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SANAT EOiTiMi. YARATıCılıK ETKiLEŞiMi

Neriman ARAL *

ÖZET: Araştırma sanat eğitimi alan ve almayan ergenle-

rin yaratıcılık boyutlarında sanat eğitimi alıp almamasının,

cinsiyetin, devam ettikleri sınıfın ve sanat eğitimi dalları-

nın etkilerinin olup olmadığının incelenmesi amacıyla ya-

pılmıştır. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Ankara Dev-

Jet Konservatuarı'na devam eden 80, Özel Arı Kolejine de-

vam eden III ergen olmak üzere toplam 191 ergen dahil

edilmiştir. Araştırma verileri "Torrance Yaratıcı Düşünme

Testi" ve "Genel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. Toplanan

verilerin analizi "Varyans Analizi" ve Duncan Testi" ile
yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sanat eğitimi alıp al-

mamanın, sınıfın, sınıf-sanat eğitimi etkileşiminin ve uğra-

şılan sanat dalının yaratıcılık boyutlarında anlamlı bir fark-

lılığa neden olduğu (P<O.OI) cinsiyetin ise yaratıcılık bo-

yutlarında önemli bir farklılık yaratmadığı (P>0.05) bulun-

muştur. Araştırmada, bulgulara ilişkin yorumlar yapılarak

önerilerde bulunulmuştur.

ANAHT AR SÖZCÜKLER: Yaraııcılık, Sanal eğiıimi

ABSTRACT: The research was carried out to determine

the effects of variables such as arts education, sex, grade

and art education branch on creativity dimensions of the

adolescents getting or not getting art education. Research

samplc was totally 191 adolescents, 80 of which attending

University of Hacettepe Ankara State Conservatory and

i II of which attending Private Arı High SchooL. "Torran-

ce Creative Thinking Test" and "General Information

Form" were used as data collection instruments. The data

collected were analysed by "Analysis of Variance" and

"Duncan Test". As a result of the research, it has been de-

termined that getting or not getting art education, grade,

art educatian grade interaction and art educatian branch

caused a significant difference on the creativity dimensi-

ons (P<O.oı), sex was not (P>O.05). In the study, interpre-

tations concerning the findings and suggestions were pre-

sentcd.
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1. GiRiş

Çağdaş eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile bir-
likte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri ge-
liştirmeyi, bireyde var olan yaratıcılık yeteneğini
açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı ve üretici

kişiler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, ge-
rekse düşünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni
ürünler ortaya çıkaran toplumlara ulaşmayı amaç
edinmektedir. Bu baktmdan sanat eğitimi çağdaş

eğitim kavramı ve uygulamaları içinde önemli bir
yer tutmaktadır. Sanatın amacı meydana gelen
ürünlerin dış görünüşünü tanımlamak değil, onla-
rın içeriğindeki anlamı ortaya çıkarmaktır. Sanatın

olduğu yerde girişimcilik ve bağımsızlık duygula-
rı bulunmaktadır. Sanatın hedefi basmakalıp olanı

devam ettirmekten çok onları bozmaktır [1, 2].

Güzel sanatlara ilişkin etkinlikler bütünü olan
sanat eğitimi, duygu ve zevk eğitimine, güzel bi-
çimlere duyarlık kazanmaya ve her türlü anlatım
biçiminde estetik yaşantılar yaratmaya yöneliktir.
Sanat eğitimi yalnızca sanatı meslek edinmek için
özel yeteneği olanlara yönelik olmayıp, okul önce-
sinden başlayarak yaşam boyunca çeşitli aşama ve
basamaklarda sürdürülecek bir eğitsel süreç olarak
görülmelidir. Yeni, özgün ve çağdaş düşünceler
üretmeyi öngören sanat eğitiminin en öneml i
amaçlarından birisi bireylerin yaratıcılık yetenek-
lerini geliştirmektir [1,4,5].

Toplumsal alanlarda ve tüm meslekIerde
olumlu gelişmeler için ön şart olan yaratıcılık İn-
sanın yaşamının her döneminde bulunabilen bir
yetenektir. Doğuştan gelen yaratıcılık her bireyde
bulunmakta ancak yaratıcılığın sürekliliği, gelişi-
mi, derecesi ve ortaya çıktşı bireyden bireye fark-
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lılık gösterebilmektedir. Bireyin içinden gelen

kendiliğinden beliren orijinal tepkilere bağlı olan
yaratcılık esneklik, duyarlılık, orijinallik ve akıcı-
lık gibi özellikleri içermektedir. Esneklik, çok

yönlü düşünme, duyarlılık, çevreye insanlara, kar-
şılaşılan yeni durumlara karşı uyanık ve ilgili ol-

ma, akıcılık, rahat, çabuk ve bağımsızca düşüne-

bilme ve hareket edebilme, orijinallik, farklı ve
değişik sonuçlara varabilme olarak tanımlanmak-
tadır [6-9].

Çocuklar çeşitli etkinliklerde ve özellikle de
sanatla ilgili çalışmalarda yaratıcılıklarını sergile-
yebilirler. Yaratıcı olabilmek için her şeyden önce
bireyin kendine güven duyması, bağımsızca düşü-
nebilmesi, kimi zaman alışılmış kalıpların ve ku-
ralların dışına çıkabilmesi ve yeteneklerini sonuna
kadar kullanabileceği ortam ve özgürlüğe sahip
olması gerekmektedir. Kendine güven, kendini

bulma ve yaratabilme, elinde bulunanlardan
amaçladığı yönde başka bir şey üretebilme, olay-

lar karşısında pratik çözüm yolları bulabilme yete-

neği sanat eğitimi ile kazandırılabilir. Sanat eğiti-
minde bilimsel veri ve olgulardan yararlanıldığı
gibi sanat dışı eğitimde de sanatsal veri ve olgu-

lardan geniş olarak yararlanılabilir. Çağdaş insa-
nın uğraşı ne olursa olsun birey, kültürel düzeyde

sanat aracılığı ile toplum içinde duygusal açıdan
rahatlama fırsatı bulabilir [3, i O, ll, 12].

Konservatuvara devam eden ergenlerin aldık-
ları sanat eğitiminden dolayı yaratıcılık düzeyleri-

nİn yüksek olabileceği düşüncesinden hareketle
böyle bir araştırma planlanmıştır. Bu araştırmada,

konservatuara devam eden ergenlerle herhangi bir
sanat dalı ile uğraşmayan ergenlerin yaratıcılık
düzeylerinde sanat eğitimi alıp almamanın, cinsi-
yetin, devam ettikleri sınıfın ve sanatla uğraşma
dallarının farklılığa neden olup olmadığının ince-

lenmesi ve sanat eğitimine dikkatin çekilmesi
amaçlanmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı lise düzeyine de-
vam eden ergenlerle karşılaştırma grubu olarak
sosyo-kültürel düzeyin benzer olması nedeniyle
Özel Arı Kolejinin lise düzeyine devam eden her-
hangi bir sanat dalı ile uğraşmayan ergenler oluş-
turmuştur. Araştırmanın örneklemi, konservatuva-
rın lise düzeyine devam eden 80 ergenin tamamı

ile kolejin lise düzeyine devam eden basit tesadüfi
örneklem yöntemi ile belirlenen 111 ergen olmak
üzere toplam 191 ergenden oluşmaktadır.

Araştırmada ergenlerin yaratıcılıklarını re-
simleme yoluyla daha kolay ifade edebileceği dü-
şünülerek yaratıcılığı ölçmek amacıyla "Torrance
Yaratıcı Düşünme Testi'nin Şekil Formu A", kul-
lanılmıştır [13]. Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
anaokulu seviyesinden üniversite düzeyine kadar
uygulanabilmektedir. Resim oluşturma, resim ta-
mamlama ve paralel çizgilerden oluşan test akıcı-
lık, esneklik, orijinallik ve detaylara girme yaratı-
cılık boyutlarını ölçmektedir. Testin uygulanması
yaklaşık kırkbeş-elli dakika sürmektedir [ı 4, 15].

Ergenler hakkındaki bilgiler ise "Genel Bilgi For-
mu" ile toplanmıştır.

Konservatuvara devam eden ve etmeyen er-
genlerin yaratıcılık düzeylerinin cinsiyete, devam
ettiği sınıfa ve eğitim aldıkları sanat dalına göre
değişip değişmediğinin belirlenmesi için "Tek
Yönlü ve Çift Yönlü Varyans Analizi", farklılı-
ğın hangi gruptan kaynaklandığının saptanabilme-
si için "Duncan Testi"' yapılmıştır [16].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde araştırmaya dahil edilen ergenle-
rin sanat eğitimi alıp almamalarına, cinsiyetierine,
devam ettikleri sınıflara ve ergenlerin aldıkları sa-
nat eğitiminin dallarına göre yaratıcılık boyutları-

na ait bulgular ve yorumlar sunulmuştur.



48 28 .83:t 1.27 21.85:t0.80 36.96:t 1.94 112.37:t4.75
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Tablo ı. Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin CinsiyetIerine Göre Yaratıcılık Boyutlarına
Ait Ortalamalar, Standart Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçları

SANAT EGİTİMİ

VE

CİNSİYETİ N Akıcılık Esneklik Orijinallik DeL. Girme

ALAN
Kız

Erkek

ALMAYAN
Kız

Erkek

GENEL
Kız

Erkek

VARYANS ANALİzİ
SONUÇLARI

Sanat Eğitimi Alma (SEA)
Cinsiyet

SEA X Cinsiyet

Y ARA nCILIK BOYUTLARI

**
p

< 0.01

Tablo 1'de görüldüğü gibi sanat eğitimi alan
ergenlerin yaratıcılık boyutlarından aldıkları puan
ortalamaları, karşılaştırma grubundaki ergenlerin

ortalamalarından daha yüksektir. Araştırmaya

dahil edilen tüm ergenlerden erkeklerin, yaratıcılı-
ğın akıcılık (26.95:t0.87), orijinallik (34.32:tL.54)
boyutlarından kızlardan daha yüksek puan aldık-
ları, kızların ise esneklik (20.40:t0.45) ve detayla-

ra girme (96.9l:t3.11) yaratıcılık boyutlarından

erkeklere göre daha yüksek puan ortalamalarına
sahip olduğu görülmektedir. Yapılan varyans ana-

lizi sonucunda yaratıcılık boyutlarında sanat eğiti-
mi alıp almamanın istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılığa (P<O.Ol) neden olduğu saptanırken cin-

siyetin yaratıcılık boyutları üzerinde herhangi bir
farklılığa yol açmadığı (P>0.05) bulunmuştur.

Yaratıcı bir birey çevresini ve dünyasını çok

yönlü, etkileşimler içinde görüp algılayabilir.

Çevresini doğru olarak algılayabilen, gördüklerin-

den yaşadıklarından anlam çıkarabilen bir kişi ça-
ğın yaşam gerçeklerini daha kolay değerlen-

direbilir.

Kişinin tasarlayabilme ve yaratabilme yete-

neğinin geliştirilmesi yaşamda çok önemli rol oy-
namaktadır. Çağdaş düşünceler üretebilmeyi ön-
gören sanat eğitimini alan bireylerin olay ve olgu-
ları çok yönlü düşünerek algılayabildikleri ve yo-

rumiayabildikleri, çağdaş gelişmeye yatkın, hoş-
görülü, yaratıcı ve dinamik bir kişiliğe sahip ola-
bildikleri ileri sürülmektedir [3, 4, 17]. Yapılan
bir çalışmada da yaratıcı sanat eğitiminin sözel ve
şekilsel yaratıcı düşünceyi ve okuma başarısını
olumlu yönde etkilediği, ayrıca ergenlerin yete-
neklerini keşfetmeleri açısından bu eğitimin çok
yararlı olduğu vurgulanmaktadır [18].

Yaratıcılık düzey lerinin cinsiyete göre farklı

olmadığı Tablo 1'de görülmektedir. Çocuklar ge-

nellikle yaratılarında ve yaptıkları ürünlerde cin-



SANA T EGİTİMİ Y ARA nCILIK BOYUTLARI
VE

SINIF N Akıcıhk Esneklik Orij inaıı i k Del. Girme

ALAN
LiSE i 23 23.48f 1.25 B 18.61fO.93 B 30.74:t2.51 B 96.17:t6.06 B
LiSE II 30 36.30:t1.16 A 25.60fO.80 A 48.33:t2.66 A 134.57:t7.10 A
LiSE III 27 25 .48:t 1.19 B 19.22:t0.88 B 33.19:tl.93 B 97.33f5.63 B

ALMAYAN
LiSE i 50 23.38:t1.03 B 17.94fO.64 B 29.02:t1.31 A 76.78f3.59 A
LiSE II 33 27.09 f1.15 A 20.58:t0.63 A 32.42:t 1.95 A 83.21:t4.71 A
LiSE III 28 26.43:t 1.04 AB 19.14:t0.64 AB 29.39:tl.98 A 77.43:t5.53 A

GENEL

LİsEI 73 23.41:t0.81 C 18. i 5:t0.53 B 29 .56:t i. ]9 B 82.89:t3.27 B
LİsE II 63 31.48 :t] .00 A 22.97 :t 0.59 A 40.00:t1.90 A 107.67:t28 A
LiSE III 55 25.96:t0.78 B 19.18:t0.53 B 31.25 :t 1.40 B 87 .20:t4. ]4 B

V AR Y ANS ANALİzİ F F F F
SONUÇLARI

Sanat Eğitimi Alma (SEA) 8.29** 9.43** 18.37** 46.68**
Sınıf 26.66** 23.03** ]6.13** 11.27**

SEA X Sınıf 11.29** 6.29** 7.30** 5.86**
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sel özelliklerini yansıtmakta ve cinsiyetlerine uy-

gun çizgiler, şekiller ortaya koymaktadır. Ancak

bu ürünlerin ve yaratıların değer açısından farklı

Neriman Aral [ 1. of
Ed. 15

olmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda

da yaratıcılığın cinsiyete göre farklı olmadığı ileri

sürülmektedir [19-21].

Tablo 2. Sanat Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Devam Ettikleri Sınıflara Göre Yaratıcılık Boyutlarına Ait

Ortalamalar, Standart Hatalar, Varyans Analizi ve Duncan Testi Sonuçları

Tablo 2 incelendiğinde lise bir, iki ve üçüncü
sınıfa devam eden ve sanat eğitimi alan ergenlerin
yaratıcılık boyutlarından aldıkları puanların sanat

eğiıimi almayan ergenlerin puanlarından yüksek

olduğu görülmektedir. Araştırmaya dahil edilen
lüm ergenlerin yaratıcılık boyutlarına ait puanlar
devam ettikleri sınıflara göre incelendiğinde lise
ikinci sınıfa devam eden ergenlerin yaratıcılığın
dört boyutundan da (akıcılık: 31.48:tl.OO, esnek-
lik: 22.97:tO.59, orijinallik: 40.00:t1.90, detaylara
girme: L07.67:t5.28) lise bir ve ikinci sınıfa de-
vam eden ergenlerden daha yüksek puan aldıkları
belirlenirken birinci sınıfa devam eden ergenlerin
yaralıcılık boyutlarına ait puanlarının üçüncü sı-

nıfta olan ergenlerin puanlarına oranla daha düşük

olduğu da görülmektedir.

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sa-

nat eğitimi alıp almamanın, sınıf düzeyinin ve sa-

nat eğitimi alma sınıf düzeyi interaksiyonunun ya-
ratıcılık boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden

olduğu belirlenmiştir (P<O.Ol). Farklılığın hangi
gruptan kaynaklandığını belirleyebilmek ama-
cıyla yapılan Duncan Testi sonucunda lise ikinci
sınıfa devam eden ergenlerin puan ortalamalarının

farklılığa neden olduğu bulunmuştur.

Lise döneminde olan ergenlerin kendilerini

anlatma gücüne olan güvenleri sık sık sarsıl-
makta, imgelem güçleri eskisi kadar etkili olma-
maktadır. Bu durum özellikle ergenlik sorunları-
nın yoğun yaşandığı ve yeni bir ortama uyum sağ-

lanmaya çalışıldığı lise birinci sınıfta kendini gös-



EGİTİM ALDıKLARı Y ARA nCILIK BOYUTLARI

SANA T DALı N Akıcılık Esneklik Orij inall ik DeL. Girme

Müzik 54 30.56:t1.23 A 22.04:tO.82 A 39.57:t2.07 A 112.20:t5.72 A

Bale 26 25 .65:t 1.12 B 20.19:tO.76 AB 35.23:t2.61 A i 08.38:t5.22 A

Sanat Eğitimi Almayanlar iii 25.25:tO.65 B 19.03:tO.39 B 30.13:tO.97 B 78.86:t2.55 B

VARYANS ANALİzİ F F F F

SONUÇLARI

Eğitim Aldıkları
Sanat Dalı 9.65** 7.41** 11.16** 23.79**
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terebilmektedir. Yaklaşık onbeş-onaltı yaşlarında
yaratıcılık sanatsal yaratma şeklini almaktadır
[22, 23]. B u nedenle yaratıcılığın yaşla birlikte

artma gösterebileceği söylenebilir. Buna paralel
olarak dokuz ve ondört yaşlarında olan çocukların
yaratıcılık düzeylerinin incelendiği bir çalışmada

da büyük çocukların yaratıcılık puanlarının daha
yüksek olduğu aradaki farkın da istatistiksel açı-
dan önemli olduğu saptanmıştır [24].

Araştırmaya dahil edilen lise üçüncü sınıfa

devam eden ergenlerin yaratıcılık puanlarının

lise ikinci sınıfa devam eden ergenlerin puanla-
rından daha düşük, birinci sınıfa devam eden er-

genlerin puanlarından daha yüksek olduğu Tablo

2'de görülmektedir. Lise son sınıfta okuyan ergen-
lerin üniversite sınavına hazırlanıyor olmaları ne-
deniyle yaratıcılık boyutlarından daha düşük puan
aldıkları söylenebilir. Üniversite sınavına hazır-

lanma ve bu sınavda başarılı olabilme kaygısını
yaşayan ergenlerin stresli olduğu, stres ve sıkıntı-
nın ise yaratıcılığı engellediği ve kişinin yaratma

gücünü sınırladığı bilinmektedir [ll].

Tablo 3. Araştırmaya Dahil Edilen Ergenlerin Eğitim Aldıkları Sanat Dallarına Göre Yaratıcılık Boyutlarına
Ait Ortalamalar, Standart Hatalar, Varyans Analizi ve Duncan Testi Sonuçları

**P<o.oı

Tablo 3'te görüldüğü gibi araştırmaya dahil
edilen sanat eğitimi alan ergenlerin müzik ve bale
sanat dallarıyla uğraştıkları tespit edilmiştir. Mü-
zik eğitimi alan ergenlerin yaratıcılık boyutların-
dan aldıkları puan ortalamalarının (akıcılık:
30.56::t 1.23, esneklik: 22.04::tO.82, orijinallik:
39.57::t2.07, detaylara girme: 112.20::tS.n) bale
eğitimi alan ve hiçbir sanat dalıyla uğraşmayan er-
genlerin puan ortalamalarına göre daha yüksek ol-

duğu saptanmıştır. Yapılan varyans analizi sonu-
cunda yaratıcılık boyutlarında sanat dallarının is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa (P<O.OI)
neden olduğu bulunmuştur.

Tablo 3'teki bulgular incelendiğinde sanat
eğitimi dallarının her ikisinde de yaratıcılık boyut-
larına ait puan ortalamalarının sanat eğitimi alma-
yan ergenlerin puanlarından, müzik eğitimi alan

ergenlerin yaratıcılık puanlarının da bale eğitimi
alan ergenlerin puanlarından yüksek olduğu görül-
mektedir.

Sanat tüm sanatçıların bildiği özelliklerin
yeniden tekrarlanması değil, yapısal ve dinamik
özelliklerin dengede olması ve görsel mantığın ku-
rallarına uymasıdır. Sanat dallarından olan bale ve
dansın zengin bir duygusal tecrübe kazandırdığı
bilinmekle birlikte bale eğitiminde belirli hareket-
lerin tekrarlanması zorunluluğunun ve belirli bir
takım sınırlılıkların olmasının yaratıcılığı engelle-

diği söylenebilir. Stilize dans formlarından olan
bale eğitiminin özellikle okulöncesi dönemdeki
çocuklar için uygun olmadığı vurgulanmaktadır.
Bunlara rağmen hiç sanat eğitimi almamaktansa
sanatın hangi dalında olursa olsun eğitim almak
yaratıcılığın desteklenmesi açısından oldukça ya-
rarlı olmaktadır [25, 26].
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4. SONUÇ VE ÖNERiLER

Araştırmaya dahil edilen sanat eğitimi alan
ergenlerin yaratıcılık boyutlarından aldıkları puan
ortalamalarının sanat eğitim almayan ergenlerin
puanlarından anlamı bir şekilde yüksek olduğu,
yaratıcılık boyutlarının cinsiyete göre farklı olma-
dığı, lise ikinci sınıfa devam eden ergenlerin puan

ortalamalarının diğer sınıflara devam eden ergen-
lerin puan ortalamalarından önemli derecede yük-
sek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmaya dahil
edilen ergenlerin yaratıcılık boyutlarından aldıkla-
rı puan ortalamalarının sanat dallarına göre fark

yarattığı özellikle müzik eğitimi alan ergenlerin

bale eğitimi alanlarla sanat eğitimi almayan er-
genlerin puan ortalamalarından yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Yine de en düşük puanı sanat eğitimi
almayan ergenlerin aldığı belirlenmiştir.

Sanat eğitimi bireylerin kişilik gelişimlerini,
davranışlarını, dikkatlerini yoğunlaştırmalarını ve
gözlem yeteneklerini olumlu yönde etkilemekte-
dir. Bunların dışında sanat eğitimi yaşamı algıla-
ma, yorumlama, yaratıcılık, düşünme sistemlerini
geliştirme, iletişim becerilerini artırmada da etkili
olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bireylerin ya-
ratıcılıklarının geliştirilmesi için okulöncesi dö-

nemden başlayarak yaşamın her döneminde sanat
eğitiminin verilmesinin yararlı olacağı düşünül-
mektedir.

Yaratıcılık sadece sanatçılara özgü bir yete-

nek değildir. Doğuştan gelen bir yetenek olan ya-
ratıcılığın gelişmesi ve ilerlemesi için uygun or-

tam ve çevre koşullarının sağlanması gerekmekte-
dir. Yaratıcı bir ortam kısıtlayıcı, otoriter ve aşırı
derecede yapılandırılmış olmamalıdır. Yaratıcılı-
ğın açığa çıkarılmasında önemli role sahip olan

öğretmen kendine güvenen, bilgili, doğal, içten ve
coşku dolu olmalıdır. Çocukların yaratıcı ve üreti-
ci olmaları için ilk şart onların serbest olmaları ve
ellerindeki araçları çekinmeden ve korkmadan
kullanabilmeleridir. Bu da sanat eğitimiyle sağla-
nabilir.

Anne-baba ve eğitimcilerin yaratıcılık, yara-
tıcı düşünme, sanat eğitimi ve bunların yararları

Neriman Aral [ 1. of
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konusunda bilgilendirilmesi, eğitimin her kade-
mesinde sanat eğitimine önem verilmesi, çocukla-
rın ezbercilikten kurtarılması, çocukların ilgi ve

yeteneklerine uygun programların hazırlanması,
anne-baba ve eğitimcilerin işbirliği içinde çalış-
ması önerilebilir.
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