önemlidir. Çocuğun 

okulöncesi dönemdeki diğer önemli gereksinimi de kendi kendisini tanıma, bağımsız 
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olma ve yetişkin desteğidir. Okulöncesi eğitim ilkeleri çocuklarının bu gereksinimlerini 

karşılamaya yönelik oluşturulmuştur (Akt. Tokuç, 2007). 

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. 

Bir yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; 

ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. Okul öncesi eğitim bazı 

temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler aşağıda verilmektedir. 

1. Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitim, çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel alanlardaki 

gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır 

duruma getirmelidir. 

3. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve 

okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine 

olanak tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçe’ yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 

7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, 

hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranışları geliştirilmelidir. 

8. Eğitim çocuğun, kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim 

kazandırmalıdır. 

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler 

oyun temelli düzenlenmelidir. 

10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve 

kısıtlamalara yer verilmemelidir. 

11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim 

duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 

13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir. 

14. Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate 

alınmalıdır. 
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15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

16. Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli 

olarak değerlendirilmelidir. 

17. Okul öncesi eğitimde değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın 

geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır (M.E.B, 2006). 

2.9.5.Okul Öncesi Dönemin Gelişimsel Özellikleri 

Okul öncesi dönemde gelişim alanları bir bütündür ve birbiriyle bağlantılıdır. 

Gelişimin her bir alanı yaratıcılığın gelişimini kolaylaştırarak birbirini etkiler ve 

birbirine paralel olarak ilerleme göstermektedir (Duffy,2006).  

 

Bilişsel Gelişim 

“Bilis” (cognition) organizmanın çevresindeki dünya hakkında bilgi edinme ve bu 

bilgileri dünyayı anlama, problem çözme doğrultusunda kullanma süreci veya süreçleri; 

insan beyninin düşünme, anlama, konuşma, yorumlama, hesaplama, tasarlama, 

planlama, problem çözme, bellek, algılama, muhakeme gibi yüksek zihinsel işlevleri 

için kullanılan ortak, genel bir isimdir (Budak, 2003). 

Okul öncesi çocuklarda yaratıcılık gelişimi, bilişsel gelişim sürecinin bir 

parçasıdır ve bu süreçle ilgili teorilerin çoğu Piaget’den (1926-1951) gelmektedir. 

Piaget kuramında, gelişim aşamalarını çocuğun düşünce ve zihinsel yapısındaki ardışık 

değişimler üzerine odaklanmıştır ve teorisini çocukların deneyimleri yoluyla dünyayı 

kendi kendilerine algılayabilmeleri olarak da tanımlanabilmektedir. Çocukların bu 

süreçlerde ilerlerken yaratıcılığını öne çıkaran deneyimler sonucu bunlarla ilgili 

yeteneklerinin artması da göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğu düşünülmektedir 

(Vygotsky, 1978). 

 

Beyin Gelişimi 

Gopnik ve arkadaşlarına (2001) göre bebeklerin beyinleri, etraflarındaki dünyayı 

anlamalarını sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Bebekler, duyularını kullanarak 

kendilerini ve içinde bulundukları dünyayı keşfederler. Çocukların dokunsal, görsel, 

işitsel, uzamsal ve hareket algıları gelişir ve bu gelişim, deneyimlerinin pek çoğu 

üzerinde etkilidir. Çocuklar, zihinsel imgeler yaratırlar ve bu imgeleri daha önce 

oluşturdukları ile karşılaştırarak yeni deneyimleri anlayabilirler. Bu süreçte yaratıcılığın 
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gelişmesinde çok önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır. Son araştırmalar, yaşamın 

ilk yıllarındaki deneyimlerde ileriki yıllardakilere göre daha çok bağlantı kurulduğunu 

ve sinaps oluşturulduğunu göstermektedir (Gopnik, Metfzoff & Kuhl, 2001; Gerhardt, 

2004).  

 

Fiziksel ve Motor Gelişim 

Küçük çocuklar dünyayı keşfetmek ve ilginç objeleri elde etmek için fiziksel 

yeteneklerini kullanırlar ve oturma, emekleme ve yürüme yetenekleri gelişirken 

çocuklar dünyayı yeni açılardan görmeye başlayabilmekte ve dünyaya bakış açıları 

genişlemektedir. İlk güvenli adımlardan sonra elleri ile etraflarındaki dünyayı daha çok 

keşfetmek için özgür hale gelir. Bu da manipülatif becerilerin gelişimini destekleyen 

yeni bir sürecin başlamasını sağlayabilmektedir (Çetin, 2010).  

Fiziksel gelişimin, özellikle çocukların ince manipülatif becerilerinin 

gelişmesinde ve sergilemesinde pek çok etkisi vardır. Doğumdan itibaren çocukların 

tutma ve yakalama yetenekleri gelişir. Çocukların gelişen fiziksel yeterlikleri ile yaratıcı 

ve hayal gücüne dayalı izlenimlerini çeşitli çizgiler, şekiller ve formlar kullanmaya 

başlayarak ortaya koydukları görülebilir (Duffy, 2006).  

Bir kısım araştırmada, çocuklara olabildiğince farklı şekillerde hareket etmeleri 

için farklı yönergeler kullanılmış ve çocukların bu yönergelere verdikleri tepkiler 

incelenmiştir. Gözlem sonuçlarına göre, çocukların bu yönergeler doğrultusunda bir çok 

yaratıcı hareket geliştirdikleri ve sundukları gözlenmiştir. Bu süreç çocukların kendi 

yeteneklerini fark etmelerini ve güven duygusu ile ilgili pek çok değişikliğin olduğunu 

da göstermiştir (Capel,1986; Cheung, 2010; Cleland & Gallahue, 1993; McBride, 1991; 

Pica, 2004; Llyod, 1998).  

Bazı araştırmalarda da, hazırlanan fiziksel eğitim programlarının, çocukların 

yaratıcı fiziksel aktiviteler, hareketler ve araştırmalar yapmaları, kendini ifade etme 

becerileri ve problem karşısında buldukları çözüm yolları konusunda yaratıcı 

olmalarında ve yaratıcı düşünmelerini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir (Capel, 

1986; Cheung,2010; Pica, 2004).  

 

Dil Gelişimi 

Çocuklar sıklıkla dil kullanımında yaratıcıdırlar. Bebekler konuşma, ritim, vurgu 

ve tınının müzikal öğelerini tanır ve karşılık verirler. Bunlar süreç sayesinde 
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yeteneklerini kullanmaları ve konuşulan dili anlamaları gelişir.  Çocuklarda dil gelişimi 

alıcı ve ifade edici dil olarak gelişmektedir. Çocukların ifade edici dil kullanımı 

gelişirken düşüncelerini ve diğerlerinin fikirlerini ifade etme yetenekleri buna paralel 

olarak gelişmektedir. 

Çocukların hayal gücüne dayalı oyunlarını genişletmelerinde ve kendisinden 

başka diğer insanlarla görüşmelerini içeren karmaşık öyküleştirmeye doğru geçişini 

sağlamalarında dil çok önemli bir etkendir. Çocukların söyledikleri ve yazdıkları 

hikayelerde sıra ile anlatılan şeyler, hayal gücüne dayalı oyunla gelişir. Yazma, yaratıcı 

ifadenin pek çok şeklini keşfedip kullanarak gelişen ince manipülatif becerileri içerir. 

Çocuklarla yapılan her bir etkinlik hakkında konuşmak, onların kavramları 

öğrenmelerine ve bu kavramları sözel olarak ifade etmelerine yardımcı olur. Bu 

konuşmalar çocuğa kullandığı dil hakkında bilgi verir, kelime dağarcığını geliştirir ve 

çocuğun konuşulan dilin gramer yapısını kullanabilmesinde bir model oluşturur. Ayrıca 

çocukların bir başkası tarafından anlaşıldığını hissetmesini sağlar (Galda vd.,1997; 

Yazıcı, 2003). 

 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Çocukların sosyal ve duygusal beceri gelişimi ve farkındalıkları sayesinde 

yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanarak yeni ortamlara katılabilirler. Yaratıcı ve 

hayal gücüne dayalı deneyimler çocuklara kendilerini ifade etme fırsatı sunar ve sosyal 

ve duygusal gelişimlerini destekler. Yaratıcı uygulamalar, çocukların kendi kendilerine 

düşünebilme ve bağımsız davranma arzuları desteklendiğinde ortaya çıkmaktadır. Eğer 

çocuklar kendilerini uygulama sırasında iyi hissetmezse çocuğun benlik kavramına ve 

güven duygusuna oldukça önemli hasarlar verilir. Bu nedenle uygulamalar sırasında 

çocukların bulunabilecekleri duygusal süreçler izlenmelidir (Darıca, 2003).  

Çocuklarda yaratıcılığın gelişimini ele alırken onların dünyayı, kendilerini 

tanımalarını sağlayan, en büyük işleri olan oyunu göz ardı etmemek gerekir. Çocuklarda 

yaratıcı süreçlerin varlığı çok küçük yaşlarda ve özellikle oyunlarda görülebilir. Yaratıcı 

süreç ve oyun arasında pek çok bağlantı ve ardışıklık vardır. Yaratıcılık kesinlikle 

oyunla yönlendirilir ve oyun oynama, çocukların yaşantısında yaratıcı sürecin bir 

parçasıdır. Bu süreçte sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi ile tamamlanabilir 

(Moyles, 1989).  
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2.9.6. Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Farklı Model ve Yaklaşımlar 

Okul öncesi eğitim kurumlarının yaygınlaşması, nitelik yönünden zenginleşmesi, 

çocukların bu eğitim fırsatlarından maksimum düzeyde yararlanmaları ve 

yaratıcılıklarının da gelişimine faydalı olmak amacı ile etkin ve yaygın olan 

yaklaşımlardan bazıları Reggio Emilia, Montessori, High/Scope ve Waldorf 

yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar Froebel ve Montessori gibi okul öncesi eğitime öncülük 

etmiş kişilerin görüş ve direktifleri doğrultusunda kendilerine yön bulmuş yaklaşımlar 

olarak da karşımıza çıkmaktadırlar. 

 

Reggıo Emılıa Yaklaşımı 

Çocuğun gelişimine yapısalcı yaklaşım olarak bakmakta olan Reggio Emilio 

projesi, 1970 yılında okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla hükümet girişimi 

ve yerel yönetim tarafından İtalya’da aynı isimli bölgede yaygınlaşmaya başlamıştır 

(Temel, 1997). 

Regio Emilia Projesi, yeni ekole uygun birçok okul öncesi eğitim kurumu açmayı 

ve orijinal eğitim metotlarını bu kurumlarda uygulamayı hedeflerken, çalışmakta olan 

okul öncesi kurumlarında reform yapmayı ve bu kurumları güncelleştirmeyi de 

hedefleyen bir projedir.  

Reggio Emilia Programı’nın felsefesine göre çocuk gelişimini engelleyen bir 

“duvar” ile karşı karşıyadır. Çocuğun karşılaştığı bu duvarı, basmakalıp, eski ve katı 

kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş ancak anlaşılması, 

kavranması zor ve geçerliliğini kaybetmiş davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim 

metotları oluşturmaktadır. Gelişim sürecinde çocuk önce yaşayan toplumdaki yeni 

kültürel değerler ve rolleri öğrenmesi için desteklenmelidir. Çocuk daha sonra 

gelişimini engelleyen ve eski değer yargılardan oluşan “duvar” ile karşılaştığında bu 

“duvar”ı kendi kendine aşmayı başarmalıdır (www.emniyet.gov.tr. 25.10.2006). 

Reggio Emilia yaklaşımı çocuğun, gelişimini ve yaratıcılığını engelleyen bu 

“duvar”’a karşı koyması için aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel potansiyelini 

kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini savunur (Demiriz vd., 2003). 

Reggio Emilia projesinde çocuğun gelişimine genetik yapıda ve ekolojik bir 

yaklaşımla bakılmaktadır. Bilgi edinme sürecinde oyun, gözlem ve duyularını kullanan 
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çocuklar bu süreç içerisinde hem kendilerini, hem de birbirlerini tanımayı ve dünyanın 

nasıl işlediğini anlamaya çalıştıklarından bahsetmektedirler. Reggio Emilia 

Programı’nda problem çözme, yaratıcı düşünme ve araştırmayı içeren fırsatlar 

“öğrenmenin kendisi” denilen ortamlarda çocuklara sunulmaktadır. Ancak sadece 

fiziksel çevrenin değil, sosyal çevrenin de önemli olduğunu belirtmiştir. Reggio 

Emilia’da her okulda sınıf içinde çeşitli materyallerin olduğu bir mini atölye ve bir de 

büyük atölye vardır. Materyaller sadece raflarda sergilenmez, belirli projeler için 

yapılan çalışmalarda kullanılır. Reggio Emilia okullarında ortamın düzenlenmesi de son 

derece önemlidir. Reggio Emilia yaklaşımının en önemli özelliği; öğretmenlerin 

“öğrenen” olarak gösterilmesidir. Reggio Emilia yaklaşımında çocuklara duyu organları 

ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür 

bir ortam sağlanır(www.emniyet.gov.tr. 25.10.2006). 

Reggio Emilia programlarında duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve 

renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam 

sağlanmalıdır. Bu özgür ortam içerisinde çocuklar yalnız başlarına, akranları ve 

yetişkinlerle birlikte yaşadığı deneyimler sayesinde anlama, öğrenme ve bilmenin 

zevkini tadarlar. Çocuklar bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanırlar, 

bilgilerini organize etmek için ipuçlarından yararlanır, var olan açıklamalardan hareket 

ederler ve çevreyle etkileşimde bulunurlar. Böylece deneyim kazanırlar. Çocukların 

öğrenme sırasında en çok kullandıkları mekanizmalardan biri de algıdır. Çocuk bir 

nesne ile karsı karsıya geldiğinde onu algılamak için duyularını kullanır ve onu temsil 

eder. Böylece nesneyi istediği bir formla ya da dille yeniden ifade eder ve bu yolla 

nesneyi ve özelliklerini öğrenir (ERIC, 1989). 

 

Montessori Yaklaşımı 

Maria Montessori (1870-1952) Roma Üniversitesi’nde tıp uzmanlığı için çalıştığı 

dönemde öğrenme güçlüğü ve zihinsel özürlü çocukların öğrenme sorunlarıyla 

ilgilenmeye başlamıştır. Montessori Roma Orthophrenic Okulu’nda yönetici olarak 

çalıştığı sıralarda öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla, öğrenmeyi kolaylaştırıcı nesneler 

üzerinde çalışmış ve daha sonra bu nesnelerin normal çocuklara verilen düzenli eğitim 

uygulamaları üzerindeki etkilerini araştırmıştır (Poyraz ve Dere, 2001). 
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Montessori’nin hazırlamış olduğu eğitim ortamı öğrencileri merkeze alan ve 

öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına imkân veren bir ortam 

ve bu süreci destekleyen bir yaklaşımdır (Morrison, 1988). 

Montessori yaklaşımın en önemli temel ögeleri ise öğrenme ortamının 

oluşturulmasıdır. Maria Montessori, çocuğun öğrenmesinin onlara tanınacak yaşamsal 

araçlarla gerçekleştirilebileceğini savunur. Aynı zamanda bunun çocukta bağımsızlık 

duygusunu geliştirmesine katkıda bulunacağını da ifade etmektedir. Dr. Maria 

Montessori’ ye göre birey kendi basına hareket etmelidir. Çünkü çocukların doğuştan 

bir öğrenme arzu ve isteğiyle donatıldığını düşünmektedir. Montessori her çocuğun 

kendi kendini eğitme gücüne sahip olduğunu da belirtmiştir (Aytaç, 1981). 

Bundan dolayı da göre ilk çocukluk döneminde verilen eğitimin amacı çocuğa 

önceden belirlenmiş kavram, olgu ve genellemeleri vermekten ziyade, çocuğun 

doğuştan getirmiş olduğu öğrenme istek ve arzusunu harekete geçirmek ve 

geliştirmektir (Lilard, 1977). 

Montessori çocukta öğrenmeyi ele alırken, bunun çocuğun kendi yaşantı ürünü 

olmasına dikkat çekmiştir. Montessori, çocuğun öğrenmesinde doğuştan getirilen 

öğrenme arzusu ve isteğine büyük önem vermiştir. Bunun için uygun bir çevrenin 

oluşturulması gerekmektedir. Montessori’ye göre insan yaşamının en önemli dönemi 0-

6 yaş aralığı olan okul öncesi dönemdir. Bu dönem çocuğun zekasının olgunlaşması için 

gerekli modelliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Montessori’ye göre eğitim, 

öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal 

çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir. Montessori yaklaşımında öğrenme 

ortamında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Bundan dolayı da sınıftaki araçlar 

çocuğun gerçekle yüz yüze gelmesini kolaylaştırmak amacıyla gerçek yaşamda 

kullanılan araçlardır (Temel, 1994). 

Montessori Yöntemi’nin temelinde; 

-çocuğun tanınması, 

-duyuların eğitilmesi, 

-deneyimde tekrar, 

-iç disipline yönelten özgürlük ortamı, 

-ilgi çekici ve mutlu bir olay olarak sunulan çalışma, 

-eğitime toplumsal bir olay olarak yaklaşım gibi ilkeler vardır (Oral, 1995). 
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Montessori yontemi’ne göre, sınıflarda öğretmen yönetici ve liderdir. Öğretmen 

görünüşü ve kişiliği ile model olan, esnek, sevecen, anlayışlı, sıcak ve saygılı bir kişidir. 

Eğitim ortamında çocukların özgürce hareket edebilmesi ve etkili öğrenmeleri için 

onları cesaretlendirir. Öğretmen grup içerisinde materyallerden çocukların en iyi şekilde 

yararlanması için caba sarf eden bir eğitimcidir. 

 

High / Scope Yaklaşımı 

High/Scope sözcüğü sözlük anlamı olarak “yüksek hedefler ve uzaklara uzanan 

görev” anlamına gelmektedir. High/Scope Eğitim Araştırma Vakfı, 1970 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Vakfın kurucusu Dr. David Weikart’tır. 

High/Scope Programı, teori ve pratiği birleştiren bir eğitim sistemidir. Program, çocuk 

gelişimi araştırmaları ve eğitim değerlendirmeleriyle desteklenmektedir. High/Scope 

Programı’nın temel sürecini hem zihinsel hem de fiziksel etkinliği içeren etkin öğrenme 

oluşturmaktadır. Öğrenme için istek çocuğun içinden geldiği düşünülmektedir. Etkin 

öğrenen çocuklar sorular sorarlar, keşifler yaparlar. Yetişkinler etkin öğrenme için 

ortam ve düzen sağlayarak çocukları etkin öğrenmeye teşvik etmektedirler. Bu 

yaklaşımda öğrenme ve keşfetme olanaklarından çocukların faydalanmasının sağlamak 

için yetişkinler, çocuklara bir şeyi nasıl doğru olarak yapacaklarını ya da ne yapmaları 

gerektiğini göstermeye çalışmazlar. High/Scope Yaklaşımının benimsediği temel ilkeler 

aşağıda sıralanmıştır (Sevinç, 2005). 

-Çocuklar kendi kişisel ilgilerini ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde en iyi 

şekilde öğrenirler. 

-Düzenle bir günlük program izlenir. 

-Çocuklar düzenle olarak gözlemlenir. 

-Etkinlikler çocukların ilgilerine, hareketlerine dayanır. 

-Çocuklar pasif alıcılar değil, kendi öğrenmelerinin aktif sorumlularıdır. 

-Çocuklar oynayacakları materyalleri seçerler, materyallerle ne yapacaklarına 

karar verirler. 

-Çocuklar, bütün duyularını kullanarak öğrenirler. 

-Yetişkinler çocuklara maksimum hareket imkânı tanımalıdır. 

-Çocuklar grup halinde çalışmaya teşvik edilmelidir. 

-Sınıftaki sorunlar çocuklarla tartışılarak birlikte çözüm bulunur. 
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Bu yaklaşımda çocukların kullanacakları materyaller, kolay bulunabilir, çok yönlü 

kullanımı olan artık materyallerdir. Programda sene başında az sayıda ilgi köşesi ve 

materyal sayısı belirlenerek hazırlanmaktadır. Çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları 

belirlendikçe köşe ve materyal sayısı artırılır. Sınıfta bulunan materyaller etiketlenir. 

Böylece aranan bir şeyin bulunması daha kolay olmaktadır. Çocukların bağımsızlık ve 

yeterlilik duygularını artırmak için materyaller onların kolaylıkla ulaşabileceği 

yerlerdedir. High/Scope Programının amacı, gelişimsel olarak tutarlı bir eğitim 

sağlamaktır. Gelişimsel olarak tutarlı bir eğitimin ise, üç ana ögesi vardır. Bunlar: 

1.Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha 

çok kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar. 

2.Öğrenenin kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları 

geliştirmesine yardımcı olur ve bunu teşvik eder. 

3.Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi 

öğrenecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar ( 

Büyükkaragöz,1994). 

 High/Scope Programı Piaget’ nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’ e 

göre gelişim, büyüme ve öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu 

girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki 

girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşur. Piaget’ den etkilenen diğer bir nokta 

da, çocuklarla etkileşim halinde bulunan yetişkinlerin görevinin onları desteklemek 

olmasıdır. Bu programda yetişkin, çocukları arkadaş olarak görür. Yetişkin çocuklara 

etkin öğrenme imkanı sağlamaya çalışmakta ve onları zorlamak yerine desteklemektedir 

(Büyükkaragöz, 1994). 

 

Waldorf Yaklaşımı 

Waldrof Okulları hareketi Almanya’nın Sttutgart kentindeki Waldorf Sigara 

Fabrikası sahibi Emil Molt’un öncülüğünde başlamış olan bir harekettir.  

Emil Molt, karma yaş eğitiminin uygulandığı, çocukların 12 yıl eğitim hayatları 

boyunca öğretmenler tarafından doğrudan ilgilenilerek, ekonomik ve siyasi kaygı 

aşamayan ilk bağımsız okulunu 1919 yılında açmıştır (Onur, 2004). 

Waldorf yaklaşımında bütün çocuklar belli felsefeleri benimseyerek eğitim 

ortamlarını paylaşmaktadırlar: “Kalp, akıl ve yetenek”. Bu felsefe doğrultusunda 

insanlar öncelikle belirli bir milletin üyesi değil, dünya vatandaşıdır. Bütün bunlar 
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waldorf yaklaşımının temel ilkelerini ve anlayış biçimini oluşturmaktadır (Driscoll, 

1999).  

Waldorf yaklaşımının temel hedeflerinden biri de entelektüel bir içeriği çocuğa 

zorla öğretmek yerine, çocuğun uyandırılmış ve geliştirilmiş yeteneklere ulaşmasını 

sağlayabilmektir. Waldorf Okullarına göre çocuklar öğrenme ile kendi tecrübeleri 

arasında bağlantı kurduklarında daha ilgili ve canlı olmakta ve bu tecrübelerle de 

öğrenmeye başlamaktadır (McDermott, 1992).  

Rudolf Steiner çocuk ruhunun düşünme, hissetme ve istekli olma yapısının 

gelişmesini sağlayarak, yaşam hakkında bilgi sahibi olma ve sağlıklı ve yapıcı bir yolla 

yaşamda aktif rol almasına yardımcı olabilmek amacıyla Waldorf Programını 

geliştirmiştir. Bu eğitimin aşamaları birçok öğe ile ilişkilidir. Bu öğeler:  

1.Denge, koordinasyon, ritim duygusu, uzaysal oryantasyonu geliştiren fiziksel 

etkinliklere programda yer verme,  

2.Yaşa uygun olan fiziksel, sanatsal ve akademik görevleri etkinlikler 

doğrultusunda tamamlama,  

3. Hikaye,drama ve resim etkinlikleriyle duyguları derinleştirme,  

4. Basit somut sıralamadan soyut düşünmeye doğru düşünceyi geliştirme, 

5.İnsanlığın tarihsel ve kültürel gelişimi ve dünyanın doğal harikaları hakkında 

bilgi sahibi olma,  

6.Çocukların doğal yeteneklerini ortaya çıkarma,  

7.Karşılıklı saygı, nezaket, işbirliği ile diğerlerine yardım ve dile özgü 

kullanımları içine alan temel insan değerlerini ifade etme,  

8.Zaman, çevre ve şartlara uyum için gerekli olan bilgi ve yetenek birikimini 

edinmedir (Berk,1994).  

Waldorf yaklaşımına göre, Waldorf öğretmenleri kendilerinin “ her çocuğun 

içinde bulunan gerçek öğrenme sevgisini” ortaya çıkarmaya adamıştır. Öğretim 

süresince sanatı ve etkinlikleri özgürce kullanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bir üniversite 

diploması ve bir Waldorf Okulu Öğretmen Koleji ya da Enstitüsünün sertifikasına sahip 

olmak zorundadır (Reinhard, 1997).  

Waldorf Okullarında Eğitimin ilk yıllarında akademik bilginin yeri çok azdır, 

hatta anasınıflarında akademik içerik yer almamaktadır. İlköğretim aşamasında verilen 

akademik bilgi en az düzeyde tutulmaktadır. Birinci ve ikinci sınıfta harfler tanıtılsa da, 

ikinci ve üçüncü sınıfa kadar okuma öğretilmemektedir. Bunun yerine sanat, müzik, 
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bahçe işleri ve yabancı diller (genellikle başlangıç sınıflarında iki tane olmak üzere) gibi 

konulara yer verilmektedir. Okulöncesi sınıflarında tüm konular sanatsal ortamlar 

içerisinde çocuklara verilmektedir. Bu durum, çocukların bu tip ortamlarda öğrenme 

sürecine daha iyi yanıt verdikleri görüşünden kaynaklanmaktadır. Waldorf okullarında 

öğrenme rekabete dayanmayan bir etkinliktir. Okullardaki aile ortamına benzeyen 

atmosfer çocuklara rekabet baskısı olmadan öğrenme olanağını sağlamaktadır. 

İlköğretim sınıflarında not verme sistemi değerlendirme yöntemi olarak 

kullanılmamaktadır. Bunun yerine her okul yılı sonunda öğretmen öğrencinin ayrıntılı 

bir değerlendirmesini yapmaktadır. Steiner çocukluğu; “sıfır – yedi yaş dönemi”, “yedi-

on dört yaş dönemi” ve “on dört yaşından sonraki dönem” olmak üzere üç evreye 

ayırmaktadır (Astley ve Jacson, 2000). 

 

2.10. KARMA YAŞ GRUP EĞİTİMİ 

Anaokulu, çocukların ailelerinden sonra, sosyalleşme sürecindeki ilk sosyal 

etkileşim ortamıdır. Bu dönemde çocukların birbirleri ile ilişkileri yaşamdaki ilk 

örnekler olmakla birlikte tüm gelişim alanlarını etkileyebilecek önemli işlevlere 

sahiptir. Arkadaşları ile ilişkileri sosyal gelişim açısından, sosyal ve akademik 

becerilerin, kuralların, toplumsal rollerin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayacak 

ortamların oluşmasını desteklemektedir (Merrell ve Holland, 1997). 

Anaokulu döneminde çocukların bu süreçten nitelikli yararlanabilmeleri için 

birbirinden farklı eğitim, yöntem ve teknikleri; birbirinden farklı modeller de 

uygulanabilmektedir. Bu modellerden bir tanesi de karma yaş eğitimidir. Farklı yaş 

grubu çocukların aynı sınıfta bir araya gelmesi ile karma yaş grubu oluşturulmaktadır.  

Karma yaş gruplama eylemi okul öncesi eğitimde uzun bir tarihe sahiptir. Karma 

yaşların gruplandırılması aynı zamanda heterojen, çoklu yaş, dikey, sınıflandırılmamış 

olarak da bilinmektedir. Farklı yaş gruplarında eğitim, erken yaşlarda çocukları 

gruplandırmada geleneksel sistemi değiştirmenin de bir yöntemi olarak görülmektedir 

(Demetre, 1989). 

Montessori yönteminde 3-6 yaşlarındaki tüm çocuklar bir arada 

gruplandırılmaktadırlar.  

Büyükler çocuklar küçük çocuklara model görevi yaparak yardımcı olmaktadırlar. 

Bu şekilde hepsi birlikteliğin çeşitliliğinden yararlanırlar. Odak olarak hazırlanmış bir 

çevrede çocuk merkezli bir program karma yaş ile destelenmektedir (Onur, 1995)  
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Bir sınıfın farklı yaşlardaki çocuklardan oluşması, yaş grubu normunun altındaki 

çocuklar için onların bazı gelişim alanlarında özellikle istenilen öğe olabilir. Bu 

çocuklar, daha küçük çocuklarla iletişim kurmayı kendi akranları ile iletişim kurmaya 

nazaran daha rahat bulabilirler. Bu tür etkileşimler küçük çocuğun motivasyonunu ve 

kendine güveninin arttırabilir (Demetre, 1989). 

Karma yaş grubunda farklı yaş grubu çocukların sayısı arttıkça, topluluk 

üyelerinin diğerleriyle ilişkilerini geliştirme olanakları da artmaktadır. Çocuklar 

diğerlerinin ihtiyaçlarını ve tarzlarını tamamlayıcı, benzer ve bütünleyici kişilerdir. 

Aynı yaş grubuyla karşılaştırıldığında,  karma gruplarda yaş seviyesinin ve farklılığının 

çeşitliliği, birçok üyenin öğrenimi için uygun modelleri belirlemesine yardımcı 

olabilmektedir (Demetre, 1989). 

Spontane oluşan akran gruplarının tipik olarak nitelik açısından heterojen 

olduğunu varsayarsak, erken çocukluk eğitiminde aynı yaş grubundaki çocukların 

ayrılması sorgulanabilir. Bu gruplandırma eylemi, kronolojik yaşın, gelişimin en 

güvenilir göstergesi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım, anaokuluna 

başlama ile ilgili geniş kapsamlı bir gözleme ve denemeye neden olmuştur. Ancak 

kronolojik yaşın haricinde gelişimsel göstergeler yani sosyal, duygusal ve olgunluğun 

bilişsel düzeyi gibi göstergeler de kullanılabilmektedir (Demetre, 1989). 

Karma yaş grubu etkileşimi sınıftaki bütün çocuklar için gelişimsel açıdan çeşitli 

faydalar sağlamaktadır. Ancak, grupta sadece farklı yaşlardaki çocukların bulunması 

bahsedilen yararların farkına varılması içi yeterli değildir. Grup oluşturmadan önce, 

grup için eğitimsel faydaları artıracak olan ortalama yaş sırasına, büyük çocukların 

küçük çocuklara oranına, karışık yaş gruplarında zaman paylaşımına, müfredata ve 

eğitim stratejilerine dikkat edilmelidir (Demetre, 1989). 

Olumlu sosyal davranışlar bazen sosyal gelişmenin de göstergesi olarak 

algılanmaktadır. Yardım etmek, paylaşmak ve konuşma sırasını beklemek gibi olumlu 

sosyal davranışlar etkileşime yardımcı olmakta ve sosyalleşmeyi arttırmaktadır. Sosyal 

algılar aynı zamanda sosyal becerinin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bunlar, 

bir çocuğun sosyal farkındalığının artmasında temel parçayı oluşturmaktadır. 

Arkadaşlıkların oluşması, genelde bir çocuğun farklı sosyal durumlarda akranlarının 

rollerini algılamasına dayanmaktadır (Demetre, 1989). 

Bazı araştırma sonuçları, farklı yaşlardaki çocukların genelde birbirlerinin 

farkında olduklarını göstermektedir ve bunu yaş ile ilişkilendirmektedirler. Karma 
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gruplardaki hem küçük ve hem de büyük çocuklar gruptakilerin yaşlarına dayanarak 

beklentilerini ayırt edebilmektedirler. Karma yaş gruplarında etkileşim, olumlu sosyal 

davranışların, küçük bir çocuğun sosyal gelişiminde önemli olduğunu ortaya 

çıkartmaktadır (Demetre, 1989). 

Whiting, karma yaş gruplandırmasın çocuklarda olumsuz sosyal davranışların 

söndürülerek kalıcı olumlu davranışlar kazandırmada, geçerli bir yöntem olduğunu 

savunmaktadır (Whiting, 1983). 

Karma yaş gruplarının bilişsellik kavramına etkisinin, çocuğun farklı bilişsel 

düzeylerdeki akranlarıyla etkileşiminden doğan bilişsel çatışmadan kaynaklandığını 

göstermektedir. Bilişsel çatışma konusunda, Brown ve Palinscar (1986)’ ın değindiği 

nokta bu tür bilişsel çatışmanın öğrenmeye katkısı sadece daha az bilgili çocuğun daha 

bilgili çocuğu taklit etmesi olarak düşünülmemelidir. Çocuklar arasındaki etkileşim, 

daha az bilgili çocuğun yeni bilgileri içselleştirmesine neden olabilmektedir (Demetre, 

1989). 

Vygotsky’e göre (1978) yeni bilginin içselleştirilmesi veya “bilişsel inşa” 

kavramları, gerçekten değiştirildiğinde ve tekrarlanmadığında ortaya çıkmaktadır. 

Vygotsky, içselleştirmenin çocuğun “yakınsal gelişim alanı” içinde etkileşim 

kurduğunda gerçekleştiğini savunmaktadır Yakınsal gelişim alanı, bağımsız problem 

çözücü tarafından belirlenen mevcut gelişim ve yetişkin birinin rehberliğinde problem 

çözücü aracılığıyla belirlenmiş potansiyel gelişim düzeyi veya daha becerili akran ile 

işbirliği arasındaki mesafe olarak tanımlamaktadır (Vygotsky, 1978). 

Slavin (1987), “yakınsal gelişim alanı” olan Vygotskian konseptini,  birey yardım 

alarak ne yapar ile yardım almadan ne yapar arasındaki çelişkiyi, bilişsel kazanımlarla 

sonuçlanan akranıyla işbirliği çabalarının temeli olarak belirlemektedir. Slavin’e göre 

ortak yapılan aktiviteler büyümeye yardımcı olmaktadır, çünkü aynı yaşlardaki çocuklar 

genelde bir diğerinin yakınsal gelişim alanında hareket etmekte ve ortak grup 

davranışları bireysel davranışlardan daha fazla gelişmektedir. (Slavin, 1987).  

Brown ve Reeve, (1985) çok çeşitli becerilere yönelik eğitimin, henüz yeni olan 

çocuğun kendi seviyesini öğrenmesine ve “uzmanların” bulunduğu ortamda da çeşitli 

bilişsel zorluklarla mücadele etmesine olanak sağladığını savunmaktadır (Demetre, 

1989). 

Eğitimci Lillian Katz çoğu farklı yaş gruplarının avantaj sağladığını 

düşünmektedirler. Karma yaş grubunda çocukların, gelişimin bütün alanlarında eşit 
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derecede olgun olmasalar da çocukların birçok beceriyi gözlemlediğini, özendiğini ve 

taklit ettiğini ve böylece olgunlaştığını savunmaktadır. Lillian Katz aynı zamanda, 

çocukların kendi ihtiyaçlarına ve tarzlarına uygun olan, onları tamamlayan diğer 

çocuklarla arkadaşlıklarını geliştirmek için daha fazla fırsatları olduğunu da 

savunmaktadır. Çocuklar, bütün yaş gruplarını, ilgileri ve becerileri de kapsayan 

toplumsallık duygusuna ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, onların sağlıklı büyümesine ve 

sosyal açıdan becerikli yetişkinler olmasına yardımcı olmaktadır. Empati ve sabır 

kavramlarını öğrenirler ve diğer insanlara yardım ederken kendilerine saygıları da 

artmaktadır (Katz, 1993) . 

Yurt dışında bazı eğitim kurumları da karma yaş eğitimin avantajlarını fark ederek 

okul müfredatlarında değişikliklere gitmişlerdir. Great Oak Anaokulu müfredatı, 

okulöncesi deneyimlerinin her bir çocuğun gelişiminde kritik derecede önemli rol 

oynadığına inancına dayanmaktadır. Karma yaş grupların, çocukların doğal 

yaratıcılığını geliştirerek ve koruyarak gelecekte akademik çalışmaları için somut bir 

temel inşa ettiğini, çocukların dilsel gelişimini, hafızasını ve anlama kapasitesini 

arttırmak; yaratıcı düşünmesine yönelik gerekli bütün ön koşulları sağlayarak hayal 

dünyasını genişletmek için en doğal süreç olduğunu savunmaktadırlar 

(http://www.greatoakschool.org/classes/pre-school-and-kindergarten/). 

 

2.10.1. Karma Yaş Grup Eğitimi İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

McClellan ve Kinsey (1999) yaptıkları araştırmada, karma yaş grubunda eğitim 

alan çocukların olumlu sosyal davranışları üzerine pozitif anlamda bir ilişki olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda aynı yaş grubunda eğitim alan çocuklardan daha az 

sosyal dışlanma deneyimlerine sahip oldukları bulunmuştur. Yapılan araştırmada 

saldırgan davranışların önemli ölçüde karma yaş sınıflarında daha az görüldüğü 

bulunmuştur. Aynı zamanda karma yaş sınıflarında eğitim alan çocuklar daha sonraki 

eğitim süreçlerinde daha az saldırgan ve daha fazla olumlu sosyal davranış gösterdikleri 

tespit edilmiştir. Arkadaşlık örüntüleri bakımından karma yaş ve aynı yaşta eğitim 

gören çocuklar arasında anlamlı ölçüde bir fark bulunmamıştır. 

Chapman, 1995; Maeda, 1994 karma yaş grubunda eğitim alan hem büyük yaş 

hem de küçük yaş grubundaki çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini 

desteklediklerini bulmuşlardır  (Aina, 2000). 

http://www.greatoakschool.org/classes/pre-school-and-kindergarten/
http://www.springerlink.com/content/?Author=Olaiya+E.+Aina


78 

 

 

Edwards, Blaise ve Hammer (2009) yaptığı araştırmasında karma yaş grubunda 

eğitim alan çocukların; öğrenmelerini desteklediği, akran grup ilişkisini yönetmeye 

yardımcı olduğunu, aynı yaş grubunda eğitim alan çocuklara göre daha az stres altında 

olduklarını tespit etmişlerdir. 

Grant (1993) ‘a göre çocuklar günlük konuşma dilleriyle ilişkili oldukları ortama 

uyum gösterebilirler. Küçük çocuklar kendilerinden daha büyük çocuklarla bir arada 

bulunup, etkileşimde bulundukları zaman kendi dil becerilerini geliştirecek ortamı da 

kendileri yaratmış olurlar. 

Kasten (1993) karma yaş grubunda eğitim alan çocukların akademik 

performansları, aynı yaş grubunda eğitim gören çocuklara göre daha iyi olduğunu öne 

sürmüştür. Ayrıca sosyalleşme becerileri, kendine güven ve akademik alanlarda daha 

fazla avantaja sahip olduklarını belirtmiştir. Aynı zamanda aynı öğretmenle devam eden 

karma yaş gruplarındaki sonraki yıllarda var olan bu devamlılığın hem öğretmen hem 

de aileler tarafından birbirlerini uzun süre boyunca tanıdıklarından dolayı yararlı 

bulunduğunu tespit etmiştir. 

Katz, Evangelou ve Hartman (1990) çocukların doğal ortamlarında spontan olarak 

diğer çocukların ihtiyaçlarını ve becerilerini karşılayacak farklı yaş gruplarından oluşan 

çocuklarla yine spontan olarak bir arada bir çevre yarattıklarını ve bu çevrenin tamamen 

o grubun ihtiyaçlarına yönelik eşsiz bir ortam olduğunu ileri sürmüştür. 

Bandura (1986) küçük çocukların, büyük çocukların ortaya koyduğu 

davranışlardan yararlandıklarını ve model aldıklarını ileri sürmüştür. Bunu destekleyen 

şekilde; Rothstein, Fisch ve Howers (1988) iki yaşında olan çocukların kendilerinden 

daha büyük yaşlarda olan çocuklarla etkileşimde bulunduklarında daha karmaşık bir dil 

kullandıkları ve daha karmaşık oyunlarla meşgul olduklarını tespit etmişlerdir. Howers 

ve Forwer (1987) benzer olarak iki yaşında olan çocukların oyun arkadaşları 

kendilerinden büyük olduklarında daha karmaşık sosyal oyunla meşgul olduklarını 

ortaya çıkarmışlardır. 

Karma yaş sınıflarındaki yapıdan ötürü çocuklar, tek başlarına, küçük ve büyük 

grup etkinliklerinde öğrenirler ve yalnız başına veya grup içinde öğrenirken kendi 

kendine öğrenme sorumluluğunu kazanırlar (Grant, 1996). 

Küçük çocuklar kendilerinden daha yaşça büyük çocuklardan öğrenirken akran 

eğitimi aracılığı ile karşılıklı olarak öğrenme ve öğretme güvenini geliştirirler Karma 

yaş sınıflarında çocuklar korku, utanma ve başarısızlık korkusu olmadan kendi 
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gelişimsel öğrenme özgürlüklerine sahiptirler. Bu sayede akranlarıyla aynı seviyede 

olma kaygısını da önlemiş olurlar (Kasten, 1993). 

Kolstad ve McFadden (1998)’a göre karma yaş sınıflarında çocuklar farklı yaştaki 

gruplara katılarak sosyal davranış ve becerilerini kazanırlar ve geliştirirler. Sınıftaki 

diğer çocukların başarılarının sorumluluğunu üstlenmekle beraber;  yardımlaşma, 

paylaşma, işbirliği ve bakımı üstlenirler. 

Allen (1989)’a göre karma yaş sınıfları aynı zamanda kendi yaş grubunda 

arkadaşlığı olmayan, sosyal güveni yetersiz olan çocuklar için farklı arkadaşlıklar 

geliştirilmesi için farklı gereksinimlere sahip olan çocukları bir araya getirerek kolay bir 

arkadaşlık ortamı yaratmasına olanak verir. 

Edwards, Blaise ve Hammer (2009) öğretmenlerin karma yaş gruplarına yönelik 

algılarını ortaya koyduğu araştırmasında; öğretmenler karma yaş grubunda eğitim alan 

çocukların daha az stres altında olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu ailelerin sıklıkla 

karma yaş grubunda eğitim alan çocukları için ifade ettikleri kaygıları giderecek 

yöndedir. Ailelerin karma yaş grubunda eğitim alan çocuklara yönelik endişeleri, yaşça 

büyük olarak çocukların yaşça küçük olan çocukların öğrenmesine yönelik engel 

oluşturacağını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Gelişimsel açından sunulan bu 

bakış açısı aynı yaş grubundaki çocukların ihtiyaçları yönünden dezavantajlı bir 

konumda olmasını önlemek için öne sürüldüğü belirtilir. Öğretmenler bu araştırmada bu 

düşünceye karşı çıkarlar ve okullarda görülen stres faktörlerinden birinin aynı yaş 

sınıflarında meydana gelen kazalardan veya tartışmalardan meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. Örneğin; öğretmenler sadece iki yaş sınıfında olan çocukların, 

hareketliliklerinden kaynaklanan anlaşmazlık gösterdiklerini belirtmişlerdir. Karma yaş 

grubunda öğretmenlik yapanlar özellikle ısırma ve itme gibi saldırganlık davranışlarının 

daha az görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Edwards, Blaise ve Hammer (2009)’a göre karma yaş grubunda eğitim alan 

çocukların aynı yaş grubuyla eğitim alan çocuklara göre daha az stres altında 

olmalarının sebebi; çocukların kendi aralarında sınıfta oluşan “gelişimsel yükün” 

paylaşılmasından kaynaklanmaktadır. 

Edwards, Blaise ve Hammer (2009) farklı yaşlardaki çocukların sınıfa katkılarının 

değerli olduğunu çünkü bunların içinde “ileri gelişimsel pratikliği” içerebileceğini 

belirtir. Bu katkılar çocukların yaşlarıyla ilişkili gelişimsel seviyeye odaklanmadığı için; 
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buna gereksinim duyan sınıftaki diğer çocuklar için önemli olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir.  

Edwards, Blaise ve Hammer (2009) yaptığı araştırmasında öğretmenler “karma 

yaş anları” olarak sınıf içinde ortaya çıkan bir zamandan bahsetmişlerdir. Karma yaş 

anları farklı yaş grubundaki diğer çocuklarla beraber tüm çocukların etkileşim, birlikte 

olma, ve katılımlarına dair paylaşımların ortaya konduğu bir andır. Örneğin karma yaş 

anları dil, sosyal ve fiziksel gelişim gibi belirli gelişim alanlarıyla ilişkili olarak açıkça 

çocukların birbirlerinden öğrenmesini ortaya çıkaran anlardır.  

Edwards, Blaise ve Hammer (2009)’a göre karma yaş grubunda akranlar 

arasındaki etkileşim dil gelişimi alanı için son derecede önemlidir. Dil gelişimi için 

çeşitli seviyelerde dilin kullanılması ve bunun diğer çocuklar tarafından işitsel yolla 

algılanması gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı yaş grubundaki çocukların dil gelişimi aynı 

seviyede olacağı için dilsel kazanımlar karma yaş grubuna göre daha az olabileceğini 

ileri sürmüşledir. 

Edwards, Blaise ve Hammer (2009)’ a göre sosyalleşme yönünden de karma yaş 

grubundaki etkileşimler farklılaşmaktadır. Karma yaş grubunda deneyime sahip olan 

öğretmenler bu etkileşimlerinin yaşça büyük olan çocuklara “lider olmasına” izin 

verdiğini ve onlarla oynarken oyun sırasını verdiklerini belirtmişlerdir. Bu etkileşimler 

öğrenmenin pozitif sonuçları olarak özellikle sosyal sorumluluğa sahip olan yaşça 

büyük olan çocuklar için bir olumlu bir rol olduğunu belirtmişledir. 

Katz ve arkadaşları (1990) ve Lloyd (1999) karma yaş sınıflarındaki yaşça büyük 

olan çocukların, küçük çocuklara göre daha ileri okuma-yazma becerilerine sahip 

olduklarını belirtmişler ve bununla beraber büyük yaştaki çocuklar daha fazla grup 

içinde lider rolü üstlendiklerinden küçük yaş grubuyla olan çocuklarla etkileşimlerinde 

daha yararlı olduklarını tespit etmişlerdir. 

Goldman (1981) karma yaş grubunda bulunan 3-4 yaşlarındaki çocuklar, aynı yaş 

grubundaki 3-4 yaş çocuklarına göre daha az paralel oyunla meşgul olduklarını tespit 

etmiştir. 

Urberg ve Kaplan (1989) yaptığı araştırmasında, karma yaş sınıfında bulunan 

çocukların aynı yaş grubundaki çocuklara göre daha fazla etkileşimli foksiyonel oyun 

ve daha az paralel foksiyonel oyun oynadıklarını ortaya koymuştur. 

Rubin, Maiani ve Hornung (1976) etkileşimli oyunun, paralel oyuna göre daha 

ileri bir oyun seviyesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre Moller, Jones ve 
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Hightover (2008) karma yaş grubundaki sınıflarda daha fazla ileri düzey bir oyun 

seviyesi görülebileceğini, bununda sosyal-bilişsel oyun seviyesi için en uygun ortam 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Whaley ve Kantor (1992) karma yaş grubundaki eğitim alan çocukların ailelerinin 

çocukların bireysel gelişimlerine odaklanmasına olanak verdiğine ileri sürmüşlerdir. 

Karma yaş grubu sınıf içindeki akranlarıyla olan rekabeti azaltıcı bir rol oynamaktadır.  

Ellis ve arkadaşlarının (1981) 436 çocuğun arkadaşlarıyla olan etkileşimlerini 

incelediği gözlemsel araştırmasında çocukların % 6’sının aynı yaştaki çocuklarla 

iletişim kurduğu, buna karşılık % 56’sinin ise farklı yaştaki çocuklarla etkileşimde 

olduğunu tespit etmiştir. 

Goldman (1981) yaptığı araştırmasında karma yaş grubu sınıflarıyla aynı yaş 

grubu sınıflarını karşılaştırmış yaşa bağlı olarak oyun arkadaşlarının değişmediğini 

ortaya koymuştur. 

Roopnarine ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada (1992) karma yaş grubundaki 

çocukların aynı yaş grubunda eğitim alan çocuklara göre sosyal-yapı inşa ve sosyal 

olmayan manipulatif oyun oynadıkları aynı yaş grupta eğitim olan çocukların ise daha 

fazla sosyal ve sosyal olmayan sembolik oyun oynadıklarını tespit etmişlerdir. 
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve verilerin analizi bölümleri yer almaktadır. 

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Deneme modelindeki bu araştırmada, gerçek deneme modellerinden biri olan “ön 

test- son test- kontrol gruplu model” kullanılmıştır. Ön test- son test kontrol gruplu 

modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunmaktadır.  

Model de ön testlerin bulunması, grupların deney öncesi benzerlik derecelerinin 

bilinmesini ve son test sonuçlarının buna göre düzeltilmesini sağlamaktadır. 

3.2. ÇALIŞMA GRUBU 

Bu araştırmada çalışma grubu, Ankara’da bir devlet üniversitesi rektörlüğüne 

bağlı olarak çalışan bir üniversite anaokulu ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bağlı bir bağımsız anaokula devam eden 4-6 yaş grubu çocuklar arasından seçkisiz 

atama yolu ile belirlenmiştir. Adı geçen okulöncesi eğitim kurumlarının seçiminde, 

karma ve izole yaş eğitimi vermesi, fiziki imkânları, okul yönetimi işbirliği gibi 

değişkenler belirleyici olmuştur. 

Çalışmaya, karma yaş grup eğitimi veren okulöncesi eğitim kurumuna devam 

eden 84 (%47,1); izole yaş grup eğitimi veren okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 

94 (%52,9) çocuk olmak üzere toplamda 178 çocuk katılmıştır. 

Çalışma grubuna ilişkin sayısal veriler Tablo.3.2.1 aktarılmıştır. 

Tablo.3.1 Çalışma Grubuna İlişkin Sayısal Veriler 

 

 

Karma Yaş Eğitimi 

Veren Okula Devam 

İzole Yaş Eğitimi 

Veren Okula Devam 

Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Cinsiyet Kız 42 50 57 60,6 99 55,6 

Erkek 42 50 37 40,4 79 44,4 

 

Yaş 

4 Yaş 19 22,6 18 19,2 37 20,8 

5 Yaş 32 38,1 46 48,9 78 43,8 

6 Yaş 33 39,3 30 31,9 63 35,4 

Okula 

Devam 

Süresi 

1 Yıl 46 54,8 50 53,2 96 53,9 

2 Yıl 29 34,5 37 39,3 66 37,2 

3 Yıl 9 10,7 7 7,5 16       8,9 

TOPLAM              84               47,1            94                52,9           178   100 
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3.3.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada, çocukların yaratıcılıklarını ölçmek için “Torrance Yaratıcı Düşünme 

Testi Şekilsel A ve B Formu”, gelişimsel davranış özelliklerini belirlemek için de “Okul 

Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” kullanılmıştır. 

 

3.3.1.Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi 

“Torrance Resimler İle Yaratıcık Testi” doğrudan yaratıcılığı ölçmesi açısından 

literatürde ayrı bir öneme sahiptir. E.P.Torrance, yaratıcılık alanında bir ölçüm aracı 

geliştirmekle kalmayıp, kavramı tanımlama, yaratıcı öğrenme, öğretme ve bunun için 

çevrenin nasıl düzenleneceği, üstün yetenekli bireylerin yaratıcılığını geliştirecek 

programlar geliştirme gibi çeşitli çalışmalar da yürütmüştür. Test bataryasının ilk 

provaları 1958 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Torrance’ın çalışmaları sonucunda, birçok çalışma ve araştırma incelenerek, 1966 

yılında geliştirilen test bataryası "sözel" ve "şekilsel" kısımdan oluşturulmuştur. Sözel 

kısımda yedi alt test, şekilsel kısımda ise, üç alt test olmak üzere toplam 10 adet alt test 

bu formda göze çarpmaktadır. Sözel kısımda bulunan alt testler sırasıyla: soru sorma, 

nedenleri tahmin etme, sonuçları tahmin etme, ürün geliştirme, alışılmadık kullanımlar, 

alışılmadık sorular, farz edin ki adlı faaliyetlerden oluşmaktadır. Şekilsel kısımda ise 

sırasıyla; resim oluşturma, resim tamamlama, paralel çizgiler adlı alt testler 

bulunmaktadır. Sözel ve şekilsel kısımdaki testler süreye bağlı olarak 

cevaplandırılmaktadır. 

1966 yılındaki test için geçerli olan ve normal puanlama adı verilen puanlamaya 

1984 yılında (streamline  scoring) akıcı puanlama sistemi adı verilen yenilikler ve 1966 

versiyonunda olmayan standart puan ve norm tablosu da ilave edilerek testin son şekli 

oluşturulmuştur.  

Testin şekilsel kısmı için 1984 yılındaki revizyonda getirilen norm dayanaklı 

ölçüler; akıcılık, orjinallik, başlıkların soyutluğu, zenginleştirme ve erken kapamaya 

direnç ve kriter dayanaklı ölçüler; duygusal dışavurum, hikâyeyi ifade edebilme, 

hareket ya da faaliyet, başlıkların ifade gücü, tamamlanmamış şekillerin sentezi, 

çizgilerin sentezi, alışılmamış görselleştirme, içsel görselleştirme, sınırları uzatma veya 

geçme, espri, hayal gücü zenginliği, hayal gücü renkliliği, fantezi başlıklarından 

oluşmaktadır. 
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Testin sözel kısmı için 10.127 kişilik bir gruptan şekilsel kısım için ise 37.814 

farklı yaş grubu denekten veri toplanmıştır. Testin tümünün uygulanma süresi yaklaşık 

olarak 75-80 dakika olup, kişi başına testin puanlanması da yaklaşık olarak aynı süreyi 

almaktadır. Sözel ve şekil testlerinin A ve B formları bulunmaktadır.  

Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi şekilsel formunda resim oluşturma, resim 

tamamlama, paralel çizgiler ve dairesel çizgiler olmak üzere üç alt test bulunmaktadır: 

1.Resim Oluşturma: Bu bölümde çocuktan gördüğü şekli ipucu olarak 

kullanması, bu şekil bir parçasını oluşturacak şekilde bir nesne ya da bir obje çizmeyi 

düşünmeleri istenir. Oluşturduğu bu resme de ilginç ve heyecan verici bir hikaye 

oluşturması ya da oluşturduğu hikayeyi anlatacak bir isim verilmesi istenmektedir.  

2.Resim Tamamlama: Bu bölümde çocuktan gördüğü yarım şekillere çizgiler 

katarak ilginç şeyler ve ya şekiller yapması ve oluşturduğu bu resme de ilginç ve 

heyecan verici bir hikaye oluşturması ya da oluşturduğu hikayeyi anlatacak bir isim 

verilmesi istenmektedir.  

3.Paralel-Dairesel Çizgiler: Aynı tür uyarana verilebilecek farklı yanıtların test 

edilmesi amaçlanmaktadır. Verilen otuz adet paralel çizgi (Form A) veya otuz altı adet 

dairesel çizgi (form B) ile yeni şekiller oluşturulması ve isimlendirilmesi istenmektedir.  

Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi sözel ve şekil kısımları Aslan (1999) 

tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Aslan (1999) uyarlama çalışmaları sürecinde, 

Testin Türkçe versiyonunu oluşturmak için sırasıyla dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve 

geçerlik çalışmalarını da yapmış ve her çalışma basamağında farklı, yaş ve eğitim 

seviyelerinden tesadüfü olarak alınan çalışma gruplarından veri toplamıştır. Testin 

adaptasyon çalışması için orijinal testte olduğu gibi anaokulu, ilkokul (1inci sınıftan, 

5inci sınıfa kadar) lise ve üniversite öğrencilerinden ve farklı meslek gruplarından veri 

toplanmıştır. Testin güvenilir sonuçlar verebilmesi yönergenin denekler tarafından 

doğru olarak anlaşılması ile yakından ilişkili olduğu düşünülerek, testin daha önceki 

bazı araştırmalarda kullanımı için Türkçeleştirilmiş olmasına rağmen araştırmaya testin 

iki uzman ve araştırmacı tarafından çevirisinin yapılması ile başlanmıştır. Üç ayrı 

kişinin yaptığı çeviri tamamlandıktan sonra bir diğer İngilizce dil uzmanı tarafından bu 

form İngilizce’ ye çevrilmiştir. Orijinal form ve çeviri form karşılaştırmalarının 

uygunluğu görüldükten sonra iki dili iyi bilen 30 kişilik bir çalışma grubuna önce 

İngilizce, 15 gün ara ile Türkçe test formu olmak üzere uygulama yapılarak çalışma 

sürdürülmüştür. 
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İngilizce ve Türkçe test uygulamaları arasındaki korelasyon toplam şekilsel 

yaratıcılık için yüksek düzeyde anlamlı çıkmıştır (r =0. 59). Sonuç olarak test, okul 

öncesi, ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri için kabul edilebilir şeklinde 

yorumlanmıştır. Testin geçerlilik çalışmaları ise bazı zeka ve yetenek testleri ile 

Torrance Yaratıcı Düşünme Testi arasındaki korelasyona bakılarak elde edilmiştir.  

Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi’nin güvenirliği ile ilgili olarak Guttman, 

Spearman Brown ve Cronbach Alfa teknikleri ile iç tutarlılık katsayıları toplam şekilsel 

yaratıcılık için . 74 ile . 38 arasındadır.  

Bu araştırmada, çocukların yaratıcılıklarını ölçmek için kullanılan “Torrance 

Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A ve B Formu için cronbach alpha değeri 0.724 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

3.3.1.1.Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi (Şekil Form-A ve Şekil-B) 

Formunun Uygulanması 

Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi çocuklara bireysel olarak uygulanır. İlk 

olarak resim oluşturma etkinliğinden başlanır ve çocuğa şu yönerge verilir: 

“Bir sonraki sayfanın üzerinde eğri bir şekil bulunmaktadır. Bu şekil bir parçasını 

oluşturacak şekilde bir nesne ya da bir obje çiz. Başkalarının düşünemeyeceği bir resim 

çiz ve bu resmi bitirdiğinde resmine bir isim düşün. Mümkün olduğunca alışılmadık bir 

başlık olmasına da özen göster.” 

İkinci olarak resim tamamlama testi verilmekte ve şöyle bir açıklama 

yapılmaktadır:  

“Bu ve bunun arkasındaki sayfada bitmemiş şekiller bulunmaktadır. Bu şekillere 

çeşitli çizgiler katarak ilginç resimler yap. Tamamlayacağın şekillerin ilginç bir ismi 

olması gerekmektedir. Yaptığın resim bitince her biri için ilginç bir isim bul.”  

Son olarak birinci uygulama paralel çizgiler ve ikinci uygulama da dairesel 

çizgiler etkinliği verilmekte ve şöyle bir açıklama yapılmaktadır:  

“Bu ve bunun arkasındaki sayfalarda ikişer ikişer yan yana olan doğrular veya 

daireler bulunmaktadır. Bu doğruları veya daireleri kullanarak değişik resimler yap. Bu 

doğruların- dairelerin arasına,  üzerine ya da dışına çizgiler ilave edebilirsin. Her bir 

paralel çizgiye veya dairesel çizgiye yapabileceğin kadar değişik resim veya nesne 

yapmaya, farklı fikirler düşünmeye çalış. Tamamlayacağın şekillerin ilginç bir ismi 

olması gerekmektedir. Yaptığın resim bitince her biri için ilginç bir isim bul.” 



86 

 

 

 

3.3.1.2.Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi’nin Değerlendirilmesi 

Torrance Resimlerle Yaratıcılık Testi’nin değerlendirilmesinde her çocuk için 

akıcı puanlama kağıdı kullanılmaktadır ve gerekli bölümler değerlendirilerek akıcı 

puanlama kağıdına kaydedilmektedir. Akıcı Puanlama kâğıdında bulunan bölümlerin 

değerlendirilmesinde ise aşağıdaki kriterler göze alınarak değerlendirme yapılmaktadır. 

Akıcılık: Çocuğun belli bir süre içerisinde, çok sayıda kabul edilebilecek 

düşünce, çözüm ya da alternatif üreterek, çizgi ve şekilleri, bu alternatifler 

doğrultusunda kendi resimleri ile tamamlama durumudur. Resim tamamlama, paralel 

çizgiler (Form A) ve dairesel çizgiler (Form B) bölümlerinde Akıcılık için puanlama 

yapılmaktadır. Akıcılık boyutunda alınabilecek en yüksek puan 40’dır.  

Orjinallik: Çocuğun tamamladığı şekil ve çizgilere; yeni, alışılagelmişin dışında, 

az rastlanan fikirler üreterek, isimler vermesi durumudur. Resim oluşturma, resim 

tamamlama, paralel çizgiler (Form A) ve dairesel çizgiler (Form B) bölümlerinde 

Orjinallik için puanlama yapılmaktadır. Orjinallik boyutunda alınabilecek en yüksek 

puan 41’dir.  

Başlıkların Soyutluluğu: Çocuğun tamamladığı şekil ve çizgilere, resme bakan 

kişinin resmi daha derinliğine ve zengin bir biçimde görebilmesini sağlayan başlıklar 

bulması, isimler vermesi durumudur. Resim oluşturma ve resim tamamlama testi 

bölümlerinde Başlıkların Soyutluluğu için puanlama yapılmaktadır. Başlıkların 

Soyutluluğu boyutunda alınabilecek en yüksek puan 33’dür.  

Zenginleştirme: Çocuğun karşılaştığı şekil ve çizgileri, ayrıntılı ve özenli bir 

biçimde geliştirmek amacıyla, resmin sınırlarına veya çevresine eklenmiş her türlü ilgili 

detay ekleme durumudur. Resim oluşturma, resim tamamlama ve paralel çizgiler (Form 

A) ve dairesel çizgiler (Form B) bölümlerinde Zenginleştirme için puanlama 

yapılmaktadır. Zenginleştirme boyutunda alınabilecek en yüksek puan 18’dir.  

Erken Kapamaya Direnç: Çocuğun tamamladığı şekil ve çizgilerde, fikirlerini 

detaylı ortaya koymadan, dolaysız bir şekilde şekli kapamış olması durumudur. Resim 

tamamlama testinin değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Erken Kapamaya 

Direnç boyutunda alınabilecek en yüksek puan 20’dir.  
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3.3.2.Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu 

Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu iki ana bölümden 

oluşmaktadır; Çocuklar ve aileleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu “Genel bilgi Formu” ve 

çocukların gelişimleri ile ilgili gözlemlerin değerlendirildiği “Psikolojik Gözlem 

Formu” dur. 

 

3.3.2.1.Genel Bilgi Formu 

Genel bilgi formunda, çocukların gittikleri okulu, cinsiyetini, doğum tarihini, 

doğum sırasını, kardeş sayısını, çocuğun okula başlama tarihini, anne-babanın öğrenim 

düzeyini ve işini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

 

3.3.2.2.Psikolojik Gözlem Formu 

Türk Psikologlar Derneği Okul Öncesi Komisyonu (1998) tarafından geliştirilmiş 

bir gelişimsel gözlem formudur. Sekiz alt bölümden oluşan Form, çocuğun davranışsal 

ve duygusal açıdan içinde bulunduğu durumun yanı sıra geliştirmiş olduğu davranış ve 

iletişim örüntülerini betimleyen maddeleri içermektedir. 

Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim süreçlerine ilişkin gözlemlerin 

daha sağlıklı değerlendirilmesi, bir çocuğun diğerlerine benzeyen, aynı zamanda onu 

diğerlerinden ayıran özelliklerinin daha açık bir şekilde ortaya konulması ve okul öncesi 

kurumlara devam eden çocuklara verilecek eğitimin daha bilinçli bir yaklaşımla 

planlanabilmesi açısından önemli olduğu söylenebilmektedir. 

Temelinde, uzmanlar tarafından tartışılarak oluşturulan ve gözlemleri 

sistematikleştirmeyi amaçlayan bu form aracılığıyla, çocukları grup içindeki iletişim 

biçimleri, kendilerine özgü eğilim, seçim ve becerilerini ifade eden davranışları 

gözlenmekte, bu davranışların sıklığının form üzerinde işaretlenmesi yoluyla onlar 

hakkında sistematikleştirilmiş bilgi edinilmektedir. 

Çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında bilgi veren pozitif ve 

negatif davranışlarını anaokulu ortamında, gün içerisine yayılmış birbirinden farklı 

içerik hedefleri olan ortam ve etkinlikler sırasında gözlemek mümkündür. Dolayısıyla 

bir çocuk hakkındaki bilgileri tümüyle elde edebilmek için, çocuğun her ortamda 

gözlenmesi de sağlanmaktadır. 
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Çocuk üzerinde yapılan gözlemlerin, ilgili maddelerle ilintili olarak form üzerinde 

işaretlenmesiyle çocuğun bireysel, kendine özgü davranışlarını gösteren bir profil de 

elde edilebilmektedir. 

Gözlem formu okul öncesi bakım ve eğitim kurumlarında çocukla doğrudan 

ilişkisi olan psikologlar, eğitimciler ve öğretmenler tarafından, bireysel gözlemleri 

doğrultusunda doldurulmaktadır. Çocuğu iyi tanıyan kişilerin gözlemlerini paylaşmaları 

yoluyla verilerin daha sağlıklı ve nesnel olması sağlanabilmektedir. Elde edilen veriler, 

bir psikoloğun danışmanlığında, çocuğu tanıyan eğitimci ve öğretmenlerden oluşan bir 

ekip tarafından değerlendirilmektedir. 

 

3.3.2.2.1.Psikolojik Gözlem Formunda Bulunan Alt Bölümler 

Form sekiz alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar: 

1.Anaokuluna Geliş: Çocuğun anaokuluna gelişine ilişkin motivasyonu, yani 

anaokulu ortamına uyum ve katılım isteği hakkında oldukça kapsamlı bilgi vermektedir.  

“Anaokuluna Geliş” alt testinde, 2 pozitif madde bulunmaktadır. 

2.Temel Alışkanlıklar: Çocuğun temel gereksinimlerini karşılama becerisi ve 

düzeyinin yanı sıra çocuğun zihinsel gelişimi, ailenin tutumları ve yaşam biçimi gibi 

konularda da fikir edinilmesine yardımcı olacak maddelerden oluşmaktadır. 

“Temel Alışkanlıklarla İlgili Davranışlar” alt testinde, 6 pozitif, 4 negatif madde 

bulunmaktadır. 

3.Oyun Sırasındaki Davranışlar: Çocuğun oyun ve oyuncak tercihi, onun 

bireysel tercihlerini kullanma yetisi, kendine güveni, yaratıcılığı, arkadaşları ile oyun 

ilişkileri gibi özelliklerini içeren boyutlar değerlendirilmektedir.  

“Oyun Sırasında Davranışlarla” alt testinde, 14 pozitif, 6 negatif madde 

bulunmaktadır. 

4.Sosyal-Duygusal Davranışlar: Çocuğun çevreye olan ilgi ve uyumunu, 

yaşıtlarıyla olan etkileşiminin niteliğini, istek düşüncelerini ifade etme ve kendini ortaya 

koyma biçimini, paylaşma davranışını, bir sorunla karşılaştığında gösterdiği tepkileri ve 

kullandığı çözüm yollarını içeren maddelerden oluşmaktadır. 

“Sosyal, Duygusal Davranışlar” alt testinde, 22 pozitif, 15 negatif madde 

bulunmaktadır. 

5.Eğitsel Etkinliklerdeki Davranışlar: Çocuğun eğitsel etkinlikler sırasındaki 

tutumunu, kavrama düzeyini, konsantrasyonunu, motivasyonunu, beceri düzeyini, 
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özgüvenini kapsayan maddelerden oluşmaktadır. Burada da çocuğun eğitsel etkinlikler 

sırasındaki davranışlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi söz konusudur. Eğer 

gerekiyorsa çocuğun anaokulunda ve ailesi tarafından ne yönde desteklenmesi gerektiği 

konusunda fikir vermektedir. 

“Eğitsel Etkinlikler İle İlgili Davranışlar” alt testinde, 6 pozitif, 5 negatif madde 

bulunmaktadır. 

6.Dil ve İletişim: Çocuğun dil gelişimini, çevresi ile iletişiminde dili nasıl 

kullandığını, kendini ifade etme biçimini içeren maddelerden oluşmaktadır.  

“Dil Ve İletişim İle İlgili Davranışlar” alt testinde, 12 pozitif, 2 negatif madde 

bulunmaktadır. 

7.Çizim: Çocuğun küçük kas gelişimi ve el-göz koordinasyonuna ilişkin bilgi 

vermekte, aynı zamanda onun bilişsel gelişimini yansıtmaktadır. Çocuğun çevresindeki 

olayları, kişileri ve ilişkileri nasıl algılayıp içselleştirdiğinin ifade bulduğu bir alan olan 

çizim bölümü, çocuğun duygularını ifade etme aracı olan resim, çocuğun sanatsal tutum 

ve eğilimleri ile yaratıcılığını gözlemek açısından da önemli bulunmaktadır. 

“Çizim” alt testinde, 14 pozitif madde bulunmaktadır. 

8.Sorun Olabilecek Davranışlar: Çocuğun günlük yaşamında gösterdiği, 

olumsuz sayılabilecek, davranışsal ve organik temeli olabilecek bazı davranışlarının 

sorun yaratabilecek sıklıkta olup olmadığını anlamak amacıyla hazırlanan bu bölüm, 

onun diğer bölümlerde gözlenmiş olan davranış örüntüleri göz önünde tutularak 

değerlendirilmektedir.  

“Sorun Olabilecek Davranışlar” alt testinde, 29 negatif madde bulunmaktadır. 

 

3.3.2.2.2. Psikolojik Gözlem Formu’nun Geliştirilmesi 

Psikolojik gözlem Formunun geliştirilmesi aşamasında Ankara ilinde 15 farklı 

okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılan farklı gözlem ve değerlendirme formları bir 

araya getirilerek incelendi ve bu inceleme sonucunda hemen hemen her formda 

rastlanan ortak maddeler gruplandırıldı. Kullanılan formlarda eksik kalmış yönler, Türk 

Psikologlar Derneği Okul Öncesi Komisyonu üyesi olan ve Ankara’daki çeşitli 

anaokulu ile yuvalarda çalışan, yedi kişilik bir psikolog grubu tarafından tartışıldı. 

Gözlemin, çocuğun gün boyunca farklı etkinlikler içerisinde yaşadığı anaokulu ya da 

yuvadaki, doğrudan gözlenebilir davranışları ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca bu grubu oluşturan psikologların kendi çalışma ortamlarındaki gözlemleri ile 
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başka ülkelerdeki yuvarlarda kullanılan gözlem formlarının incelenmesi, bu formun 

oluşmasında yol gösterici olmuştur. 

 Değerlendirme Biçiminin Belirlenmesi 

Gözlenecek davranışların niteliği, formun bireysel farklılıkları öne çıkarma amacı 

ve formu kullanacak kişilerin eğitim düzeyi göz önüne alınarak, gözlemlenecek 

davranışların ’’Hiçbir zaman – Nadiren – Bazen – Sık Sık – Her zaman’’ 

kategorilerinden oluşan 5 dereceli bir ölçek üzerinde değerlendirilmesine karar 

verilmiştir.  

Formda toplam 137 madde bulunmaktadır. Gözlem formunun 8 alt bölümünü 

oluşturan toplam maddeler için yapılan Cronbach-Alpha analizi sonucunda Alpha 

katsayısı. 89 olarak bulunmuştur. Alt bölümler ayrı ayrı ele alındığında: anaokuluna 

geliş .76, temel alışkanlıklarla ilgili alışkanlıklar .78, oyun sırasındaki davranışlar .71, 

sosyal duygusal davranışlar .87, eğitsel etkinliklerdeki davranışlar .91, dil ve iletişim 

.92, çizim .77, sorun olabilecek davranışlar .78 olarak bulunmuştur.  

Bu araştırmada da,  pozitif davranışlar için cronbach alpha değeri 0.959 ve negatif 

davranışlar için cronbach alpha değeri ise 0.949 olarak bulunmuştur. 

 

3.3.2.2.3. Pozitif Ve Negatif Davranışları İfade Eden Maddelerin 

Değerlendirilmesi 

Psikolojik Gözlem Formunda pozitif davranışları ifade eden maddeler açık, 

negatif davranışları ifade eden maddeler ise koyu renkte yazılmıştır. 

1. Pozitif Davranışların Değerlendirilmesi: Açık renkte yazılmış maddelerde 

ifade edilen davranışları çocuk  “sık sık’’(4) veya “Her zaman’’ (5) gösteriyor ise 

çocuğun o alanda olumlu yönde gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Tersine, bu maddeler 

üzerindeki işaretlemeler “nadiren”(2) ve “hiçbir zaman” (1) kategorilerinde toplanmış 

ise, çocuğun henüz o alanda gerekli becerileri kazanmadığı düşünülmektedir. 

2. Negatif Davranışların Değerlendirilmesi: Koyu renkte yazılmış olan 

maddelerde çocuğun davranışlarının “sık sık” (4) ve “her zaman” (5) üzerinde 

yoğunlaşacak şekilde gözlemlenmiş olması durumunda çocuğun gelişimini, çevresine 

uyumunu, iletişim ve etkileşimini olumsuz yönde etkileyecek bir davranışın varlığından 

söz edilebilir. Doğaldır ki, koyu renkte yazılmış maddelerde ‘’sık sık’’ (4) veya ‘’her 

zaman’’ (5) üzerinde yoğunlaşma söz konusu ise, çocuğun davranışlarının kendisine 

veya çevresine önemli sorunlar yaratabilecek nitelikte olduğu düşünülebilir.  
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Negatif davranışları içeren ve koyu renkte yazılmış maddeler “hiçbir zaman” (1) 

ya da “nadiren” (2) şeklinde işaretlenmiş ise, çocuğun gelişimini ve iletişimini olumsuz 

yönde etkileyecek türden davranışları sergilemediğinden söz edilebilir. 

Her alt testte negatif ve pozitif davranışları betimleyen maddeler yer almaktadır. 

Beşli likert tipinde hazırlanan bu ölçekte pozitif davranış puanlarının yüksekliği 

olumluluğu gösterirken; negatif davranış puanlarının yüksekliği olumsuzluğu 

göstermektedir. 

 

3.4.VERİLERİN TOPLANMASI  

Bu çalışmada çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarını değerlendirmek 

için kullanılan “Torrance Resimler İle Yaratıcılık Testi”nin nasıl uygulanacağı ve 

sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili, uzmandan eğitim alınmıştır.  

“Torrance Resimler İle Yaratıcılık Testi” ve “Okul Öncesi Çocuklar İçin 

Psikolojik Gözlem Formu” nu çalışma grubundaki çocuklara uygulayabilmek için 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. 2010-2011 eğitim- 

öğrenim yılının başında ve sonunda her iki ölçek, ön-test (Ekim 2010) ve son test 

(Mayıs 2011) şeklinde uygulanmıştır. 

“Torrance Resimler İle Yaratıcılık Testi”, ön test ve son test uygulama 

aşamasında, uygulamaya başlamadan önce çocuklarla tanışma, iletişim kurma ve eğitim 

ortamını tanıma amacıyla sınıf eğitimcileri ile birlikte sınıf ortamında çocuklarla zaman 

geçirilmiş, yapılan etkinlikler gözlenmiş, bazı etkinliklerde öğretmene yardımcı 

olunmaya çalışılmıştır. 

Çalışma grubundaki çocukların gelişimsel davranış özelliklerini belirlemek için 

kullanılan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu”, çocuğun grup 

içindeki davranışlarının gözlenmesine dayalı olarak doldurulduğu için bu form 

çocukların öğretmenleri tarafından her bir çocuk için ayrı ayrı doldurulmuştur. Gözlem 

formları eğitimciler tarafından doldurulduktan sonra toplanarak gerekli kontroller 

yapılmış ve eksik olan maddelerin tamamlanması sağlanmıştır. 

“Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” sekiz alt testten 

oluşmaktadır. Fakat bu çalışmada, formdaki iki alt test (Okula Geliş ve Sorun 

Olabilecek Davranışlar) araştırmanın amaçlarına uygun olmadığı için puanlama dışı 

bırakılmıştır. Psikolojik Gözlem Formundaki; “Temel Alışkanlıklar”, “Oyun Sırasındaki 
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Davranışlar”, “Sosyal-Duygusal Davranışlar”, “Eğitsel Etkinliklerdeki Davranışlar”, 

“Dil ve İletişim”, “Çizim”, alt bölümler bu çalışmada kullanılmıştır. 

“Torrance Resimler İle Yaratıcılık Testi” testin uygulanması ve değerlendirmesine 

yönelik eğitim alan araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Araştırmada Torrance 

Resimler İle Yaratıcılık Testi A formu ön test olarak, Torrance Resimler İle Yaratıcılık 

Testi B formu ise son test olarak çocuklara uygulanmıştır. Testte bulunan her bölüm 

için on dakika çocuklara verilmiş ve en sonunda da çocukların çizdikleri resimler ile 

ilgili düşünceleri araştırmacı tarafından test sayfasına yazılmıştır. 

Her iki formun ön test ve son test verilerinin toplanması sırasında, çalışma 

yapılan kurumlarda herhangi bir aksaklık ile karşılaşılmamıştır. 

 

3.5. VERİLERİN ANALİZİ 

“Torrance Resimler İle Yaratıcılık Testi” ve “Okul Öncesi Çocuklar İçin 

Psikolojik Gözlem Formu” kullanılarak yapılan araştırmaya ait verilerin analizinde; 

yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra, bazı 

parametrik istatistiksel analizler de kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen 

veriler, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubundaki karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 

çocukların ön-test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için bağımsız gruplar t testi, karma veya izole yaş grubunda eğitim almaya 

bağlı olarak çalışmaya katılan çocuklar arasında bir farklılık gözlenip gözlenmediğini 

belirlemek amacıyla Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. 

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların ön testlerinden elde 

edilen verilere göre; yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarına ait puanların analizinde 

karma yaş grubu lehine, Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlara ait 

puanların analizinde ise 5 yaş için izole yaş grubunun lehine farkın olduğu ortaya 

çıkmıştır. Farkın oluşmasından kaynaklı ön-testin ortak değişken olarak kontrol edildiği 

Tek Yönlü Kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılmıştır.  

ANCOVA, bir deneyin başlangıcında gruplar arası farkların olduğu durumlarda 

deneydeki yanlılıkta azalma sağlayan bir testtir. Ayrıca ANCOVA sadece potansiyel 

ortak bir değişkene ilişkin olarak gruplar arasında anlamlı farkların olması durumunda 

değil, başlangıçta grup ortalama puanlarının eşit olması koşulu altında dahi 

kullanılabilen güçlü bir istatistiktir. Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi ile 
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bağımlı değişken üzerindeki her bir gözlem için, ortak değişkene dayalı düzeltilmiş 

değerler üretilir ve bu değerlerden hesaplanan düzeltilmiş grup ortalama puanları 

arasındaki farkların anlamlı olup olmadığı incelenir (Büyüköztürk, 2011). 
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BÖLÜM 4 

BULGULAR  

 

4-6 yaş grubu çocuklarının aynı sınıfta eğitim aldığı yani “karma yaş grubunda” 

eğitim alan çocuklarla, yaş gruplarına göre ayrılmış sınıflarda yani “izole yaş 

gruplarında” eğitim alan çocukların gelişim özelliklerinin ve yaratıcılık 

performanslarının incelendiği bu çalışmada araştırma bulguları, araştırmanın alt 

problemleri bağlamında sunulmuştur: 

  

1.Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan davranışlara etkisi ile ilgili olarak: 

   1.1. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

    1.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.3. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.4. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

 

Araştırmanın birinci alt probleminde, karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile 

izole yaş grup eğitimi alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan davranış 

özelliklerine ilişkin bulgular Tablo.4.1.-Tablo.4.6. arasında sunulmuştur. 

 

Tablo.4.1. de karma yaş grup eğitimi veya izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 

yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlar 
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bakımından ön test puan ortalamaları arasındaki farklılıkların incelenmesi amacı ile 

yapılan analiz sonuçları sunulmuştur. 

 

Tablo.4.1. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Pozitif Davranışlardan” Aldıkları 

Ön test Puan Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları  

 

Yaşlar 

 

Grup 

 

N 

 

X  

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 Karma 19 244.68 38.04    

4     35 1.86 .071 

 İzole 18 223.11 32.10    

 Karma 32 252.72 32.40    

5     76 -4.55 .000*** 

 İzole 46 286.02 31.43    

 Karma 33 275.18 24.44    

6     61 .933 .355 

 İzole 30 269.40 24.74    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

Tablo.4.1 deki, karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4, 5 ve 6 yaş grubu 

çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlardan aldıkları ön 

test puan ortalamalarının Bağımsız Gruplar T-testi ile karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına 

göre; 4 ve 6 yaş gruplarında izole yaş grup eğitimi ( X izole4=223.11; X izole6= 269.40)  ve 

karma yaş grup eğitimi ( X karma4=244.68; X karma6=275.18) alan çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlar ön test puan ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür [t(35)=1.86, p=.071>.05 ve 

t(61)=.933, p=.355>.05]. Fakat 5 yaş grubunda ki çocukların, Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan Pozitif Davranışlar ön test puan ortalamaları incelendiğinde, izole 

yaş grubunda eğitim alanların lehine ( X izole= 286.02 > X karma= 252.72) ön test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir [t(76)= -

4.55, p=.000 < .001]. 

 

Tablo.4.2. de karma yaş grup eğitimi veya izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş 

grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlar 

bakımından ön test puan ortalamaları arasındaki farklılıkların incelenmesi amacı ile 

yapılan analiz sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo.4.2. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Negatif Davranışlardan” 

Aldıkları Ön Test Puan Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları  

 

Yaşlar 

 

Grup 

 

N 

 

X  

 

S 

 

sd 

 

t 

 

p 

 Karma 19 70.58 13.81    

4     35 .825 .415 

 İzole 18 67.33 9.62    

 Karma 32 63.56 14.29    

5     76 1.355 .179 

 İzole 46 59.46 12.33    

 Karma 33 60.27 16.08    

6     61 -1.223 .226 

 İzole 30 64.97 14.20    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

Tablo.4.2’ye göre, karma ve İzole yaş gruplarında eğitim alan çocukların 

Psikolojik gözlem formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön test puan 

ortalamasının; karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar için 70.58, izole 

yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar için 67.33; karma yaş grubunda eğitim 

alan 5 yaş grubu çocuklar için 63.56, izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş grubu 

çocuklar için 59.46; karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocuklar için 60.27, 

izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocuklar için 64.97’dir. Tablo.4.2’ de de, 

görüldüğü gibi tüm yaş gruplarında, karma yaş grup eğitimi ve izole yaş grup eğitimi 

alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları 

ön test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır [p4= .415, 

p5=.179, p6= .226 > .05].  

Tablo.4.3 de karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlardan aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

sunulmuştur. 
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Tablo.4.3. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan Pozitif Davranışlardan Aldıkları Ön 

Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarının Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

YAŞ 

GRUPLAR ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 

SON TEST 

n X  S n X  S n X  S 

4 YAŞ 
KARMA 19 244.68 38.04 19 272.58 32.03 19 266.39 5.33 

İZOLE 18 223.11 32.10 18 262.56 28.92 18 269.09 5.49 

5 YAŞ 
KARMA 32 252.72 32.40 32 273.63 33.12 32 285.52 4.48 

İZOLE 46 286.02 31.43 46 310.04 28.18 46 301.77 3.66 

6 YAŞ 
KARMA 33 275.18 24.44 33 289.39 24.23 33 287.82 2.69 

İZOLE 30 269.40 24.74 30 285.50 16.06 30 287.23 2.83 

*p< .05         **p< .01   ***p< .001 

Tablo 4.3’ den araştırmaya katılan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer 

alan Pozitif Davranışlardan aldıkları puan ortalamalarının yer aldığı tablo 4.3. 

incelendiğinde:  

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş çocuklarının ön test puan ortalamasının 

244.68, son test puan ortalamasının 272.58 olduğu görülmektedir. İzole yaş grubunda 

eğitim alan 4 yaş grubu çocukların ön test puan ortalamasının 223.11 son test puan 

ortalamasının ise 262.56 olduğu belirlenmiştir. Her iki grubun da puan ortalamalarında 

bir artış olduğu görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş 

son test puanlarının karma yaş grubu için 266.39, izole yaş grubu için ise 269.09 olduğu 

tespit edilmiştir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocuklarının ön test puan ortalamasının 

252.72, son test puan ortalamasının 273.63 olduğu görülmektedir. İzole yaş grubunda 

eğitim alan 5 yaş grubu çocukların ön test puan ortalamasının 286.02, son test puan 

ortalamasının ise 310.04 olduğu belirlenmiştir. 4 yaş grubu çocuklarda olduğu gibi her 

iki grubun da pozitif davranış puan ortalamalarında bir artış olduğu görülmektedir. 

Grupların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının karma yaş grubu için 

285.52, izole yaş grubu için 301.77 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç pozitif davranışlar 

bakımından izole yaş grubunda eğitim alan çocukların düzeltilmiş son test puan 
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ortalamasının karma yaş grubunda eğitim alan çocukların düzeltilmiş son test puan 

ortalamasından daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya dahil edilen 6 yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer 

alan Pozitif Davranışlardan aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları, karma yaş 

grubunda eğitim alanlar için 275.18 ile 289.39, izole yaş grubunda eğitim alanlar için 

269.40 ile 285.50’ dir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test 

puan ortalamalarının karma yaş grubunda 287.82, izole yaş grubunda ise 287.23 olduğu 

saptanmıştır. Grupların ön teste göre düzeltilmiş son test puanlarının birbirine çok yakın 

olduğu görülmektedir.  

Gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak nasıl yorumlanması gerektiğini 

ortaya koyabilmek için; Karma Ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 yaş 

Grubu Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Pozitif Davranışlardan” 

Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans 

Analizi (ANCOVA) sonuçları Tablo.4.4’ de verilmiştir. 

  

Tablo.4.4. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Pozitif Davranışlardan” Aldıkları 

Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans Analizi 

Sonuçları 

YAŞLAR 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

4 YAŞ 

Ön Test 15156.909 1 15156.909 29.397 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
61.370 1 61.370 .119 .732 

Hata 17530.167 34 515.593   

Toplam 33615.730 36    

5 YAŞ 

Ön Test 28230.164 1 28230.164 51.007 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
3918.641 1 3918.641 7.080 .010* 

Hata 41509.249 75 553.457   

Toplam 94769.179 77    

6 YAŞ 

Ön Test 12006.910 1 12006.910 50.490 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
5.459 1 5.459 .023 .880 

Hata 14268.469 60 237.808   

Toplam 26513.651 62    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 
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Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlara ilişkin ANCOVA sonuçları 

incelendiğinde; 4 yaşındaki çocukların ön test puan ortalamalarına göre düzeltilmiş son 

test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir [F(1,34)= .119, 

p>.05]. 5 yaşındaki çocukların ön test puan ortalamalarına göre düzeltilmiş son test 

puan ortalamaları arasındaki farkın ise anlamlı olduğu görülmektedir [F(1,75)= 7.080, 

p<.01]. Bu bulgu izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocuklarda bir yıllık eğitimin 

öncesinden sonrasına gözlenen değişimin, karma yaş grubunda eğitim alan çocukların 

pozitif davranışlarında gözlenen değişimden daha fazla olduğunu göstermektedir. 4 yaş 

grubunda olduğu gibi 6 yaş grubunda da karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 

çocukların pozitif davranışlara ait ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir [F(1,60)= .023, p>.05]. 

 

Tablo.4.5 de karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

sunulmuştur. 

 

Tablo.4.5. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4,5 Ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan Negatif Davranışlardan Aldıkları 

Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarının Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 

YAŞLAR 

Gruplar ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 

SON TEST 

n X  S n X  S n X  S 

4 YAŞ 
Karma 19 70.58 13.81 19 65.11 12.98 19 63.87 3.56 

İzole 18 67.33 9.62 18 89.67 21.87 18 90.97 3.65 

5 YAŞ 
Karma 32 63.56 14.29 32 59.50 15.98 32 58.65 2.86 

İzole 46 59.46 12.33 46 60.91 16.99 46 61.50 2.38 

6 YAŞ 
Karma 33 60.27 16.08 33 57.24 14.90 33 58.89 1.16 

İzole 30 64.97 14.20 30 57.23 10.20 30 55.42 1.17 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

Tablo 4.5. de karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif davranışlardan aldıkları ön test puan 
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ortalamaları ile son test puan ortalamaları arasında karma yaş grubunda eğitim alanların 

lehine oldukça yüksek bir farkın olduğu görülmektedir. Karma yaş grubunda eğitim 

alan 4 yaşındaki çocukların Negatif Davranış puan ortalamalarının 70.58’ den 65.11’e 

düştüğü, izole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Negatif Davranış puan 

ortalamalarının ise 67.33’ den 89.67’ e yükseldiği tespit edilmiştir. Grupların ön test 

puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubu 

için 63.87, izole yaş grubu içinse 90.97 olduğu saptanmıştır. Psikolojik gözlem 

formunda yer alan negatif davranışlara ait düzeltilmiş son test puan ortalamalarına göre 

karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalamaları izole yaş 

grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalamasından daha düşüktür. 

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan 

Negatif Davranışlardan aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları bakımından karma 

(ön test: 63.56, son test: 59.50) ve izole (ön test: 59.46, son test: 60.91) yaş grupları 

arasında fark olduğu görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde 

düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 

58.65, izole yaş grubunda eğitim gören çocuklarda ise 61.50 olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre karma yaş grubundaki 5 yaş çocukların negatif davranışlarına ait 

düzeltilmiş son test puan ortalaması, izole yaş grubundaki 5 yaş çocukların negatif 

davranışlarına ait düzeltilmiş son test puan ortalamasından düşüktür. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların negatif davranışlara ait ön 

test puan ortalamasının 60.27, son test puan ortalamasının 57.24 olduğu görülmektedir. 

İzole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların negatif davranışlara ait ön test 

puan ortalaması 64.97, son test puan ortalamasının ise 57.23’dür. Hem karma hem de 

izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların negatif davranış puan 

ortalamaları bir yıllık eğitim sonrasında düşüş göstermiştir. Grupların ön testte göre 

düzeltilmiş son test puanlarının karma yaş grubu için 58.89, izole yaş grubu içinse 55.42 

olduğu tespit edilmiştir.  

Karma veya izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi 

sonuçları tablo.4.6.’da sunulmuştur. 
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Tablo.4.6. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 Ve 6 Yaş Grubu 

Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Negatif Davranışlardan” 

Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans 

Analizi Sonuçları 

YAŞLAR 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

4 YAŞ 

Ön Test 3072.095 1 3072.095 12.908 .001 

Grup 

(Karma/İzole) 
6660.692 1 6660.692 27.987 .000*** 

Hata 8091.695 34 237.991   

Toplam 16739.892 36    

5 YAŞ 

Ön Test 1606.647 1 1606.647 6.244 .015 

Grup 

(Karma/İzole) 
149.376 1 149.376 .581 .448 

Hata 19297.005 75 257.293   

Toplam 20941.333 77    

6 YAŞ 

Ön Test 7679.947 1 7679.947 189.202 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
184.759 1 184.759 4.552 .037* 

Hata 2435.480 60 40.591   

Toplam 10115.429 62    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 yaş grubu çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön testte göre düzeltilmiş 

son test puan ortalamaları arasında yapılan ANCOVA analizi sonucuna göre anlamlı bir 

farkın olduğu görülmektedir [F(1,34)= 27.987, p< .001]. Bu sonuca göre karma yaş 

grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan 

anlamlı düzeyde düşük puanlar almışlardır.  

Çalışmaya alınan 5 yaş grubu çocukların Negatif Davranışlara ait ön testte göre 

düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmektedir [F(1,75)= .581, p>.0.05]. 

Araştırmaya dahil edilen 6 yaş grubu çocukların Negatif Davranışlara ait ön testte 

göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu 

belirlenmiştir [F(1,60)= 4.552, p<.05]. Bu bulgu karma ve izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların Negatif Davranışlara ait puan ortalamalarının bir yıllık eğitim süreci sonunda 

izole yaş grubunda eğitim alanların lehine farklılaştığını göstermektedir. 
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2. Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları performanslarına etkisi ile ilgili olarak: 

     2.1. Karma yaş grubunda eğitim alan Çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön test 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?  

     2.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları, izole yaş 

grubunda eğitim alan çocukların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

 

 

Tablo.4.7’ de karma yaş eğitim veren okullara devam eden çocuklar ile izole yaş 

eğitim veren okullara devam eden 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyutları Ön test puan ortalamaları arasındaki farklılıkların 

incelenmesi amacı ile yapılan analiz sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo.4.7. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından 

Aldıkları Ön Test Puan Ortalamalarına İlişkin Bağımsız Gruplar T-Testi Sonuçları 

    

X  

   

s 

   

t 

 

Boyut Grup 4  

Yaş 

5 

Yaş 

6  

Yaş 

4 

Yaş 

5  

Yaş 

6  

Yaş 

4  

Yaş 

5  

Yaş 

6 

 Yaş 

Yaratıcılık Toplam 

Puanı 

Karma 37.00 49.47 77.15 20.31 20.95 19.29 

 3.142** 4.515*** 1.809 

İzole 16.56 28.09 68.43 19.21 20.31 18.89 

Akıcılık 

Karma 15.95 22.41 33.64 11.17 12.03 9.40 

 3.110** 5.173*** 1.689 

İzole 5.11 9.80 29.40 9.95 9.46 10.50 

Orijinallik 

Karma 11.74 14.91 25.03 7.89 6.96 8.75 

 3.211** 4.432*** 1.963 

İzole 4.28 7.52 20.87 6.07 7.43 8.01 

Başlıkların Soyutluluğu 

Karma 1.42 2.06 3.82 1.68 1.92 2.96 

 .687 -.699 -.588 

İzole 1.06 2.43 4.23 1.55 2.55 2.61 

Zenginleştirme 

Karma 7.63 9.97 13.15 2.59 3.63 3.19 

 1.970 2.735** -.588 

İzole 5.94 7.89 13.57 2.62 3.05 2.29 

Erken Kapamaya 

Direnç 

Karma .26 .13 1.52 .65 .34 1.92 

 .497 -1.679 2.992** 

İzole .17 .43 .37 .51 1.00 .89 

 *p< .05, **p< .01, ***p< .001 

Araştırma grubundaki karma veya izole yaş grup eğitimi çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutları ön test puan ortalamalarının, 

karma ve izole yaş grubunda eğitim almaya göre farklılık gösterip göstermediği yaşlar bazında belirlemek amacıyla Bağımsız Gruplar T- Testi 

ile analiz edilmiştir.
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Tablo.4.7’de verilen bulgular incelendiğinde, 4 yaş için yaratıcılık toplam puanları 

ile akıcılık ve orijinallik alt boyutlarında karma ve izole yaş grup eğitimi alan gruplar 

arasında %99 güven düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden anlamlı derecede farklılık 

tespit edilmiştir (p< .001). 

Analiz sonuçları karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş çocuklarının izole yaş 

grubunda eğitim alan yaşıtlarına göre yaratıcılık toplam puanları ile akıcılık ve 

orijinallik alt boyutlarında daha yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir [t(1,34)=3.142, 

p< .01]. 4 yaş çocukların yaratıcılık toplam puan ortalamaları karma ve izole yaş 

grupları için ( X karma4=37.0; X izole4= 16.5)  olarak bulunmuştur. 4 yaş akıcılık alt boyut 

puan ortalamaları karma ve izole yaş grup eğitimi alanlarda ( X karma4=15.9; X izole4= 

5.11) ; orijinallik alt boyut puan ortalamaları ise, karma ve izole yaş grup eğitimi alan 

gruplarda ( X karma4=11.7; X izole4= 4.28)  olarak tespit edilmiştir. 

5 yaş çocuklarının yaratıcılık toplam puanları ile akıcılık, orijinallik ve 

zenginleştirme alt boyutlarında karma ve izole yaş grup eğitimine göre %99 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden anlamlı derecede farklı oldukları bulunmuştur. 

5 yaş grubundaki çocuklar için de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle ki 5 yaş karma 

yaş grubunda eğitim alan çocuklarının yaratıcılık toplam puanları ile akıcılık, orijinallik 

ve zenginleştirme alt boyutlarında izole yaş grubunda eğitim alan yaşıtlarına göre daha 

yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. 5 yaş çocuklarının yaratıcılık toplam puan 

ortalamaları. ( X karma5= 49.47; X izole5= 28.09,p<.001), 5 yaş çocukların yaratıcılık alt 

boyutu olan akıcılık alt boyut puan ortalamaları ( X karma5= 22.41; X izole5= 9.80, 

p<.001), orijinallik alt boyut puan ortalamaları ( X karma5= 14.91 ; X izole5= 7.52, p<.001), 

zenginleştirme alt boyut puan ortalamaları ise. ( X karma5=9.97; X izole5= 7.89, p<.001.). 

olarak bulunmuştur. 

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş çocuklarının sadece Yaratıcılık 

testinin Erken Kapamaya Direnç alt boyut ön test puan ortalamaları arasında ki fark 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Erken kapanmaya direnç alt boyutunda 

( X karma6=1.52 ; X izole6= .37, p<.01) olarak belirlenmiştir [t(1,60)= 2.992 p<.01]. 6 yaş 

çocuklarının yaratıcılık toplam puan ortalamaları. ( X karma5= 77.15; X izole5= 68.43), 6 

yaş çocukların yaratıcılık testinin alt boyutu olan akıcılık alt boyut puan ortalamaları 

( X karma5= 33.64; X izole5= 29.40), orijinallik alt boyut puan ortalamaları ( X karma5= 25.03 
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; X izole5= 20.87), zenginleştirme alt boyut puan ortalamaları ise. ( X karma5=13.15; 

X izole5= 13.57.). olarak bulunmuştur. 

 

Tablo.4.8’ de karma veya izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuştur. 

 

Tablo.4.8. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Boyut 

Gruplar ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 

SON TEST 

n X  S n X  S n X  S 

Yaratıcılık 

Toplam Puanı 

Karma 19 37.00 20.31 19 81.89 13.03 19 77.91 3.39 

İzole 18 16.56 19.21 18 39.83 24.36 18 44.04 4.53 

Akıcılık 
Karma 19 15.95 11.17 19 43.63 5.60 19 41.74 2.76 

İzole 18 5.11 9.95 18 18.22 15.84 18 20.22 2.84 

Orijinallik 
Karma 19 11.74 7.89 19 21.00 6.31 19 19.43 1.39 

İzole 18 4.28 6.07 18 9.94 6.38 18 11.60 1.43 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

Karma 19 1.42 1.68 19 3.42 2.52 19 3.40 .47 

İzole 18 1.06 1.55 18 1.44 1.29 18 1.47 .48 

Zenginleştirme 
Karma 19 7.63 2.59 19 12.68 2.77 19 12.43 .63 

İzole 18 5.94 2.62 18 9.50 2.75 18 9.77 .65 

Erken Kapamaya 

Direnç 

Karma 19 .26 .65 19 1.16 2.14 19 1.18 .39 

İzole 18 .17 .51 18 .72 .96 18 .70 .40 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

 

Tablo 4.8. de karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarında aldıkları ön test puan ortalamaları ile son test 

puan ortalamaları incelendiğinde karma yaş grubunda eğitim alanların lehine bir farkın 

olduğu görülmektedir. 

 

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların, Yaratıcılık Toplam 

Puanına ait ön- test puan ortalamasının 37.00’ dan 81.89’a yükseldiği gözlenirken, izole 

yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların, ön test yaratıcılık toplam puan 

ortalamasının ise 16.56’dan 39.83’e yükseldiği tespit edilmiştir. Grupların ön test 
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puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubu 

için 77.91, izole yaş grubu içinse 44.04 olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan 4 yaş grubu çocukların Akıcılık alt boyutundan aldıkları ön 

test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön test:15.95, son test: 43.63) ve 

izole (ön test: 5.11, son test: 18.22) yaş grupları arasında bir farkın olduğu 

görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan 

ortalamalarının karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 41.74, izole yaş grubunda 

eğitim gören çocuklarda ise 20.22 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre karma yaş 

grubundaki 4 yaş çocukların Akıcılık alt boyut puan ortalaması, izole yaş grubundaki 4 

yaş çocukların Akıcılık alt boyut puan ortalamasından yüksektir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Orjinallik alt boyutuna ait 

ön test puan ortalamasının 11.74, son test puan ortalamasının 21.00 olduğu 

görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Orjinallik alt 

boyutuna ait ön test puan ortalaması 4.28, son test puan ortalaması ise 9.94’dir. Hem 

karma hem de izole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Orjinallik alt boyut 

puan ortalamaları bir yıllık eğitim sonrasında yükselme göstermiştir. Grupların ön testte 

göre düzeltilmiş son test puanlarının karma yaş grubu için 19.43, izole yaş grubu içinse 

11.60 olduğu tespit edilmiştir.  

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların, Başlıkların Soyutluluğu 

alt boyutuna ait ön test puan ortalaması 1.42 iken son test puan ortalamasının 3.42’a 

yükseldiği, izole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların, Başlıkların 

Soyutluluğu alt boyut puan ortalamasının ise. 1.06’dan 1.44’e. yükseldiği saptanmıştır. 

Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamalarının 

karma yaş grubu için 3.40, izole yaş grubu içinse 1.47 olduğu saptanmıştır. Başlıkların 

Soyutluluğu alt boyutuna ait düzeltilmiş son test puan ortalamalarına göre karma yaş 

grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalaması, izole yaş grubunda eğitim 

alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalamasından daha yüksektir. 

Araştırmaya katılan 4 yaş grubu çocukların Zenginleştirme alt boyutunda aldıkları 

ön test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön test:7.63, son test: 12.68) ve 

izole (ön test: 5.94, son test: 9.50) yaş grupları arasında fark olduğu görülmektedir. 

Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamalarının; 

karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 12.43 olduğu, izole yaş grubunda eğitim 

gören çocuklarda ise 9.77 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre karma yaş 
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grubundaki 4 yaş çocukların Zenginleştirme alt boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması, izole yaş grubundaki 4 yaş çocukların Zenginleştirme alt boyut puan 

ortalamasından yüksektir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Erken Kapamaya Direnç 

alt boyutuna ait ön test puan ortalamasının .26, son test puan ortalamasının 1.16 olduğu 

görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların Erken Kapamaya 

Direnç alt boyutuna ait ön test puan ortalaması .17, son test puan ortalaması ise .72’ dir. 

Grupların ön testte göre düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubu için 

1.18, izole yaş grubu için .70 olduğu tespit edilmiştir.  

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait düzeltilmiş son test puan 

ortalamalarına göre karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan 

ortalamaları izole yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan 

ortalamalarından daha yüksektir. 

 

Karma yaş grup eğitimi alan 4 yaş çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş 

grubu çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) 

analizi sonuçları tablo.4.9.’da sunulmuştur. 
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Tablo.4.9. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans Analizi Sonuçları 

Boyut 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Y
a

ra
tı

cı
lı

k
 

T
o

p
la

m
 P

u
a

n
ı Ön Test 2199.029 1 2199.029 6.831 .013 

Grup 

(Karma/İzole) 
8269.850 1 8269.850 25.689 .000*** 

Hata 10945.260 34 321.919   

Toplam 29497.081 36    

A
k

ıc
ıl

ık
 

Ön Test 507.613 1 507.613 3.993 .054 

Grup 

(Karma/İzole) 
3352.236 1 3352.236 26.372 .000*** 

Hata 4321.919 34 127.115   

Toplam 10797.297 36    

O
ri

ji
n

a
ll

ik
 Ön Test 325.118 1 325.118 10.199 .003 

Grup 

(Karma/İzole) 
438.407 1 438.407 13.753 .001** 

Hata 1083.826 34 31.88   

Toplam 2538 36    

B
a

şl
ık

la
rı

n
 

S
o

y
u

tl
u

lu
ğ

u
 Ön Test 1.622 1 1.622 .390 .537 

Grup 

(Karma/İzole) 
33.901 1 33.901 8.148 .07** 

Hata 141.454 34 4.160   

Toplam 179.189 36    

Z
en

g
in

le
şt

ir
m

e Ön Test 22.629 1 22.629 3.154 .085 

Grup 

(Karma/İzole) 
59.021 1 59.021 8.23 .007** 

Hata 243.976 34 7.176   

Toplam 360.324 36    

E
rk

en
 

K
a

p
a

m
a

y
a

 

D
ir

e
n

ç
 

Ön Test 2.912 1 2.912 1.040 .315 

Grup 

(Karma/İzole) 
2.140 1 2.140 0.764 .388 

Hata 95.226 34 2.801   

Toplam 99.892 36    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

Tablo 4.9 incelendiğinde; karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 yaş grubu 

çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puanlarına ait ANCOVA sonuçlarına göre ortalamalar 

arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan 4 yaş grubu çocukların Yaratıcılık Toplam Puanlarına ait 

düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir [F(1,34)= 
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25.689, p< .001]. Bu sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar, 

Yaratıcılık Toplam Puanında, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan anlamlı 

düzeyde yüksek puanlar almışlardır.  

4 yaş grubu çocukların Akıcılık alt boyutuna ait ön testte göre düzeltilmiş son test 

puan ortalamaları arasında, ANCOVA analizi sonucuna göre anlamlı bir farkın olduğu 

görülmektedir [F(1,34)= 26.372, p< .001]. Buna göre karma yaş grubunda eğitim alan 4 

yaş grubu çocukların Akıcılık alt boyutuna ait düzeltilmiş son test puan ortalamaları, 

izole yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocukların puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

Yaratıcılık alt boyutlarından olan Orjinallik puanları incelendiğinde, bir yıllık 

eğitimin sonunda karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar ile izole yaş 

grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocukların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. [F(1,34)= 13.753, p< .01]. 

Orjinallik alt boyutunda gözlenen bu farkın karma yaş grup eğitimi alan çocuklar lehine 

olduğu görülmektedir. 

Başlıkların Soyutluluğu alt boyutunda da karma yaş grup eğitimi alan 4 yaş grubu 

çocukların, izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş grubu çocuklardan, gruplar arası anlamlı 

fark yaratacak, daha avantajlı puanlar aldıkları belirlenmiştir [F(1,34)= 8.148, p< .01]. 

Araştırmaya dahil edilen 4 yaş grubu çocukların, Yaratıcılık alt boyutlarından 

Zenginleştirme alt boyutuna ait ön-testte göre düzeltilmiş son-test puan ortalamaları 

arasında karma yaş grup eğitimi alan çocukların lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit 

edilmiştir [F(1,34)= 8.23, p< .001]. 

Erken Kapamaya Direnç alt boyutundan elde edilen veriler incelendiği zaman, 

karma yaş grup eğitimi alan 4 yaş grubu çocukların ön teste göre düzeltilmiş son test 

puan ortalamasının izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş grubu çocukların ön teste göre 

düzeltilmiş son test puan ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat iki 

ortalama arasında gözlenen bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir [F(1,34)= 0.764, 

p>.05].  

Tablo.4.10 da karma yaş grup eğitimi veya izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu 

çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri sunulmuştur. 
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Tablo.4.10. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 5 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarının Ortalama Ve Standart Sapmaları 

Boyut 

Gruplar ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 

SON TEST 

n X  S n X  S n X  S 

Yaratıcılık 

Toplam Puanı 

Karma 32 49.47 20.95 32 85.72 13.20 32 84.67 2.82 

İzole 46 28.09 20.31 46 64.46 15.81 46 65.19 2.30 

Akıcılık 
Karma 32 22.41 12.03 32 43.97 4.11 32 44.23 1.75 

İzole 46 9.80 9.46 46 34.93 11.13 46 34.75 1.42 

Orijinallik 
Karma 32 14.91 6.96 32 21.06 5.58 32 20.53 .88 

İzole 46 7.52 7.43 46 14.43 3.94 46 14.81 .72 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

Karma 32 2.06 1.92 32 4.38 2.54 32 4.42 .39 

İzole 46 2.43 2.55 46 2.80 1.99 46 2.77 .33 

Zenginleştirme 
Karma 32 9.97 3.63 32 14.50 3.35 32 14.04 .53 

İzole 46 7.89 3.05 46 11.76 3.04 46 12.08 .44 

Erken Kapamaya 

Direnç 

Karma 32 .13 .34 32 1.81 2.25 32 1.81 .28 

İzole 46 .43 1.00 46 .52 .84 46 .52 .24 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

Tablo 4.10. da karma ve izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık alt boyutlarında aldıkları ön test puan ortalamaları ile son test 

puan ortalamaları incelendiğinde karma yaş grubunda eğitim alanların lehine bir farkın 

olduğu görülmektedir. 

 

Karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların, Yaratıcılık Toplam 

Puanına ait ön test puan ortalaması 49.47 iken son test puan ortalamasının 85.72’e 

yükseldiği görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların, 

yaratıcılık toplam ön test puan ortalamasının ise 28.09’dan 64.46’a yükseldiği tespit 

edilmiştir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan 

ortalamalarının karma yaş grubu için 84.67, izole yaş grubu içinse 65.19 olduğu 

saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocukların Yaratıcılık testinin Akıcılık alt 

boyutundan aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön 

test:22.41, son test: 43.97) ve izole (ön test:9.80, son test:34.93) yaş grupları arasında 

gözle görünen bir farkın olduğu gözlenmektedir. Grupların ön test puanları kontrol 

edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamasının karma yaş grubunda eğitim alan 

çocuklarda 44.23 olduğu, izole yaş grubunda eğitim gören çocuklarda ise 34.75 olduğu 
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belirlenmiştir. Bu sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocukların 

Akıcılık puan ortalaması, izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocukların Akıcılık puan 

ortalamasından yüksektir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların Orjinallik alt boyutuna ait 

ön test puan ortalamasının 14.91, son test puan ortalamasının ise 21.06 olduğu 

görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların Orjinallik alt 

boyutuna ait ön test puan ortalaması 7.52, son test puan ortalamasının ise 14.43’dür. 

Hem karma hem de izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların Orjinallik alt 

boyutu puan ortalamaları bir yıllık eğitim sonrasında yükselme göstermiştir. Grupların 

ön testte göre düzeltilmiş son test puanlarının karma yaş grubu için 20.53, izole yaş 

grubu içinse 14.81 olduğu tespit edilmiştir.  

Karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların, Başlıkların Soyutluluğu 

alt boyutuna ait ön test puan ortalaması 2.06 iken son test puan ortalamasının 4.38’e 

yükseldiği, izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların, ön test Başlıkların 

Soyutluluğu puan ortalamasının ise 2.43’den 2.80’e yükseldiği tespit edilmiştir. 

Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan ortalamalarının 

karma yaş grubu için 4.42, izole yaş grubu içinse 2.77 olduğu saptanmıştır. Başlıkların 

Soyutluluğu alt boyutuna ait düzeltilmiş son test puan ortalamalarına göre; karma yaş 

grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların puan ortalaması, izole yaş grubunda eğitim 

alan 5 yaşındaki çocukların puan ortalamasından daha yüksektir. 

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocukların Zenginleştirme alt boyutundan 

aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön test:9.97, son test: 

14.5) ve izole (ön test: 7.89, son test: 11.76) yaş gruplarında eğitim alan çocuklar 

arasında farkın olduğu görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde 

düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 

14.04, izole yaş grubunda eğitim gören çocuklarda ise 12.08 olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre karma yaş grubundaki 5 yaş çocukların, Zenginleştirme alt boyutundan 

aldıkları düzeltilmiş son test puan ortalaması, izole yaş grubundaki 5 yaş çocukların 

Zenginleştirme alt boyutundan aldıkları düzeltilmiş son test puan ortalamasından 

yüksektir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların Erken Kapamaya Direnç 

alt boyutuna ait ön test puan ortalamasının .13, son test puan ortalamasının 1.81 olduğu 

görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların Erken Kapamaya 
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Direnç alt boyutuna ait ön test puan ortalaması .43, son test puan ortalaması ise .52’ dir. 

Grupların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş 

grubu için 1.81, izole yaş grubu içinse .52 olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait düzeltilmiş son test 

puan ortalamalarına göre karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki çocukların 

düzeltilmiş son test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaşındaki 

çocukların düzeltilmiş son test puan ortalamalarından daha yüksektir. 

 

Karma yaş grup eğitimi veya izole yaş grup eğitimi alan 5 grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi 

sonuçları tablo.4.11.’de sunulmuştur. 
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Tablo.4.11. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 5 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans Analizi Sonuçları 

Boyut 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Y
a

ra
tı

cı
lı

k
 

T
o

p
la

m
 

P
u

a
n

ı 

Ön Test 224.208 1 224.208 1.024 .315 

Grup 

(Karma/İzole) 
5644.876 1 5644.876 25.771 .000*** 

Hata 16427.674 75 219.036   

Toplam 25183.487 77    

A
k

ıc
ıl

ık
 

Ön Test 10.585 1 10.59 0.13 .719 

Grup 

(Karma/İzole) 
1253.961 1 1253.961 15.450 .000*** 

Hata 6087.188 75 81.163   

Toplam 7637.91 77    

O
ri

ji
n

a
ll

ik
 Ön Test 60.233 1 60.233 2.822 .097 

Grup 

(Karma/İzole) 
490.576 1 490.576 22.982 .000*** 

Hata 1600.947 75 21.346   

Toplam 2490.154 77    

B
a

şl
ık

la
rı

n
 

S
o

y
u

tl
u

lu
ğ

u
 Ön Test 19.53 1 19.53 4.077 0.47 

Grup 

(Karma/İzole) 
51.185 1 51.185 10.687 .002*** 

Hata 359.214 75 4.790   

Toplam 425.295 77    

Z
en

g
in

le
şt

ir

m
e 

Ön Test 117.877 1 117.877 13.675 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
65.666 1 65.666 7.618 .007** 

Hata 646.493 75 8.620   

Toplam 905.962 77    

E
rk

en
 

K
a

p
a

m
a

y
a

 

D
ir

e
n

ç
 

Ön Test .010 1 .010 .004 .951 

Grup 

(Karma/İzole) 
30.113 1 30.113 11.991 .001** 

Hata 188.344 75 2.511   

Toplam 219.791 77    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

Tablo 4.11 incelendiğinde elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 5 yaş grubu çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test 

puanlarına ait ANCOVA sonucuna göre anlamlı bir farklılıklar olduğu görülmektedir  

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocukların Yaratıcılık Toplam Puanları 

incelendiğinde ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları (karma yaş 

grup-izole yaş grup) arasında anlamlı fark tespit edilmiştir [F(1,75)= 25.771, p< .001]. Bu 
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sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaş grubu çocuklar, Yaratıcılık Toplam 

Puanında, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek puanlar 

almışlardır.  

5 yaş grubu çocukların yaratıcılık testinin Akıcılık alt boyut ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları incelendiğinde ise, karma yaş grubunda 

eğitim alan çocuklar lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir faklılık tespit edilmiştir 

[F(1,75)= 15.450, p< .001].  

Yaratıcılık alt boyutlarından Orjinallik puanları incelendiğinde, 5 yaş grubu karma 

yaş grup eğitimi alan çocukların ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamasının izole yaş grubunda eğitim alan çocukların puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır [F(1,75)= 22.982, p< .0001].  

Başlıkların Soyutluluğu alt boyutunda da karma yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu 

çocukların, izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek 

puanlar elde edildiği ANCOVA sonucunda belirlenmiştir [F(1, 75)= 10.687, p< .001]. 

Yaratıcılık testinin Zenginleştirme alt boyutunda 5 yaşındaki çocukların ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu 

görülmektedir [F(1, 75)= 7.618, p> .001]. Bu sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 

5 yaş grubu çocukların Zenginleştirme alt boyut düzeltilmiş son test puan ortalaması, 

izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş grubu çocukların Zenginleştirme alt boyut 

düzeltilmiş son test puan ortalamasından anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Erken kapamaya direnç alt boyutunda elde edilen bulgular incelendiği zaman, 

karma yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu çocuklar ile izole yaş grubunda eğitim alan 5 

yaş grubu çocukların ön teste göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark belirlenmiştir [F(1, 75)= 11.991, p< .01]. Gözlenen bu fark karma yaş 

grubunda eğitim alan çocuklar lehinedir. 

Tablo.4.12 de karma yaş grup eğitimi alan 6 yaş çocuklar ile izole yaş grup 

eğitimi alan 6 yaş çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön 

test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sunulmuştur. 
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Tablo.4.12. Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 6 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Boyut 

Gruplar ÖN TEST SON TEST DÜZELTİLMİŞ 

SON TEST 

n X  S n X  S n X  S 

Yaratıcılık 

Toplam Puanı 

Karma 33 77.15 19.29 33 98.06 19.42 33 96.55 2.81 

İzole 30 68.43 18.89 30 76.40 14.49 30 78.06 2.95 

Akıcılık 
Karma 33 33.64 9.40 33 43.97 5.09 33 43.92 1.25 

İzole 30 29.40 10.50 30 41.33 8.72 30 41.39 1.31 

Orijinallik 
Karma 33 25.03 8.75 33 26.88 9.36 33 25.92 1.18 

İzole 30 20.87 8.01 30 16.43 5.55 30 17.49 1.24 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

Karma 33 3.82 2.96 33 7.09 4.55 33 7.18 .59 

İzole 30 4.23 2.61 30 3.67 2.04 30 3.57 .62 

Zenginleştirme 
Karma 33 13.15 3.19 33 16.52 2.14 33 16.58 .36 

İzole 30 13.57 2.29 30 13.67 2.38 30 13.59 .38 

Erken Kapamaya 

Direnç 

Karma 33 1.52 1.92 33 3.61 2.82 33 3.08 .29 

İzole 30 .37 .89 30 1.30 1.06 30 1.88 .30 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

 

 

Tablo 4.12. de karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarında aldıkları ön test puan ortalamaları ile son test 

puan ortalamaları incelendiğinde karma yaş grubunda eğitim alanların lehine bir farkın 

olduğu görülmektedir. 

 

Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların, Yaratıcılık Toplam Puanı 

ön test puan ortalaması 77.15 iken son test puan ortalamasının 98.06’ya yükseldiği 

gözlenirken, izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların, ön test yaratıcılık 

toplam puan ortalamalarının ise 68.43’den 76.40’a yükseldiği tespit edilmiştir. Hem 

karma hem de izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların Yaratıcılık Toplam 

Puan ortalamaları bir yıllık eğitim sonrasında yükselme göstermiştir. Grupların ön test 

puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test ortalamalarının karma yaş grubu için 

96.55, izole yaş grubu içinse 78.06 olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan 6 yaş grubu çocukların Akıcılık alt boyutundan aldıkları ön 

test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön test:33.64, son test: 43.97) ve 

izole (ön test:29.40, son test:41.33) yaş gruplarında eğitim alan çocuklar arasında gözle 

görünen bir farkın olduğu görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde 
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düzeltilmiş son test puan ortalamalarının karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 

43.92 olduğu, izole yaş grubunda eğitim gören çocuklarda ise 41.39 olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre karma yaş grubundaki 6 yaş çocukların Akıcılık alt 

boyut puan ortalaması, izole yaş grubundaki 6 yaş çocukların Akıcılık alt boyut puan 

ortalamasından yüksektir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların Orjinallik alt boyut ön 

test puan ortalamasının 25.03, son test puan ortalamasının ise 26.88 olduğu 

görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların Orjinallik alt 

boyut ön test puan ortalaması 20.87, son test puan ortalamasının ise 16.43’dir. Orjinallik 

alt boyutundan elde edilen puan ortalamaları incelendiğinde, karma yaş grup eğitimi 

alan çocukların Orjinallik son test puan ortalamasında yükselme gözlenirken, izole yaş 

grup eğitimi alan çocukların son test puanlarında düşüş görülmektedir. Grupların ön 

testte göre düzeltilmiş son test puan ortalaması karma yaş grubu için 25.92, izole yaş 

grubu içinse 17.49 dur.  

Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların, Başlıkların Soyutluluğu 

alt boyutuna ait ön test puan ortalaması 3.82 iken son test puan ortalamasının 7.09’a 

yükseldiği, izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların, Başlıkların 

Soyutluluğu ön test puan ortalamasının ise 4.23’den 3.67’e düştüğü tespit edilmiştir. 

Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test ortalamalarının karma 

yaş grubu için 7.18, izole yaş grubu içinse 3.57 olduğu saptanmıştır. Başlıkların 

Soyutluluğu alt boyutuna ait düzeltilmiş son test puan ortalamalarına göre karma yaş 

grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların puan ortalaması izole yaş grubunda eğitim 

alan 6 yaşındaki çocukların puan ortalamasından daha olumlu bir ilerleme göstermiştir. 

Araştırmaya katılan 6 yaş grubu çocukların Zenginleştirme alt boyutunda aldıkları 

ön test ve son test puan ortalamaları bakımından karma (ön test:13.15, son test: 16.52) 

ve izole (ön test: 13.57, son test: 13.67) yaş grupları arasında bir fark olduğu 

görülmektedir. Grupların ön test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puan 

ortalamalarının karma yaş grubunda eğitim alan çocuklarda 16.58 olduğu, izole yaş 

grubunda eğitim gören çocuklarda ise 13.59 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 

karma yaş grubundaki 6 yaş çocukların Zenginleştirme alt boyutundan aldığı 

düzeltilmiş son test puan ortalamaları, izole yaş grubundaki 6 yaş çocukların 

Zenginleştirme alt boyutundan aldığı düzeltilmiş son test puan ortalamasından 

yüksektir. 
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Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların Erken Kapamaya Direnç 

alt boyutuna ait ön test puan ortalamasının 1.52, son test puan ortalamasının ise 3.61 

olduğu görülmektedir. İzole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların Erken 

Kapamaya Direnç alt boyutuna ait ön test puan ortalaması .37, son test puan ortalaması 

ise 1.30’ dur. Grupların ön testte göre düzeltilmiş son test puanlarının karma yaş grubu 

için 3.08, izole yaş grubu içinse 1.88 olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait düzeltilmiş son test 

puan ortalamalarına göre karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki çocukların 

düzeltilmiş son test puan ortalamalarının izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki 

çocukların düzeltilmiş son test puan ortalarından daha yüksektir. 

 

 

Karma yaş grup eğitimi alan 6 yaş çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş 

çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puan ortalamalarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) 

analizi sonuçları tablo.4.13.’de sunulmuştur 
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Tablo.4.13.Karma ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 6 Yaş Grubu Çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre 

Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans Analizi Sonuçları 

Boyut 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Y
a

ra
tı

cı
lı

k
 

T
o

p
la

m
 

P
u

a
n

ı 

Ön Test 2934.568 1 2934.568 11.564 .001 

Grup 

(Karma/İzole) 
5101.438 1 5101.438 20.102 .000*** 

Hata 15226.511 60 253.775   

Toplam 25533.937 62    

A
k

ıc
ıl

ık
 

Ön Test 4.122 1 4.122 .081 .776 

Grup 

(Karma/İzole) 
95.756 1 95.756 1.893 .174 

Hata 3035.515 60 50.592   

Toplam 3148.857 62    

O
ri

ji
n

a
ll

ik
 Ön Test 1017.119 1 1017.119 22.790 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
1048.586 1 1048.586 23.495 .000*** 

Hata 2677.763 60 44.629   

Toplam 5409.429 62    

B
a

şl
ık

la
rı

n
 

S
o

y
u

tl
u

lu
ğ

u
 Ön Test 87.76 1 87.76 7.570 .008 

Grup 

(Karma/İzole) 
202.754 1 202.745 17.487 .000*** 

Hata 695.630 60 11.594   

Toplam 967.651 62    

Z
en

g
in

le
şt

ir

m
e 

Ön Test 57.066 1 57.066 13.488 .001 

Grup 

(Karma/İzole) 
139.881 1 139.881 33.063 .000*** 

Hata 253.844 60 4.231   

Toplam 438.413 62    

E
rk

en
 

K
a

p
a

m
a

y
a

 

D
ir

e
n

ç
 

Ön Test 131.749 1 131.749 51.188 .000 

Grup 

(Karma/İzole) 
19.624 1 19.624 7.625 .008** 

Hata 154.430 60 2.57   

Toplam 369.746 62    

*p< .05         **p< .01   ***p<.001 

Tablo 4.13.’e göre karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş grubu 

çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında, ANCOVA analizi sonuçlarına 

göre anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir  

Araştırmaya katılan 6 yaş grubu çocuklarda Yaratıcılık Toplam Puanına ait 

verilerin analizine yönelik bulgular incelendiğinde karma yaş grubunda eğitim alan 

çocuklar lehine farklılıklar tespit edilmiştir [F(1,60)= 20.102, p< .001]. Bu sonuca göre 
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karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocuklar, Yaratıcılık toplam puanında, 

izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek puanlar almışlardır.  

6 yaş grubu çocukların yaratıcılık testinin Akıcılık alt boyut puanları 

incelendiğinde; düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında karma yaş grup eğitimi 

alan çocukların lehine  bir fark olduğu halde bu fark, istatistiksel olarak anlamlı değildir 

[F(1,60)= 1,893, p> .05].  

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş grubu çocukların Orjinallik alt 

boyutundan aldıkları ön testte göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında 

yapılan ANCOVA analizi sonucuna göre anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir 

[F(1,60)= 23.495, p< .001]. Bu sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu 

çocuklar, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek puanlar 

almışlardır.  

Başlıkların Soyutluluğu alt boyutunda da karma yaş eğitim alan 6 yaş grubu 

çocukların, izole yaş eğitim alan 6 yaş grubu çocuklardan gruplar arasında anlamlı fark 

yaratacak daha yüksek puanlar aldıkları tespit edilmiştir [F(1, 60)= 17.487, p< .001].  

Yaratıcılık alt boyutlarından Zenginleştirme boyutunda karma yaş eğitim alan 6 

yaş grubu çocukların izole yaş eğitim alan 6 yaş grubu çocuklardan daha avantajlı 

puanlar aldıkları tespit edilmiştir [F(1, 60)= 33.063, p< .001]. 

Erken kapamaya direnç alt boyutundan elde edilen veriler incelendiği zaman, 

karma yaş grup eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların ön teste göre düzeltilmiş son test 

puanlarının izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların ön teste göre düzeltilmiş 

son test puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir. [F(1, 60)= 7.625, p< .01]. 

 

 

   3. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait ön test puanları ile Yaratıcılık Ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait ön test puanları arasında ilişki var mıdır?  

Araştırmanın üçüncü alt probleminde, karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile 

izole yaş grup eğitimi alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif ve 

negatif davranışlara ait ön test puanları ile Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait 

ön test puanları arasındaki korelasyon değerleri tablo.4.14. ile tablo.4.15. da 

sunulmuştur. 
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Tablo.4.14. Karma Yaş Grubunda Eğitim Alan Çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyut Ön Test Puanları İle Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan 

Negatif ve Pozitif Davranış Ön Test Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 

  
 

Yaratıcılık 

Toplam 

Puanı 

 

Akıcılık 

 

Orijinallik 

 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

 

Zenginleştirme 

 

Erken 

Kapanmaya 

Direnç 

 

PGF 

Pozitif 

r .531** .527** .445** .201 .368** .138 

 

PGF 

Negatif 

r -.273* -.275* -.2888** -.071 -.124 .048 

 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001                     PGF= Psikolojik Gözlem Formu 

 

Çalışma kapsamındaki karma yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlar ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan pozitif ve negatif davranış ön test puanları arasında ilişki olup olmadığı 

Korelasyon Analizi ile incelenmiş olup elde edilen sonuçlar Tablo.4.14.de 

yansıtılmıştır.  

Yapılan Korelasyon analizi sonucunda çalışma kapsamındaki karma yaş grup 

eğitimi  alan çocukların, Yaratıcılık Toplam Puanı ( r = .531, p<0.1 ) ile yaratıcılık alt 

boyutlarından; Akıcılık ( r = .527, p<0.1 ), Orjinallik ( r = .445, p<0.1 )  ve 

Zenginleştirme ( r = .368, p<0.1 ) alt boyutlarına ait ön test puanları ile Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan pozitif davranış ön test puanları arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlenmiştir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların; Yaratıcılık Toplam Puanı ( r = -.273, 

p<0.5)  ile yaratıcılık alt boyutlarından; Akıcılık ( r = -.275, p<0.5 ), Orjinallik ( r = -

.2888, p<0.1 ) alt boyutlarına ait ön test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer 

alan negatif davranış ön test puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Tablo.4.15’ de izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık 

alt boyutlarına ait ön test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve 
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pozitif davranış ön test puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılan 

korelasyon analizi sonuçları sunulmuştur. 

 

Tablo.4.15. İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan Çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyut Ön Test Puanları İle Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan 

Negatif ve Pozitif Davranış Ön Test Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 

  
 

Yaratıcılık 

Genel 

 

Akıcılık 

 

Orijinallik 

 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

 

Zenginleştirme 

 

Erken 

Kapanmaya 

Direnç 

 

PGF 

Pozitif 

r .133 .140 .115 .065 .110 -.118 

 

PGF 

Negatif 

r -.090 -.067 -.096 .080 -.111 -.069 

 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001                    PGF= Psikolojik Gözlem Formu 

 

Çalışma kapsamındaki izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlar ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan pozitif ve negatif davranış ön test puanları arasında ilişki olup olmadığı 

Korelasyon Analizi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo.4.15.de yansıtılmıştır.  

Yapılan Korelasyon analizi sonucunda çalışma kapsamındaki izole yaş grup 

eğitimi alan çocukların, yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutları ön test puanları ile 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif ve negatif davranış ön test puanları 

arasında pozitif ve negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir ( p> 0.05 ). 

 

 

4. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait son test puanları ile Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait son test puanları arasında ilişki var mıdır?  

 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde, karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile 

izole yaş grup eğitimi alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif ve 

negatif davranışlara ait son test puanları ile Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait 
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son test puanları arasındaki korelasyon değerleri tablo.4.16. ile tablo.4.17. da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4.16.Karma Yaş Grubunda Eğitim Alan Çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyut Son Test Puanları İle Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan 

Negatif ve Pozitif Davranış Son Test Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 

  
 

Yaratıcılık 

Genel 

 

Akıcılık 

 

Orijinallik 

 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

 

Zenginleştirme 

 

Erken 

Kapanmaya 

Direnç 

 

PGF 

Pozitif 

r .204 .131 .224* .099 .148 .124 

 

PGF 

Negatif 

r .036 .062 .071 .156 -.066 .093 

 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001                       PGF= Psikolojik Gözlem Formu 

 

 

Çalışma kapsamındaki karma yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları son test puanlar ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan pozitif ve negatif davranış son test puanları arasında ilişki olup olmadığı 

Korelasyon analizi incelendi ve elde edilen sonuçlar Tablo 4.16 da yansıtılmıştır. 

Yapılan Korelasyon analizi sonucunda çalışma kapsamındaki karma yaş grubunda 

eğitim alan çocukların Yaratıcılık alt boyutlarından Orijinallik alt boyutu son test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranış son test puanları 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlenmiştir ( r = 0.224 p<0.05 ). 

Yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarına ait son test puanları ile Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan negatif davranış son test puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir ( p> 0.05 ).  

Tablo.4.17’ de izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık 

alt boyutlarına ait son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve 

pozitif davranış son test puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılan 

korelasyon analizi sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo.4.17. İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan Çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyut Son Test Puanları İle Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan 

Negatif ve Pozitif Davranış Son Test Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

  
 

Yaratıcılık 

Genel 

 

Akıcılık 

 

Orijinallik 

 

Başlıkların 

Soyutluluğu 

 

Zenginleştirme 

 

Erken 

Kapanmaya 

Direnç 

 

PGF 

Pozitif 

r .092 .124 .172 .074 .138 -.008 

 

PGF 

Negatif 

r -.171 -.219* -.201 .007 -.264* -.039 

 

*p< .05         **p< .01   ***p<.001                              PGF= Psikolojik Gözlem Formu 

 

Çalışma kapsamındaki izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif ve Negatif davranışlara ait son test puanları arasında ilişki olup olmadığı 

Korelasyon Analizi ile incelenmiş olup elde edilen sonuçlar Tablo.4.17’ ye 

yansıtılmıştır. 

Yapılan Korelasyon Analizi sonucunda çalışma kapsamındaki izole yaş grubunda 

eğitim alan çocukların Yaratıcılık Testinin Akıcılık (r=-.219,  p< .05 )  ve 

Zenginleştirme ( r= -.264, p< .05 ) alt boyutları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer 

alan Negatif davranış puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir ( p<0.05 ). İzole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyut son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif 

davranış son test puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
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BÖLÜM 5 

TARTIŞMA 

Bu bölümde, 4 - 6 yaş çocuklarının aynı sınıfta eğitim aldığı yani  “karma yaş 

grubunda” eğitim alan çocuklarla, yaş gruplarına göre ayrılmış sınıflarda yani “izole yaş 

gruplarında” eğitim alan çocukların gelişim özelliklerinin ve yaratıcılık 

performanslarının farklılaşıp farklılaşmadığının araştırıldığı bu çalışmada araştırma 

bulguları,  araştırmanın alt problemleri bağlamında tartışılacaktır. 

 1.Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan davranışlara etkisi ile ilgili olarak: 

   1.1. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

    1.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların ön-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.3. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Pozitif Davranışlar” ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre 

düzeltilmiş son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

   1.4. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların “Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan Negatif Davranışlar” ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre 

düzeltilmiş son-test puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

 

Tablo.4.1 de karma ve izole yaş grubunda eğitim alan çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlardan aldıkları ön-test puanları Bağımsız 

Gruplar T-Testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, 4 ve 6 yaş grubunda 

pozitif davranışlarda izole ve karma yaş grup eğitimi alan çocuklar arasında istatistiksel 

olarak bir farklılık olmadığını, [t(35)=1.86, p=.071>.05 ve t(61)=.933, p=.355>.05] ancak, 

5 yaş grubunda iki grup arasında izole yaş lehinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir farklılık olduğunu görülmektedir [t(76)= -4.55, p=.000 < .05]. Araştırmanın sınadığı 

problem durumunun doğrulanmasında araştırma grubundaki izole ve karma yaş grup 
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eğitimi alan çocukların, araştırmanın başlangıcında benzer özellikler göstermeleri, 

grupların benzerliği ve araştırmanın sonuçlarının yorumlanması bakımından önemlidir.  

Tablo.4.1.’ de anlaşıldığı üzere araştırmanın başlangıç aşamasında 4 ve 6 yaş 

gruplarındaki izole ve karma yaş grubunda eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formu’nda yer alan, pozitif davranışlar açısından benzer özellikler gösterdikleri 

anlaşılmaktadır.  

Tablo.4.2.’ de karma ve izole yaş grubunda eğitim alan çocukların, Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlardan aldıkları ön-test puanları 

Bağımsız Gruplar T-Testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, izole ve karma 

yaş grubunda eğitim alan çocukların negatif davranışlar ön test puanları açısından, 

gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık olmadığını görülmektedir 

[t(35)=.825, p=.415>.05, t(76)=1.335,p=.179>.05 ve t(61)=-1.223, p=.226>.05]. Bu sonuç, 

araştırmanın yapıldığı izole ve karma yaş grubunda eğitim alan çocukların, negatif 

davranış özellikleri açısından araştırmanın başlangıç aşamasında benzer özellikler 

gösterdiklerine vurgu yapmaktadır. 

 Okul öncesi kurumlarına devam eden 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların; ihtiyaçlarını 

giderebileceği halde yetişkinden yardım bekler, arkadaşları ile oynamaz, yetişkin biriyle 

olmayı tercih eder, arkadaşları onunla ilişki kurmaktan kaçınır., etkinlik süresince 

başka şeylerle uğraşır, yalnızca kendini zorunlu hissettiğinde konuşur gibi, negatif 

davranış örneklerinde de yaş grubuna uygun ve birbirine paralel tepkiler verdiğini bu 

sonuçlar doğrulamaktadır. 

Çimen (2000), Ankara’da üniversite okullarına giden 5-6 yaş çocuklarının psiko-

sosyal gelişimine ait özelliklerini, çeşitli değişkenlere göre incelemiştir. Araştırma 

sonucunda, çocukların yaşının, cinsiyetinin, okula başlama yaşının, okul dışında 

ilgilendikleri etkinlik türlerinin, bilgisayar kullanma durumunun, baba öğrenim 

düzeyinin psiko-sosyal gelişimin bağımsız faaliyet gösterebilme puan ortalamasında 

anlamlı bir fark yarattığını belirlemiştir. 

Farmer-Dougan ve Kaszuba (1999) çocukların öğrenme ve sosyal gelişimleri ile 

oyun arasında kurulan ciddi ilişkiden yola çıkarak, çocukların okulöncesi kurumlarda 

oyun içindeki davranışlarını oyun gözetim ilkeleri kullanarak değerlendirmişlerdir. 

Çocukların sergiledikleri oyunların, oyun sırasındaki davranışların, birbirleri ile 

ilişkilerinin, çocukların kavrama, sosyal yetenek ve becerileri hakkında fikir 

vermelerinden hareketle, Battelle Gelişimsel Envanteri (Battelle Developmental 
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Inventory-BDI) ve Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Öğretmen formu (Social Skills 

Rating System-T) kullanılarak, her çocuğun bilişsel yeteneği ve sosyal beceri düzeyi 

belirlenmiştir. Araştırma anaokulu devam eden, yaş ortalamaları dört olan, 18 erkek, 24 

kız toplam 42 çocuk ile yapılmıştır araştırmaya katılan iki grupta da, benzer özelliklere 

sahip, çocukların gelişimi için uygun, birbirine benzer ihtiyaçlar, benzer nesneler ile 

doldurulmuştur ve benzer program uygulanmıştır. Bu yapılanmaya paralel olarak da, 

programda işbirliğini ve iletişimi içeren sosyal oyunlar, fonksiyonel, yapıcı, etkileyici 

ve kuralları olan kavramaya yönelik oyunlar yer almıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

oyun bakımından sosyal ve kişilik gelişimi düşük olan çocukların alt seviyelerde 

kaldığını, kişisel yetenekleri yüksek olanların daha entelektüel seviyelere ulaştığını ve 

oyun seviyesinin çocuğun sosyal yetenek ve becerileri ile ilgili olduğunu göstermiştir. 

Aynı zamanda Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi öğretmen formundan yüksek puan 

alan çocukların işbirliğine dayalı ve takım ruhuna sahip olduğu ve iletişim 

yeteneklerinin fazla olduğu, bu çocukların tek kişilik oyunlarda, grup oyunlarında ve 

sosyal faaliyetlere büyük yetenek sahibi oldukları gözlenmiştir. Kişisel oyunlarda 

başarılı olan çocukların ise sosyal yönlerinin gelişmemiş ve sosyal becerilerinin düşük 

olduğu görülmüştür. Oyunlarda düşük seviyede kalan çocukların ise sınıfta kavgacı, 

huzursuzluk çıkaran çocuklar olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, çocuğun sınıf 

içindeki davranışlarının, sosyal ve kişisel gelişimlerinin oyunlar içinde 

değerlendirilmesi, öğretmenlerin çocukların durumuna uygun ve daha anlamlı oyunlar 

oynatmaları gerektiği önerilmiştir. 

Bu araştırma örnekleri de bize anaokulu eğitimi alan çocukların davranışlarında 

farklı öğelerin etkisini göstermekte olduğunu ve yaş grubu tepkilerinin birbirlerine 

paralel olduğunu göstermektedir.  

 Tablo.4.3 de karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Pozitif Davranışlardan aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

analiz edilmiştir. Tablo.4.3. incelendiğinde; 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlar bazında, karma ve izole 

yaş grubunda eğitim alan 4 yaş çocuklarının ön-test puan ortalamaları ile 

kıyaslandığında son test puan ortalamalarında bir artış olduğu görülmektedir. Grupların 

ön-test puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son test puanlarına da bu artış doğal 

olarak yansımaktadır. 
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Karma ve izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocukların da ön-test 

puanları kontrol edildiğinde düzeltilmiş son-test puan ortalamalarının birbirine çok 

yakın olduğu görülmektedir.  

İzole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocuklarının ön test puan ortalamalarına göre 

son test puan ortalamalarında ki yükselişin, karma yaş grubunda eğitim alan 5 yaş grubu 

çocuklardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Grupların ön-test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puan ortalamasında da bu artış göze çarpmaktadır. 

Karma ve izole yaş eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan 

pozitif davranışları, arkadaşları ile iletişim kurma becerisi, işbirliğine yatkın olma ve 

yardımlaşma duygusunun gelişmesi, hoşgörülü olma, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla 

dile getirme, bir olayı bütünlük içinde dile getirme becerilerinin 4 ve 6 yaş grubunda 

paralel artış gösterirken, izole yaş grubunda eğitim alan 5 yaş çocuklarının karma yaş 

gruplarında eğitim alan 5 yaş çocuklarından.; bu becerilerde daha yüksek puanlar 

aldıkları tespit edilmiştir. 

Gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak nasıl yorumlanması gerektiğini 

ortaya koyabilmek için; Karma Ve İzole Yaş Grubunda Eğitim Alan 4, 5 ve 6 yaş 

Grubu Çocukların Psikolojik Gözlem Formunda Yer Alan “Pozitif Davranışlardan” 

Aldıkları Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puanlarına Ait Kovaryans 

Analizi (ANCOVA) sonuçları Tablo.4.4.’ de incelenmiştir. 

 Karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların Psikolojik 

Gözlem Formu’nda yer alan pozitif davranışlarını incelediğimizde, 4 yaş [F(1,34)= .119, 

p>.05]  ve 6 yaş [F(1,60)= .023, p>.05] gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ile 

karşılaşılmazken., 5 yaş grubunda [F(1,75)= 7.080, p<.01] izole yaş grubu lehine 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Okul öncesi dönem, çocukların birçok davranışı oyun yolu ile kazandığı, 

işbirliğine yatkın olma, arkadaşlık kurma, bir grubu organize etme, karşılaştığı 

problemlere çözüm bulma gibi sosyal ve duygusal becerilerin kazanılmasında çok 

önemlidir. 

Bölükbaşı (2002) yaptığı araştırmada okul öncesi kurumlarına devam eden ve 

etmeyen çocukların gelişim özelliklerini bazı değişkenler açısından incelemiştir. 

Araştırmanın sonucunda anaokuluna devam eden ve etmeyen çocukların kişisel-sosyal, 

dil, kaba-motor gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, ince motor 
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gelişim düzeyine göre karşılaştırmada anaokuluna devam eden çocukların daha avantajlı 

durumda oldukları ortaya çıkmıştır. 

Walsh ve diğerlerinin (2006) dört-beş yaşlarındaki çocukların sosyal becerilerini 

değerlendirmek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda, anaokulu programlarının oyun 

temelli zenginleştirilmesi ile çocukların sosyal ve düşünce becerileri yönünden daha 

avantajlı olduğu vurgulamışlardır. 

Guralnick ve diğerleri (2006) yaptıkları çalışmalarda hazırlanacak uygun eğitim 

programlarının, çocuklara iletişim becerilerine yönelik davranışların kazandırılmasını, 

kişilerarası ilişkilerde karşılaşacakları sorunlarla kolaylıkla başa çıkabilmelerini, diğer 

bireylerle olumlu ve anlamlı ilişkiler kurabilmelerini ve kişilerarası ilişkilerde olumsuz 

davranışlarda bulunmamalarını sağlayabileceği sonucuna ulaşmışlardır.  

Weikart (1998), yaptığı araştırma sonucunda, yüksek kaliteli bir anaokulu 

eğitiminin anaokulu çağındaki çocukta sosyal, bilişsel ve fiziksel alanlarda; bireysel 

seçimleri yapabilme konusunda cesaretlendirmede, karar verme mekanizmasını harekete 

geçirmede ve aktif öğrenebilme kapasitesini arttırmada son derece yararlı olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. 

Rogers ve Ross (1986) çocukluk döneminde gözlenen sosyal uyumun, 

yetişkinlikte gösterilen uyumun ve hatta gelecekteki ruh sağlığı ve duygusal 

problemlerin çözümleyişi olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda, 

çocukların okul öncesi kurumlarda sosyal öğrenme ile birçok beceriyi kazandıklarını, 

bundan dolayı da okul öncesi kurumlarının önemini ortaya koymaktadırlar. 

Koçak ve Tepeli’nin (2006) yaptığı çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 4-5 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarını çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Davranış Derecelendirme 

Ölçeği’nin kullanıldığı araştırmanın bulgularında, beş yaşındaki çocukların işbirliği ve 

sosyal ilişki puan ortalamalarının dört yaşındaki çocuklardan daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. İşbirliği ve sosyal ilişkiler ölçeğinden alınan en yüksek puanların 

okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların puan ortalaması olduğunu, yani 

işbirliği ve sosyal ilişki puan ortalamalarının okul öncesi eğitim kurumuna devam etme 

süresi arttıkça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Araştırmadan elde edilen bu bulgular, hangi eğitim türünde olursa olsun 

çocukların okulöncesi eğitim alması durumunda farklı gelişimsel alanlarına yönelik tüm 

davranışlarda olumlu yönde gelişmelerin olacağı konusundaki çok sayıda bilimsel 
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araştırma sonucunu desteklemektedir. Araştırma grubunda farklı grup eğitimi yapan 

okullar arasında gelişimsel davranış özellikleri açısından anlamlı bir fark bulunmaması, 

çocukların okulöncesi eğitim sürecinden olumlu yönde etkilendiklerini vurgulamak 

açısından çok önemlidir. Öncesi eğitim, çocuklar arasındaki iletişimi geliştirme, temel 

alışkanlıklar kazanmasını sağlama, çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını 

fark etmesine fırsatlar verme, birbirinden farklı materyaller ile farklı oyunlar oynama, 

bireysel ve grup etkinliklerine katılma, sosyal ve duygusal olarak gelişimi destekleme 

gibi çocuğun birçok gelişim alanına hizmet etmektedir 

Tablo.4.5.’ de karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön-test 

puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 ve 5yaş 

grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif davranışlardan aldıkları 

ön test puan ortalamaları ile son test puan ortalamaları arasında karma yaş grubunda 

eğitim alanların lehine oldukça yüksek bir farkın olduğu görülmektedir. Bu fark 

düzeltilmiş son test değerlerine de yansımaktadır. Karma yaş grubunda eğitim alan 4 ve 

5 yaş grubu çocuklarının düzeltilmiş son test puan ortalamaları düşerken, izole yaş 

grubunda artış dikkati çekmektedir.6 yaş grubunda ise karma ve izole yaş grup eğitimi 

alan çocukların puan ortalamalarında düşüş izlenmektedir. 

Psikolojik Gözlem Formu’nda yer alan negatif davranışlar dikkate alındığında; 

oyunlara yetişkin ısrarı ile katılma, kendinin ve arkadaşlarının kurduğu oyunu bozma 

davranışı gösterme, oyuncakları saldırgan amaçlı kullanma., sadece ilgi çekmek için 

soru sormak gibi örneklerle açıklanabilecek davranışların kontrol altına alınmasında ve 

bu davranışlardan uzaklaşmada karma yaş grubu eğitiminin daha etkili olduğu 

söylenebilir. 

Tablo.4.6.’da karma ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif Davranışlardan aldıkları ön-test 

puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) 

analizi sonuçları incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Psikolojik Gözlem Formu’nda yer alan negatif davranışlar incelendiğinde; karma 

ve izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş [F(1,34)= 27.987, p< .001]..çocuklarında karma yaş 

grubunda eğitim alan çocuklar lehine; 6 yaş [F(1,60)= 4.552, p<.05] çocuklarında ise izole 
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yaş grubunda eğitim alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir. 5 yaş grubunda [F(1,75)= .581, p>.05] karma ve izole yaş grup eğitimi alan 

çocuklar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. 

Anaokulu, çocukların ailelerinden sonra, sosyalleşme sürecindeki ilk sosyal 

etkileşim ortamıdır. Bu dönemde çocukların birbirleri ile ilişkileri yaşamdaki ilk 

örnekler olmakla birlikte tüm gelişim alanlarını etkileyebilecek önemli işlevlere 

sahiptir. Arkadaşları ile ilişkileri sosyal gelişim açısından, sosyal ve akademik 

becerilerin, kuralların, toplumsal rollerin öğrenilmesini ve uygulanmasına olanak veren, 

olumsuz davranışların söndürülmesi ve olumlu davranışların pekiştirilmesini 

sağlayacak, ortamların oluşmasını desteklemektedir (Merrell ve Holland 1997). 

Özbek (2003), okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretim birinci 

sınıftaki sosyal gelişim düzeylerini öğretmen görüşüne dayalı olarak ortaya koyma 

amaçlı bir çalışma yapmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin 

“ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri”, “grupla iş yapabilme becerileri”, “duygulara 

yönelik beceriler”, “stres durumuyla başa çıkma becerileri”, “plan yapma ve problem 

çözme becerileri” ve “özdenetimini koruma becerileri” gibi pozitif davranışlarda, okul 

öncesi eğitim alan öğrencilerin okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre daha fazla 

gelişmiş olduğu ortaya çıkmıştır. 

Uğur (1998), okul öncesi eğitimin sosyalleşme üzerindeki etkisini ortaya koyma 

amaçlı yaptığı çalışmasında özel ve devlet okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi 

eğitim almış ve okul öncesi eğitim almamış üç grupla çalışmıştır. Araştırmada ölçme 

aracı olarak sosyometri tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim 

alan çocukların, almayanlara göre sosyalleşmede daha başarılı oldukları ve 

sosyalleşmede özel okulların devlet okullarına göre daha başarılı oldukları ortaya 

çıkmıştır. 

Whiting, karma yaş gruplandırmasının, çocuklarda olumsuz sosyal davranışların 

söndürülerek kalıcı olumlu davranışlar kazandırmada, geçerli bir yöntem olduğunu 

savunmaktadır. 

Merrell ve Holland (1997), yaptıkları çalışmada karma yaş eğitim veren okulların, 

arkadaşları ile ilişkileri sosyal gelişim açısından, sosyal ve akademik becerilerin, 

kuralların, toplumsal rollerin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayacak ortamların 

oluşmasını desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. 
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Carlos Albizu Üniversitesinden Castellanos (2002), İlkokul çocuklarının 

özsaygı, kendi kendine yetme, sosyal davranışlarının gelişimi ile karma yaş gruplardan 

oluşan Montessori eğitim modelinin bu davranışlar üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Araştırmada çocuklara (WSDQ) Washington Kendini Tarif Etme sorgulaması yapılmış 

ve fiziksel sözel girişkenlik ölçeği ve sosyal davranış ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca 

çocukların akademik başarıları, kendi kendine öğrenme kapasiteleri ve sosyal 

davranışları incelenmiştir. Karşılaştırmalar sonucu iki okul arasında belirgin farklar 

ortaya çıkmıştır. Montessori öğrencilerinde fiziksel ve sözel saldırganlık geleneksel 

okul öğrencilerinden daha düşük seviyede tespit edilmiştir. Montessori eğitimi, 

öğrencilerin çalışma yeteneklerini yüksek oranda geliştirmiştir. Bu durum geleneksel 

programa dahil çocuklarda tespit edilememiştir.  

Kolstad ve McFadden (1998)’de yaptıkları araştırmaya göre karma yaş 

sınıflarında bulunan çocukların farklı yaştaki gruplara katılarak sosyal davranış ve 

becerilerini kazandıklarını ve geliştirdiklerini savunmuştur. Sınıftaki diğer çocukların 

başarılarının sorumluluğunu üstlenmekle beraber; yardımlaşma, paylaşma, işbirliği 

davranışlarını sergilediklerini dile getirmişlerdir. 

McClellan ve Kinsey (1999) yaptıkları araştırmada, karma yaş grup eğitimi ile 

çocukların olumlu sosyal davranışları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu 

ortaya çıkarmışlardır. Aynı zamanda aynı yaş grubunda eğitim alan çocuklardan daha az 

sosyal dışlanma deneyimlerine sahip oldukları bulunmuştur. Yapılan araştırmada 

saldırgan davranışların önemli ölçüde karma yaş gruplarında daha az görüldüğü 

bulunmuştur. Aynı zamanda karma yaş sınıflarında eğitim alan çocuklar daha sonraki 

eğitim süreçlerinde daha az saldırgan ve daha fazla olumlu sosyal davranış gösterdikleri 

tespit edilmiştir. Arkadaşlık örüntüleri bakımından karma yaş ve aynı yaşta eğitim 

gören çocuklar arasında anlamlı ölçüde bir fark bulunmamıştır. 

Kasten (1993) karma yaş grubunda eğitim alan çocukların akademik 

performansları, aynı yaş grubunda eğitim gören çocuklara göre daha iyi olduğunu öne 

sürmüştür. Ayrıca sosyalleşme becerileri, kendine güven ve akademik alanlarda daha 

fazla avantaja sahip olduklarını belirtmiştir.  

Chapman,(1995) ve Maeda,(1994); karma yaş grubunda eğitim alan hem büyük 

yaş hem de küçük yaş grubundaki çocukların birbirlerinin sosyal ve bilişsel gelişim 

alanlarını desteklediklerini bulmuşlardır. 
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Allen (1989)’a göre karma yaş sınıfları aynı zamanda kendi yaş grubunda 

arkadaşı olmayan, sosyal güveni yetersiz olan çocuklar için farklı arkadaşlıklar 

geliştirilmesi için ve farklı gereksinimlere sahip olan çocukları bir araya getirerek kolay 

bir arkadaşlık ortamı oluşturmasına olanak verdiğini de savunmaktadır. 

Katz ve arkadaşları (1990) ve Lloyd (1999) karma yaş sınıflarındaki yaşça büyük 

olan çocukların, küçük çocuklara göre daha ileri okuma-yazma becerilerine sahip 

olduklarını belirtmişler ve bununla beraber büyük yaştaki çocuklar daha fazla grup 

içinde lider rolü üstlendiklerinden küçük yaş grubuyla olan çocuklarla etkileşimlerinde 

daha yararlı olduklarını tespit etmişlerdir. 

Okul öncesi dönem çocukların gelişimsel özelliklerini dil, bilişsel-zihinsel, sosyal, 

duygusal, fiziksel, psikomotor gelişimi ve öz-bakım becerilerini geliştirmektedir. 

Çocuklar yaşlarına özgü bazı ortak gelişimsel özelliklere sahip olsa da birbirlerinden 

çok farklı gereksinimleri, ilgileri ve gelişimsel özellikleri mevcuttur. Çocuklar 

arasındaki bu gelişimsel farklılıklar, ilgiler ve gereksinimler anaokulunun doğal 

zenginliğini oluştururken, birbirleri için doğal ve etkili öğrenme modelleri de 

sunabilmektedir. Çocukların farklı öğrenme kapasiteleri ve öğrenme stilleri, çocuklar 

için öğrenmeyi öğrenmenin en güvenli yolu olabilmektedir. Karma yaş gruplarında 

çocuklar çok farklı seviyelerde ilgi alanları ve performanslarla karşılaşırlar. Bu durum 

onlara kendilerini daha iyi tanıyabilmesi için gelişimsel fırsatlar sunar. Yapılan birçok 

araştırma da karma yaş eğitim alan çocukların avantajlarını, bu nedenlerden dolayı 

araştırmamda olduğu gibi desteklemektedir. 

Araştırmanın ikinci alt probleminde sorgulanan; 

2. Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları performanslarına etkisi ile ilgili olarak: 

     2.1. Karma yaş grubunda eğitim alan Çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön-test puan ortalamaları, izole yaş grubunda eğitim alan çocukların ön-test 

puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?  

     2.2. Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt 

Boyutları ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan ortalamaları, izole yaş 

grubunda eğitim alan çocukların ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 
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Karma ve İzole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt 

boyutlarından aldıkları ön test puan ortalamalarına ilişkin Bağımsız Gruplar T- Testi 

analiz sonuçları Tablo.4.7’de sunulmuştur. 

Analiz sonuçları, karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş çocuklarının izole yaş 

grubunda eğitim alan yaşıtlarına göre Yaratıcılık Toplam Puanları ile Akıcılık ve 

Orijinallik alt boyutlarında daha yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir [t(1,34)=3.142, 

p< .01].  

Tablo.4.7.’ de 5 yaş grubundaki çocuklar için de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Şöyle ki 5 yaş karma yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık Toplam Puanları 

ile Akıcılık, Orijinallik ve Zenginleştirme alt boyutlarında izole yaş grubunda eğitim 

alan yaşıtlarına göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. 

Tablo.4.7 incelendiğinde 6 yaş çocukları için yaratıcılık ve yaratıcılık alt 

boyutlarının ön test sonuçları bakımından sadece Erken Kapanmaya Direnç alt 

boyutunda karma yaş grup eğitimi alanların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur.  

Tablo.4.7.’ deki bulgular karma yaş grubunda eğitim alan çocuk grupların 

yaratıcılık performansları açısından daha sürecin başında yani ön test seviyesinde daha 

avantajlı olduklarını gözler önüne sermektedir. Tüm alt boyutlarda çocukların aldıkları 

puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte, karma 

yaş grubunda eğitim alan çocuklar lehinde daha yüksektir. Araştırmadaki karma yaş 

grup eğitimi alan çocukların bir kısmı uzun süredir karma yaş grup eğitiminden 

faydalanmaktadırlar. Bu doğrultuda karma yaş grubunda eğitim alan çocukların eğitim 

ortamında birbirlerinden çok daha fazla yararlandıklarını söyleyebiliriz. Karma yaş 

grubunda eğitim alan farklı yaşlardaki birbirleri için farklı öğrenme modelleri sunarlar. 

Çocuklar birbirleriyle girdikleri etkileşimler neticesinde farklı şekillerde düşünme 

yollarını gözlemlerler. Karma yaş grubundaki farklı yaşlardaki çocuklar her alanda 

olduğu gibi zihinsel becerileri, dil, bedensel ve çizgisel gelişimleri açısından 

birbirlerinin performansından etkilenirler. Bu araştırma grubundaki çocuklar da gün 

içerisinde sürekli bir arada bulunduklarından birbirleri için güdüleyici olabilmektedirler. 

Özellikle de çok sayıda fikir üretmek anlamına gelen Akıcılık boyutunda 4 ve 5 yaş 

gruplarında karma yaş lehine görülen farklılık, çocukların bulundukları ortamda 

birbirlerinin farklı fikirlerinden yararlanabildiklerini destekleyen bulgulardır. Aynı 

şekilde daha önce düşünülmemiş şeyleri düşünmek anlamını taşıyan Orijinallik boyutu 
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da karma yaş grubu eğitimi veren anaokulunun yaratıcı düşünmeyi hedef alan eğitim 

programıyla doğrudan ilişkilendirilebilir.  

Demetre (1989), yaptığı araştırmada karma yaş grubunda farklı yaş grubu 

çocukların sayısı arttıkça, topluluk üyelerinin diğerleriyle ilişkilerini geliştirme 

olanakları da artmakta olduğunu belirtmiştir. Çocuklar diğerlerinin ihtiyaçlarını ve 

tarzlarını tamamlayıcı, benzer ve bütünleyici kişilerdir. Aynı yaş grubuyla 

karşılaştırıldığında, karma gruplarda yaş seviyesinin ve farklılığının çeşitliliği, birçok 

üyenin akademik ve sosyal öğrenimi için uygun modelleri belirlemesine yardımcı 

olabilmektedir. Bu çalışma da araştırmamda karşılaştığım bulguları doğrulamaktadır. 

Epstein (2005), araştırmasında Montessori erken öğrenme merkezlerinde 

yaratıcılık odaklı fen müfredatının öğrencilerin yaratıcılığı üzerine etkisini anlamak için 

yaptığı çalışmada karma yaş eğitim düzeninde çalışan merkeze giden çocukların diğer 

okullara giden çocuklarda daha yaratıcı oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Tablo.4.8.’ de karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 

4 yaş grubu çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

sunulmuştur. 

4 yaş grubunda; Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarında aldıkları ön-test 

puanlarına göre düzeltilmiş son-test puan ortalamaları incelendiğinde, karma yaş 

grubunda eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Toplam Puanı, Akıcılık., Orjinallik, 

Başlıkların Soyutluluğu, Zenginleştirme ve Erken Kapamaya Direnç alt boyutlarında 

izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan daha yüksek puanlar aldığı görülmektedir. 

Tablo 4.9 da Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4 yaş grubu çocukların 

yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarına ait ANOVA sonucuna göre anlamlı farklılıklar olduğu 

gözlenmiştir.  

Araştırmaya katılan 4 yaş grubu çocuklarda Yaratıcılık Toplam Puanı ve 

yaratıcılık alt boyutları incelendiğinde; Akıcılık boyutunda [F(1,34)= 26.372, p< .001], 

Orjinallik boyutunda [F(1,34)= 13.753, p< .01], Başlıkların Soyutluluğu boyutunda 

[F(1,34)= 8.148, p< .01] ve Zenginleştirme boyutunda. [F(1,34)= 8.23, p< .001]., karma yaş 

grubu eğitim alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir.  
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Erken Kapamaya Direnç alt boyutunda veriler incelendiği zaman, karma yaş 

eğitim alan 4 yaş grubu çocukların [F(1,34)= 0.764, p>.05], izole yaş eğitim alan 4 yaş 

grubu çocuklardan daha yüksek puanlar aldığı tespit edilirken, bu farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı göze çarpmaktadır. 

Grant (1993) ‘a göre çocuklar günlük konuşma dilleriyle ilişkili oldukları ortama 

uyum gösterebilirler. Küçük çocuklar kendilerinden daha büyük çocuklarla bir arada 

bulunup, etkileşimde bulundukları zaman kendi dil ve yaratıcılık becerilerini 

geliştirecek ortamı da kendileri yaratmış olurlar. Gran’ın yaptığı araştırma sonuçları bu 

araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Çocukların farklı öğrenme kapasiteleri ve öğrenme stilleri, çocuklar için 

öğrenmeyi öğrenmenin en güvenli yolu olabilmektedir. Karma yaş gruplarında çocuklar 

çok farklı seviyelerde ilgi alanları ve performanslarla karşılaşırlar. Bu durum onlara 

kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve yaratıcılık performanslarını kullanabilmeleri için 

gelişimsel fırsatlar sunmaktadır. 

Tablo.4.10.’ da karma ve izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son-test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir ve 

bulgular aşağıda tartışılmıştır. 

5 yaş çocukların; Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön-test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test ortalamaları ile düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları incelendiğinde, karma yaş grubunda eğitim alan çocukların, Yaratıcılık 

Toplam Puanı, Akıcılık, Orjinallik, Başlıkların Soyutluluğu, Zenginleştirme ve Erken 

Kapamaya. Direnç alt boyutlarında izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan daha 

yüksek puanlar aldığı. sonucuna. ulaşılmıştır. 

Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 5 grubu 

çocukların Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön-test puanlarına 

göre düzeltilmiş son-test puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi 

sonuçları Tablo.4.11.’de verilmiştir ve bulgular aşağıda tartışılmıştır; 

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocuklarda Yaratıcılık Toplam Puanları [F(1,75)= 

25.771, p< .001] ve alt boyutları incelendiğinde; Akıcılık boyutunda [F(1,75)= 15.450, p< 

.001], Orjinallik boyutunda [F(1,75)= 22.982, p< .0001], Başlıkların Soyutluluğu 

boyutunda [F(1, 75)= 10.687, p< .001], Zenginleştirme boyutunda [F(1, 75)= 7.618, p< .001] 
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ve Erken Kapamaya Direnç boyutunda [F(1, 75)= 11.991, p< .01]., karma yaş grubunda 

eğitim alan çocukların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Bandura (1986) küçük çocukların, büyük çocukların ortaya koyduğu 

davranışlardan yararlandıklarını ve model aldıklarını ileri sürmüştür. Bu model alma 

davranışı yaratıcılığı da destekleyen bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. 

Karakuş (2001), yaptığı çalışmada farklı eğitim uygulamaları çocukları farklı 

şekillerde etkilemekte olduğunu savunmuştur. Değişik yaş gruplarının bir arada günü 

paylaştıkları okul öncesi kurumlarında da yaratıcılığın gelişimi, çocuğun diğer yaş 

gruplarını izleme şansı olduğu için olumlu yönde etkilenmektedir. Artık yaratıcılığın 

neden önemli olduğu konusundan çok yaratıcılığın nasıl geliştirileceği tartışılmaktadır. 

Çünkü gerek yaratıcılık, gerekse sorun çözme konusunda yapılan araştırmalara 

bakıldığında, yaratıcı düşünme ve sorun çözmenin doğuştan getirilen yetenekler olduğu 

kabul edilmekle birlikte, öğrenilebilir yetenekler de olduğu, uygun programlar 

geliştirilip, uygun ortamlar oluşturulduğu sürece, bu yeteneklere sahip bireylerin 

yaratıcılık yeteneklerini geliştirebildikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo.4.12.’ de karma ve izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. bu 

değerler incelendiğinde; 

Karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocukların, Yaratıcılık Toplam 

Puanı ve Akıcılık, Orjinallik, Başlıkların Soyutluluğu, Zenginleştirme, Erken Kapamaya 

Direnç alt boyutlarında izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan daha yüksek puanlar 

aldıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Karma ve izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların Yaratıcılık Ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test 

puanlarına ait Tek Faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi sonuçları Tablo.4.13.’de 

verilmiştir ve bulgular aşağıda sunulmuştur, 

Araştırmaya katılan 6 yaş grubu çocuklarda Yaratıcılık Toplam Puanları 

incelendiğinde karma yaş grubu eğitim alan çocuklar lehine farklılıklar tespit edilmiştir 

Bu sonuca göre karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocuklar, Yaratıcılık 

Toplam Puanında, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklılıklar da görülmektedir.  
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Karma yaş grubu eğitim alan 6 yaş grubu çocukların yaratıcılık toplam puanları 

[F(1,60)= 20.102, p< .001] ve yaratıcılık alt boyutları incelendiğinde; Orjinallik boyutunda 

[F(1,60)= 23.495, p< .001], Başlıkların Soyutluluğu boyutunda [F(1, 60)= 17.487, p< .001], 

Zenginleştirme boyutunda [F(1, 60)= 33.063, p< .001], Erken Kapamaya Direnç 

boyutunda [F(1, 60)= 7.625, p< .01].. karma yaş grubu eğitim alan çocuklar lehine 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit. edilmiştir.  

Akıcılık alt boyutu incelendiğinde ise karma yaş lehine yüksek puanlar ile 

karşılaşılırken, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [F(1,60)= 1,893, p> .05]. 

Yapılan istatistiksel analiz sonuçları, Yaratıcılık ve Yaratıcılık alt boyutlarında ön 

test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamalarında bir artış olduğu 

görülmektedir. Tüm yaş gruplarında istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark olmasa da 

karma yaş grubunda eğitim alan çocukların, yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyut 

düzeltilmiş son test puanlarındaki artış, karma yaş grup eğitimindeki eğitim ortamının 

çocuklar üzerindeki olumlu etkileri olarak düşünülebilir. 

Yaşar ve Aral 2010 da yaptıkları çalışmalarında anaokulu eğitimi alan çocukların 

anaokulu eğitimi almayan çocuklara göre yaratıcı düşünme puanlarının daha yüksek 

olduğunu bulmuşlarıdır. Bu sonuç, anaokulu eğitimi alma durumunun çocuklar üzerinde 

olumlu etkiler yarattığını desteklemektedir. Bu araştırmada da iki farklı eğitim 

modelindeki anaokuluna devam eden çocukların süreç içinde son test yaratıcılık 

puanlarının artışı, eğitimin katkısını göstermektedir. 

Yaşar ve Aral (2010), okul öncesi çocukların yaratıcı düşünme becerilerini 

incelemek amacıyla planladıkları araştırmanın evrenini, Ankara il merkezinde bulunan 

ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden altı yaş grubu üyesi 210 çocuk 

oluşturmaktadır. Araştırmada, çocuklar ile ilgili bilgi almak amacıyla “Genel Bilgi 

Formu” ve çocukların yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Urban ve 

Jellen (1996) tarafından geliştirilen Can-Yaşar (2009) tarafından altı yaş Türk çocukları 

için geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi 

(YD-ROT)” kullanılmıştır. Çocukların yaratıcı düşünme becerileri ile okul öncesi 

eğitimi alma durumları ve cinsiyet arasındaki ilişki Mann Whitney U-Testi ile analiz 

edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim alan çocukların yaratıcı düşünme 

puanları okul öncesi eğitim almamış çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p<0,05). Çocukların cinsiyeti, yaratıcı düşünme becerileri üzerinde 

önemli bir fark yaratmamıştır. 
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Smolucha (1992) okulöncesi dönem çocukların, ebeveyn veya daha deneyimli bir 

yetişkinle olan sosyal etkileşimlerin; gelişimin tüm alanlarında ve yaratıcı hayal 

gücünün yani yaratıcılığın gelişiminde gerekli olduğunu belirtmiştir (Akt. Cropley, 

1997). 

Moller, Jones ve Hightover (2008) karma yaş grubundaki sınıflarda daha fazla 

ileri düzeyde bir oyun seviyesi görülebileceğini, bununda sosyal-bilişsel oyun seviyesi 

ve yaratıcılık düzeyi için en uygun ortam olduğunu belirtmişlerdir. 

Dunn ve Herwing (1992), okulöncesi eğitim kurumuna devam eden iki karışık yaş 

grubundaki çocukların doğal ortamda oluşan toplumsal-bilişsel oyun davranışının 

alışılmış ve alışılmamış düşüncenin test edilmesine bağlı olarak incelenmesi amacıyla 

yaptıkları çalışmada, iki benzer gündüz bakım evine devam eden., 3–5 yas arasındaki 

toplam 34 çocuğa Torrance Davranışta ve Harekette Yaratıcı Düşünce Testini ve 

Porten/Smilonsky Toplumsal ve Bilişsel Oyun Testini uygulamışlardır. Çalışmalarının 

sonucunda yaratıcılık ve zekâ arasında ilişki bulduklarını belirtirken cinsiyetle yaratıcı 

düşünce arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. 

Broinowski (2002), tarafından yapılan araştırmada okul öncesi eğitim 

kurumlarında verilen nitelikli eğitimin çocukların hayal gücü ve yaratıcılığında etkili 

olduğu, öğretmeninin sahip olduğu sezgi ve hayal gücü ile çocukların yaratıcılığı ve 

hayal gücü arasında da olumlu bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Onur (1995), yaptığı araştırmada Montessori yönteminde 3-6 yaşlarındaki tüm 

çocuklar bir arada gruplandırılmakta olduğunu açıklamıştır. Karma yaş grup eğitimi 

modeli olan Montessori yönteminde, büyükler çocuklar küçük çocuklara model görevi 

yaparak yardımcı olmaktadırlar. Bu şekilde hepsi birlikteliğin çeşitliliğinden 

yararlanırlar. Odak olarak hazırlanmış bir çevrede çocuk merkezli bir program karma 

yaş ile desteklenmektedir. Bu süreç yaratıcılık gelişimi için de önemlidir. 

Bu örnekler de yapılan araştırmanın bulgularını destekleyen nitelikte 

çalışmalardır. 

Araştırmanın diğer alt bölümünde ise, 

3. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait ön test puanları ile Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait öntest puanları arasında ilişki var mıdır? sorusuna 

yönelik cevaplar aranmıştır. 
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Tablo.4.14. de yapılan Korelasyon Analizi sonucunda, çalışma kapsamındaki 

karma yaş grubunda eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Toplam Puanı (r = .531, p< .01)  

ve yaratıcılık alt boyutlarından Akıcılık (r = .527, p< .01), Orijinallik (r =.445, p< .01) 

ve Zenginleştirme (r = .368, p< .01) ön test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan pozitif davranış ön test puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç çocukların pozitif davranışları arttıkça yaratıcılıklarının da 

bunda etkilenerek arttığını göstermektedir. 

Yaratıcılık Toplam Puanı (r = -.273, p< .05) ve Yaratıcılık alt boyutlarından; 

Akıcılık (r =-.275, p< .05) ve Orjinallik (r =-.2888, p<.001)ön test puanları ile 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranış ön test puanları arasında negatif 

anlamlı bir ilişki bulunurken., Başlıkların Soyutluluğu ve Zenginleştirme alt boyut ön 

test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlara ait ön test 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Araştırma kapsamında izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlar ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan pozitif ve negatif davranış ön test puanları arasında ilişki olup olmadığı 

korelasyon analizi ile incelenmiş ve bulgular Tablo.4.15. de sunulmuştur. Yapılan 

korelasyon analizi sonucuna göre izole yaş grup eğitim alan çocukların, yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt boyutları ön test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif 

ve pozitif davranışlara ait ön test puanlar arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

belirlenmiştir ( p> 0.05 ). 

Eratay, 1993 yılında yaptığı araştırma da,7-11 yaşlarından kız ve erkek olmak 

üzere toplam 50 çocuğun oluşturduğu örneklemle yapılan ve çocukların yaratıcılıkları 

ile psiko-sosyal gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin amaçlandığı araştırma 

sonuçlarına göre, psiko-sosyal gelişim ile yaratıcılık arasında oldukça yüksek ve pozitif 

yönde bir ilişki bulmuştur. 

4. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait Son-Test puanları ile Yaratıcılık 

ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait Son-Test puanları arasında ilişki var mıdır? soruna 

yönelik cevaplar aranmıştır; 

Yapılan Korelasyon analizi sonucunda çalışma kapsamındaki karma yaş grubunda 

eğitim alan çocukların yaratıcılık alt boyutlarından Orijinallik alt boyuta ait son test 
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puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranış son test puanları 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlenmiştir ( r = 0.224 p<0.05 ). 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık alt boyutları son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda 

yer alan negatif davranış son test puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p> 

0.05 ). 

Aslan ve diğerleri (1997) araştırmalarında, anaokulu eğitiminin yaratıcılık 

yeteneği ve yaratıcı problem çözme becerisi üzerine etkisini incelemeyi 

amaçlamışlardır. Araştırmada, yaratıcılık yeteneği ile yaratıcı problem çözme becerisi 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Karma yaş sınıflarında hem çocuklar birbirlerine hem de öğretmen çocuklara, 

çocukların değişen gereksinimlerini karşılama konusunda çok sayıda seçenek 

sunmaktadır. Bu bir anlamda öğrenme ortamının uyarıcı zenginliğini arttırır. Çünkü 

çocukların her birinin gelişimini desteklemek için öğretmenin çok seçenekli düşünmesi, 

farklı öğretim yöntemlerini kullanması ve farklı eğitsel materyallerini geliştirme 

zorunluluğu vardır. İzole yaş gruplarında öğretmenler genellikle çocukları 

yönlendirmede tek bir öğretim yöntemine odaklanırlar, oysaki çocuklar aynı yaşta 

olsalar dahi farklı öğrenme gereksinimleri nedeniyle öğretmenin kullanacağı öğretim 

yöntemlerinde çeşitliliğe yer vermesine ihtiyaç duyarlar. Karma yaş grubu öğretmenleri 

bu çeşitliliği doğal bir şekilde çocuklara sunmaktadır. Bu süreç de çocukların 

yaratıcılığını geliştirirken, sosyal becerilerini de olumlu yönde desteklemektedir.  

Tablo.4.17’ den izole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve 

yaratıcılık alt test boyutlarına ait son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer 

alan pozitif ve negatif davranışlar son test puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amacı ile yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde; 

Çalışma kapsamındaki izole yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık alt 

boyutlarından Akıcılık ( r=-.219, p< .05 ) ve zenginleştirme ( r= -.264, p< .05 ) alt 

boyutları son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranış 

son test puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05 ). İzole yaş grubunda eğitim alan çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt 

boyutlarına ait son test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif 

davranışlar son test puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında, çocuklar yeni bilgi ve becerileri sadece 

öğretmenlerinden öğrenmemektedirler. Arkadaşları ile birlikte oynayarak, konuşarak, 
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onların yaptıklarını izleyerek de öğrenmektedirler. Farklı yaşlardaki çocuklar, farklı 

bilgilere ve farklı deneyimlere sahip olduklarından, farklı seviyelerde öğrenme 

kapasitesindeki çocukların öğrenme gereksinimlerinin karşılanması da daha hızlı ve 

daha kolay olmaktadır.  

Demetre (1989) göre karma yaş grubu etkileşimi, sınıftaki bütün çocuklar için 

gelişimsel açıdan çeşitli faydalar sağlamaktadır. Ancak, grupta sadece farklı yaşlardaki 

çocukların bulunması bahsedilen yararların farkına varılması içi yeterli değildir. Grup 

oluşturmadan önce, grup için eğitimsel faydaları artıracak olan ortalama yaş sırasına, 

büyük çocukların küçük çocuklara oranına, karışık yaş gruplarında zaman paylaşımına, 

müfredata ve eğitim stratejilerine de dikkat edilmelidir. Karma gruplardaki hem küçük 

ve hem de büyük çocuklar gruptakilerin yaşlarına göre beklentilerini ayarlamaktadır. 

Karma yaş gruplarında etkileşim, olumlu sosyal davranışların gelişiminde önemli rol 

almaktadır. 

Karma yaş gruplarındaki çeşitlilik, çocuklar için adeta bir uyarıcı zenginliği sunar 

ve her çocuk kendi seviyesinde bir öğrenme yolu bulma şansı yakalayabilmektedir. 

Farklı seviyelerde öğrenme performansı gösteren çocuk için öğrenmenin sadece tek bir 

modele bağlı kalmaması, karma yaş gruplarının en güçlü yönünü oluşturmaktadır. Okul 

öncesi eğitim, çocukların dil, bilişsel-zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel, psikomotor 

gelişimlerini ve öz-bakım becerilerini desteklemektedir. Çocuklar yaşlarına özgü bazı 

ortak gelişimsel özelliklere sahip olsa da birbirlerinden çok farklı gereksinimleri, ilgileri 

ve gelişimsel özellikleri mevcuttur. Çocuklar arasındaki bu gelişimsel farklılıklar, ilgiler 

ve gereksinimler karma yaş grup eğitiminin doğal zenginliğini oluştururken, çocuklara 

birbirleri için doğal ve etkili modeller sunabilmektedir. Çocukların farklı öğrenme 

kapasiteleri ve öğrenme stilleri, çocuklar için öğrenmeyi öğrenmenin en etkili yolu 

olabilmektedir. Karma yaş gruplarında çocuklar çok farklı seviyelerde ilgi alanları ve 

performanslarla karşılaşırlar. Bu durum onlara kendilerini daha iyi tanıyabilmesi için 

gelişimsel fırsatlar sunar. 
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BÖLÜM 6 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak ulaşılan sonuçlar ve 

öneriler yer almaktadır. 

 

6.1.SONUÇ 

Ankara il merkezinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında Hacettepe Üniversitesine 

bağlı Anaokulu ile MEB’e bağlı bağımsız bir Anaokulunda yapılan bu çalışma, karma 

ve izole yaş gruplarında verilen okul öncesi eğitimin 4-6 yaş grubu çocukların gelişim 

özellikleri ve yaratıcılık performanslarına etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. 

Çalışmaya 178 çocuk katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar, amaçlar 

doğrultusunda aşağıda sunulmuştur: 

 

6.1.1. Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan davranışlara etkisi ile ilgili olarak: 

 

1. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlardan aldıkları ön-test puan 

ortalamalarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi incelendiğinde,  

4 ve 6 yaş gruplarında izole yaş grup eğitimi  ve karma yaş grup eğitimi alan 

çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlar ön test puan 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

5 yaş grubunda olan çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif 

davranışlar ön test puan ortalamaları incelendiğinde, izole yaş grubunda eğitim alan 

çocukların lehine ön test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir. 

 

2. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 

yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlar 

bakımından ön test puan ortalamalarına ilişkin bağımsız gruplar t-testi incelendiğinde; 
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 Karma yaş grup eğitimi ve izole yaş grup eğitimi alan çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlardan aldıkları ön test puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

3. Karma yaş grup ve izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlardan aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları incelendiğinde;  

4 ve 5 yaş grubunda karma yaş eğitim alan çocukların ortalamalarında daha 

yüksek bir artış gözlenirken, karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş grubu 

çocukların ortalamalarında birbirine yakın artış saptanmıştır. 

  

4. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlara ilişkin ANCOVA sonuçları 

incelendiğinde;  

4 ve 6 yaşındaki çocukların ön test puan ortalamalarına göre düzeltilmiş son-test 

puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı görülmektedir.  

5 yaşındaki çocukların ön-test puan ortalamalarına göre düzeltilmiş son-test puan 

ortalamaları arasındaki farkın ise anlamlı olduğu görülmektedir. Bu bulgu izole yaş 

grubunda eğitim alan 5 yaş çocuklarda bir yıllık eğitimin öncesinden sonrasına gözlenen 

değişimin, karma yaş grubunda eğitim alan çocukların pozitif davranışlarında gözlenen 

değişimden daha fazla olduğunu göstermektedir.  

 

5. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 

yaş grubu çocukların psikolojik gözlem formunda yer alan negatif davranışlardan 

aldıkları ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları incelenmiştir.  

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalamaları, izole 

yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların puan ortalamasından daha düşüktür. 4 

yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlardan 

aldıkları ön test puanlarına göre düzeltilmiş sontest puan ortalamaları arasında karma 

yaş grubunda eğitim alanların lehine oldukça yüksek bir farkın olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan 

negatif davranışlardan aldıkları puanlar incelendiğinde, karma yaş grubunda eğitim alan 

5 yaş çocukların negatif davranışlarına ait puan ortalaması bir yıllık eğitim sonunda 
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düşerken, izole yaş grubundaki 5 yaş çocukların negatif davranışlara ait puan 

ortalamasında artış belirlenmiştir. 

6 yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan Negatif 

Davranışlardan aldıkları ön-test ve düzeltilmiş son-test puan ortalamaları 

incelendiğinde,  hem karma hem de izole yaş grubunda eğitim alan 6 yaşındaki 

çocukların negatif davranış puan ortalamaları 1 bir yıllık eğitim sonrasında düşüş 

göstermiştir. 

 

6. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4, 5 ve 6 

yaş grubu çocukların Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlardan 

aldıkları ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanlarına ait tek faktörlü 

Kovaryans (ANCOVA) analizi sonuçları incelendiğinde; 

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaş grubu çocuklar, izole yaş grubunda eğitim 

alan çocuklardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük puan almışlardır. 

 Çalışmaya alınan 5 yaş grubu çocukların Negatif Davranışlara ait ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.  

Araştırmaya dahil edilen 6 yaş grubu çocukların negatif davranışlara ait ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olduğu 

belirlenmiştir. Bu bulgu sonucunda, karma ve izole yaş grubunda eğitim alan çocukların 

negatif davranışlara ait puan ortalamalarının bir yıllık eğitim süreci sonunda izole yaş 

grubunda eğitim alanların lehine farklılaştığı belirlenmiştir. 

 

6.1.2. Karma veya izole yaş grubunda eğitim almanın Yaratıcılık Ve 

Yaratıcılık Alt Boyutları performanslarına etkisi ile ilgili olarak: 

 

1. Karma ve izole yaş grubunda eğitim alan 4, 5 ve 6 yaş grubu çocukların 

Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutları ön test puan ortalamalarına ilişkin bağımsız 

gruplar t-testi sonuçları incelendiğinde, 

4 yaş grubu için Yaratıcılık Toplam Puanları ile Akıcılık ve Orijinallik alt 

boyutlarında karma ve izole yaş grup eğitimi alan çocuklar arasında  %99 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden anlamlı derecede farklılık tespit edilmiştir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde, Yaratıcılık Toplam Puanları ile Akıcılık ve Orijinallik 
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alt boyutlarında karma yaş grup eğitimi alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı 

farklar tespit edilmiştir. 

5 yaş çocuklarının Yaratıcılık Toplam Puanları ile Akıcılık, Orijinallik ve 

Zenginleştirme alt boyutlarında karma ve izole yaş grup eğitimine göre %99 güven 

düzeyinde istatistiksel olarak birbirinden anlamlı derecede farklı oldukları bulunmuştur. 

5 yaş grubundaki çocuklar için de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle ki 5 yaş karma 

yaş grubunda eğitim alan çocukların Yaratıcılık Toplam Puanları ile Akıcılık, 

Orijinallik ve Zenginleştirme alt boyutlarında izole yaş grubunda eğitim alan yaşıtlarına 

göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir.  

6 yaş çocukları için ise yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarının ön test sonuçları 

bakımından sadece Erken Kapanmaya Direnç alt boyutunda karma yaş grubu lehinde 

bir fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

2. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4 yaş 

grubu çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son-test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde;  

Karma yaş grubunda eğitim alanların lehine bir farkın olduğu görülmektedir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan 4 yaşındaki çocukların, Yaratıcılık Toplam Puanı ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarından, Akıcılık, Orjinallik, Başlıkların Soyutluluğu, 

Zenginleştirme ve Erken Kapamaya Direnç boyutlarında izole yaş eğitimi alan 4 yaş 

grubu çocuklardan daha yüksek puanlar aldıkları tespit edilmiştir. 

 

3. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 4 grubu 

çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test puanlarına göre 

düzeltilmiş son test puanlarına ait tek faktörlü Kovaryans (ANCOVA) analizi sonuçları 

incelendiğinde, 

Araştırmaya katılan 4 yaş grubu çocukların Yaratıcılık Toplam Puanları ve 

yaratıcılık alt boyutunda Akıcılık, Orjinallik, Başlıkların Soyutluluğu ve Zenginleştirme 

boyutunda, karma yaş eğitim alan çocuklar lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu tespit edilmiştir. Yaratıcılık alt boyutunda Erken Kapamaya Direnç boyutunda 

veriler incelendiği zaman, karma yaş eğitim alan 4 yaş grubu çocukların izole yaş 

eğitim alan 4 yaş grubu çocuklardan ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test 
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puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. 

 

4. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş 

grubu çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde,  

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 5 yaş grubu çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarında aldıkları ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları arasında karma yaş grubunda eğitim alan çocukların lehine bir farkın 

olduğu görülmektedir. 

 

5. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 5 yaş 

grubu çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarına ait tek faktörlü Kovaryans (ANCOVA) 

analizi sonuçları incelendiğinde,  

Araştırmaya katılan 5 yaş grubu çocuklarda Yaratıcılık Toplam Puanları ve 

yaratıcılık alt boyutunda Akıcılık, Orjinallik, Başlıkların Soyutluluğu, Zenginleştirme, 

Erken Kapamaya Direnç puan ortalamaları incelendiğinde; karma yaş grubu eğitim alan 

çocuklar lehine farklılıklar tespit edilmiştir.  

 

6. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş 

grubu çocukların yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarından aldıkları ön test puanlarına 

göre düzeltilmiş son test puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri 

incelendiğinde;  

Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan 6 yaş grubu çocukların Yaratıcılık ve 

Yaratıcılık Alt Boyutlarında aldıkları ön-test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan 

ortalamaları arasında karma yaş grubunda eğitim alan çocukların lehine bir farkın 

olduğu görülmüştür. 

 

7. Karma yaş grup eğitimi alan çocuklar ile izole yaş grup eğitimi alan 6 yaş 

grubu çocukların Yaratıcılık ve Yaratıcılık Alt Boyutlarından aldıkları ön-test 
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puanlarına göre düzeltilmiş son test puanlarına ait tek faktörlü Kovaryans (ANCOVA) 

analizi sonuçları incelendiğinde, 

Araştırmaya katılan, karma yaş grubunda eğitim alan 6 yaş grubu çocuklar, 

Yaratıcılık Toplam Puanından ve Orjinallik, Zenginleştirme, Başlıkların Soyutluluğu, 

Erken Kapamaya Direnç boyutunda, izole yaş grubunda eğitim alan çocuklardan 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmüştür.  

Yaratıcılık alt boyutlarından Akıcılık boyutunda karma yaş eğitim alan 6 yaş 

grubu çocukların izole yaş eğitim alan 6 yaş grubu çocuklardan daha avantajlı puanlar 

aldıkları tespit edilmiştir. Ancak bu puanlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 

6.1.3. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait ön test puanları ile 

Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait ön-test puanları arasında ilişki var 

mıdır? 

 

1. Karma yaş grubun da eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Performansı ön test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve pozitif davranışlara ait ön 

test puanları arasındaki Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde, 

Yaratıcılık Toplam Puanı ile yaratıcılık alt boyutlarından; Akıcılık, Orjinallik ve 

Zenginleştirme boyutları ön test puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan 

pozitif davranış ön test puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. 

Karma yaş grubunda eğitim alan çocukların; Yaratıcılık Toplam Puanı ile 

yaratıcılık alt boyutlarından; Akıcılık ve Orjinallik boyutları ön test puanları ile 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlar ön test puanları arasında 

negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlenmiştir. 

 

2.İzole yaş grubun da eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Performansı ön test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve pozitif davranışlara ait ön 

test puanları arasındaki Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde, 

Yaratıcılık ve yaratıcılık alt boyutlarına ait  ön test puanları ile Psikolojik Gözlem 

Formunda yer alan pozitif davranışlar ön test puanları arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunamamıştır. 
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6.1.4. Karma ve izole yaş gruplarında eğitim alan çocukların Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan pozitif ve negatif davranışlara ait son test puanları ile 

Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutlarına ait son test puanları arasında ilişki var 

mıdır? 

 

1.Karma yaş grubun da eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Performansı son test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve pozitif davranışlara ait son 

test puanları arasındaki Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde, 

Yaratıcılık alt boyutlarından orijinallik alt boyutu son test puanları ile Psikolojik 

Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlar son test puanları arasında pozitif yönlü 

bir ilişkinin olduğunu belirlenmiştir. Yaratıcılık alt boyutları son test puanları ile 

Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranış son test puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 

2. İzole yaş grubunda eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Performansı son test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif ve pozitif davranışlara ait son 

test puanları arasındaki Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde, 

İzole yaş grubunda eğitim alan çocukların Akıcılık ve Zenginleştirme alt boyutları 

son test puanları  ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan negatif davranışlar son test 

puanları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. İzole 

grubunda eğitim alan çocukların, Yaratıcılık Ve Yaratıcılık Alt Boyutları son test 

puanları ile Psikolojik Gözlem Formunda yer alan pozitif davranışlar son test puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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6.2. ÖNERİLER 

1. Okul öncesi kurumlarda ‘Karma Yaş Grup Eğitimi’ ile ilgili düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için de üniversitelerde 

“Karma Yaş Grup Eğitimi” ile ilgili; ön çalışmalar yapılarak, kişi ve kurumların 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 

2. Günümüzde önemi ve değeri gittikçe artan ve geleceğe yön veren ‘Yaratıcılık’ 

ile ilgili çalışmalar artırılarak, uygun eğitim ortamlarında yaratıcılık gelişiminin 

desteklenmesi sağlanmalıdır. 
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