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ÖZ 

Bu araĢtırma, okul öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim öğretmenliği 
programına devam eden öğrencilerin ve dersi veren öğretim elemanlarının okul öncesi 
eğitimde dramaya karĢı tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 

örneklemini Ankara‟da bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi 
öğretmenliği programına devam eden okul öncesi eğitimde drama dersi almıĢ olan 
öğrencilerden tesadüfü örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenci ve okul öncesi 
eğitimde drama dersini veren 10 öğretim elemanı oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada veri 
toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ve geçerlilik-güvenilirlik 
çalıĢması yapılmıĢ olan “Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları 
Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıĢtır. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin okul öncesi 
eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark olup olmadığı Mann-Whitneu U  testi 

ile bakılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, okul öncesi eğitimde drama dersi alan öğrencilerin 
ve öğretim elemanlarının eğitimde dramaya yönelik tutumları arasında fark bulunmuĢtur. 
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimde drama, üniversite 
öğrencileri, tutumlar. 

 

An Examination of the Attitudes of Students and 

Professors at Early Childhood Education Programs 

Regarding Drama Courses at the Preschool 

Level 
 

ABSTRACT 
This research was carried out in order to analyze by using certain variables the attitudes of 

pre-school teaching department students who have taken drama course towards this 
course. The research sample is composed of 50 students who have taken the drama course 
for pre-school teaching as part of their university education.  They were selected on a 
random basis from students attending the pre-school teaching department in the education 
faculties of universities in Ankara. In addition 10 instructors running drama courses in 
pre-school education classes formed part of the sample. Data was collected using the 
“Evaluation Scale for Attitudes towards Drama in Pre-School Education” developed by 
researchers, and considered sound in terms of validity–reliability. The Mann-Whitney 

U test was used to see if there was any difference between the attitudes of instructors and 
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students towards drama in education. Finally the differences in attitudes between 

instructors and students towards drama in education were recorded.  
Keywords: Pre-school education, drama in pre-school education, university students, 
attitudes. 

 

GİRİŞ 

 

Eğitimde drama, herhangi bir olayı, hikâyeyi ve konuyu; doğaçlama, rol oynama, 

pandomim gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin 
yaĢantılarından yola çıkarak canlandırmadır (Adıgüzel, 2006a:22). Eğitimde 

drama, genellikle eğitim programını uygulamada ve çeĢitli konuların 

öğretilmesinde bir yöntem ve süreç olarak kullanılmaktadır. Eğitimde drama,  

yaygın olarak gösteri olarak sergilenen bir ürün olarak değil, yaratılan bir süreç 

ve deneyim olarak görülmektedir. Eğitimde dramanın amacı, role girme ve hayal 

gücü yoluyla olayları keĢfederek anlamların paylaĢıldığı bir grup için güvenli bir 

yer sağlamaktır. Bu nedenle eğitimde drama, okulda bir konunun öğretilmesi için 

önceden yazılmıĢ ve prova edilen tiyatro grupları tarafından sergilenen eğitimde 

tiyatrodan ayrılmaktadır. Eğitimde dramada amaç; anlamak, farkına varmak ve 

öğrenmektir (Yayla Ceylan, 2010:19). Eğitimde drama, tüm eğitim 

kademelerinde ve her yaĢta insana uygulanarak kendini gerçekleĢtirebilecek 

nesilleri yetiĢtirebilir (Karakaya, 2007:104). 
 

Yapılan araĢtırmalarda eğitimde dramanın çocukların sosyal-duygusal 

geliĢimlerini, benlik kavramı geliĢimlerini, iĢitsel muhakeme ve iĢlem 

becerilerini, karar verme becerilerini, yaratıcı düĢünme becerilerini, bakıĢ açısı 

alma becerilerini, sosyal becerilerini, kavrama düzeylerini olumlu yönde 

etkilediği bulunmuĢtur (Min Lin, 1999; Güven-Metin,1999; Akın, 2002; 

Kamaraj, 2004; TaĢkıran, 2005; Çakmakçı, 2009; UĢaklı, 2006; Erbay, 2009; 

Can YaĢar, 2009; Ceylan, 2009). Bu nedenle özellikle erken çocukluk 

döneminde çocukların tüm geliĢim ve becerilerinin etkinlikler yoluyla 

desteklenmesi çok önemlidir. Bu becerilerin çocuklara kazandırılabilmesi için 

öncelikle eğitimcinin kendisinin de bu özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
Ancak bu özelliklere sahip olan eğitimciler; özgüveni geliĢmiĢ, yaratıcılığını 

ortaya koyan, üreten çağdaĢ bireylerin yetiĢtirilmesine katkıda bulunabilir (Kaya, 

2004). Bu da etkili bir eğitim programı ve iyi bir eğitimci sayesinde 

gerçekleĢebilir.  

 

Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinin her bir adımı planlanmalı ve 

çocuklara açıklanmalıdır. Drama eğitimcisi, grupla birlikte çalıĢmaya 

baĢlamadan önce amaçlarını, yöntemlerini, içeriğini ve değerlendirmelerini 

planlamıĢ, çalıĢma ortamını ve kullanacağı malzemeyi önceden hazırlamıĢ 

olmalıdır. Ayrıca grubun karakterini, yaĢını, ihtiyaçlarını ve ilgilerini göz önünde 

bulundurmalıdır. Etkinlikte uyulması gereken kuralların belirlenmesi hem 
eğitimcinin hem de çocukların güven duygularını güçlendirecektir (Toye ve 

Prendiville, 2000:78; UĢaklı, 2007:25). Bu nedenle öğretmenlerin okul öncesi 

eğitimde dramanın önemini çok iyi özümsemiĢ ve yeterli bilgi donanımına sahip 

olması gerekmektedir. Öğrencilere bu yeterlilikler üniversitede drama 
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eğitimcileri sayesinde kazandırılabilir. Öğrenciler duyarlı ve becerikli bir drama 

eğitimcisiyle çalıĢtıkça, birbirlerini kabul etmeyi, önemsemeyi ve canlandırmayı 

öğrenirler.  Tüm eğitimciler, öğrencilerin kendileriyle iĢ birliği içersinde oldukları 

sürece daha fazla ürettiğini vurgulamıĢtır (McCaslin, 2006). 

 

Türkiye‟de 1997 yılından itibaren üniversitelerin eğitim fakültelerinin Okul 

Öncesi Eğitimi Öğretmenliği programlarında “Okul Öncesi Eğitimde Drama” 

dersi zorunlu ders olarak yer almıĢtır (Adıgüzel, 2006b:8). Öğrencilerin 

üniversitelerin okul öncesi eğitim programlarında yer alan “Okul Öncesi 

Eğitimde Drama” dersine karĢı tutumlarında eğitimciler çok önemli rol 

oynamaktadır. Bu dersi veren öğretim elemanının (liderinin) drama ile ilgili 
yeterli yaĢantı ve bilgiye sahip olmanın yanı sıra okul öncesi öğretmen 

adaylarının yetiĢmesinde önemli bir rolünün olduğunun bilincinde olması 

gerekmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının geliĢim özelliklerini, ilgilerini 

ve gereksinimlerini bilmelidir. Okul öncesi eğitim ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır (Köksal Akyol ve Koçer ÇiftçibaĢı, 2004). Ancak bu Ģekilde okul 

öncesi eğitimi öğrencilerinin dramaya karĢı tutumlarının olumlu bir Ģekilde 

olması sağlanabilir.   

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araĢtırma, okul öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim 

öğretmenliği programına devam eden öğrencilerin ve dersi veren öğretim 
elemanlarının; dersin gerekliliğiyle, dersteki iletiĢimle, dersle ilgili duygularını 

ifade etmeyle, derste güven sağlamayla ve dersin içeriğiyle ilgili tutumlarında 

fark olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Bu amaçla aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

 

1. Okul öncesi eğitimde drama dersinin gerekliliğiyle,  

2. Dersteki iletiĢimle, 

3. Dersle ilgili duygularını ifade etmeyle, 

4. Derste güven sağlamayla, 

5. Dersin içeriğiyle ilgili dersi veren öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 

tutumları arasında fark var mıdır? 

6. Okul öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim öğrencilerinin 
ve öğretim elemanlarının derse yönelik tutumları nedir?  

 

YÖNTEM 

 

Çalışma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Ankara il merkezinde bulunan üniversitelerin 

eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi öğretmenliği programına devam eden 

okul öncesi eğitimde drama dersi almıĢ öğrencilerden Sistematik Basit Rastgele 

örnekleme yöntemi ile belirlenen 50 öğrenci ve okul öncesi eğitimde drama 

dersini veren 10 öğretim elemanı oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmada öğretim 

elemanları tam sayım olarak kapsanmıĢ olup 10 öğretim elemanı ile çalıĢma 
yapılmıĢtır. Öğrenci olarak 273 öğrenciden Sistematik Basit Rastgele örnekleme 
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yöntemi yardımı ile 0,05 anlamlılık düzeyinde, 0,1 duyarlılıkla ile 71 öğrenci ile 

çalıĢma yapılması planlanmıĢtır. Ancak Öğretim elemanları sayısının 10 olması, 

karĢılaĢtırılacak iki grup arasında örnek sayısının fazla olmaması amacıyla 50 

öğrenciyle çalıĢma tamamlanmıĢtır.  

 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 

demografik özelliklerini belirlemek için “KiĢisel Bilgi Formu” ve öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla Ceylan ve Ömeroğlu (2008) tarafından geliĢtirilmiĢ olan 

“Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği” 
kullanılmıĢtır. 

 

KiĢisel bilgi formunda, öğrencilerin mezun oldukları lise türü, en uzun 

yaĢadıkları yerleĢim merkezi, anne-baba öğrenim durumları gibi değiĢkenlere yer 

verilmiĢtir. Öğretim elemanlarıyla ilgili olarak; yaĢı, öğrenim düzeyleri ve okul 

öncesi eğitimde drama dersini verme süreleri yer almaktadır.  

  

“Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği”, eğitimde drama 

alan kiĢilerin dramaya yönelik tutumlarını ortaya koymak amacıyla 

kullanılmıĢtır. Ölçek, dersin gerekliliğiyle, dersteki iletiĢimle, dersle ilgili 

duygularını ifade etmeyle, derste güven sağlamayla ve dersin içeriğiyle ilgili 
tutumlar olmak üzere toplam 24 maddeden ve 5 alt bölümden oluĢmuĢtur. Bu 

ölçekte, olumlu ve olumsuz sıfat çiftleri yer almaktadır. Her iki sıfat çiftinin 

karĢısında “çok”, “oldukça”, “biraz”, “kararsızım” Ģeklinde dörtlü 

derecelendirme bulunmaktadır. Ölçekte, olumlu ve olumsuz maddeler karıĢık 

olarak yer almaktadır.  

 

“Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği” nin 

5 alt boyutunun iç tutarlılık (Cronbach alfa değeri) analizleri incelendiğinde; 

dersin gerekliliğiyle ilgili tutum alt ölçeğinin .90, dersteki iletiĢimle ilgili tutum 

alt ölçeğinin .87, dersle ilgili duygularını ifade etme alt ölçeğinin .73 , derste 

güven sağlamayla ilgili tutum alt ölçeğinin .78 ve dersin içeriğiyle ilgili tutum alt 

ölçeğinin .61 olarak bulunmuĢtur. Toplam ölçekte iç tutarlılık (Cronbach alfa 
değeri) ise .92‟dir.  

 

Veri Toplama Süreci  

“Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği” 

tesadüfi olarak seçilen 5 öğrenciye grup halinde uygulanmıĢtır. Daha sonra 

ölçek, seçilen öğrenciler ayrı bir sınıfta toplanarak grup halinde uygulanmıĢtır. 

Öğrenciler sınıfa toplandıktan sonra, araĢtırmacılar tarafından ölçeğin hangi 

amaçla ve nasıl doldurulacağı açıklanmıĢtır. Ölçeğin doldurulması için yarım 

saat süre verilmiĢtir.  Öğretim elemanlarıyla ise, odalarına ziyaret edilerek 

ölçeğin hangi amaçla ve nasıl doldurulacağı açıklanarak ölçeği doldurmaları 

istenmiĢtir.  
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Verilerin Analizi 

AraĢtırmada toplanan veriler, SPSS 11.(Statistics Pockets For Social Sciences) 

istatistik programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Örnekleme alınan deneklerin 

kiĢisel bilgilerin dağılımlarında (grafik) frekans ve yüzde kullanılmıĢtır. Öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumları 

arasında fark olup olmadığı Mann Whitney U-testi ile incelenmiĢtir. Ayrıca, okul 

öncesi eğitimde drama dersi alan okul öncesi eğitim öğrencilerinin ve öğretim 

elemanlarının okul öncesi eğitimde dramaya yönelik tutumlarını betimlemek 

amacıyla frekans ve yüzde kullanılmıĢtır. Okul öncesi eğitimde dramaya yönelik 

tutumlar; her bir faktör için % 95 güven aralığındaki alt değerden düĢükler 

olumsuz, alt-üst değer arasında ise olumlu ve üst değerden yüksek almıĢ ise çok 
olumlu olarak belirlenmektedir.  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, Ģekil 1 ve 5 arasında öğrenciye ve öğretim elemanlarına ait kiĢisel 

bilgilere yer verilmiĢtir. Tablo 1 ve 12 arası,  okul öncesi eğitimde drama dersi 

alan öğrencilerin ve okul öncesi eğitimde drama dersi veren öğretim 

elemanlarının dersle ilgili tutumlarına göre Mann-Whitney U-testi sonuçları yer 

almaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde 

dramaya yönelik tutumları ile ilgili görüĢlerin dağılımı verilmiĢtir.   
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Şehir İlçe Köy

Yaşanan Yerleşim merkezi 50 46 4

%

 Şekil 1. Okul Öncesi Eğitimde Drama dersi Alan Öğrencilerin En Uzun 

YaĢadıkları YerleĢim Merkezine Göre Dağılımları 

 

Okul öncesi eğitimde drama dersi alan öğrencilerin kiĢisel özelliklerine iliĢkin 

bulgular incelendiğinde, öğrencilerin en uzun yaĢadıkları yerleĢim merkezine 

göre, % 50‟si Ģehir merkezinde, % 46‟sı ilçede, % 4‟ ü de köyde yaĢamaktadır. 
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Meslek
Lisesi

Süper
Lise

Normal
Lise

Anadolu
Lisesi

Diğer

Mezun Olunan Okul 42 4 18 26 10

%

Şekil 2. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin En Son Mezun 
Oldukları Okullara Göre Dağılımları 

 

Öğrencilerin % 42‟si meslek lisesinden, % 26‟sı Anadolu lisesinden, % 18‟i 

normal liseden, % 10‟u ise diğer okullardan (Öğretmen Lisesi, Açık Lise ve 

Yüksek Okul), % 4‟ ü süper liseden mezun olmuĢlardır.  

 

0

10

20

30

40

50

26-40 41-45 46+

Yaş Grubu 20 30 50

%

Şekil 3. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Veren Öğretim Elemanlarının YaĢ 

Gruplarına Göre Dağılımları 

 

Okul öncesi eğitimde drama dersi veren öğretim elemanlarının % 20‟si 26-40 yaĢ 

arası, % 30‟u 41-45 yaĢ arası, % 50‟si 46 ve üstüdür.  
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Şekil 4. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Veren Öğretim Elemanlarının 

Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımları 

 

Öğretim elemanlarının %50‟si yüksek lisans, %50‟si doktora yapmıĢtır. 
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Şekil 5. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Okul 

Öncesi Eğitimde Drama Dersini Verme Sürelerine Göre Dağılımları 

 

Öğretim elemanlarının % 50‟si 12 yıl ve üstü, % 30‟u 6-11 yıl arası, % 20‟si 1-2 

yıl arası ders vermiĢlerdir.   
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Tablo 1. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Eğitimde Dramaya 

Yönelik Tutumları ile ilgili Görüşlerin Dağılımı 

Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumlar 
Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

Toplam 
 
 

Olumsuz 3 30 14 28 17 28.3 

Olumlu 5 50 13 26 18 30.0 

Çok Olumlu 2 20 23 46 25 41.7 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

 

Tablo 1‟de eğitimde dramaya yönelik tutumlarla ilgili toplam puanlara 

bakıldığında; öğretim elemanlarının; % 30‟unun olumsuz, % 50‟sinin olumlu, % 

20‟sinin çok olumlu görüĢlere sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

tutumlarına bakıldığında ise; % 28‟i olumsuz, % 26‟sı olumlu, % 46‟sı çok 

olumludur. Sonuç olarak, tabloya bakıldığında eğitimde drama dersi alan okul 

öncesi eğitim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının çoğunluğunun eğitimde 

dramaya yönelik tutumlarının olumlu olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Dersle İlgili Tutumlarına Göre Mann-Whitney U-Testi 

Sonucu  
Eğitimde 

Drama 

Dersiyle 

Ġlgili 

Tutumlar 

n Mean Median ss Min. Max. 
Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim 

Elemanı 
10 55.9 59.5 10.50 40 72 40.85 

146.5 0.039 

Öğrenci 50 45.2 47.5 14.40 -2 69 28.43 

*p<0.05 

 

Tablo 2 incelendiğinde, eğitimde drama dersiyle ilgili tutumlar ölçeğinin toplam 
puanlarında öğretim elemanı ve öğrenciler arasında fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Bu farkın öğretim elemanlarının lehine olduğu görülmektedir. Öğretim 

elemanlarının eğitimde drama dersiyle ilgili tutumlarının öğrencilerden daha 

olumlu olduğu anlaĢılmaktadır. Bu da, öğretim elemanlarının okul öncesi 

eğitimde drama dersinin kiĢiye olumlu tutumlar kazandıracağına daha fazla 

inanmalarından kaynaklanabilir.  

 

AvĢar ve diğ. (2003), Bursa ili anaokullarında yaratıcı drama uygulamaları ile 

ilgili yaptıkları araĢtırma sonucunda, öğretmenlerin %69‟unun kendilerini 

yaratıcı drama konusunda yeterli gördüklerini bulmuĢlardır.  

 
Dramada beklenen yararın sağlanabilmesi, önemli ölçüde eğitimcinin 

yaklaĢımına ve davranıĢına bağlıdır. Eğitimci, drama sürecinin en önemli 

öğelerinden biridir. Eğitimci tutum ve davranıĢlarıyla katılımcıların güvenini 

kazanabilir (Köksal Akyol ve ÇiftçibaĢı, 2004:41). Bu nedenle drama 

eğitimcilerinin olumlu tutum ve davranıĢa sahip olması önemlidir. Bu çalıĢmada 
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da öğretim elemanlarının dramayla ilgili öğrencilere nazaran daha olumlu tutum 

göstermeleri istenilen ve beklenen bir durumdur.  

 

Tablo 3. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Dersin Gerekliliğiyle 

İlgili Tutum Alt Ölçeğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

 Eğitimde Dramaya   

 Yönelik Tutumlar 

Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

Dersinin 

Gerekliliğiyle 

Ġlgili Tutumlar 

 

 

Olumsuz 1 10 15 30 16 26.7 

Olumlu 7 70 15 30 22 36.7 

Çok Olumlu 2 20 20 40 22 36.7 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

 

Tablo 3 incelendiğinde; dersinin gerekliliğiyle ilgili tutumlarda; öğretim 
elemanlarının %10‟u olumsuz, %70 i olumlu, % 20‟si de çok olumlu görüĢe 

sahiptir. Öğrencilerin görüĢlerine bakıldığında; %30‟u olumsuz, %30‟u olumlu, 

%40‟ı çok olumludur. 

 

Tablo 4. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Dersin Gerekliliğiyle İlgili Tutum Alt Ölçeği Mann-

Whitney U-Testi Sonucu  

Dersin 

Gerekliliğiyle  

Ġlgili Tutumlar 

n Mean Median ss Min. Max. 
Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim 

Elemanı 10 14.2 15.5 5.82 0 21 33.8 
217 0.511 

Öğrenci 50 12.7 14 6.84 -6 21 29.84 

 

Tablo 4‟e göre dersin gerekliliğiyle ilgili tutum alt ölçeği puanı açısından gruplar 

arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). Öğretim Elemanlarının ve 

öğrencilerin dersin eğlenceli, zevkli, dolu, verimli, önemli, açık ve mantıklı bir 

Ģekilde geçtiğini düĢünerek, dersin gerekliliğiyle ilgili benzer görüĢlere sahip 

olduğu söylenebilir.   

 

Can YaĢar ve Ömeroğlu (2005), drama dersi alan kız meslek lisesi son sınıf 

öğrencilerinin drama dersine iliĢkin görüĢlerini inceledikleri araĢtırmalarında, 

öğrencilerin % 95.6‟sının drama dersini gerekli gördüklerini bulmuĢlardır. Bu 
sonuçta, dersin gerekliliği ile ilgili araĢtırma bulgularını destekler niteliktedir. 
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Tablo 5. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Dersteki İletişimle İlgili 

Tutum Alt Ölçeğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Eğitimde Dramaya   

Yönelik Tutumlar 

Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

 

Dersteki ĠletiĢimle Ġlgili 

Tutumlar 

 
 

Olumsuz 2 20 15 30 17 28.3 

Olumlu 8 80 20 40 28 46.7 

Çok Olumlu 0 0 15 30 15 25.0 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

 

Tablo 5‟te dersteki iletiĢimle ilgili tutumlar incelendiğinde; öğretim 

elemanlarının %20‟si olumsuz, % 80‟i olumlu görüĢ bildirdikleri, öğrencilerin 

ise; % 30‟u olumsuz,  % 40‟ı olumlu, %30‟u çok olumlu görüĢ bildirdikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 6. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Dersteki İletişimle İlgili Tutum Alt Ölçeği Mann-Whitney 
U-Testi Sonucu  

Dersteki 

ĠletiĢimle  

Ġlgili 

Tutumlar 

n Mean Median ss Min. Max. 
Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim 

Elemanı 
10 21.7 23 3.09 15 24 46.2 

93 0.001* 

Öğrenci 50 16.9 17.5 4.90 -1 24 27.36 

*p<0.05 

 

Tablo 6‟da dersteki iletiĢimle ilgili tutum alt ölçeği puanlarında öğretim elemanı 

ve öğrenciler arasında fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu farkın öğretim 

elemanı lehine olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının dersteki iletiĢimle 
ilgili öğrencilerden daha doğal, gönüllü, istekli, hoĢgörülü ve iyi tutumlara sahip 

olduğu söylenebilir.  

 

AraĢtırma sonuçları Eratay (2005) ve Okvuran (1993) empati konusunda 

yaptıkları çalıĢmada drama eğitiminin empatik düĢünceye etki etmediğini 

bulmuĢlardır. Empatinin oluĢabilmesinin iletiĢimle yakından ilgili olduğu 

düĢünülmektedir. Bunun nedenle, 14 haftalık bir sürecin dramanın iletiĢimle 

ilgili becerileri geliĢtirmede yeterli olmadığı görülmektedir. 

 

Önder ve Dibek (2006), yaptıkları araĢtırmada, okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitici dramayı hangi geliĢim alanını desteklemek amacıyla kullandıkları 
sorulduğunda iletiĢime yönelik geliĢimi desteklemeyi ancak 5. sıraya koydukları 

görülmüĢtür. Bu da okul öncesi eğitimde dramanın iletiĢimle ilgili hedeflerin 

diğer amaçlardan daha sonra alındığını göstermektedir. 
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Yukarıdaki araĢtırmaların sonuçlarında da görüldüğü üzere, iletiĢimle ilgili 

beceriler daha geç kazanılmaktadır. Buna göre, hem dersi veren öğretim 

elemanının hem de sürenin etkili olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 7. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Dersle İlgili Duygularını 

İfade Etmeyle İlgili Tutum Alt Ölçeğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumlar 
Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

Dersle Ġlgili 

Duygularını Ġfade Etmeyle 

Ġlgili Tutumlar 

 

Olumsuz 7 70 16 32 23 38.3 

Olumlu 1 10 18 36 19 31.7 

Çok Olumlu 2 20 16 32 18 30.0 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

  

Tablo7‟de dersle ilgili duygularını ifade etmeyle ilgili tutumlar incelendiğinde; 

öğretim elemanlarının % 70‟inin olumsuz, % 10‟unun olumlu, % 20‟sinin çok 

olumlu görüĢ bildirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin ise; % 32‟si olumsuz, % 

36‟sı olumlu, % 32‟si çok olumlu görüĢ bildirmektedir. 

 

Tablo 8. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Dersle İlgili Duygularını İfade Etmeyle İlgili Tutum Alt 

Ölçeği Mann-Whitney U-Testi Sonucu  

Dersle Ġlgili 

Duygularını Ġfade 

Etmeyle Ġlgili 

Tutumlar 

n Mean Median ss Minimum Maximum 
Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim Elemanı 
10 4.5 5 3.53 -2 9 37.05 

184.5 0.191 

Öğrenci 50 3.04 3 3.01 -3 9 29.19 

 

Tablo 8 incelendiğinde dersle ilgili duygularını ifade etmeyle ilgili tutum alt 

ölçeği puanı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir 

(p>0.05). Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dersle ilgili sert/yumuĢak, 
sakin/sinirli, gevĢek/gergin gibi olumlu ve olumsuz duygularını ifade etmeyle 

ilgili benzer görüĢlere sahip olduğu söylenebilir.  

 

Güven Metin (1999), dramanın 5-6 yaĢ çocuklarının sosyal-duygusal 

geliĢimlerine etkisini incelediği çalıĢmasında, drama çalıĢmalarının çocukların 

sosyal-duygusal geliĢimlerini olumlu yönde etkilediğini bulmuĢtur. Buna göre, 

dramanın çocukların ve öğrencilerin duygularını ifade etmelerine yardımcı 

olduğu sonucunu destekler niteliktedir. Tablo 9‟da belirtildiği gibi öğrencilerin 

% 80‟i drama dersini güven sağlayıcı olarak düĢündükleri için duygularını daha 

iyi ifade ettikleri söylenebilir. Bu nedenle, öğretim elemanlarının da derste güven 

sağlayıcı olduğu düĢünülebilir.  
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Tablo 9. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Derste Güven Sağlamayla 

İlgili Tutum Alt Ölçeğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Eğitimde Dramaya  Yönelik Tutumlar 
Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

Derste Güven Sağlamayla 

Ġlgili Tutumlar 

 

Olumsuz 1 10 17 34 18 30.0 

Olumlu 9 90 23 46 32 53.3 

Çok Olumlu 0 0 10 20 10 16.7 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

 

Tablo 9‟da derste güven sağlamayla ilgili tutumlara bakıldığında; öğretim 

elemanlarının; % 10 olumsuz, % 90 olumlu tutuma sahip olduğu; öğrencilerin ise 

% 34 olumsuz, % 46 olumlu, % 20 çok olumlu tutuma sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

Kaya (2004), öğretmen adayları için drama eğitiminin gerekliliği ile ilgili 

çalıĢmasında, 2003-04 eğitim öğretim yılında; çekingenliği, içekapanıklığı ile 

tanınan 5 öğrencinin dönem baĢında gözlendiği ve dönem sonunda üçünde çok 

daha güvenli hareket etme konusunda ciddi anlamda bir değiĢim olduğunu 
belirtmiĢtir. Bu sonuçta araĢtırmada güven sağlamayla ilgili öğrencilerin olumlu 

bir tutuma sahip olması sonucunu destekler niteliktedir.  

 

Apaydın Öztürk ve Darıca (2003), çocuk geliĢimi ve okul öncesi eğitimi 

öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği lisans 

programlarında yer alan yaratıcılık ile ilgili derslere iliĢkin görüĢleri incelediği 

araĢtırmalarında, öğretim elemanlarının motivasyon ve tutum etkinliklerinin 

genel olarak gerçekleĢtirdiklerini, öğrencilerin özgün fikirler oluĢturmalarına 

teĢvik edildiği, öğrencilerin hata yapabileceklerini kabul ettikleri görüĢünü 

belirtmiĢlerdir. Bu araĢtırma, öğretim elemanlarının eğitim ortamını güven 

sağlamayla ilgili desteklediklerini ortaya koymaktadır. Güvenli bir eğitim 

ortamında öğrencilerin güvenli, baĢarılı ve güçlü tutumlar kazanabileceği 
düĢünülebilir.  

 

Tablo 10. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Derste Güven Sağlamayla İlgili Tutum Alt Ölçeği Mann-

Whitney U-Testi Sonucu  

Derste Güven 

Sağlamayla 

Ġlgili 

Tutumlar 

n Mean Median ss Min. Max. 
Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim 

Elemanı 10 7.8 8 1.31 5 9 44.8 
107 0.003* 

Öğrenci 50 6.02 6 1.95 0 9 27.64 

*p<0.05 

 

Tablo 10‟a göre, derste güven sağlamayla ilgili tutum alt ölçek puanlarında 

öğretim elemanı ve öğrenciler arasında fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu 
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farkın öğretim elemanları lehine olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, derste 

kendini güçlü, güvenli ve baĢarılı hissetmeyle ilgili tutumları henüz 

geliĢtiremedikleri ve 14 haftalık bir ders sürecinin bu tutumların geliĢmesi için 

yeterli olmadığı düĢünülebilir. 

 

Önder ve Dibek (2006) okul öncesi öğretmenlerinin kendilerini eğitici drama 

konusunda yeterli görmelerine iliĢkin araĢtırma sonuçunda, çoğunluğunun 

kendini orta derecede yeterli gördüğünü bulmuĢlardır. Bu da, drama dersini 

veren öğretmen ve öğretim elemanlarının kendilerini yeterli görmelerinin 

sebebinin, kendilerine olan güvenlerinden kaynaklandığını düĢündürebilir.  

 
Tablo 11. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Okul Öncesi Eğitim 

Öğrencilerinin ve Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Dersin İçeriğiyle İlgili 

Tutum Alt Ölçeğine İlişkin Görüşlerin Dağılımı 

Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumlar 
Öğretim Elemanı Öğrenci Toplam 

n % n % n % 

Dersin Ġçeriğiyle Ġlgili 

Tutumlar 

 

Olumsuz 3 30 11 22 14 23.3 

Olumlu 7 70 22 44 29 48.3 

Çok Olumlu 0 0 17 34 17 28.3 

Toplam 10 100 50 100 60 100.0 

 

Tablo 11‟de dersin içeriğiyle ilgili tutumlara bakıldığında ise; öğretim 

elemanlarının % 30 olumsuz, % 70 olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin tutumlarına bakıldığında; % 22‟sinin olumsuz, % 44‟ünün olumlu, 

% 34‟ünün çok olumlu olduğu bulunmuĢtur. 

 

Tablo 12. Okul Öncesi Eğitimde Drama Dersi Alan Öğrencilerin ve Dersi Veren 

Öğretim Elemanlarının Dersin İçeriğiyle İlgili Tutum Alt Ölçeği Mann-Whitney 
U-Testi Sonucu  

Dersin Ġçeriğiyle 

Ġlgili Tutumlar 
n Mean Median ss Minimum Maximum 

Sıra 

Ort. 

Mann- 

Whitneu 

U 

P 

Öğretim Elemanı 10 7.7 8.5 1.56 5 9 38.55  

169.5 

 

0.102 

Öğrenci 50 6.54 7 2.07 1 9 28.89 

 

Tablo 12 incelendiğinde, dersin içeriğiyle ilgili tutum alt puanları açısından 
gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0.05). Öğretim 

elemanlarının ve öğrencilerin dersin Ġçeriğinin aktif/pasif, değiĢken/durağan, 

yararlı/yararsız olmasıyla Ġlgili tutumlarının benzer olduğu söylenebilir.  

 

Kara ve Çam (2007), yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin 

kazandırılmasına etkisini incelediği çalıĢmasında, öğrencilerin uygulamanın 

baĢında çekingen tavırlar gösterdiklerini, ancak belli becerileri kazandıktan sonra 
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çalıĢmalar süresince oldukça aktif olarak kendilerini ifade ettiklerini 

belirtmiĢlerdir.  

 

IĢık (2005), yaratıcı drama yoluyla atılganlık becerisini geliĢtirmeyle ilgili 

yaptığı çalıĢmada, öğrencilerin tamamına yakınının atılgan olmak yönünde 

isteklilik geliĢtirdiğini bulmuĢtur. Bu da, yaratıcı dramanın öğrencileri aktif 

kılmada etkisini destekler niteliktedir.    

 

AvĢar ve diğ. (2003). Bursa ili anaokullarında yaratıcı drama uygulamaları ile 

ilgili araĢtırma sonucunda, öğretmenler “yaratıcı dramanın eğitime katkısı 

olduğunu düĢünüyor musunuz?” sorusuna % 100 evet cevabını vermiĢlerdir. Bu 
da yaratıcı dramanın yararlarını vurgulayan bir çalıĢmadır.  Yapılan çalıĢmada 

sonuçlarında da, öğretim elemanları ve öğrenciler dramanın yararını 

vurgulamaktadır.    

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

AraĢtırma sonuçlarına göre, eğitimde drama dersiyle ilgili tutumlar ölçeğinin 

toplam puanlarının, dersteki iletiĢimle ilgili tutum alt ölçeği puanlarının, derste 

güven sağlamayla ilgili tutum alt ölçek puanlarının öğretim elemanlarında 

anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). Dersin gerekliliğiyle 

ilgili tutum alt ölçeği puanlarında, dersle ilgili duygularını ifade etmeyle ilgili 
tutum alt ölçeği puanlarında, dersin içeriğiyle ilgili tutum alt puanlarında gruplar 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0.05). Eğitimde drama dersi alan 

okul öncesi eğitim öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının okul öncesi eğitimde 

dramaya yönelik tutumlarının frekans ve yüzde dağılımlarına bakıldığında 

çoğunluğunun olumlu tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

 

Erken çocukluk dönemi, bireyin geliĢiminin en hızlı olduğu ve kiĢiliğinin 

temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çocukların geliĢimlerini 

desteklemek çok önem taĢımaktadır. Erken çocukluk döneminde çocuğun 

geliĢimini destekleyen kiĢide ailesinden sonra öğretmenleridir. Okul öncesinde 

dramanın katkısını kavrayan öğretmen adayları ileride, eğitim programlarında 

okul öncesinde drama eğitimine yer vererek çocukların geliĢimlerini 
destekleyeceklerdir. Ayrıca, drama dersini yürüten öğretim elemanlarının dersin 

önemini çok iyi vurgulamaları gerekmektedir. Çünkü öğretim elemanları, 

öğrencilerin derse karĢı tutumlarını belirleyen önemli bir unsurdur. Öğretim 

elemanlarının öğrencilere karĢı olumlu bir yaklaĢım içinde olması, alanında 

uzman, yeterli bilgi ve donanıma sahip olması öğrencilerin derse karĢı olumlu bir 

tutum geliĢtirmesini sağlayacaktır.  

 

Bu sonuçlar doğrultusunda, aĢağıdaki öneriler verilebilir; 

 

 Drama eğitiminin etkilerinin bir süreç içerisinde belirlenmesi ve 

duyumsanması nedeniyle, okul öncesi eğitim programlarında drama 
dersinin bir yarıyıl olması yerine, iki yarıyıllık bir ders olarak yürütülmesi 
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öğrencilerin derse karĢı tutumlarını değiĢtirmeleri, duygu ve düĢüncelerini 

ifade etmeleri için daha yeterli olacaktır.    

 Dersin gerekliliği hem öğretim elemanları hem de öğrenciler tarafından 

düĢünülmektedir. Üniversitelerde yaratıcı drama topluluğu oluĢturularak 

daha çok öğrenciye ulaĢılabilir. Ayrıca öğrencilerin aktif olarak bu 

konuda çalıĢması tutumlarının değiĢmesinde etkili olacaktır.   

 Okul öncesi eğitim programına bakıldığında kiĢiler arası iliĢkilerle ilgili 

bir ders yer almamaktadır. Öğrencilerin drama dersinden önce iletiĢim 

dersi alarak, iletiĢim ile ilgili temeli sağlamlaĢtırmaları sağlanabilir. 

Böylece drama dersinde iletiĢimle ilgili becerileri pekiĢtirme fırsatı 

bulacaktır. Ayrıca, dönemin baĢında dersteki iletiĢimle ilgili yaratıcı 
drama çalıĢmalarına daha fazla yer verilebilir.  

 Öğretim elemanlarının güven sağlayıcı etkinliklere yer vermesi 

gerekmektedir. Böylece, öğretmen adaylarının kendilerine güven 

kazanmaları için, eğitimde dramanın önemi ve kullanımı konularında 

seminer, panel, konferans, workshoplar, kurs ve atölyeye vb. etkinliklere 

yönlendirilebilirler. 
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SUMMARY 

 

Drama in education involves the portrayal of any event, story or subject matter 

within a company, taking the experiences of the group members as a starting 

point, and exploring them by means of improvisation, role-play and pantomime 

techniques. Drama in education is both an effective method and a scientific 

discipline particularly in stimulating learning based on experience. Since 1997, 

drama courses in pre-school education have been compulsory under the “Pre-

School Teaching Education” of the faculties of education in Turkey. 

 

The present research was conducted in order to discover the differences in 
attitudes, if any, between students who have studied drama for pre-school 

teaching at the department of pre-school teaching, and the instructors who run 

these courses. Such matters as the necessity for the course, communication skills 

within the course, the expression of feelings about the course, and the building of 

trust in relation to the course as well as the course content, are considered.  

 

The sample for the research is composed of 50 students who studied courses of 

drama for pre-school teaching, and they were selected by the Systematic Simple 

Random sampling method from students attending pre-school teaching 

departments within the education faculties of universities in the center of 

Ankara. Additionally, 10 instructors running drama courses in pre-school 
education classes were included. All of the instructors in the study universe were 

included in the study as study participants. It was planned to select 71 

participants from the  273 students selected by means of the Systematic Simple 

Random sampling method at a significance level of 0,05 and sensitivity of 0,1. 

However; it was later decided to complete the study with 50 students as opposed 

to 10 instructors in order to avoid a wide numerical gap between the groups. 

 

A “Personal Information Form” was used to identify demographic specifications 

of both students and instructors and the “Evaluation Scale for Attitudes towards 

Drama in Pre-School Education” developed by Ceylan and Ömeroğlu (2008) 

was used to discover the  attitudes of students and instructors towards drama in 

pre-school education, and to collect data. “Evaluation Scale for Attitudes 
towards Drama in Pre-School Education” was applied to 5 students as a group 

selected on a random basis. Later, the scale was applied to a group after 

collecting selected students from a separate class. After the students had 

convened in a classroom, researchers explained to the participants how and why 

the scale must be completed. Participants were given half an hour to fill in the 

questionnaire. The instructors were visited in their offices and they were asked to 

complete the forms after being told the reasons for, and the manner of filling in 

the forms.  

 

Data collected within the scope of the research was analyzed using SPSS 11 

(Statistics Pockets for Social Sciences). In distribution (graphic) of personal 
information regarding participants in the sample group, frequency and 



242                                 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programındaki… Ş. Ceylan, E. Ömeroğlu 

 

 

percentage were used. Mann-Whitney U test was used to see if there was any 

difference between the attitudes of instructors and students towards drama in 

education. In addition; frequency and percentage were used to describe the 

attitudes of students who studied drama for pre-school teaching during their 

university education, and the attitudes of instructors who teach the drama 

courses. Attitudes towards drama during pre-school education were evaluated as 

negative, positive and highly positive according to each factor‟s position below 

the 95% trust range, between the minimum and maximum values and above 

maximum value, respectively. 

 

According to the research results; it is seen that total points from attitude scales 
regarding drama in education, communication in the lesson and building 

confidence within the lesson are significantly higher among instructors (p<0.05). 

As for the sub-scales, such as the necessity of the course, expressing feelings 

about the course and the content of the course, there are no significant 

differences between the groups (p>0.05). As frequency and percentage 

distributions of attitudes of Students Studying Drama at Pre-School Teaching 

Level and Instructors Teaching Drama Courses at Pre-School Teaching 

Department towards drama in pre-school education are examined, it is seen that 

the majority have a positive attitude. 

 

Early childhood period is the time when the development of individuals is at its 
most rapid. It is important to help children to develop social skills and adopt 

values such as a concern for humanity, peace, freedom, democracy, equality and 

tolerance during this period. Families are followed by teachers in providing this 

help during the early childhood period. Prospective teachers who appreciate the 

contribution of drama in the pre-school period will help children achieve these 

values more easily by placing drama teaching in the education schedule. 

Additionally, instructors running a drama course should fully emphasize the 

importance of the lesson as instructors are a key element when identifying the 

attitudes of the students towards lessons. If the instructor has a positive attitude, 

is proficient and well-equipped for the task, then that will help the students to 

develop a positive approach towards the course. 


