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Özet
Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin
incelendiği deneysel çalışmaların bir araya getirilerek yaratıcı dramanın akademik başarıya etkisinin
belirlenmesi ve araştırma bulgularının sentezlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamındaki
çalışmalara, drama, yaratıcı drama, başarı ve akademik başarı gibi anahtar sözcükler kullanılarak
“Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Arama Sistemi, ProQuest Citations, Google Akademik ve
EBSCO bilimsel veri tabanlarından ulaşılmıştır. Veri tabanlarından yaratıcı drama yönteminin akademik
başarıya etkisinin incelendiği 23 makale, 37 yüksek lisans ve 5 doktora tezi olmak üzere toplam 65
çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan elde edilen veriler “Comprehensive Meta-Analysis (CMA)” ve “Data
Analysis and Statistical Software (STATA)” programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, meta
analiz kapsamına alınan çalışmalar arasında heterojenite olması nedeniyle rasgele etkiler modeliyle etki
büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırma bulguları yaratıcı drama yönteminin akademik başarıyı arttırdığını
göstermiştir. Yaratıcı drama ve diğer öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme–öğretme ortamında
öğrencilerin başarı farklılıkları moderatör değişkenler doğrultusunda incelenmiştir. Coğrafi bölge ve ders
alanı moderatör değişkenlerine göre çalışmalardaki etki büyüklükleri arasında farklılık bulunurken,
öğretim kademesi ile yayın türünde farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Drama, Akademik Başarı, Meta-Analiz.

THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT:
A META-ANALYSIS STUDY
Abstract
This study aims to determine the effect of creative drama on students’ achievement by gathering the
experimental researches which investigated the effect of the creative drama on students’ achievement, and synthesize
the findings of these researches. The researches in the scope of this study were obtained from the scientifi c databases of
National Thesis Center of the Council of Higher Education, ProQuest Citations, Google Academic, and EBSCO by utilizing
the keywords such as drama, creative drama, achievement and academic achievement. From these databases, totally
65 studies consisting of 23 articles, 37 theses and 5 dissertations, which examined the effect of creative drama on
students’ academic achievement, were reached. All the data gathered from the experimental researches were analyzed
by using ‘Comprehensive Meta-Analysis (CMA)’ and ‘Data Analysis and Statistical Software (STATA)’ programs. As there
was heterogeneity among the researches included in this study, effect size was calculated by utilizing random effects
model. Research findings indicated that creative drama method increased the students’ academic achievement.
Besides, differences of students’ academic achievement on teaching-learning environments in which creative drama and
other teaching methods were applied were investigated within moderator variables. It was concluded that while there
was a difference in the effect size of the researches in terms of only the moderator variables of geographic regions and
teaching fields, there was found no difference in the effect size of the researches in terms of the teachi ng grade and
types of the studies.
Key Words: Creative Drama, Academic Achievement, Meta-Analysis.
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Giriş
Başarı, eğitim alanında çok çalışılan kavramlar arasında yer almaktadır. Türk
Dil Kurumuna (2005) göre başarının sözcük anlamı “başarma işi” ve
“muvaffakiyet”tir. Sözcük anlamının dışında başarı, “istenen sonuca ulaşma,
güdülen amaca erişme, isteneni elde etme”dir. Eğitim açısından başarı ise, eğitim
deneyimlerinden öğrenilenlerin sonucu (Travers, 1970), “öğrencinin programdaki
hedef davranışları sergilemesi hali” (Demirtaş ve Çınar, 2004), “program
hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünü” (Demirel, 2012: 12),“öğrencinin bulunduğu
okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerleme”
olarak tanımlanmaktadır. Başarı okulda okutulan derslerde geliştirilen ve
öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen
beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi, yani akademik başarı olarak
görülmektedir (Koç, 1981). Akademik başarı ise, ortak programdaki etkinliklerin
yanı sıra sınıftaki tüm akademik alanlarda mükemmellik (Ganai ve Ashraf, 2013),
öğrencilerin ünitelere dayalı performansları, bilgi elde edebilme yetenekleri,
sınıflarda kendilerini ifade edebilmeleri ve genellikle standart testlerle okuldaki
görevlerine ilişkin yeterliklerinin belirlenmesi (Trow, 2004) ve “belirli bir programın
sonucunda öğrencinin programın hedeflerine ilişkin gösterdiği yeterlilik düzeyi”dir
(Cevizci, 2010: 23; Demirel, 2012: 3; Shunk, 2009). Bu açıklamalardan hareketle,
akademik başarı, eğitim ve öğretim programlarında başta belirlenen
hedeflere/kazanımlara ve özelliklere ulaşma olarak tanımlanabilir.
Akademik başarı, eğitimdeki önemli çalışma alanlarından birisi olarak
görülmektedir. Bu alandaki çalışmalarda, akademik başarının öğrenme stilleri
(Arslan ve Babadoğan, 2005), zaman yönetimi becerisi (Alay ve Koçak, 2003;
Demirtaş ve Özer, 2007), bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları (Akın, 2006),
tükenmişlik (Balkıs, Buluş ve Duru, 2011), sağlık sorunları (Aydın ve Tezer, 1991),
okula yönelik tutum (Tekindal, 1988), saldırganlık (Öztürk, Ilgar ve Öztürk, 2014)
anne baba katılım düzeyi (Çiftçi ve Bal, 2015), benlik saygısı, zekâ (Kaya ve Oğurlu,
2015), duygusal zekâ düzeyi (Yüksel ve Geban, 2014) gibi farklı değişkenlerle ilişkisi
incelenmektedir. Böylece akademik başarı ile farklı değişkenler arasındaki ilişki
düzeyi ve ilişkilerin yönü belirlenmeye çalışılmaktadır.
İlişkisel araştırmaların dışında, farklı öğretim yöntemleri kullanılarak
öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Fen eğitiminde, mühendislik uygulamalarının (Ercan ve Şahin, 2015),
5e öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının (Bıyıklı ve Yağcı,
2015), işbirlikli öğrenmenin (Genç ve Şahin, 2015), Fen ve Teknoloji dersinde akıllı
tahta kullanımının (Sakız, Özden, Aksu ve Şimşek, 2015), öğrenme stratejilerini
tekrar amacıyla kullanmanın (Bıyıklı ve Doğan, 2015), matematiksel modelleme
etkinliklerinin (Yıldırım ve Işık, 2015), öğrenme stillerinin (Turan, 2015), yaşam
temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin (Korsacılar ve Çalışkan, 2015),
fen eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin (Kılıç ve Moralar, 2015) öğrencilerin
akademik başarılarına etkisini belirlemeye yönelik araştırmalar dikkati çekmektedir.
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Bu araştırmalarda, çeşitli alanlarda, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak
öğrencilerin akademik başarıları arttırılmaya, derslerin kazanımlarına ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Yukarıda belirtilen yöntemler dışında, öğrencilerin akademik
başarılarına etkisi sıklıkla incelenen yöntemlerden birisi de yaratıcı dramadır.
Yaratıcı drama, Türkçede tam olarak bir karşılığı olmayan kavramlar arasında
yer almaktadır. Yunanca “dran”dan türetilen drama, “yapmak, etmek, eylemek”
anlamına gelmektedir (Lehman, 1986; Akt: San, 1990). Yaratıcı drama ise, “Bir
grupla grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin,
doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.”
(Adıgüzel, 2015: 56).
Üstündağ (1996) yaratıcı dramayı, bireylerde estetik bir sanat anlayışı
oluşturması nedeniyle eğitim alanı, yaşantının ortaya çıktığı süreci açıklaması
nedeniyle disiplin ve bireylere bilgi, duygu ve devinimleri kazandırması nedeniyle
öğretim yöntemi olarak nitelendirmektedir. Yaratıcı dramanın önemli
temsilcilerinde Heathcote (1984) yaratıcı dramayı, yaşam deneyimini arttırma
Courtney (1989), zihindeki düşünceleri eyleme dönüştürme olarak görmektedir.
Yaratıcı dramadaki etkinlikler öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini
sağlar. Etkinlikler dramatik özelliklere sahip olmalı ve genellikle grup halinde
yapılmalıdır (Chalmer, 2007). Bireyler etkinlikleri yaparken diğerleri ile ya da grup
arkadaşları ile iletişime geçerek doğaçlama yaparlar (Adıgüzel, 2015). Bu
doğaçlamalar, yaşamdan dinamik ve etkileşime dayalıdır. Dramatik etkinliklerle
öğrenciler yaratıcı ve özgün ürünler ortaya çıkarırlar (Baldwin ve Fleming, 2003).
Yaratıcı drama, öğrencilerin duygu, düşünce ve davranışlarını gelişmesini
(Somers, 1994), bağımsız düşünmelerini ve duygularının ayrımına varmalarını sağlar
(Ward, 1960). Öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine etkin bir şekilde
katılmalarını, araştırma ve öğrenmeye yönelik isteklerini artırır (Güneysu, 2006;
Ulubey, 2015).
Yaratıcı drama süreci öğrencilerin özgüvenlerini ve cesaretlerini artırır
(Gönen, 1999; Ulubey, 2015), canlandırarak yaşadıklarını hissederek öğrenmelerini
sağlar (Adıgüzel, 2006). Arkadaşlarını gözlemleyen öğrenciler kendi davranışlarının
farkına varırlar. Uygulamalarda fiziksel, duyuşsal ve toplumsal kesitler gören
bireyler yaşamda karşılaşabilecekleri benzer sorunları daha kolay çözebilirler (Selvi
ve Öztürk, 2000).
Bireyin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak çok yönlü gelişimini sağlayan
yaratıcı drama yöntemi, farklı derslerde öğrencilerin akademik başarılarını
arttırmak ve ders kazanımlarına ulaşmayı sağlamak için kullanılmıştır. Araştırma
sonuçları, yöntemin ders başarılarını attırmada etkili olduğunu da göstermektedir.
Örneğin, Sosyal Bilgiler, (Bağcı-Kılıç, 2005; Özer, 2004; Yılmaz, 2013; Zayimoğlu,
2006), Matematik (Bulut ve Aktepe, 2015; Hatipoğlu, 2006; Şenol-Özyiğit,2011),
Fen Bilgisi (Arieli, 2007; Hendrix, Eick ve Shannon, 2012; Öcal, 2014), Bilişim
Teknolojileri (Atalay ve Şahin, 2012), Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi (Ulubey,
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2015), İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (Altınkulaç ve Akhan, 2010), Almanca (Kırmızı,
2012), Fransızca (Aydeniz, 2012), Resim iş (Atan, 2007), Müzik (Yiğit, 2010), Hayat
Bilgisi (Selanik-Ay, 2005), Fizik (Şahin, 2012) ve Türkçe (Karacil, 2009) derslerinde
öğrencilerin akademik başarılarında yaratıcı drama lehine anlamlı artış sağlandığı
görülmüştür. Buna karşın Sağırlı, (2001), Tımbıl (2008) ve Dikmenli-Vardar’ın (2015)
çalışmaları (Fen Bilgisi) ile Bingöl (2015) ve Rüzgâr’ın (2014) (Sosyal Bilgiler)
çalışmalarında öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış sağlanamadığı
belirlenmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, deney ve kontrol grupları arasındaki farkın
incelenmediği araştırmalarda bulunmaktadır. Örneğin Aşoğlu (2005) İngilizce,
Karaosmanoğlu (2015) Bilişim Teknolojileri ve Çopur (2014) Fizik derslerinde
yaratıcı drama yöntemini akademik başarıya etkisini incelemişler ancak deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin başarı puanları arasındaki farkı incelememişlerdir.
Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisinin incelendiği bu araştırma
sonuçlarının özetlenmesi ve sentezlenmesi önemlidir. Bu da meta analiz ile
yapılabilir.
Meta-analiz, “Belirli bir konu ya da alan hakkında yapılmış benzer görgül
çalışmaların belirli ölçütler doğrultusunda gruplandırılması ve bu çalışmalara ait
nicel bulguların birleştirilerek analiz edilmesidir.” (Dinçer, 2014: 4; Hunter, Jackson
ve Schmidt, 1991, akt. Erkuş, 2013: 109). Cohen, Manion ve Morrison’a (2007: 291)
göre basit anlamda meta–analiz, “Analizlerin analizidir.” Glass (1976; akt:
Chambers, 2004) ve Petitti, (2000: 13) ise meta–analizi, “Araştırma makalelerinde
raporlaştırılan etki büyüklüklerinin incelenmesi” olarak açıklamıştır. Bu yolla meta–
analiz ilgilenilen konu alanında çalışmalar üstü bir bakış açısı ile yeni model ve
kuramların oluşmasına olanak sunmaktadır (Erkuş, 2013: 109).
Meta-analiz bir konuda (örneğin drama) bağımsız olarak yürütülmüş
benzerlik farklılık içeren birçok araştırmanın sonuçlarını yorumlamak, karşılaştırmak
ve yapılacak yeni araştırmalara ve araştırmacılara bir yön verebilmek için daha
geniş ve ayrıntılı bir sentezleme yapmayı sağlar (Lipsey ve Wilson, 2001; Schulze,
2007). Bu yöntem ile ilgilenilen olgu ya da olguların gerçekteki durumunu tahmin
edebilmek için farklı yer ve zamanlarda yapılmış çalışmalardan elde edilen
sonuçların birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, örneklem sayısı genişletilerek
farklı çalışmalardan elde edilen nicel sonuçlardan doğru bilgiye ulaşılabilir (Yıldız,
2002).
Bu araştırmada yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisinin
incelendiği deneysel çalışmalar konu edinilmektedir. Özellikle son 15 yılda, farklı
derslerde yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin
incelendiği çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada, farklı
sonuçları olan çalışmaların bir araya getirilerek sentezlenmesi ve diğer alanlarda
yapılan meta-analiz çalışmalarıyla karşılaştırma yapılmasına imkân sağlaması
nedeniyle önemlidir. Üstelik Aydın, Kaşarcı ve Yurt’un (2012) dramanın başarıya,
Conard ve Asher’in (2000) benlik kavramı ve benlik saygısına, Kardash ve Wright’ın
(1987) ilköğretim öğrencilerine etkisini incelendiği meta-analiz çalışmaları dışında
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herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma ile yaratıcı dramanın
başarıya etkisinin incelendiği çalışmalara ulaşılarak genelleyebilir ve karşılaştırılabilir
bilgilere ulaşılacağı düşünülmektedir.
Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda bu araştırmada yaratıcı drama
yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelendiği deneysel
çalışmaların bir araya getirilerek etki düzeyinin belirlenmesi ve araştırma
bulgularının sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
hipotezler test edilmiştir:
H1: Yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin
akademik başarıları ile farklı yöntem ve teknikler kullanılarak işlenen derslerdeki
öğrencilerin akademik başarıları arasında fark vardır.
H2: Farklı öğretim kademelerinde yaratıcı drama yöntemi kullanılarak
işlenen derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları ile farklı yöntem ve teknikler
kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları arasında fark
vardır.
H3: Farklı yayın türlerinde yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenen
derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları ile farklı yöntem ve teknikler
kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları arasında fark
vardır.
H4: Farklı coğrafi bölgelerde yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenen
derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları ile farklı yöntem ve teknikler
kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları arasında fark
vardır.
H5: Farklı ders alanlarında yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenen
derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları ile farklı yöntem ve teknikler
kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin akademik başarıları arasında fark
vardır.
Yöntem
Bu araştırmada, yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisinin
incelendiği araştırmalara ulaşılarak meta-analizi yapılmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamındaki çalışmalara, drama, yaratıcı drama, başarı ve
akademik başarı gibi anahtar sözcükler kullanılarak, “Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)
Ulusal Tez Arama Sistemi, ProQuest Citations, Google Akademik ve EBSCO bilimsel
veri tabanlarından ulaşılmıştır. Veri tabanlarından yaratıcı drama yöntemi ile diğer
yöntem ve tekniklerin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelendiği, 23’ü
makale, 37’si yüksek lisans tezi ve 5’i doktora tezi olmak üzere toplam 65 çalışmaya
ulaşılmıştır. Çalışmaların, 1997-2015 yılları arasında yapıldığı belirlenmiştir.
Araştırma kapsamına alınan her çalışmada; deney grubunda yer alan tüm
katılımcılara yaratıcı drama yöntemin, kontrol grubunda yer alan katılımcılara ise
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yaratıcı drama dışındaki yöntem ve tekniklerin uygulanmasına, katılımcıların derse
yönelik başarılarının belirlenmiş olmasına, deney ve kontrol grubundan son test
ölçümlerinin alınmasına, deney ve kontrol grubuna ilişkin aritmetik ortalamaların,
standart sapmaların, katılımcı sayısının belirlenmiş olmasına, bilimsel araştırmalar
sonucu üretilen makale ya da tez olmasına, çalışmanın Türkiye’de yapılmış
olmasına, çalışmalarda katılımcı grubun yer aldığı eğitim kademesinin, sınıfın
başarısının ölçümünün yapıldığı dersin, yayın türünün, araştırmanın yapıldığı coğrafi
bölgenin ve yıl bilgisinin olmasına dikkat edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamına alınacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla kodlama
anahtarı oluşturulmuştur. Bu anahtara; çalışmaların numarası, yazarı/yazarları,
yapıldığı yıl ve yer, türü, örneklem büyüklüğü, araştırmadaki bulguların aritmetik
ortalamaları ve standart sapmaları girilmiştir. Araştırma kapsamına alınacak
çalışmaların belirlenmesi için başta belirlenen ölçütler çerçevesinde uzlaşı toplantısı
yapılmıştır. Belirlenen ölçütleri karşılayan çalışmalardan elde edilen bilgiler
“Comprehensive Meta Analysis (CMA)” ve “Data Analysis and Statistical Software
(STATA)” programına aktarılmış ve analizler bu programlar aracılığıyla yapılmıştır.
Meta–analiz çalışmalarında temel birim olarak etki büyüklüğü
kullanılmaktadır. Her çalışmanın etki büyüklükleri belirlenerek ortak etki
büyüklüğüne ulaşılmaya çalışılır. Etki büyüklüğünün hesaplanmasında önemli olan
“kesinlik, isabet derecesi ya da doğruluk (precision)” kavramıdır. Kesinlik; varyans,
standart hata, güven aralığı, örneklem homojenliği, örneklem büyüklüğü ve
araştırmaların modelinden etkilenmektedir (Borenstein, Hedges, Higgins ve
Rothstein, 2009). Etki büyüklüğünün hangi yöntemle hesaplanacağı oldukça
önemlidir. Alanyazında iki etki modeli kullanıldığı görülmektedir. Bunlar; sabit ve
rastgele etkiler modelleridir.
Sabit etkiler modeli meta–analiz kapsamına alınan çalışmaların gerçek etki
büyüklüğünü paylaştıklarını varsaymaktadır (Borenstein, Hedges, Higgins ve
Rothstein, 2009). Sabit etki modelindeki en önemli varsayım “meta–analizdeki tüm
çalışmalar için sadece bir tane gerçek etki büyüklüğünün olması”dır. Rastgele etkiler
modelindeki varsayım ise “katılımcıların yaşı, eğitim seviyesi veya sınıf büyüklüğü
gibi değişkenlerle etki büyüklüğünün değişebileceği” görüşüne dayanır (Üstün ve
Eryılmaz, 2014). Rastgele etkiler modelinin varsayımları ile sabit etkiler modelinin
varsayımları birbirinden farklıdır. Rastgele etkiler modelinde, küçük örneklemi olan
çalışmalar örneklem büyüklükleri doğrultusunda ağırlıklandırılır. Esasında rastgele
etkiler modelindeki bu durum analiz kapsamına alınan tüm çalışmalar için geçerlidir
(Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009). Bu araştırmada çalışmalar
arasında heterojenite olduğunu için rastgele etkiler modeli ile etki büyüklüğü
hesaplanmıştır.
Sabit ya da rastgele etkiler modelinin seçiminde başvurulan bir diğer önemli
istatistik Q istatistiğidir. Q istatistiğinin analizinde “tüm çalışmaların genel etkiyi
paylaşıp paylaşmamaları” doğrultusunda hipotez test edilir. Analiz sonucu
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anlamlılık değeri (p) kritik değerin altındaysa tüm çalışmalar genel etkiyi
paylaşmamaktadır. Bu durumda çalışmalar arasında heterojenite bulunmaktadır
(Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 2009; Hedges ve Olkin, 1985). I 2
istatistiği ise bu heterojenitenin oranı hakkında bilgi verir. Bu araştırmada
hesaplanan Q istatistiği, çalışmalar arasında heterojenite olduğunu göstermiştir.
Araştırma kapsamına alınan çalışmaların yayın yanlılığı huni grafiği (funnel
plot) ile incelenmektedir. Huni grafiğinde yayın yanlılığının olmaması durumlarda
bir simetri olması beklenir. Ayrıca çalışmaların, grafiğin iç ve uç kısımlarına
toplanması da etki büyüklüğüne katkısının yüksek olduğunu göstermektedir.
Cooper, Hedges ve Valentin’e göre (2009) araştırmadaki çalışmalarda eğer yayın
yanlılığı olması durumunda, grafikte bir asimetrik görüntü oluşmakta ve grafiğin bir
köşesi diğerine göre daha boş kalmaktadır. Bu durumda küçük ve ortak etkiye az
katkısı olan çalışmalar huninin alt köşelerindeki boşluklarda yer almaktadır. Grafikte
standart hatayı veren “y” doğrusu meta–analizin kesinliği, hassasiyeti hakkında bilgi
vermektedir. Bu doğruya göre üstte toplanan çalışmalar kesinliği/hassasiyeti yüksek
çalışmalardır. Araştırmada, çalışmaların meta-analizdeki etki büyüklüğüne katkısı ve
simetrik olup olmadığı huni grafiği aracılığıyla incelenmiştir.
Moderatör analizi, alt gruplar arasındaki farklılıkların yönünü ve
değişkenlerin (moderatörler) ortalama etki büyüklükleri arasındaki farklılıkları
belirlemeyi sağlayan bir analiz yöntemidir (Littel, Corcoran ve Pillai, 2008).
Moderatör değişkenler arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığı, Q istatistiği
yöntemiyle test edilmektedir (Hedges ve Olkin, 1985). Bu yöntemde Q, Q between (Qb)
ve Qwithin (Qw) olmak üzere ikiye bölünerek iki farklı Q üzerinden yürütülür. Qw,
moderatör değişkenin kendi içindeki homojenliğini test ederken, Qb ise gruplar
arasındaki homojenliği test etmektedir (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein
2009; Hedges ve Olkin, 1985).
Bu araştırmada toplanan veriler, coğrafi bölge, yayın türü, öğretim kademesi
ve ders alanı bakımından moderatör değişken olarak incelenmiştir. Çünkü
Türkiye’nin coğrafi bölgelerinde, sosyoekonomik düzey (Albayrak, Kalaycı ve
Karataş, 2004), eğitim düzeyi (Akbulut ve Özgen, 2012), üniversite ve üniversitedeki
öğretim elemanı sayısı ve niteliği bakımından farklılıkların bulunduğu söylenebilir.
Bunun yanı sıra araştırma verileri, doktora ve yüksek lisans tezleri ile bilimsel
makalelerden elde edilmiştir. Bu çalışmalara ayrılan zaman ve çalışmaların zorluk
düzeyleri birbirinden farklı olabilir. Araştırmadaki çalışmaların ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yapıldığı görülmüştür. Farklı dönemlerde,
yaş gruplarında ve amaçlarda bir arada olan öğrencilerin başarıları da farklı olabilir.
Ayrıca, farklı öğretim kademelerinde öğrencilerin başarıya bakış açıları da
değişebilir. Sosyal bilimler ve fen bilimleri iki farklı temel alandır. Bazı öğrenciler fen
bilimlerinde başarılı iken bazı öğrenciler sosyal bilimlerde başarılı olabilir.
Yukarıdaki gerekçelerden dolayı bu çalışmada, yaratıcı dramanın yönteminin
akademik başarıya etkisinin yanı sıra bu etkiye, öğretim kademesi, coğrafi bölge,
yayın türü ve ders alanları moderatör değişkenlerinin fark yaratıp yaratmadığı
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belirlenmeye çalışılmıştır. Moderatör değişkenler arasındaki farkların istatistiksel
olarak anlamlılığı Qb değerleri aracılığıyla incelenmiştir.
Bulgular
Meta-analiz kapsamına alınan çalışmanın özelliklerine Tablo 1 ve 2’de yer
verilmiştir.
Tablo 1: Dramanın Başarıya Etkisini İnceleyen Çalışmalara İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişken
Düzeyleri
n
İlköğretim
60
Lise
1
Öğretim Kademesi
Yüksekokul
4
Toplam
65
Doktora Tezi
5
Yüksek Lisans Tezi
37
Yayın Türleri
Makale
23
Toplam
65
İç Anadolu
18
Ege
16
Marmara
13
Akdeniz
6
Coğrafi Bölgeler
Doğu Anadolu
6
Karadeniz
4
Güney Doğu Anadolu
1
Belirtilmemiş
1
Toplam
65
Ders Alanları
Sözel
37
Sayısal
28
Toplam
65

Tablo 1’e göre, meta-analiz kapsamına alınan 65 çalışmanın 60’ı ilköğretim,
1’i lise ve 4’ü yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların 5’i
doktora tezi, 37’si yüksek lisans tezi ve 23’ü bilimsel makaledir. Çalışmaların 18’i İç
Anadolu, 16’sı Ege, 13’ü Marmara, 6’sı Akdeniz, 6’sı Doğu Anadolu, 4’ü Karadeniz ve
1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılmıştır. Bir çalışmanın yapıldığı bölge
belirtilmemiştir. Meta-analize alınan çalışmalardan 37’si de sözel alan ve 28’i sayısal
alan derslerinde yapılmıştır.
Meta-analiz kapsamına alınan çalışmalar aracılığıyla deney ve kontrol
gruplarında ulaşılan birey sayısı Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarında Ulaşılan Toplam Birey Sayısı
Meta–Analize Alınan Çalışmalar Aracılığıyla Ulaşılan Örneklem Büyüklüğü
NDeney

NKontrol

2.031

2.059

Tablo 2 incelendiğinde, 65 çalışma aracılığıyla deney grubunda toplam 1.943
bireye, kontrol grubunda ise 1.941 bireye ulaşılmıştır.
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Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisine İlişkin Bulgular
Araştırmadaki etki büyüklüğü hesaplanmadan önce, çalışmaların heterojen
olduğu (Q(64)=696,471, p<.05) belirlenmiştir. Q istatistiği sonucunun anlamlı olması
çalışmaların birbirinden farklı olduğu varsayımını doğrulamıştır. Çalışmaların
heterojenite düzeyi %91 olarak belirlenmiştir (I2 = %90,811). Cooper, Hedges ve
Valentine göre (2009) I2 değerinin %75’in üzerinde olması yüksek düzeyde
heterojenliğe işaret etmektedir. Bu sonuç gerçek etki büyüklüğünün rastgele etkiler
modeliyle tahminlenmesini gerektirmiştir. Araştırmada rastgele etkiler modeliyle
hesaplanan etki büyüklüğü ve çalışmaların meta–analizdeki ağırlıkları Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 1.Yaratcı Drama Yönteminin akademik başarıya etkisine ilişkin orman grafiği
(forest plot)

Araştırma kapsamına alınan çalışmaların tek tek etki büyüklükleri
incelendiğinde, bazı çalışmalarının deney grubu lehine çok büyük ve anlamlı etkiye
sahip olduğu belirlenmiştir (Altınkulaç, 2010; Kaplan, Öztürk ve Ferahoğlu, 2015;
Karacil, 2009; Kartal, 2009; Maden, 2011; Oğuz ve Şahin, 2014; Selanik-Ay, 2005;
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Sever, 2010; Ulubey, 2015; Yalım, 2003). Buna karşın Örnek’in (2007) çalışmasında
ise, kontrol grubu lehine anlamlı etki büyüklüğüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 1’de araştırma kapsamına alınan çalışmaların ağırlıkları ve tek tek etki
büyüklükleri görülmektedir. Tablo 3’te ise rastgele etkiler modeline göre yapılan
meta–analiz sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3: Rastgele Etkiler Modeline Göre Hesaplanan Meta–Analiz Etki Büyüklüğüne İlişkin
Bulgular
EB

Z

Q

I2

Shata

EBalt

EBüst

1,255

10,515***

696,471***

90,811

0,119

1,021

1,488

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
Tablo 3’e göre ortalama etki büyüklüğü değeri anlamlıdır (Z=10,515, p<.05).
Ortalama etki büyüklüğü değeri ise 1,255 ve pozitif bulunmuştur. Bu durumda işlem
etkisinin deney grubu lehine olduğu söylenebilir. Yaratıcı drama yöntemiyle işlenen
derslerdeki öğrencilerin akademik başarılarının diğer yöntem ve teknikler
kullanılarak işlenen derslerdeki öğrencilerin başarılarından daha yüksek olduğu
söylenebilir. Bu durumda birinci hipotez doğrulanmıştır.
Yayın yanlılığının olup olmadığı huni grafiği (funnel plot) aracılığıyla
incelenmiştir. Bu araştırmada yayın yanlılığını gösteren grafik Şekil 2’de
gösterilmiştir.
Funnel Plot of Standard Error by Std diff in means

Funnel plot with pseudo 95% confidence limits
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Şekil 2.CMA ve STATA programlarında yayın yanlılığına ilişkin huni grafiği (funnel plot)

Şekil 2 incelendiğinde meta-analiz kapsamına alınan çalışmaların çok büyük
bir kısmı huni grafiğinin uç ve iç kısmında toplandığı görülmüştür. Bu durum analize
alınan çalışmaların meta-analize katkılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ek
olarak huni grafiğinin her iki tarafının simetrik olmadığı belirlenmiştir. Şeklin sağ
tarafında simetrikliği bozacak sayıda çalışma yer almıştır. Simetrikliğin bozulması da
yayın yanlılığının göstergesidir. Simetriyi sağlamak için Duval ve Tweeddie’nin
çalışmaları grafiğin bir tarafından diğerine “kırp–yapıştır” kaydırma yöntemiyle
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yapılan düzeltme sonucunda 15 çalışmanın diğer tarafa kaydırılması gerektiği
belirlenmiştir. Bu yöntemin kullanılmasıyla elde edilen etki büyüklüğü değeri
1,648’tir.
STATA programı yayın yanlılığı gösteren çalışmaları isimleriyle grafik halinde
gösterebilmektedir. Şekil 3’te STATA programı aracılığıyla elde edilmiş yayın yanlılığı
grafiği bulunmaktadır.

Şekil 3.Yayın Yanlılığı

Şekil 3 incelendiğinde, heterojeniteyi, Selanik-Ay (2005), Yalım (2003),
Maden (2011), Kaplan, Öztürk ve Ferahoğlu (2015), Karacil (2009), Örnek (2007),
Tımbıl, (2008) ve Kaya’nın (2002) çalışmalarının arttırdığı belirlenmiştir.
Yaratıcı
Değişkenler

Drama

Yönteminin

Akademik

Başarıya

Etkisi–Moderatör

Yaratıcı drama ve diğer öğretim yöntemlerinin akademik başarıya etkilerinin
karşılaştırıldığı araştırmalar, öğretim kademesi, yayın türü, coğrafi bölge ve ders
alanına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 4’te
özetlenmiştir.
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Tablo 4: Moderatör Değişkenlere Göre Yaratıcı Dramanın Akademik Başarıya Etkisi

Öğretim Kademesi

İlköğretim
Lise
Yüksekokul

60
1
4

1,277
0,813
1,093

0,126
0,173
0,609

10,143***
4,693***
1,796

%95 Güven Aralığında
Etki Büyüklüğü
EBalt
EBüst
1,030
1,523
0,473
1,152
-0,100
2,285

Yayın Türü

Doktora Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Makale

5
37
23

1,213
1,168
1,426

0,279
0,177
0,175

4,345***
6,603***
8,161***

0,811
0,821
0,988

1,706
1,514
1,699

1,161

2

Coğrafi Bölge

İç Anadolu
Akdeniz
Ege
Doğu Anadolu
Güney Doğu Anadolu
Karadeniz
Marmara
Belirtilmemiş

18
6
16
6
1
4
13
1

1,263
1,129
1,276
2,026
1,618
2,693
0,547
1,618

0,228
0,292
0,262
0,531
0,333
0,838
0,166
0,326

5,553***
3,866***
4,870***
3,813***
4,865***
3,214***
3,299***
4,965***

0,817
0,557
0,762
0,984
0,966
1,051
0,222
0,979

1,709
1,702
1,789
3,067
2,270
4,335
0,872
2,256

23,698***

7

Ders Alanı

Sayısal
Sözel

28
37

0,843
1,592

0,146
0,176

5,781***
9,041***

0,557
1,247

1,129
1,937

10,710***

1

Moderatör Değişken

Moderatör Değişken
Düzeyleri

N

EB

Shata

Z

Qbetween (Qb)

sd

4,705

2

*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Tablo 4 incelendiğinde öğretim kademesi, yayın türü, coğrafi bölge ve ders
alanı moderatör değişkenlerinden, coğrafi bölge ve ders alanı değişkenlerinin
anlamlı farklılık yarattığı (p<.05), öğretim kademesi ve yayın türü moderatör
değişkenlerinin ise anlamlı farklılık yaratmadığı (p>.05) belirlenmiştir. Buna göre
yaratıcı drama yöntemi ile diğer öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak işlenen
derslerde akademik başarıları;
 Çalışmaların
gerçekleştirildiği
öğretim
kademesine
göre
farklılaşmamaktadır. Aslında Tablo 4’e göre yükseköğretim düzeyinde
gerçekleştirilen çalışmaların ortak etki büyüklüğünün anlamlı olmadığı, diğer
kademelerde gerçekleştirilen çalışmaların ise anlamlı olduğu belirlenmiştir. Fakat
öğretim kademeleri arası bu farklılığın anlamlı olmadığı, ortak etki büyüklüğü
sonuçlarının deney grubu lehine olduğu bulunmuştur.
 Çalışmaların yayınlandığı yayın türüne göre farklılaşmamaktadır. Tüm yayın
türlerinde yayınlanan çalışmaların ortak etki büyüklükleri anlamlıdır ve sonuçlar
deney grubu lehinedir.
 Çalışmaların gerçekleştirildiği coğrafi bölgelere göre farklılaşmaktadır.
Ortak etki büyüklüğünün en yüksek olduğu coğrafi bölge İç Anadolu’dur. Ortak etki
büyüklüğü sonuçları deney grubu lehinedir.
 Çalışmaların gerçekleştirildiği ders alanına (sayısal–sözel) göre
farklılaşmaktadır. Gerek sayısal alanda gerekse sözel alanda gerçekleştirilen
çalışmaların ortak etki büyüklükleri anlamlıdır. Sözel alanda hesaplanan etki
büyüklüğü daha yüksektir. Ortak etki büyüklüğü sonuçları deney grubu lehinedir.
Sonuç ve Öneriler
Yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin
incelendiği deneysel çalışmaların bir araya getirilerek etki düzeyinin belirlenmesinin
ve araştırma bulgularının sentezlenmesinin amaçlandığı bu araştırmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmalar arasında yüksek düzeyde heterojenite olduğu için etki büyüklüğü
rastgele etkiler modeliyle hesaplanmıştır. Meta-analiz bulguları, yaratıcı drama
yönteminin kullanıldığı öğrenme–öğretme sürecinden geçen öğrenciler lehine
başarı artışını göstermiştir. Ortalama etki büyüklüğü değeri pozitif bulunmuştur. Bu
araştırmada hesaplanan etki büyüklükleri Cohen, Manion, ve Morrison, (2007)
sınıflamasına göre, makul ya da güçlü etki büyüklüğü aralığında bulunmaktadır.
Alanyazında yalnızca, Aydın, Kaşarcı ve Yurt (2012) tarafından dramanın başarıya
etkisinin incelendiği bir meta-analiz çalışması yapıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın
sonucunda, incelenen çalışmaların toplam etki büyüklüğü anlamlı bulunmuştur. Bu
sonuç, her iki araştırmadaki etki büyüklüğü değerlerinin büyük olduğunu
göstermektedir. Bu sonuçlardan hareketle yaratıcı drama yöntemin akademik
başarıyı arttırmada çok etkili olduğu söylenebilir.
Araştırma kapsamına alınan çalışmaların çok büyük bir kısmı, huni grafiğinin
uç ve iç kısmında toplanmış ve ortak etkiye katkısının yüksek olduğu görülmüştür.
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Ancak çalışmalar grafiğin her iki tarafında simetrik dağılmamıştır. Yanlılık gösteren
çalışmalar tespit edilmiştir.
Araştırmada moderatör değişken olarak öğretim kademesi, yayın türü,
coğrafi bölge ve ders alanı belirlenmiştir. Yaratıcı drama ve diğer öğretim
yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme-öğretme sürecinde yer almış öğrencilerin başarı
farklılıkları bu moderatör değişkenler doğrultusunda incelenmiştir. Coğrafi bölge ve
ders alanı moderatör değişkenlerine göre çalışmaların etki büyüklükleri arasında
farklılık bulunurken, öğretim kademesi ve yayın türü değişkenlerine göre farklılık
bulunmamıştır.
Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, yaratıcı drama
yönteminin akademik başarıya etkisinin incelendiği çalışmaların etki büyüklüklerinin
pozitif ve büyük düzeyde olduğu görülmektedir. Coğrafi bölge ve ders alanı
moderatör değişkenlerine göre çalışmaların etki büyüklükleri arasında fark
bulunduğu, öğretim kademesi ile yayın türüne göre fark bulunmadığı söylenebilir.
Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi, son 15 yılda en çok
araştırma yapılan konular arasında yer almaktadır. Ancak bu çalışmaların
bileştirilerek karşılaştırılmasını, çalışmaların etki büyüklerinin belirlenmesini
sağlayacak, kapsamlı meta-analiz çalışmalarının yeterince yapılmadığı ve
araştırmaların genellenemediği belirlenmiştir. Bu nedenle yaratıcı drama
yönteminin akademik başarıya etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için, kapsamlı ve
çok sayıda araştırma yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırma, yaratıcı
drama yönteminin öğrenci başarına etkisinin belirlenmesi için yapılmıştır. Sonraki
çalışmalarda örneğin yaratıcı drama ile tutum, yaratıcı drama ile beceri gibi
ilişkilerin belirlenmesine yönelik meta-analiz çalışmaları yapılabilir. Araştırma
kapsamına, alınan tez ve makalelerin yanına yeni yayınlanan çalışmalar ile basılı
bildiriler de alınarak yeni bir meta-analiz çalışması yapılabilir.
Araştırma sonuçları yaratıcı drama yönteminin akademik başarıyı arttırmada
etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle farklı öğretim programlarında yaratıcı
drama yöntemine yer verilerek öğrencilerin akademik başarılarının artırılması
sağlanabilir. Yaratıcı drama yönteminin etkili olabilmesi için doğru uygulanması
gerekir. Bunun sağlanması amacıyla yaratıcı drama zorunlu bir ders olarak
öğretmen eğitimi programlarına konulabilir. Ayrıca hali hazırda mesleğe devam
eden ama drama yöntemini bilmeyen öğretmelere hizmet içi eğitim programlarında
drama alması teşvik edilebilir.
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