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Özet
Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların yaratıcılı ına özgü e itim modelinin olu turulmasına
gereksinim vardır. Yaratıcı niteliklere sahip çocukları ve gençleri erken ke fetmek ve onlarda yaratıcı dü ünceyi
geli tirmek gerekmektedir. Bu amaçla, ilkö retim dönemindeki çocuklarda üst düzey dü ünme becerilerinin
özellikle yaratıcı dü ünme düzeylerinin belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için ö retmenlere büyük görevler
dü mektedir.
Bu çalı mada, lkö retim 6. sınıfta ö renim gören iki farklı ilkö retim okulu ö rencilerinin yaratıcı
dü ünme düzeylerine bakılmı ve düzeyleri arasında kar ıla tırma yapılmı tır. Çalı manın amacı, ö rencilerin
akıcılık, esneklik ve özgünlük boyutlarının ne derece farklılık gösterdi idir. Bu amaç do rultusunda ara tırmanın
örnekleminde, zmir linde iki ilkö retim okulunda ö renim gören 43 adet 6. sınıf ilkö retim ö rencisi
bulunmaktadır. Bu ö rencilerin 26’sı kız, 17’si erkektir. Çalı mada veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı
Dü ünme Testi Sözel-A Formu kullanılmı tır. Uygulama ve formun de erlendirilmesi ara tırmacılar tarafından
yapılmı tır. Ara tırma sonunda, çalı maya katılan ö rencilerin akıcılık, esneklik ve özgünlük düzeyleri, iki okul
arasında, anlamlı bir farklılık göstermi tir. Çalı maya katılan iki okulda toplam yaratıcılık düzeyleri açısından
bakıldı ında akıcılık puanlarının en fazla, esneklik puanlarının en dü ük oldu u görülmü tür. Bu durum,
ara tırmaya katılan ö rencilerin çok sayıda fikir üretebilme yeteneklerini olayları farklı yönleriyle ele alabilme
bakımından kullanamadıklarını ortaya koymaktadır.
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Abstract
Today it is necessary to develop an education model that is special to creative individuals and their
creativeness. It is also required to discover children and young people who have creative qualities at an early
stage and improve creative thinking in their minds. For this aim, it is very important to determine the high-level
thinking skills, especially creative thinking levels of children at primary education period. Therefore, there are
considerable duties available for the teachers.
In this study, the creative thinking levels of two distinct student groups from different primary schools
who study at sixth class of primary education are explored and a comparison is made between their levels. The
goal of this research is to find out how the fluency, flexibility and originality dimensions of these students differ.
In the way of this purpose, there are fourty-three sixth class of primary education students, who study at two
different primary schools in zmir, formed the research sampling. Twenty-six of these students are female while
seventeen students are male. The Torrance Creative Thinking Test Linguistic –A Form is used as a data collecting
tool in the study. The application and form evaluation periods have done by the researchers. At the end of the
research, there are meaningful differences obtained between the two schools about the fluency, flexibility and
originality levels of students attended to the research. When it is considered in terms of total creative levels, it is
seen that the fluency points of those two schools attended to this study are the highest while the flexibility points
are the lowest. This situation betrays that the students participated in this study can not use their skill of
producing many ideas in terms of handling cases from all points of views.
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GR
nsanlı ın gelece i yaratıcı bireylere ve onların yaratıcılı ına özgü e itime ba lıdır. Toplumların
sahip oldukları tüm orijinal ve üstün yapıtlar yaratıcı dü ünceye sahip insanların yarattı ı yapıtlardır.
Her toplum için en önemli e itim sorunu yaratıcı niteliklere sahip çocukları erken belirlemek ve
bireylerde yaratıcı dü ünceyi olu turup geli tirmektir. Çünkü yaratıcılık niteliklerine sahip olan
*• Bu çalı ma 13-15 Kasım 2008 tarihleri arasında Matematikçiler Derne i tarafından düzenlenen 7. Matematik Sempozyumunda
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kimseler hem üyesi bulundu u toplum hem de tüm insanlı ın geli mesi için en önemli
potansiyelidir. Bugün her alanda ileri gitmi , geli mi ülkeleri bu a amaya getiren sihirli gizli güç her
alanda yaratıcı dü ünceye sahip bireyleri yetenekleri yönünde ve seviyesinde geli mesi için uygun
e itim ortamının sa lanmı olmasıdır. Onların yaratıcı güçlerinin kendi toplumu ve di er toplumların
refahına hizmet edecek ürünlere dönü türülmesi gerekir (Ça lar,1999; 1624).
E itim ve ö retim etkinliklerinin temel amacı; ö rencilerde istenen yönde davranı
de i ikliklerini sa lamak oldu una göre bu dü ünce, etkinliklerin odak noktasında ö rencilerin olması
anlamına gelmektedir. Böylece, hedeflenen amaçlar yönündeki davranı de i ikliklerinin ö rencide ne
ölçüde gerçekle ti i ve ö renci ba arısına etki eden temel unsurların ne oldu unun ortaya konulması
önem arz etmektedir. Ancak e itim sürecine genel olarak bakıldı ında okullarda, zihinsel olarak daha
ba arılı gözüken bireyler daha çok desteklenmekte, ödüllendirilmekte ancak yaratıcılıkları göz ardı
edilmektedir. Bu ba lamda e itim etkinliklerinin yerine getirilmesinde en önemli i leve sahip olan
ö retmenlerin davranı larıyla, bireyin yaratıcılık gücünü ortaya koymasına, onların yaratıcılık gücünü
üst sınırlara kadar geli tirmelerine destek olması gerekir. Bu sebeple toplumların geli mesi açısından,
zihinsel olarak üst düzeydeki bireylere gereksinimi oldu u kadar, yaratıcılık gücü de üst düzeyde
bulunan bireylere gereksinimleri vardır( Erdo du, 2006; 97).
Yaratıcılı ın temellerinin atıldı ı yıllar özellikle okulöncesi e itim ve ilkö retim yıllarıdır. O
halde gerek ana-baba ve çocukla ilgilenen di er yeti kinlerin, gerekse ö retmenlerin, çocu un bu
yıllarını iyi de erlendirmeleri ve yaratıcı nesillerin temellerini olu turmaları gerekir. Bunun için
ö retmenlere büyük görevler dü mektedir.
Yaratıcılık, ele tirel bakmak, yeni önermelerde bulunmaktır. Daha önce aralarında ili ki
kurulmamı nesneler ya da dü ünceler arasında ili ki kurulmasıdır. Alı ılmı ın, bilinenin dı ında,
farklı, yeni, özgün olmak, problemi görmek, farklı çözüm yollarından giderek yeni sonuçlar
çıkartmaktır. Yaratıcılık dünyayı, kendimizi de i tirme eylemlili idir. Sanatsal yaratma, de i tirme
sürecinde öznel iç ya antının farklı dı a vurumudur. nsanın deneyimleri, duyarlılı ı, algılama tavrı ile
yeniden üretimi gerçekle tirmesidir. Öznelin nesnelle diyalektik bulu masında yeni ili kilerin
bulunması, ke fedilmesidir. Rüyalar, hayal gücü, espri ve dü ünsellik, dikkat, yargılama, uslamlama
sonucu olu turulan eylemde sonuca farklı yollardan ula madır yaratıcılık. Yaratıcı insan, yaratıcı süreç
içinde geçmi inden, entelektüel birikiminden, deneyimlerinden, algılarından, hayal gücünden
yararlanarak, çevresini bu ba lamda de erlendirip aktarma yetisi çerçevesinde sezgi ve ara tırma ile
özgürce yaratıcı ürünler, yapıtlar olu turur, farklı önermelerde bulunur. Bu nedenle mevcut olaylar,
kuramlar yeniden ele alınır, ancak bakı açısı farklıdır. Gidilen yol orijinaldir. Varılan sonuç özgündür.
Bu duyarlılık sürecinin sonucunda yenilik vardır (Çellek, 2002).
Matematik e itiminde yaratıcılık için ö renci ihtiyaçları ve çevreye gereksinim vardır.
Buradaki temel nokta, matematik e itiminde ö retme ve ö renme için uygun bir ortam
olu turulmasının ö retmen tarafından sa lanması gerekti idir. Ortam kelimesi, geni duyu ile bilinçli
olarak kullanılmı tır. Buradaki görü ler, sosyal, psikolojik, kuramsal ve pedagojik stratejilerle ilgili
kararları içermektedir. Ö retmenlerin bakı açıları çok önemlidir. Matematik ö renme ortamları
yüksek kalitede tasarlanmalıdır. Ö retmen anla ılması zor özellikleri göz önünde bulundurmalıdır.
Bilinçli bir ö retmenin sorumluluk duygusunun kesinlikle olması gerekir. Yaratıcı sınıfların rastgele
seçilmesi mümkün de ildir. Matematik ö retimi ve ö renimi için ise yaratıcı sınıf ortamına gereksinim
vardır. Matematik ö retmenleri yaratıcı olma yakla ımında 4 farklı durum uygulayabilirler. Bunlar
a a ıdaki biçimde gruplanabilir:
• Yaratıcılık “yenilik” olarak tanımlanabilir. Yani ö retmen farklı yollar ile giri imde
bulunabilir. Burada farklılık, nadir ve ya yenilikçi olma söz konusudur. Yaratıcılı a bu yakla ımla
bakıldı ında uygulamalar sonucunda ö rencilerin bir bölümünün ilgilerinin arttı ı gözlenmi tir.
• Yaratıcılık “fiziksel yapının in asıdır”. Yani fiziksel nesnelerin in asından ortaya
çıkan matematik fikirlerine sahip ö retmenlerin giri imde bulunması gereklidir. Fiziksel materyaller ve
modellerin yaygın kullanımı ile yaparak ö renme yakla ımlarını kuramsal olmayan yakla ımla
çalı maktadır.
• Yaratıcılık “sembolik yapının in asıdır”. Ö retmen matematiksel fikirlerin giri iminde
sembolik sistemlerin geli mesinden yola çıkmaktadır. Ö rencilerine özel görevler ya da problemler
vererek yaratıcılık duyusunu kazandırmaya çalı ır. Yani, problem çözme, bilgisayar kullanımı ve
modelleme ile yaratıcılı ın geli mesine imkân sa lar.
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• Yaratıcılık “ ki iselle tirme/insanla tırmadır”. Ö retmen, ö rencilerin kendi temel
matematiksel dü üncelerinin yorumlarını takip etmek için ö renmenin çevresinin yapısını ayarlama
giri iminde bulunur. Ö rencilerine verdi i görevler ile ö rencilerini cesaretlendirmektedir. Bu
a amada program ile uyumlu çalı malar yapılmaktadır (Higginson, 2000).
Yaratıcılık, akıcılık boyutunda dü üncelerin sayısını, esneklik boyutunda dü üncelerin
kategori sayısını , özgünlük boyutunda ise sıra dı ı fikirleri ifade eden bir kavram dır( Torrance , 1962;
Biber, 2006).
E.P.Torrance(1968)’a göre yaratıcılık “bo lukları, rahatsız edicili i ya da eksik ö eleri sezip,
bunlar hakkında dü ünmek ya da varsayımlar kurmak, bunları sınamak, sonuçları kar ıla tırma ve
olasılıkla bu varsayımları de i tirip yeniden sınamaktır.” Bulu un, yenili in söz konusu oldu u
yaratıcılıkta, zihnin tüm yetileri, dü ünme süreçleri, imgelem, duygular etkile im halindedir. Demek ki
yaratıcılık tüm zihinsel yetileri geli tirmede rol oynar. Yaratıcılık zekânın tamamlayıcısıdır, en üst
basama ıdır. Zekâ, bilgi toplama, ö renme ve bunları çe itli durumlara uyabilme ve kullanabilme
yetilerinin toplamı olarak tanımlanır. Bu yetiler toplamının içeri ini, bilgiler arasında yeni ili ki ve
ba lantılar kurarak geni letir. Conrad, “kavram, duygu ve imgelemi içine alan bir yaratı arama,
ara tırma ve bulma sürecinin, algıdan do mu duyum ve duygularla ça rı mı , etkili bir mecazın
do u u sürecine ba langıç te kil etmesi” diye tanımlar yaratıcılı ı (http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=47).
Yaratıcılı ın yeni bir bakı açısı; yaratıcılık esnek bilgi ile yakından ilgilidir, hızlıdan ziyade
uzun periyotlarla de erlendirilmelidir. Yaratıcılık e itici ve deneysel etkile imden kolay etkilenir.
Ayrıca yaratıcılık insanların bilgi alanının, kendilerinin aktiviteleri vasıtasıyla yaradılı taki bir sürecin
de erlendirilmesi olarak verilebilir. Bu da, yaratıcılık aktivitelerinin bir dü ünme iste i ve yaratıcı
davranı tan kaynaklandı ını gösterir. Yaratıcılı ın bakı açısı, daha temel e itim uygulamalarının
kurulmasını sa lar ( Silver, 1997).
Yaratıcılık, denenmeyen yolları denemeyi, varolan kesin do rulardan üphe etmeyi ve bazen
de ba arılı olmanın, sonuca ula manın riskli oldu u durumlara girmeyi gerektirir. Bu nedenle
ya amları boyunca yanılma ve ba arısızlı ın tehlikelerini ö renmi olan e itilmi insanlar, daha az
yaratıcı olmaktadırlar. Ö rencilerin yaratıcılıklarını, akademik ba arılarını do rudan ya da dolaylı
etkileyebilecek birçok çevresel de i kenin olabilece i genel bir kabuldür.
Ö renci ba arısını etkilemesi açısından önemli ve ilk akla gelen ö retmenlerdir. yi bir
ö retmen, yeri geldi inde, ö rencinin gözünde ana-babadan ve tüm ba ka ki ilerden üstün
tutulabilmektedir. Bu sebeple ö retmenin, ö renci üzerinde e itsel etkisi de önemlidir.
Ça da ülkelerde zorunlu e itime ve e itim sistemine getirilen en temel ele tirilerden birisi
yaratıcılı ın geli iminin engellenmesiyle ilgilidir. E itim sisteminin ö rencilere potansiyellerini
geli tirme fırsatı vermesi ve ülke kalkınmasında etkin rol oynayabilmesi için ö retimin içerik ve
yöntemleri ele tirel dü ünme, bilimsel dü ünme, ili kisel dü ünme, akıl yürütme ve yaratıcı dü ünme
gibi becerileri kazandıracak ekilde yeniden düzenlenmelidir.
Torrance’a (1968) göre yaratıcılık; ki inin bir problem kar ısında problemin çözümünde yeni
bir ürün ortaya koymasıdır. Bu ba lamda Torrance yaratıcılı ı bir eylem olarak tanımlanmı tır. Bu
eylem artistik olabilece i gibi, mekanik ve teorik de olabilir. Stewig’e (1985) göre; yaratılan ürünün
mutlaka yeni ve daha önce bilinmemi olması ve geçerli olması gerekmektedir. Turgut’a (1990) göre
"Yaratıcılık, do urmak, ya atmak, meydana getirmek anlamındadır. Yaratıcılıkta dinamik bir süreç söz
konusudur. Yaratıcılık her alanda vardır. Çünkü bilim, felsefe ve sanat i i, bir yerde do urmak,
yaratmak ve meydana getirmek i idir." (Erdo du, 2006).
Yaratıcılık yetene inin akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginle tirme olmak üzere dört
yönü vardır:
Akıcılık: Akıcılık, bir konu hakkında bireyin çok sayıda fikir üretebilme yetene i olarak
tanımlanabilir. Olabildi ince fazla fikir üretebilme ve bu fikirler arasından en de erli olanları
seçebilme yetene i.
Esneklik: Esneklik, bireyin çok yönlü dü ünüp, dü üncelerini de i tirebilmesidir. Bir konu ya
da olay ile ilgili farklı bakı açılarına sahip olabilme ve gerekti inde bu bakı açılarını de i tirebilme
yetene idir.
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Özgünlük: Özgünlük, bir bireyin bir konuda yeni ve özgün dü ünceler ortaya koyması,
bulu lar yapması, bir ürün meydana getirmesi ve de eri biçilmeyen yapıtlar ortaya getirmesi olarak
tanımlanabilir. Bir konu ya da olay ile ilgili çok de i ik ve özgül tepkiler yaratabilme.
Zenginle tirme ( Detaylara Girme ): Zenginle tirme, dü ünmeyi uzatmayı, detayları vermeyi
ve fikirleri toplamayı gerektirir. Zenginle tirmeye, bazı basit uyarıcılar eklenerek karma ık hale
getirmek amacıyla yapılan çalı malarda rastlanmaktadır.
Yaratıcı Dü ünme: Daha önce aralarında ili ki kurulmamı nesneler veya dü ünceler arasında
bir ili ki kurma ( Rawlinson, 1995 ; Biber, 2006).
Yaratıcılık sadece orijinal yeni bir ürün ortaya koyma süreci de il, bilinen eski fikirlerden yeni
sentezler
yapma
faaliyeti
olarak
da
de erlendirilir
(http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/1979-12-1-4/177-190.pdf).
Ö renciler dü ünme stilleri açısından farklılıklar göstermektedir. Birbirlerinden farklı
ekillerde dü ünmekte, farklı dü ünme yolları kullanmaktadırlar. Bu farklılıklar yaratıcı dü ünmeyle
de ili kilidir. Ö retmen, ö rencilere alternatif dü ünme yollarını göstermeli ancak ısrarcı olmamalıdır.
Örne in, geleneksel bir ö renciye hayalci ve sezgici yollar göstererek farklı dü ünme yollarını
ke fetmesine yardımcı olabilir. Ö retmenin bu farklılıkları bilerek onlardan yararlanması ve e itimini
buna göre ayarlaması büyük önem ta ımaktadır.
Ara tırmanın Amacı
Bu ara tırmanın amacı, lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin yaratıcı dü ünme düzeylerini okullar
bazında inceleyerek durum saptaması yapmaktır.
Ara tırmanın Önemi
Bu ara tırma ilkö retim okullarındaki ö rencilerin yaratıcı dü ünme düzeylerinin ortaya
konulması açısından önem ta ımaktadır. Günümüzde bilim ve teknolojide ya anan hızlı de i im bireyleri
yaratıcı dü ünmeye zorlamaktadır. Bireylerin yaratıcı dü üncelerini ortaya çıkarmada e itimin önemi
büyüktür. Bu nedenle ö rencilerin yaratıcı dü ünme düzeylerinin belirlenmesi ve üst düzey dü ünme
becerilerinin geli tirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca ara tırmada elde edilen sonuçların yaratıcılık
alanında yapılacak çalı malara katkı sa layaca ına inanılmaktadır.
Ara tırmanın Problemi
“ lkö retim 6. Sınıfta ö renim gören ö rencilerin yaratıcı dü ünme düzeyleri nasıldır ve bu
düzeyler ö renim gördükleri okullar bazında farklılık göstermekte midir?”
Ara tırma probleminin cevaplanabilmesi için iki alt probleme yanıtlar aranmı tır. Bu alt
problemler a a ıdaki gibi belirlenmi tir;
Alt Problemler
1) Ara tırmaya katılan lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin
a- Akıcılık,
b- Esneklik,
c- Özgünlük,
d- Toplam yaratıcılık puanları nasıldır?
2) Ara tırmaya katılan lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin
a- Akıcılık,
b- Esneklik,
c- Özgünlük,
d- Toplam yaratıcılık puanları ö rencilerin ö renim gördükleri okullarına göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
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YÖNTEM
Ara tırmada genel tarama modellerinden yaralanılmı tır. Genel tarama modelleri, çok sayıda
elemandan olu an bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da
ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar,
2002).
Evren ve Örneklem
Bu ara tırmanın evrenini 2007–2008 E itim-Ö retim Yılı’nda zmir li’ne ba lı iki ilkö retim
okulunda ö renim gören 6. Sınıf ö rencileri olu turmaktadır. Çalı madaki okullardan birisi Buca’da
bulunan teknolojik olanaklara sahip bir ilkö retim okuludur. Di eri ise genelde sosyo ekonomik
durumu dü ük ö rencilerin ö renim gördü ü bir ilkö retim okuludur. Bu amaçla rastgele seçilen 43
lkö retim 6. Sınıf ö rencisi ara tırmanın örneklemini olu turmu tur. Örneklemde Buca’daki
ilkö retim okulundan 23 ö renci, sosyo ekonomik durumu dü ük ilkö retim okulundan 20 ö renci
bulunmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi günümüzde tüm Amerika’da, Avrupa ülkelerinin ço unda
yaratıcılı ı tanımlama, ölçme ve de erlendirme alanlarında kullanılmaktadır (Sungur, 1997).
Torrance yaratıcı dü ünce testi ilk kez 1966 yılında Amerika Birle ik Devletleri’nde
yayınlanmı tır. Test okulöncesi, lise, üniversite ya gruplarına uygulanabilmektedir. Torrance yaratıcı
dü ünce testi do rudan yaratıcılı ı ölçmesi açısından literatürde ayrı bir öneme sahiptir. 1966 yılında
geli tirilen test "sözel" ve " ekilsel" kısımdan olu maktadır. Sözel kısımda yedi alt test, ekilsel
kısımda ise, üç alt test olmak üzere toplam 10 adet alt test bulunmaktadır. Sözel kısımda bulunan alt
testler sırasıyla: soru sorma, nedenleri tahmin etme, sonuçları tahmin etme, ürün geli tirme, alı ılmadık
kullanımlar, alı ılmadık sorular, farzedin ki adlı faaliyetlerdir. Testin tümünün uygulanma süresi
yakla ık olarak 75-80 dakika olup, ki i ba ına testin puanlanması da yakla ık olarak aynı süreyi
almaktadır (Aslan, 2001).
6. Sınıf ö rencilerinin yaratıcı dü ünme düzeylerini belirlemek için Torrance tarafından
geli tirilen Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi Sözel-A Formu kullanılmı tır. Torrance Yaratıcı
Dü ünme Sözel A testi toplam yedi etkinlikten olu maktadır. Bu etkinlikler a a ıda kısaca
açıklanmaktadır.
Etkinlik 1- 2- 3: Soru Sor ve Tahmin Et
1. , 2. ve 3. etkinliklerde Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi’nin A Formunun 2. sayfasında
verilen resme bakılarak resimde neler olup bitti ini anlamak için gerekli sorular sorulması ( Etkinlik 1
) , resimde gösterilen durumun nedenlerinin tahmin edilmesi ( Etkinlik 2 ) , bu durumun sonuçlarına
ili kin tahminlerde bulunulması ( Etkinlik 3 ) istenmektedir.
Etkinlik 4: Ürün Geli tirme
Bu etkinlikte deneklerden sayfanın ortasında verilen oyunca ın resmine bakarak bu oyunca ı
yapılabilecek en akıllıca, en ilginç ve de i ik yollarla de i tirmeleri istenmektedir. Bunu yaparken
deneklere herhangi bir sınırlama konulmayarak yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanmalarına fırsat
verilmektedir.
Etkinlik 5: Alı ılmamı Kullanımlar
Bu etkinlikte deneklerden bilinen bir nesneye ili kin ilginç ve alı ılmamı kullanım yerleri ve
biçimlerini dü ünmeleri ve sıralamaları istenmektedir.
Etkinlik 6: Alı ılmamı Sorular
Deneklerden bilinen bir nesneye ili kin insanların genelde üzerinde durmadı ı, ilgi ve merak
uyandıracak türde sorular sormaları istenmektedir.
Etkinlik 7: Sadece Dü ünün ve Varsayın
Bu etkinlikte belki de gerçekle mesi hiçbir zaman mümkün olmayacak bir durum verilerek
denekten bu durumun yarataca ı sonuçlar hakkında tahminlerde bulunması istenmektedir. Böylece
dene e olaylar üzerinde dü ünme ve imgelemesini kullanma ansı verilmektedir.
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Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi Sözel-A Formu’nda bulunan yedi etkinli e ö rencilerin
verdi i cevaplar akıcılık, esneklik ve özgünlük olmak üzere üç farklı boyutta puanlanarak çe itli
sonuçlara ula ılmı tır.
Veri Toplama Yöntemleri
Veri toplama amacıyla kullanılan Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi Sözel A Formu örneklemde
bulunan 43 6. Sınıf ö rencisine ara tırmacılar tarafından uygulanmı tır. Testin uygulanması süresince
ö rencilerin testle ilgili sordukları sorular ara tırmacılar tarafından yanıtlanmı tır. Torrance Yaratıcı
Dü ünme Testi Sözel A Formu için ise 2 ders saati verilmi tir.
Veri Analizi
Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi Sözel-A Formu için ö rencilerin vermi oldukları cevaplar
ara tırmacılar tarafından puanlanarak SPSS paket programına aktarılmı tır. Ara tırma verilerinin
analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmı tır. Torrance Yaratıcı Dü ünme
Testi Sözel A Formunun De erlendirilmesi a amasında Etkinlik-1 için izlenen yollar a a ıda etkinlik
bazında açıklanmı tır. Di er etkinliklerin de erlendirmesi de aynı ekilde olmaktadır.
“Etkinlik 1: Soru Sorma”
Akıcılık Puanının Hesaplanması: Akıcılık boyutunu de erlendirmek için Torrance Yaratıcı
Dü ünme Testi Sözel A formundaki yedi etkinlik için her bir ö rencinin verdi i uygun yanıtların sayısı
etkinliklere göre ayrı ayrı toplanarak hesaplanmı tır. Yanıtların uygun olması yapılan etkinlikle ilgili
olmasına ba lıdır. Yedi etkinli e de uygun yanıtlar veren ö rencinin yedi ayrı akıcılık puanı olmu tur.
Akıcılık puanında ö rencinin yazdı ı her madde de erlendirilmeye alınır. Sadece resimle ilgisi
olmayan yani anlamsız sorular puanlamaya alınmamı tır. Akıcılık puanında her bir maddeye 1 puan,
de erlendirilmeye alınmayan maddelere 0 puan verilmi tir.
Esneklik Puanının Hesaplanması: Esneklik boyutunu de erlendirirken, yedi etkinlik için her
bir ö rencinin verdi i yanıtlar kategoriler haline getirilerek puanlanmı tır. Bu kategoriler yönerge
kitapçı ında verilenlerden ve uygulama yapılan grubun verdi i yanıtlardan ara tırmacılar tarafından
olu turulan yeni kategorilerden meydana gelmektedir. Esneklik boyutunun de erlendirilmesinde, altı
etkinlik için ö rencilerin verdi i yanıtlar kategorilere konularak ayrı ayrı hesaplanmı tır. Her kategori
için 1 puan verilmi tir. Her etkinlikte benzer yanıtlar birer kategori olu turmu tur. Kategoriler
yinelendi i zaman ö renciler hiç puan alamamı tır. 6. etkinlikte esneklik puanı hesaplaması olmadı ı
için bir ö rencinin etkinliklere uygun yanıtlar vermesi durumunda altı ayrı esneklik puanı
olabilmektedir.
Etkinlik-1: Soru Sorma basama ında Esneklik puanını belirlerken ö rencilerin verdi i cevaplar
resimde gösterilen durumun nedenlerini tahmin etmeye yöneliktir. Ö rencilerin verdi i cevaplar,
Torrance Yaratıcı Dü ünme Testleri Yönerge Kitapçı ı yardımı ile de erlendirilmi tir. Yönergede her
bir madde için esneklik kategorileri yer almaktadır. Her bir cevap bu kategoriler arasından
bulunmaktadır. Ayrıca hangi kategoriye uyuyorsa o madde esneklik kategorisi olarak yazılmı tır.
Özgünlük Puanının Hesaplanması: Özgünlük boyutunda yanıtlar de erlendirilirken, iki tür
özgünlük puanı hesaplanmı tır. Birinci tür özgünlük puanları hesaplanırken her bir grubun
mevcudunun %5 i alınmı ve çıkan sonuç Sözel A formundaki her bir etkinlik puanlanırken
kullanılmı tır. Bunu yapmak için öncelikle hesaplaması yapılan grubun her bir etkinli e vermi oldu u
yanıtlar tek tek yazılarak sıralanmı tır. Sonra grup mevcudunun %5’lik miktarı hesaplandı ında elde
edilen sayı grup içerisinde bir yanıtın ne kadar tekrarlanma yapabilece ini ve ne kadar tekrarlandıktan
sonra puan alamayaca ını göstermi tir.
Etkinlik-1: Soru Sorma durumunda sonuçlara ili kin tahminde bulunulması istenmektedir.
Özgünlük hesaplanmasında ise yazılan her bir maddenin orjinallik yükü Torrance Yaratıcı Dü ünme
Testleri Yönerge Kitapçı ı içerisinde verilen listeden seçilmi tir. Bu listeden her bir madde için uygun
yük de erleri seçilmi tir. Ö rencilerin üst düzey dü ünme becerilerini kullanarak yazdı ı cevaplara 2
puan verilmi tir. Di er cevaplarda 0 ve 1 için de erlendirilmi tir.
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BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde ara tırmaya katılan ö rencilerden elde edilen verilerin her bir alt problemle ilgili
olarak istatistiksel tekniklerle yapılan çözümlemeler sonucu elde edilen bulgulara ve bu bulgularla
ilgili yorumlara yer verilmi tir. Birinci alt problem ile ilgili bulgular a a ıda verilmektedir:
lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin akıcılık, esneklik ve özgünlük düzeyleri ile bu düzeylerin
toplamından elde edilen genel yaratıcılık düzeylerini belirlemek için ö rencilerin teste verdikleri
yanıtlardan Aritmetik Ortalamaları, Standart Sapmaları ve testten aldıkları en dü ük (Minimum) ve en
yüksek (Maksimum) puanları hesaplanmı tır. lgili bulgular Tablo-1’de verilmektedir.
Tablo 1: Ara tırmaya Katılan Ö rencilerin Akıcılık, Esneklik ve Özgünlük Düzeyleri
Düzeyler

n

X

S

Maksimum

Minimum

Akıcılık

43

30,21

9,49

68,00

14,00

Esneklik

43

17,23

5,19

35,00

9,00

Özgünlük

43

19,81

11,21

60,00

1,00

Toplam

43

67,72

23,97

163,00

32,00

Genel olarak Tablo–1 incelendi inde lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin akıcılık düzeylerinin
ortalamalarının, esneklik ve özgünlük düzeylerinin ortalamalarına göre daha yüksek oldu u
görülmektedir. Burada, akıcılık puanının en yüksek olmasından dolayı, ö rencilerin çok sayıda fikir
üretebilme yeteneklerinin yüksek oldu unu söyleyebiliriz. En dü ük ortalamanın ise esneklik
düzeyinde oldu u görülmektedir. Esneklik düzeyinde ö rencilerin çok yönlü dü ünemedikleri ve bu
düzeyde dü üncelerinde bir de i iklik olmadı ı sonucuna varılmı tır. lkö retim ö rencilerinin
esneklik boyutunda, farklı olanı de erlendirmede zorluk çektiklerini, dü üncelerini rahat bir ekilde
ifade edemediklerini göstermi tir.
kinci alt problemle ilgili bulgular Tablo-2’de görülmektedir. Ara tırmaya katılan lkö retim 6.
Sınıf ö rencilerinin akıcılık, esneklik, özgünlük ve toplam yaratıcılık puanlarının okulları ile aralarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadı ına bakılmı tır.
Tablo 2: Ara tırmaya Katılan Ö rencilerin Okullara Göre Yaratıcılık Düzeyleri Sonuçları
Düzeyler

Okul

N

t

p

Akıcılık

1.Okul
2.Okul

23
20

7,53
6,78

-2,344

0,30
[t=-2,344, p>
.05 ]

Esneklik

1. Okul
2. Okul

23
20

15,75
17,20

4,15
4,41

-1,15

0,264
[t= -1,15, p >
.05 ]

Özgünlük

1. Okul
2. Okul

23
20

14,55
22,35

6,71
10,12

-2,527

0,021
[t= -2,527, p <
.05 ]

Toplam

1. Okul
2. Okul

23
20

57,05
71,75

16,38
18,41

X
26,50
31,45

S

-2,706

0,014
[t= -2,706, p <
.05 ]

1.Okul: Teknolojik olanaklara sahip bir ilkö retim okulunu belirtmektedir.
2.Okul: Sosyo ekonomik düzeyi dü ük okuldaki ö rencileri belirtmektedir.

Tablo–2 akıcılık puanları açısından ele alındı ında, ara tırmaya katılan iki farklı okul
ö rencilerinin arasında anlamlı farklılık olmadı ı sonucuna varılmı tır. ki farklı okuldaki ilkö retim
ö rencilerinin çok sayıda fikir üretebilme yetenekleri arasında önemli derecede farklılık olmadı ı
sonucuna varılmı tır.
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Tablo–2 esneklik puanları açısından ele alındı ında, iki farklı okuldaki ilkö retim
ö rencilerinin çok yönlü dü ünmeleri, olaylara bakı açıları arasında anlamlı bir farklılık olmadı ı
sonucuna varılmı tır.
Tablo–2 özgünlük puanları açısından ele alındı ında, ara tırmaya katılan okullar arasında
özgün dü ünceleri ortaya koyma, bulu lar yapma ve bir ürün meydana getirme yetenekleri açısından
farklılık oldu u sonucuna varılmı tır.
Tablo–2 toplam puanları açısından ele alındı ında, ara tırmaya katılan iki farklı okul
ö rencilerinin arasında anlamlı farklılık oldu u sonucuna varılmı tır. ki farklı okuldaki ilkö retim
ö rencilerinin toplam yaratıcılık puanları okullara göre farklılık göstermektedir.
SONUÇLAR VE ÖNER LER
lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin yaratıcı dü ünme becerilerinin geli iminin incelenmesi
amacıyla yapılan bu çalı mada elde edilen bulgular do rultusunda u sonuçlara ula ılmı tır:
Sonuçlar
Ara tırmaya katılan her iki okulu için, lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin yaratıcılık düzeylerinin
akıcılık boyutunda farklılık göstermedi i sonucuna varılmı tır.
En dü ük düzeyin ise esneklik düzeyi oldu u ortaya çıkmı tır. Bu durum, ara tırmaya katılan
her iki ilkö retim okul ö rencilerinin çok sayıda fikir üretebilme yeteneklerini olayları farklı yönleriyle
ele alabilme bakımından kullanamadıklarını ortaya koymaktadır.
Çalı manın özgünlük boyutu ele alındı ında, okullar arası farklılık gözlenmi tir. Bu farklılı ın
sosyo ekonomik düzeyi dü ük okulun lehine olması ilgi çekici görülmektedir. Ö retimin gözlenmesi,
ö rencilerle görü me sonucu elde edilen izlenim ö retmenin bu durumun olu masında etkili oldu u
dü üncesini desteklemektedir. Bu sonuç 1.okulda teknoloji destekli e itim verilmesine kar ın,
çocukların farklı ve özgün olanı yaratma konusunda deste e ihtiyaçları oldu unu ortaya koymaktadır.
Burada görev ö retmene dü mektedir.
Çetingöz (2002), “ Okulöncesi E itimi Ö retmenli i Ö rencilerinin Yaratıcı Dü ünme
Becerilerinin Geli iminin ncelenmesi” isimli tezinde Okulöncesi Ö retmenli i ö rencilerinin
yaratıcılık düzeyleri (akıcılık, esneklik, özgünlük) ve bu düzeylerle ö rencilerin ya ları, mezun
oldukları lise türü, okulöncesi e itim durumları, anne-baba meslekleri, anne-baba e itimleri,
bulundukları sınıf düzeyi arasındaki ili kileri incelemi tir. Bu ara tırmanın verileri Ö renci Tanıtım
Formu ve Torrance Yaratıcı Dü ünme Testi (Sözel A formu) ile toplanmı tır. Çalı manın sonunda,
ö rencilerin ya larının ve okulöncesi e itim durumlarının yaratıcı dü ünmenin düzeylerinden akıcılıkta
ve esneklikte önemli farklılıklar gösterdi i ortaya çıkmı tır. Bu tezin sonuçları çalı mamız ile
paralellik göstermektedir.
Öztunç (1999), “Yaratıcı Dü ünce Üzerinde Ailenin Etkisi” isimli tezinde, ilkö retim okulu
5.sınıf düzeyindeki ö rencilerin yaratıcı dü ünme yetenekleri ile, ailelerin e itim ve ekonomik
durumları ile çocuklarına kar ı tutumları arasındaki ili kileri incelemi tir. Ayrıca, çocuklardaki yaratıcı
dü ünme yetene i ile çocukların okudukları okullar arasındaki ili ki ve yaratıcılı ın cinsiyete göre
farklılık gösterip göstermedi i incelenen di er konular arasındadır. Ara tırmada, Torrance Yaratıcı
Dü ünme Testi’nin alt boyutlarını olu turan akıcılık, esneklik ve özgünlük puanları üzerinden, ailelerin
e itim ve ekonomik durumları ile çocuklarına kar ı tutumları incelenmi tir. Ayrıca akıcılık, esneklik
ve özgünlük özellikleri üzerinde cinsiyet farklılı ının etkili oldu u görülmü tür. Yaratıcı dü ünme
yetene inin alt boyutları olan akıcılık, esneklik, özgünlük özellikleri ile ailelerin e itim durumları,
ekonomik durumları ve tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ili ki bulunmu tur. Bu
sonuçlar yapılan çalı ma ile paralellik göstermektedir.
lkö retim 6. Sınıf ö rencilerinin yaratıcılıklarının iki farklı ilkö retim okuluna göre de i ti i
görülmektedir. Genel olarak grup ortalamalarına bakıldı ında iki okul grubunun ortalamalarının
birbirine çok yakın olmadı ı anla ılmaktadır. Yine ilginç sonuç, sosyo ekonomik düzeyi dü ük
okuldaki ö rencilerin yaratıcılıkları di er okula göre daha iyi oldu u biçimindedir. Teknolojik
olanakları olmayan, genelde aile deste i bulunmayan ö rencilerin ö renim gördü ü bu okulda
ö rencilerin yaratıcılık becerilerinin yüksek olması yine ö retmen faktörüne ba lanabilir. Ö retmen
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faktörünün önemli oldu u yorumu, ö rencilerle yapılan konu malara ve gözlemlere dayanarak
desteklenmi tir.
Ö retimin her basama ında, özellikle okul öncesi ve ilkö retim a amasında her düzeydeki
ö renciye yaratıcılı ını ortaya çıkaran e itim verildi inde toplumların bekledi i üst düzey dü ünme
becerilerine sahip bireyler yeti tirilebilir. Buna da gereksinim vardır.
Öneriler
Yaratıcılık süreci boyunca sürekli motivasyon gerekmektedir. Yaratıcı ö renciler kendilerini
motive edebilmekte ve kendi içsel hedeflerini belirleyebilmektedirler. Bu sebeple ö retmenlerin
ö rencileri motive edecek etkinlikleri sınıf içinde uygulamaları gerekmektedir.
Akıcılık; fazla, bol ve zengin dü ünce ortaya koymak, çalı malar düzenlemek ve üretim
yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı ö rencilerin zengin dü üncelerini ortaya koymalarına
fırsat verilmelidir. Sınıf içindeki çalı malarda yeni fikirler üretmeleri, fikirlerini rahat bir ekilde ifade
edebilmelidirler.
Ö renciler günlük ya ayı ları içerisinde kar ıla tıkları problemlere ve olaylara de i ik
açılardan bakabilmekte ve çözüm için de i ik dü ünceler ortaya koyabilmektedirler. Esneklik,
ö rencideki bu yetene i göstermektedir. Esneklik, aynı zamanda bireylerin yaratıcılık düzeylerini de
göstermektedir. Bu yüzden, esnek dü ünebilme yetene inin her ö rencide geli tirilebilmelidir.
Özgünlük, bir bireyin bir konuda yeni ve özgün dü ünceler ortaya koyması, bulu lar yapması,
bir ürün meydana getirmesi ve de eri biçilmeyen yapıtlar ortaya getirmesi olarak tanımlanabilir. Bu
a amada ö rencilerin yeni ve özgün dü ünceler ortaya koyması, yeni bir ürün meydana getirmesi için
e itim ortamlarının uygun olması gerekmektedir. E itim ortamlarında çe itli etkinliklerin ö rencilere
uygulanması ile ö rencilerin özgün yapıtlar ortaya getirmemesi için hiçbir sebep yoktur.
Ö retmenler, ö rencilerin yaratıcı dü ünme becerilerini geli tirebilecek yöntem, teknik ve
etkinlikleri sınıflarında uygulamalıdırlar.
Ö retmenlerin görevleri ö rencilere belli bilgileri ö retmek de il, bilgileri kullanma becerileri
kazandırma olarak algılamaları gerekir.
Ö retmenler, akıcı, esnek ve orijinal bir dü ünme gücüne sahip olmalı ki çocukları yaratıcılı a
yöneltecek bir ö retme-ö renme ortamı düzenleyebilsin ve yaratıcılı ın geli imine rehberlik edebilsin.
Ö retmen, ö rencilerin özgürce denemeler yapmalarına, ola anın dı ında çözümler
bulmalarına fırsat yaratacak esnek ö retme- ö renme ortamları düzenleyebilmelidir.
Ö retmen, ö renciler üstünde zaman baskısı yaratmamalı, aceleci olmamalıdır.
Hızlı dü ünme yerine; dikkatli dü ünmeye, çe itli olasılıkları dü ünmeye ve yaratıcılı a de er
vermelidir. Çocukların dü ünmesi için, problemlere birçok alternatif çözüm yolları bulması için zaman
tanımalıdır.
Bu ara tırmada, bulguların de erlendirilmesi iki ara tırmacı tarafından yapılmı tır.
De erlendirmenin daha çok ara tırmacı ile yapılması ve görü ler arasındaki ili kiye bakılması
çalı maların daha güvenilir olması açısından önerilmektedir.
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