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Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile 
Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi  
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on Students’ Achievement in Primary School  
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Öz: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” 
ünitesinde yer alan “Solunum Sistemi” konusunun öğretiminde dramatizasyon tekniğinin kullanılmasının 
öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu 
yarı deneysel desene göre yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde bir devlet ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 56 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Temelli, Arlı, Biber ve Kurt (2011) 
tarafından geliştirilen ve KR 21 değeri 0.81 olan başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 
deney grubu ile kontrol grubu öğrencileri arasında başarı ve cinsiyet bakımından anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. Ancak deney grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında kız öğrenciler 
lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Aynı zamanda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı 
testinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Dramatizasyon Tekniği, Fen ve Teknoloji, Solunum Sistemi, Akademik başarı  

Abstract: The aim of this study was to examine the effects of teaching with dramatization technique on 
sixth grade students’ academic achievement concerning the “Respiratory System” subject in the “Systems 
in Our Body” unit in “Science and Technology” lessons of 6th grade in primary school. Therefore this 
research is of the pre-test/post-test quasi-experimental design. The research sample consisted of 56 
students from 6th grade of a public primary school in Arnavutköy during the spring term of the academic 
year 2012-2013. An Achievement test with a reliability coefficient of 0.81, developed by Temelli, Arlı, 
Biber and Kurt (2011) was employed as a data collection tool. At the result of statistical analysis, no 
positive and meaningful results were found between the experimental and control groups. However, the 
final test achievement scores of the experimental group showed that there was a significant difference on 
behalf of the female students. Also it was determined that there was a significant difference between the 
pre-test and post-test scores in the experimental group and also in the control group. 
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Giriş  

Zamanın sürekli akması bununla birlikte bir değişim sürecini oluşturur. Yeni teknolojiler, 
buluşlar hep bu değişimin ve daha iyisini gerçekleştirmenin eseridir. Bu duruma ise gözlerimizi 
kapatmamız mümkün değildir. Gelişmeleri geriden takip etmemek için bize düşen görev öncelikle 
değişmelere uyum sağlamaktır. Onun ardından ise çağın gerektirdiği teknolojiyi yakalamak, 
anlamak ve arkasından da yeni teknolojiler üretmek gerekmektedir. Dünyada meydana gelen 
hızlı değişime toplumun ayak uydurabilmesinde en önemli etken eğitimdir. Çünkü eğitim, 
insanların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde 
etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında doğrudan veya dolaylı yardım 
eder (TDK 2004). 2000’li yıllara kadar benimsenmiş olan geleneksel eğitim sisteminde öğrenci 
merkezde yer almıyor, bu nedenle eğitim sürecinde etkin olamıyordu. Bireylere belli kalıplar 
öğretiliyor, ezberletiliyor ve yeni durumlara bu şekilde uyum göstermesi isteniyordu. Bu da 
yaratıcılığın, özgürce düşünmenin ve hareket etmenin, araştırmanın, irdeleyip yorum yapmanın 
önüne geçiyordu. Günümüzde eğitimden beklenen, bireylerin ezbere dayalı bilgilerle donatılma-
ları değil, edindikleri bilgileri kendi yaşamlarına yararlı olacak şekilde uygulayabilmelerinin 
sağlanması, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen, diğer insanlara karşı da sorumlu 
olduğunu hisseden bireyler yetiştirilmesidir (Önder 1999). Sözü edilen özelliklere sahip fen 
okuryazarı bireyler yetişitirilmesi açısından öğrencilerin aktif olduğu öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanılması gerekliliği MEB (2013) tarafından ifade edilmiştir.  

Geleneksel eğitim sistemi daha çok bilişsel alanda gelişimi gerçekleştirirken, çağdaş eğitim 
anlayışı sayesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenmiş; bilişsel alanın yanında 
duyuşsal, psikomotor ve sosyal alanlarda da gelişim göstermeleri sağlanmıştır. Çağdaş eğitim 
sistemiyle birlikte artık merkezde birey bulunduğu için kullanılan öğretim yöntem ve teknikle-
rinde de değişim meydana gelmiştir. Uygulanan bu tekniklerden bir tanesi de dramatizasyon 
tekniğidir. Dramanın derslerde kullanılmasına ilişkin bilgilerde ilk olarak 1911’li yıllarda bir 
köy öğretmeni olan Harriet Finlay-Johnson’ın adı geçmektedir. Bu uygulamalar “öyleymiş gibi 
yapma oyunu” (make believe play) olarak isimlendirilmiştir (San 2002). Türkiye’deki okullarda 
dramatik etkinliklerin ve sahne oyunlarının derslerde gerçek anlamda hayat bulması Cumhuriyet 
devrinden itibaren görülmesine rağmen meşrutiyetten sonra daha çok anlam kazanmaya 
başlamıştır (Çoruh 1950). Günümüzde oyuna koyma, oyunlaştırma veya bir durumu gerçekte 
olduğundan daha heyecan verici ya da kötü göstermek olarak açıklanabilecek olan dramatizas-
yon, daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da bir durumun 
canlandırılması olarak tanımlanmaktadır (Hesapçıoğlu 1997; Dirim 1998; Çakır 2012). Rol 
oynama ise belirlenmiş kurallar çerçevesinde özgür bir şekilde oyun kurma, bu oyunları 
geliştirme çalışmalarının yapıldığı öğretim tekniğidir. Yaratıcılık boyutunda sürece dahil etmesi 
bakımından dramatizasyon tekniğinden ayrılmaktadır (San 2001). Dramatizasyonda bir oyun 
metninin aynısının ya da bir öykünün, masalın hiçbir biçimde akışını değiştirmeden canlandırıl-
ması söz konusudur. Bu canlandırmalarda öykünün ya da metnin seçimi son derece önemlidir. 
Sözgelimi seçilen öykünün çocuklara yönelik olması veya katılımcıların düzeyine uygun 
olması, sahne ve giysilerin öyküde anlatılan gerçek havayı yansıtıcı, karakterlerin ise ilginç 
olmasına özen gösterilmelidir (Adıgüzel 2010). 

Dramatizasyon etkinliklerinde sınıfta bulunan öğrenci duygularını paylaşmayı öğrenir. Aynı 
zamanda kendi duygularını gerçekçi bir şekilde ortaya koyar (Linnell 1982). Dramatizasyon 
uygulamalarında öğrencilere sorunun çözümü ile birlikte onların katılan diğer kişilerin doğasını 
anlama, insan davranışlarını değerlendirme, insan ilişkilerindeki sorunları kavrama fırsatı 
sunulur. Bu yöntemde öğrenciler bir tepki veya ceza ile karşılaşma tehlikesi olmadan kendilerini 
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bir başkasının yerine koyar, onun gibi düşünür, duyar ve davranır (Kavcar 2006). 

Dramatizasyon tekniğinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, uygulamadan önce öğretmen 
tarafından planlanmasına ve plana uygun olarak hareket edilmesine bağlıdır. Uygulama önce-
sinde genel amacın ve konunun belirlenmesi, uygulama sırasında kullanılabilecek araç-
gereçlerin, kaynakların ve materyallerin hazırlanması, uygulamanın yapılacağı gruba nasıl 
oynanacağı konusunda bilgi verilmesi, uygulama sırasında öğrencilerin farklı roller almasının 
sağlanması, uygulama sırasında grubun gözlemlenmesi, gruba yardımcı olunması, uygulamanın 
sonunda tartışma yapılarak uygulamanın değerlendirilmesi gerekmektedir (Paykoç 1987; Dirim 
1998; Ekinözü 2003).  

Dramatizasyon tekniği eğitim öğretim ortamlarında çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
Alanyazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, dramatizasyon yönteminin Hayat Bilgisi 
dersinde kullanılmasının öğrencilerin sosyal duygusal uyumlarına ve akademik başarılarına 
olumlu yönde etkilediği (Bilek 2009) yine dramatizasyon tekniğinin öğrencilerin motivasyo-
nunu yüksek tutacağı, öğrencilerin bilimi anlamlandırması kadar yazma becerilerine de katkıda 
bulunacağını Ediger (2001) tarafından belirtilmiştir. Aynı şekilde Siddall (1999) dramatizasyon 
tekniğinin öğrencilerin sözlü ve sözsüz kendilerini ifade etmelerinde etkili bir yöntem olduğunu 
belirtmiştir. Biegler (1998) hikayelerin anlaşılmasında dramatizasyon tekniğini kullanmış ve 
dramatizasyon tekniğiyle ders işleyen öğrencilerin konuyu daha iyi kavradıklarını belirtmiştir. 
Şengül ve Örnek Tükenmez (2009) dramatizasyon yönteminin, öğrencilerin hem matematik 
başarısı hem de tutum düzeyi üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. San (1990) dramatizas-
yon etkinlikleri ile kişilerin demokratik bir ortamda çeşitli ve değişik ilişkiler kurarak tecrübe 
kazanabileceğini ifade etmiştir. Dorion (2009), soyut kavramların öğretiminde pandomim ve rol 
oynama yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade ederek, bu etkinliklerin öğrencilerin gözlem 
yeteneklerini geliştireceğini, soyut kavramları zorlanmadan, somutlaştırma yaparak 
anlamlandırabileceğini ifade etmiştir. Kahyaoğlu, Yavuzer ve Aydede (2010) ilköğretim 5. sınıf 
Fen Bilgisi dersi “Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu” ünitesinin drama etkinlikleri ile öğretimi-
nin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğunu belirtmiştir.  

Günümüz eğitim yaklaşımının amacına hizmet eden dramatizasyon tekniğindeki 
çalışmalarla çocuğun öğrenme sürecinde etkin durumda olduğu ayrıca kendi yaptığıyla 
öğrenirken bir yandan da duyu organlarını harekete geçirerek olay ya da durumları yaşadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle dramatizasyon tekniğinin öğrencileri özgürce düşünmeye sevk etme, 
çevrelerine karşı duyarlılıklarını arttırma, empati kurma gibi özellikleri ile uygulamalara dayalı 
olan Fen ve Teknoloji dersinin amacına uygun olduğu görülmektedir. Fen ve Teknoloji dersinde 
pek çok konuda dramatizasyon tekniğinin akademik başarıya etkisi ortaya konulmuş ancak 
“Solunum Sistemi” konusunda bu tekniğin etkililiği daha önce test edilmemiştir (Yazkan 2000; 
Oğur & Bağcı-Kılıç 2005). Bu bağlamda diğer çalışmalardan ayrılarak literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülen bu araştırma ile ilköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudu-
muzda Sistemler” ünitesinde yer alan “Solunum Sistemi” konusunun öğretiminde, 
dramatizasyon tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarındaki etkisini 
belirlemek amaçlanmıştır. Bununla birlikte araştırmanın problem cümlesi “İlköğretim altıncı 
sınıf Fen ve Teknoloji dersi ‘Vücudumuzda Sistemler’ ünitesinde yer alan ‘Solunum Sistemi’ 
konusunun öğretiminde dramatizasyon tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin akademik 
başarısı üzerindeki etkisi var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise,  

1. Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney grubu ile öğretmen merkezli geleneksel 
yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön test başarı puan ortalamaları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
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2. Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön test ve son test başarı puanları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Öğretmen merkezli geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test 
başarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4. Deney ve kontrol gruplarının başarı son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark var mıdır? 

5. Kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

6. Deney grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark var mıdır?  

Çalışmanın hipotezleri ise şu şekilde belirtilmiştir: 

Null Hipotezi 1: H01: Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney ve öğretmen merkezli 
geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Null Hipotezi 2: H02: Yaratıcı drama yönteminin uygulandığı deney grubunun ön test ve son 
test başarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Null Hipotezi 3: H03: Öğretmen merkezli geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun 
ön test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Null Hipotezi 4: H04: Deney ve kontrol gruplarının başarı son test puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Null Hipotezi 5: H05: Kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Null Hipotezi 6: H06: Deney grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (μ1 – μ2 = 0). 

Yöntem 

Bu araştırmada ilköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” 
ünitesinde yer alan “Solunum Sistemi” konusunun öğretiminde dramatizasyon tekniğinin 
kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, ön test-
son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Ön test – son test kontrol gruplu 
modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, öteki kontrol 
grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır 
(McMillan & Schumacher 2001; Christensen 2004; Karasar 2005). Araştırma, İstanbul ilinin 
Arnavutköy ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören altı tane 6. sınıf arasından ikisinin 
seçilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma örnekleminde yer alacak iki 6. sınıf da, bu altı 6. 
sınıf arasından rasgele seçilmiştir. Hazır sınıflardan rasgele bir şekilde deney ve kontrol 
gruplarının seçilmesinden dolayı araştırma yarı deneysel modeldir. Deney grubunda dramatizas-
yon tekniği, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli geleneksel öğretim uygulanmıştır. 

Örneklem  

Örneklem grubunu 2012–2013 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde İstanbul ili 
Arnavutköy ilçesindeki bir devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören 56 altıncı sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Örneklem grununun 26’sı kız, 30’u erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  

Uygulama süreci 

Uygulama sürecinde deney ve kontrol gruplarında dersler araştırmacı tarafından işlenmiştir. 
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Kontrol grubu olarak belirlenen 6-A sınıfında “Solunum Sistemi” konusu öğretmen merkezli 
geleneksel yöntemle 4 hafta süreyle işlenmiştir. Deney grubu olarak belirlenen 6-E sınıfında ise 
“Solunum Sistemi” konusu dramatizasyon tekniği ile 4 hafta süreyle işlenmiştir. Kontrol grubu 
olarak atanan 6-A sınıfında derse başlamadan önce öğretmen, derse getirdiği konuyla ilgili 
görsel materyalleri öğrencilere göstererek onların ilgilerini çekmeyi amaçlamıştır. Daha sonra 
konu ders kitabı ile sunulmuş, kitapta geçen sorular öğrenciler tarafından cevaplandırılmıştır. 
Konu kitaptan işlendikten sonra öğretmen, soru cevap tekniğiyle öğrencilerin okuduklarını 
pekiştirmelerine yardımcı olmuştur. Daha sonra dersin başında getirdiği görsel materyalleri 
konuyla ilişkilendirmiştir. Deney grubu olarak atanan 6-E sınıfında ise ders planları öğretmen 
tarafından hazırlanmıştır. Daha önce dramatizasyon tekniğiyle hiç ders işlememiş olan 6-E sınıfı 
öğrencilerine kısaca dersi nasıl işleyecekleri hakkında uygulama sürecinden önce bilgi 
verilmiştir. Bu bilgilendirmenin içeriğinde bir metnin okunacağı, metin içinde geçen 
karakterlerin daha sonra canlandırılacağı, materyal hazırlayacakları ve son olarak yaptıklarıyla 
ilgili değerlendirmeye alınacakları bulunmaktadır. Deney grubunda derse başlamadan önce sınıf 
ortamı etkinliklere uygun hale getirilmiştir. Öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için bazı 
gündelik sorular sorulmuştur. Daha sonra önceden planlanmış metin, öğrencilere bir ya da iki 
kere okunmuş ve kendilerini metinde geçen karakterlerin yerine koymaları, karşılaştıkları 
koşulları da hayal etmeleri istenmiştir. Sonra gönüllü öğrenciler seçilerek karakterlerin 
başlarından geçen olayları canlandırmaları istenmiştir. Öğrencilere canlandırma esnasında 
istedikleri materyali kullanabilecekleri ve ortamı istedikleri gibi değerlendirebilecekleri 
söylenmiştir. Oyun oynandıktan sonra öğrenciler önceden hazırlanmış planda bulunan değerlen-
dirme sorularıyla değerlendirmeye alınmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Temelli, Arlı, Biber ve Kurt’un (2011) geliştirdikleri 
“Solunum Sistemi” konulu akademik başarı testi kullanılmıştır. 25 maddeden oluşan testin KR 
20 değeri Temelli, Arlı, Biber ve Kurt (2011) tarafından 0.81 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada ölçme araçlarından elde edilen verilerin çözümlenmesi SPSS 11 (Statistical 
Package for the Social Sciences) paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz yapabilmek için 
hangi istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanılacağının belirlenmesinde öncelikle verilerin 
normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmış ve bu sebeple verilere Normallik testi uygulan-
mıştır. Test sonunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiş ve non-parametrik 
testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney ve 
öğretmen merkezli geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol gruplarının ön test başarı puan 
ortalamaları arasında; dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney ve öğretmen merkezli 
geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol gruplarının son test başarı puan ortalamaları arasında 
ve deney ve kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesinde Mann-Whitney U testi 
kullanılmıştır. Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön test ve son test başarı 
puanları arasında ve öğretmen merkezli geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön 
test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesinde ise 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.  

Bulgular  

İlköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde yer alan 
“Solunum Sistemi” konusunun öğretiminde dramatizasyon tekniğinin kullanılmasının öğrencile-
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rin akademik başarısı üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada yer alan alt problemler 
sırasında elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. İlk olarak araştırmada, deney ve 
kontrol gruplarında 28’er öğrenci yer aldığından dolayı verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğine bakılmıştır. Bu sebeple verilere Normallik Testi uygulanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları 

 Başarı ön test Başarı son test 

Kolmogorov- Smirnov (Sig) ,003 ,018 

 

Tablo 1’de verilen sonuçlara göre p<,05 olduğu için verilerin normal dağılım göstermediği 
belirlenmiştir (Büyüköztürk 2007). Bu sebeple non-parametrik testlerin kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney ve öğretmen merkezli geleneksel yöntemin 
uygulandığı kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, öğrencilerin ön testten aldıkları puanların 
analizinde Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Deney Ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Solunum Sistemi Ön Testten Aldıkları Puanların 
Mann-Whitney U Testi ile Karşılaştırılması 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Deney 28 31,79 890,00 300 ,130 

Kontrol 28 25,21 706,00   

 

Tablo 2’deki analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin solunum sistemi 
başarı ön testinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık (U=300, p>.05) bulunmamıştır. Bu sonuca dayanarak, uygulama başlamadan önce 
deney ve kontrol gruplarının başarı puanları açısından birbirine denk gruplar olduğu 
söylenebilir. “Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney ve öğretmen merkezli geleneksel 
yöntemin uygulandığı kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur” hipotezi kabul edilmiştir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön test ve son test başarı puanları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası başarı puanlarının 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Deney Grubu Öğrencilerinin Uygulama Öncesi ve Sonrası Başarı Testi Puanlarının Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 7 10,57 74,00 2,18 ,029 
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Pozitif Sıra 17 13,29 226,00   

Eşit 4     

 

Tablo 3’te verilen analiz sonuçları, araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin başarı testin-
den aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göster-
mektedir (z=2,18, p<,05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, 
gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehine olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara 
göre, dramatizasyon tekniğinin öğrencilerin başarılarını geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu 
söylenebilir. Böylece “Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney grubunun ön test ve son test 
başarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur” hipotezi reddedilmiştir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Öğretmen merkezli geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test başarı 
puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
kullanılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası başarı puanlarının 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 
Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Uygulama Öncesi ve Sonrası Başarı Testi Puanlarının Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön 

test 
N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z P 

Negatif Sıra 5 8,80 44,00 2,69 ,007 

Pozitif Sıra 17 12,29 209,00   

Eşit 6     

 

Tablo 4’de verilen analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan kontrol grubu öğrencilerinin 
başarı testinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark 
olduğunu göstermektedir (z=2,69, p<,05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate 
alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehine olduğu görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre, öğretmen merkezli geleneksel yöntemin de öğrencilerin başarılarını 
geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. Böylece “Öğretmen merkezli geleneksel 
yöntemin uygulandığı kontrol grubunun ön test ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir 
fark yoktur” hipotezi reddedilmiştir. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Dramatizasyon tekniğinin uygulandığı deney ve öğretmen merkezli geleneksel yöntemin 
uygulandığı kontrol gruplarının son test başarı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, öğrencilerin son testten aldıkları puanların 
analizinde Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Solunum Sistemi Son Testten Aldıkları Puanların 
Mann-Whitney U Testi İle Karşılaştırılması 

Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Deney 28 31,68 887,00 303,00 ,143 

Kontrol  28 25,32 709,00   

 

Tablo 5’deki analiz sonuçlarına göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı son 
testinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
(U=303, p>,05) bulunmamıştır. Böylece “Deney ve kontrol gruplarının başarı son test puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” hipotezi kabul edilmiştir. 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarının Cinsiyete Göre U Testi Sonuçları 

Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Kız 14 15,61 218,50 82,50 ,48 

Erkek 14 13,39 187,50   

 

Tablo 6’daki analiz sonuçlarına göre, kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları 
arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir 
(U=82,50, p>,05). Böylece “kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında 
cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” hipotezi kabul edilmiştir. 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular; 

Deney grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark var mıdır? alt problemi için, Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Elde 
edilen bulgular Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Deney Grubu Öğrencilerinin Son Test Puanlarının Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi 
Sonuçları 

Grup n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Kız 12 18,42 221,00 49,00 ,029 

Erkek 16 11,56 185,00   

 

Tablo 7’deki analiz sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin başarı son test puanları 
arasında kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (U=49, p<,05). “Deney 
grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyet açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark yoktur” hipotezi reddedilmiştir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler 

İlköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde yer alan 
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“Solunum Sistemi” konusunun öğretiminde, dramatizasyon tekniğinin kullanılmasının 
öğrencilerin akademik başarılarındaki etkisinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar şu şekildedir. 

İlk olarak birinci alt problem için, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı ön 
testinden aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani uygulama yapılmadan önce kontrol ve deney grupları 
başarı puanları açısından birbirine denk kabul edilebilir. 

İkinci alt problem olarak, araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin başarı testinden 
aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuçlar arasındaki farklılık son test puanları lehinedir. Araştırmanın bu sonucuna benzer pek 
çok araştırmaya alanyazında rastlanmaktadır (Ünüvar 2007; Debre 2008; Çam et al. 2009; 
Dorion 2009; Kahyaoğlu et al. 2010; Toy 2015). Dramatizasyon tekniğiyle öğrencinin bilgiye 
ulaşma ve onu kullanmada istekli hale geldiği Koç (2009) tarafından belirtilmiştir. Dramatizasyon 
tekniği ile akademik başarının artmasına paralel olarak San (1990) dramatizasyon ile öğretilen 
bilgilerin ezbere dayalı, kuramsal bilgiler olmadığını, hayatla bağlantılar kuran öznel ve nesnel 
ilişkiler içinde yapılanan bilgiler olduğunu belirtmiştir. Yine aynı şekilde Bilek (2009), 
araştırmasıyla dramatizasyon yönteminin Hayat Bilgisi dersinde kullanılmasının öğrencilerin 
sosyal, duygusal uyumlarını ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ortaya 
koymuştur. Güllü’nün (2009) çalışmasında dramatizasyon tekniği ağırlıklı yöntemin 
uygulandığı deney grubunda, geleneksel yöntemin uygulandığı gruba göre yabancı dil öğrenme 
başarısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Biegler (1998) ise dramatizasyon tekniğiyle 
ders işleyen öğrencilerin konuyu daha iyi kavradıkları sonucuna ulaşılmıştır. Şengül ve Örnek 
Tükenmez (2009), farklı olarak çalışmalarında dramatizasyon tekniğini matematik ders başarısı 
açısından incelemişlerdir ve dramatizasyon tekniğinin, öğrencilerin matematik başarısını 
arttırmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yazkan (2000) ise dramatizasyonun, 
anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırdığını, dinlediğini anlama becerisinin kazandırılmasında 
etkili bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. Dramatizasyon tekniğinin akademik başarıya olumlu 
etkilerinin olduğu sonucuna ulaşan bu çalışmaların yanı sıra Yağmur (2010) ise, dramatizasyon 
tekniğinin akademik başarıya olumlu veya olumsuz katkısının olmadığını belirtmiştir. 
Çoğunlukla dramatizasyon tekniğinin akademik başarıya olumlu etkilerinin olduğu çalışmalarla 
bu çalışma paralellik göstermektedir.  

Üçüncü alt problem olarak, araştırmaya katılan kontrol grubu öğrencilerinin başarı testinden 
aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Sonuçlar arasındaki farklılık son test puanları lehinedir. Her öğrenme yönteminde 
olduğu gibi öğretmen merkezli geleneksel yöntemin de işlem basamakları vardır. Her öğrenme 
basamağında önce ve yeni öğrenilenler arasında yatay ve dikey ilişkiler kurulur. Böylece 
öğrencilerin anlamlı öğrenmesi sağlanır (Kaptan & Korkmaz 1999). Öğrenme sürecinin 
gerçekleştiği bir ortamda böyle bir sonuç olması normal olarak olarak değerlendirilebilir. 
Benzer şekilde Karacil’in (2009) yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına 
etkilerini incelediği çalışmasında paralel sonuçlara rastlanmıştır. Karacil (2009) yöntemi ne 
olursa olsun önemli olan unsurun öğrencilerin konuları anlamlandırabilmesi ve bunu 
değerlendirmeye yansıtması olduğunun altını çizmiştir. 

Dördüncü alt problem olarak, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı son testinden 
aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubunun kontrol grubundan daha başarılı bulunamaması çeşitli 
sebeplere bağlanabilir. Bunlardan biri, dramatizasyon tekniği ile işlenen derslerde gerçekleştirilen 
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etkinliklerin öğrencilerin test çözme becerisine bir katkı sağlamaması olabilir. Yağmur (2010) 
yaratıcı drama ile ilgili yaptığı çalışmasında yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin test çözme 
becerilerini ve başarılarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Bu 
çalışmada da deney grubundaki öğrencilere çalışmanın başında ve sonunda uygulanan çoktan 
seçmeli başarı testini tamamlayıcı olarak öğrencilerin dramatizasyon tekniği uygulamalarında 
edindiği tecrübeleri tam olarak yansıtabilen ölçme değerlendirme aracı kullanılması başarılı bir 
sonuç gösterebilirdi. Ayrıca sınıf mevcudu dramatizasyon tekniğinin etkin kullanımını 
etkileyebilmektedir. Bertiz’in (2005) de belirttiği üzere sınıflardaki öğrenci sayıları önemli bir 
sorundur. Kalabalık sınıflarda öğrenme sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu tür 
sınıflarda öğrencilerin kontrolü zorlaşabilmekte ve öğrencinin bireysel ihtiyaçları çoğunlukla 
ikinci planda kalabilmektedir. Koç’a (2009) göre, bir grup öğrencinin, diğerlerinin karşısında bir 
olayı, duyguyu, kavramı ya da konuyu sözlü ya da sözsüz olarak canlandırmasına dayanan 
dramatizasyonun, sınıftaki öğrencilerin büyük bir kısmının pasif durumda bıraktığını ifade 
etmiştir. Gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin dışında kalan büyük çoğunluk için kendi 
yaşantıları yoluyla öğrenmeden söz edilemeyeceğini belirtmiştir. Çünkü izleyici konumundaki 
öğrenciler tüm duyu organlarını kullanmazlar ve izlediklerini beyinlerinde anlamlandırmaya 
çalışarak öğrenmelerini oluştururlar. Bu sebeple dramatizasyon tekniğinin akademik başarıya 
büyük oranda olumlu etki oluşturamayacağı söylenebilir.  

Son olarak kontrol grubu öğrencilerinin başarı son test puanları arasında cinsiyete göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yokken; deney grubu öğrencilerinin başarı son test 
puanları arasında kız öğrencilerinin lehine bir fark olduğu görülmüştür. 11-12 yaşlarındaki bu 
çocuklar gelişim dönemleri bakımından soyut işlemler dönemine adım atmaktadır. (Yalçın & 
Karakaş 2008). Soyut işlemler döneminde kız çocukları erkek çocuklara göre daha çabuk el 
becerileri kazanırlar. Aynı şekilde, Becker ve Hedges (1984) de araştırmalarında kızların 
genellikle sözel etkinliklerde erkeklerden daha yüksek puanlar aldıklarını ifade etmiştir. 
Dramatizasyon tekniği uygulamalarımızda söz ve el becerileri gerektiren basamaklara yer 
verilmiş olmasından dolayı deney grubunda kız öğrenciler lehine bir farklılık meydana gelmiş 
olabilir. Alan yazın incelendiğinde bu çalışmadan farklı olarak, Oğur ve Bağcı Kılıç’ın (2005) 
çalışmasında cinsiyet bakımından son-testlerdeki başarı puanları arasında anlamlı bir fark 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak Yazkan’ın (2000) çalışmasında, dramatizasyonun, anlamayı 
ve hatırlamayı kolaylaştırdığı, dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasında okuma 
yöntemine göre daha etkili olduğu, kız öğrencilerin korkma, heyecanlanma ve sevinç gibi 
duygusal yaşantıların olduğu metinleri erkek öğrencilere göre daha iyi anladığı sonuçlarına 
varılmıştır. Aynı şekilde Soytürk’ün (2012) de çalışmasında kızların erkeklere göre 
örüntüleşmiş hareket becerileri puanları daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 
çalışmalar bu çalışmanın sonucuyla paralellik göstermektedir. Araştırmanın sonuçları ışığında 
aşağıda yer alan öneriler sunulmuştur. 

1. Bu araştırma “Solunum Sistemi” konusu ile sınırlandırılmıştır. Diğer Fen Bilimleri 
konularında da dramatizasyon tekniğinin akademik başarıya etkisi incelenebilir. 

2. Öğrencilere uygulanan ön test ve son testler, öğrencilerin dramatizasyon tekniği etkinlikleri 
sırasındaki kazanımlarını ölçmede yeterli olmayabilir. Bu nedenle, ön test ve son test 
uygulaması yerine yine başta ve sonda olmak üzere etkinlik değerlendirmesi (alternatif 
ölçme ve değerlendirme) yapılabilir. 

3. Kontrol ve deney gruplarının son test sonuçları görüldükten sonra dramatizasyon tekniğinin 
öğrenciler üzerindeki etkisini kanıtlamak için kalıcılık testi gerçekleştirilebilir. 
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