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Öz: Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki
ilişkinin incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan iki devlet ve
bir vakıf üniversitesinin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1. ve 4. Sınıf toplam 215
okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi
Formu”, “Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve “Hoşgörü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin yüksek olduğu,
yaratıcılık düzeyleri ile hoşgörü düzeyleri arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki (p=.000,
r=.77) olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri cinsiyet ve sınıf
düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken (p>.05), yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri
yaratıcılık dersi alan öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık (p<.05) göstermektedir.
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Abstract: The aim of this study is to examine the relationship between the levels of creativity and
tolerance of preschool teacher candidates. A relational survey model was used for quantitative research
methods. The study group consisted of 215 preschool teacher candidates in the 1st and 4th classes of
the preschool education departments of two state and one foundation university in Istanbul province
during the 2018–2019 academic year. The study determined that preschool teacher candidates had high
levels of both creativity and tolerance, and that there was a positive and significant relationship between
creativity levels and tolerance levels (p = .000, r = .77). While the levels of creativity and tolerance of
teacher candidates did not show a significant difference according to gender and grade-level variables
(p > .05), creativity and tolerance levels showed a significant difference (p < .05) in favor of teacher
candidates who had taken a creativity course.
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SUMMARY
Introduction
According to Runco (2007), the world is undergoing a serious cultural evolution. Creativity becomes more
important in the face of rapid changes. Creativity is also important for the advancement of science and
technology and is critical for the development of society (Robinson, 2001). Torrance (1981) stated that
creative teachers make a difference in their societies. Being sensitive to events in the outside world, being
open to communication and criticism, exhibiting independent behavior, and possessing problem-solving
skills are among the characteristics of creative people (Üstündağ, 2005). In addition to these features,
teachers are expected to be able to evaluate the events around them from different perspectives, and be
tolerant and respectful of different ideas (Sternberg and Grigorenko, 2004).
Tolerance is the acceptance of people, life, and the environment in their natural states (Aslan, 2001); it is
characterized by an open-minded attitude and respect for uncertainties, individuals' ethnic, social
backgrounds, and the lifestyle they choose (Florida 2003; Hotaman, 2012). In short, tolerance is one of the
values that are important for children in educational institutions, so it is important for teachers to sustain
the tolerance approach in educational environments (Büyükkaragöz and Kesici, 1996; Kesici, 1996; Kılıç,
2006; Yetim and Göktaş, 2004; Üste, 2007).
By virtue of their training, teacher candidates are expected to acquire their characteristics for qualification
in all aspects and model behavior that is suitable for their profession. It is important to offer an educational
program that takes into consideration the individual needs of children, adopts modern educational
approaches, are operates in awareness of the reality that every child is raised in a different culture and
environment, and whose teachers are creative individuals with an understanding of tolerance (Boyacı and
Ersever, 2017; Çoban, Karaman and Doğan, 2010; Yeşilkayalı and Yıldız Demirtaş, 2013).
In the light of the literature and considering how it will contribute to the field, the main purpose of this
study was determined as an investigation of the relationship between tolerance and creative personality levels
of preschool teacher candidates, who are the teachers of the future. For this purpose, the tolerance and
creative personality levels of teacher candidates and the differentiation of the candidates' tolerance and
creativity levels according to their demographic characteristics will be examined (gender, grade level and the
completion of a creativity course).
Method
This study was designed using a relational survey model. Data collection tools used in the research are:
“Personal Information Form,” “Tolerance Scale,” and “Creative Personality Traits Scale. The study sample
consisted of 215 preschool teacher candidates from the 1st and 4th grades of the preschool education
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departments of two state and one foundation universities in Istanbul province, during 2018–2019 academic
year.
Results
The study determined that preschool teacher candidates had high levels of creativity and tolerance, and that
there was a positive and significant relationship between creativity levels and tolerance levels (p = .000, r =
.77). While the levels of creativity and tolerance of teacher candidates did not show a significant difference
according to gender and grade level variables (p > .05), creativity and tolerance levels showed a significant
difference (p < .05) in favor of teacher candidates who had taken a creativity course.
Conclusion and Discussion
In this study, it was observed that the level of tolerance and creativity of the teacher candidates comprising
the sample were high. There are many studies indicating that preschool teacher candidates have high levels
of creativity (Çetingöz, 2002; Ekinci and Kaya, 2016; Görgen and Karaçelik, 2009; Temizkalp, 2010; Toyran,
2015; Zeytun, 2010). This result is a positive finding for future teachers.
A positive and significant relationship was found between tolerance and creativity levels of preschool teacher
candidates. Many researchers have reported the positive relationship between individuals’ tolerance levels
and creativity as a result of their studies (Barron and Harrington, 1981; Kornilova and Kornilov 2010;
Stoycheva, 2009; Stoycheva, 2008; Tegano, 1990; Zenasni, Besancon and Lubart, 2008). In contrast,
Merrotsy (2013) examined the research conducted on this subject and stated that this relationship is not
very strong and should be studied more (especially in the field of education).
It was revealed that the level of tolerance and creativity of preschool teacher candidates did not differ
according to their gender variables. Some researchers also found that the level of creativity of preschool
teacher candidates did not differ according to gender (İşleyen and Küçük, 2013; Temizkalp, 2010; Topoğlu,
2015; Zeytun, 2010). Büyükkaragöz and Kesici (1996) found a significant difference in tolerance among
elementary-school teachers, in favor of female teachers. In the literature, there are findings that women are
perceived as more tolerant than men due to their social and gender roles (Babaoğlan, 2016; Yetim, 2002).
It was revealed that the level of tolerance and creativity of preschool teacher candidates did not differ
according to their grade levels. This finding overlaps with some other research findings (Topoğlu, 2015) but
not others (Çetingöz, 2002; Görgen and Karaçelik, 2009; Zeytun, 2010). This result may be related to
whether or not the teacher candidates developed these personal traits rather than grade level. Among the
preschool teacher candidates who participated in the research, the level of tolerance and creativity of those
who took the creativity course was found to be higher than those who did not take the course, which can
be explained as a positive effect of the courses taken on teacher candidates.
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As a result of this research, some suggestions can be submitted to researchers and practitioners. For
example, higher education institutions that train teachers can enrich their programs, particularly to increase
the teacher candidates’ awareness of about tolerance and creativity, and to improve them in these aspects.
New studies can be conducted with different sample groups using qualitative research methods.
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GİRİŞ
Değişen dünya ile birlikte geleneksel değerler yerini güncel evrensel değerlere bıraktı. Bunlar;
özgürlük, adalet, uzlaşma, barış, bilgi, yaratıcılık ve hoşgörüdür (Altunay ve Yalçınkaya, 2011).
Runco’ya (2007) göre, dünya aslında ciddi bir kültürel evrim geçirmektedir. Bu nedenle hızlı
değişimler karşısında yaratıcılık daha da önem kazanmaktadır. Yaratıcılık bilim ve teknolojinin
gelişimi için önemli olup, toplumun gelişimi için de kritik bir öneme sahiptir (Robinson, 2001).
Mumford, Medeiros ve Partlow’a (2012) göre kısmen çözülmüş veya hiç çözülmemiş problemler
için yaratıcılık son derece gerekli bir unsurdur ve ancak yaratıcı düşünen insanlar dünyadaki hızlı
değişimlere ayak uydurabilirler. Beghetto (2007) yaratıcılığın 21. yüzyıl için anahtar bir güç olduğunu
söyler. Torrance (1981) ise yaratıcı öğretmenlerin toplumlar üzerinde fark yaratacak güçte olduğunu
ifade etmiştir.
Vygotsky (2004) yaratıcılığı eski bellekte olanların yeniden yapılandırılarak veya üzerinde çalışılarak
yeni fikirlerin ve davranışların ortaya konulduğu bir süreç olarak tanımlamaktadır. Mumford (2003)
yaratıcılığı; elle tutulabilen-somut (buluşlar gibi) ve elle tutulamayan-soyut (görüşler veya teoriler
gibi) yeni ve değerli şeyler üretme olarak tanımlamıştır. Yaratıcılık genel yetenekler, kişisel özellikler
ve problem çözme becerisi isteyen karmaşık bir insan özelliğidir. Yaratıcı bireylerin temel
niteliklerine bakılacak olursa, merak duygusu gelişmiş, sabırlı, bilinmeyene ve yeni fikirlere karşı
hoşgörülü, maceracı, soyut düşünebilen, hayal kurmayı seven ve araştırmacı kişiler oldukları
bilinmektedir (Benedek, Nordtvedt, Jauk, Koschmieder, Pretsch, Krammer ve Neubauer, 2016;
Csikszentmihalyi, 2015; Saracho, 2002; Zachopoulou, Makri ve Pollatou, 2007; Zachopoulou ve
Makri, 2005; Zenasnı, Besançon ve Lubart, 2008). Bunun yanı sıra dış dünyada olan biten olaylara
duyarlı olma, iletişime ve eleştiriye açık olma, bağımsız davranış sergileyebilme ve sorun çözme
becerisine sahip olma yaratıcı kişilerin özellikleri arasında sayılmaktadır (Üstündağ, 2005).
21. yüzyılı yaşayan bir bireyde olması beklenen yaratıcı düşünme yeterlilikleri okul öncesi eğitim
kademesinden itibaren her eğitim kademesinde pekiştirilerek bireylere kazandırılmalıdır. Daha da
önemlisi bu yeterlilikleri kazandıracak öğretmenin de bu yeterliliklerle donanmış olması
gerekmektedir. Bu sebeple öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarının yetiştirildiği
programdaki derslerin üst düzey düşünme yeterliliklerini geliştirebileceği etkinliklerle düzenlenmesi
büyük bir önem arz etmektedir (Kaya, 2010).
Yaratıcılık alanyazında; yetenek, kişilik ve bilişsel boyutta ele alınmış olup, uzun yıllar araştırılmış ve
araştırılmaya devam edilecek bir kavramdır. Öğretmen açısından yaratıcılığın kişilik boyutuna
bakıldığında, öğretmenlerin çevrelerindeki olayları farklı açılardan değerlendirebilen, hoşgörülü ve
farklı düşüncelere saygı gösteren bir kişilik yapısında olmaları beklenmektedir. Ancak yaratıcı
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öğretmenler sınıflarındaki çocukların yeni fikirlerini destekleyerek, bakış açılarını geliştirerek ve
onları ödüllendirerek onların yaratıcı düşünmelerini sağlayabilir (Sternberg ve Grigorenko, 2004).
Bunun için öğretmenlerin çocuklara güven verici, farklı düşüncelerini destekleyici bir ortam
sunmaları, bireysel özelliklerini dikkate alarak değerlendirmeleri, onları her koşulda sevmeleri ve
saygı göstermeleri önemlidir (Çelik, 2011; Erdoğdu, 2006; Tegano, Groves ve Catron, 1999; Tuncel
ve Balcı, 2015; Yıldırım, Ünal ve Çelik, 2011).
Hoşgörü ise; insanları, yaşamı ve çevreyi kendi doğal halleriyle kabul etmek olup (Aslan, 2001),
belirsizliklere, bireylerin etnik, sosyal geçmişlerine ve seçmiş oldukları hayat tarzına karşı açık fikirli
olmak ve saygı göstermekle karakterize tutumlardır (Florida 2003; Hotaman, 2012). Hoşgörü, aynı
zamanda farklı düşünce ve davranışları insancıl bir anlayışla karşılama, bir kısım hatalı davranışlara
tahammül gösterip cezalandırmaya kalkışmama, farklılıkları kültürel bir zenginlik ve çeşitlilik olarak
görme ve yaşamda onlara yer verme anlamına da gelir (Cihan, 1998; Korkmaz, 2000). Aydın (2016),
hoşgörü anlayışının ilkelerini; her insanın biricik ve değerli olduğunu kabul etme, insanları tüm
yönleriyle tanımaya çalışma, farklılıklara saygı gösterme, eleştiriye açık olma, empati ve iyi birer
dinleyici olma olarak ifade etmiştir. Kısaca hoşgörü, karşılıklı anlayış ve yaşam şeklidir.
Hoşgörü anlayışının kazanılması ve kalıcı davranış haline getirilmesi eğitim ortamları ile
sağlanmaktadır (Büyükkaragöz ve Kesici, 1996; Üste, 2007). Şüphesiz ki karşımızdaki kişilere
hoşgörülü davranmak aynı zamanda çok kültürlü eğitimin de amaçları arasında yer almaktadır ve
bunun öğretimi öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir (Banks, 2008; Polat, 2009; Yazıcı,
2017). Bununla birlikte eğitim ortamları açısından hoşgörü, idare-öğretmen-öğrenci-veli ve diğer
personellerin birbirlerinin kusurlarına tahammül göstermeleri ya da bu kusurları görmezden
gelmeleri anlamına gelmez. Hoşgörü, aynı sosyal çevreyi paylaştığımız kişilere saygı ve sevgi sınırları
içinde kusurlu olunan kısımları ifade etmek, bu kusurları kabullenmek ve yaşanan durumlar
karşısında hissedilenleri karşımızdaki kişiye ifade etmek anlamını da taşır (Çınkır, 2004; Kıroğlu,
Elma, Kesten ve Egüz, 2012). Kısaca hoşgörü, eğitim kurumlarında çocuklara benimsetilmesi
önemli olan değerlerden bir tanesi olup, öğretmenlerin eğitim ortamlarında hoşgörü anlayışını
yaşatabilmeleri önemli bir husustur (Büyükkaragöz ve Kesici, 1996; Kılıç, 2006; Yetim ve Göktaş,
2004). Nitekim, hoşgörü anlayışına sahip bir okul öncesi öğretmeni; çocukların duygularını kabul
eder, onları yargılamaz, onlara farklı öğrenme yöntemleri sunar, çocukları takdir eder ve olumlu
davranışları pekiştirir (Büyükkaragöz ve Kesici, 1996; Türe ve Ersoy, 2015).
Şüphesiz ki erken çocukluk döneminde hoşgörü sahibi olmak, çocukların başkalarıyla ilişkili olarak
kendilerini geliştirmeye yönelik farkındalıklarını ve birinin kendisinden farklı bir görünümde
olmasını ve farklı bir davranışı kabul etme yeteneğini ifade eder (Zakin, 2012). Doğuştan getirilen
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bir özellik olmayan hoşgörü, çocukların önce ailelerinde sonra okulda öğretmen ve arkadaşlarıyla
etkileşimleri sonucunda öğrendikleri bir kavramdır (Kalın ve Nalçacı, 2017).
Okul öncesi eğitim programında yer alan hedef değerlerden biri olan hoşgörü kavramının
(Sapsağlam, 2016) çocuklara öğretilmesi için etkili yöntemler tespit edilmeli ve bu yöntemler erken
dönemlerde uygulanmaya başlanmalıdır (Akandere, Yarımkaya ve Aslan, 2014; Aslan, 2017; Aydın,
2010). Öğretmenler uygun yöntemleri kullanarak, hoşgörü aracığıyla oluşturdukları olumlu sınıf
atmosferi ve karşılıklı iletişim içerisinde etkili bir öğretim gerçekleştirebilirler (Başarır, Sarı ve Çetin,
2014; Bayraktar ve Çınar, 2010; Kıroğlu, Elma, Kesten ve Egüz, 2012).
Diğer taraftan, 21. yüzyıl çocuklarını yetiştiren öğretmenlerin üç yeterlilik alanında kendilerini
geliştirmeleri ve bu becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Bunlar kişisel yeterlikler, alan yeterliği
ve eğitsel yeterliklerdir. Sorumluluk sahibi olma, yaratıcılık, problem çözme becerisi, eleştirel
düşünme, iş birliğine dayalı çalışabilme becerisi, değişime açık olma, anlayış ve hoşgörü sahibi olmak
kişisel yeterlikler içerisinde sayılmaktadır. Alan yeterliliği kapsamında ise; mesleki bilgiye sahip
olmak yer almaktadır. Son olarak eğitsel yeterlik ise öğretme ile ilgilidir (Kılıç, Kaya, Yıldırım ve
Genç, 2004; Sünbül, 2006). Öğretmenlerin kişisel yeterlikleri içerisinde yer alan yaratıcılık ve
hoşgörü kavramlarına bakılacak olursa; her iki kavram da birbirini karşılıklı yönde etkilemekte,
hoşgörü sahibi bireyler yaratıcılığı desteklerken, yaratıcı düşünebilen bireyler de hoşgörülü
olmaktadırlar (Üstündağ, 1998).
Bu bağlamda değerlendirildiğinde öğretmenlerin hoşgörülü bir tutuma sahip olmamaları çocuklar
için yaratıcı düşünmenin de oluşmasına engel olmaktadır (Çelik, 2011; Rıza, 2004; Yıldız, 2018).
Hem okul hem de aile yaşantısında, çocuğa esnek ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ortamın
sunulması çocuğun yaratıcılığını geliştirmektedir (Oğuzkan, Demiral ve Tür, 2001). Nitekim
yaratıcılığı açıklayan teoriler yaratıcılığın okullarda daha fazla yer almasını savunmaktadırlar (Mullen,
2018). Torrance’a göre (1972) çocukların tüm fikirlerinin hoşgörü anlayışı içerisinde
değerlendirildiği, güven veren bir sınıf ortamı çocuklardaki yaratıcılığın gelişmesini sağlar. Kendi
yaşamında yaratıcı düşünme becerisine sahip, bunu önemseyen, eğitimin olmazsa olmazı olarak
gören bir öğretmen ise, sınıfında oluşturacağı ortam ile yaratıcı çocukların fikirlerini hoş görecek ve
yaratıcı ürünler ortaya çıkarmaları konusunda onları desteklemiş olacaklardır (De Souza, 2000;
Özerbaş, 2011).
Öğretmen adaylarının aldıkları eğitim sayesinde her yönüyle nitelikli öğretmen özelliklerini
kazanmaları, mesleklerine yakışan davranış modellerini sergilemeleri beklenmektedir. Bu nitelikler
içerisinde ilk sırada öğretmen adaylarının çocuklara, hangi bilgiyi, hangi yöntemlerle ve ne zaman
öğretecekleri gelmektedir. Bunun yanı sıra, çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alarak,
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demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulması önemlidir. Çocukların bireysel ihtiyaçlarının dikkate
alındığı, çağdaş eğitim yaklaşımlarının benimsendiği, her çocuğun farklı bir kültür ve çevrede
büyüdüğü gerçeği ile yürütülen bir eğitim programının sunulması ve bu sistem içerisindeki
öğretmenlerin hoşgörü anlayışına sahip yaratıcı bireyler olmaları önemlidir (Boyacı ve Ersever,
2017; Çoban, Karaman ve Doğan, 2010; Yeşilkayalı ve Yıldız Demirtaş, 2013). Moran’ın (2010)
hoşgörü kavramına ilişkin yürüttüğü çalışma, hoşgörü düzeyi yüksek bireylerin esnek düşünen ve
çevrelerindeki bireyleri olduğu gibi kabul eden kişiler olduklarını ortaya koymuştur. Kısaca
öğretmen adaylarının hoşgörü bilincine sahip olmaları, ileride sınıflarındaki çocukların farklı fikirleri
dile getirmelerine, öğretmen-öğrenci iletişiminin daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır
(Erdoğdu, 2006; Sadık, 2002).
Alanyazında yer alan çalışmalarda okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri (Çetingöz,
2002; Görgen ve Karaçelik, 2009); yaratıcılık ve problem çözme düzeyleri (Zeytun, 2010);
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile yaratıcılık becerileri (Kesicioğlu ve Deniz, 2014); yaratıcı
düşünme düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri (Toyran, 2015) ve iletişim, yaratıcılık ve estetik
(Ekinci ve Kaya, 2016) arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar mevcuttur.
Hoşgörü kavramı ise alanyazında bir değer olarak (Gülay Ogelman ve Erten Sarıkaya, 2015; Stone,
2000; Oğuz, 2012; Uzun ve Köse, 2017) ya da öğretmen niteliği olarak (Çalışkan, Negiş Işık ve
Saygın, 2013; Çekin, 2013; Polat, 2009) ele alınmıştır. Öğretmenlerle yaratıcılık ile hoşgörü ilişkisi
(Kornilova ve Kornilov, 2010) üzerine bir çalışma yürütülmüştür fakat okul öncesi öğretmen
adaylarının hoşgörü düzeylerinin incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mesleğe
başlamadan önce genç öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin incelenmesi, ileride
onlara sunulacak programın ve eğitimin içeriğinin şekillenmesi açısından önemlidir. Öğretmen
olmadan önce onlara kazandırılacak yaratıcılık ve hoşgörü gibi kişisel değerler erken dönemde
öğretmen niteliğini artırmada önemli görülmektedir.
Alanyazındaki çalışmalar ışığında alana katkı sağlayacağı da düşünülerek, geleceğin öğretmenleri
olan okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu temel amaçla birlikte, öğretmen
adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri belirlenerek, yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin
demografik özelliklerine (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaratıcılık dersi alıp almama durumu) göre
farklılaşma durumları incelenmiştir.
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri geçmişte ya da halen
var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya
çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan bir
durumu uygun bir biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir (Karasar, 2005).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan iki
devlet ve bir vakıf üniversitesinin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören, çalışmaya
gönüllülük ilkesi doğrultusunda katılan 1. ve 4. Sınıf toplam 215 okul öncesi öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü üniversitelerde yaratıcılık dersinin 2. ve 3. Sınıf öğretim
programında yer alması nedeniyle çalışma grubu, normal öğretim sürecinde yaratıcılık dersini henüz
almayan 1. Sınıflar ve yaratıcılık dersini almış olan 4. Sınıf öğretmen adaylarından oluşmaktadır.
Araştırmanın çalışma grubuna ait demografik bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen adaylarına ait demografik bilgiler
Demografik Bilgiler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Devlet
Üniversite
Vakıf
1. Sınıf
Sınıf düzeyi
4. Sınıf
Fen Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Anadolu Lisesi
Mezun olunan lise türü
İmam Hatip Lisesi
Düz Lise
Meslek Lisesi
Alan
Yaratıcılık dersi alma durumu
Almayan
Toplam

N
204
11
140
75
104
111
2
37
64
22
37
53
91
124
215

%
94.9
5.1
65.1
34.9
48.4
51.6
.9
17.2
29.8
10.2
17.2
24.7
42.3
57.7
100

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak okul öncesi öğretmen adaylarının demografik bilgilerine
ulaşmak amacıyla; “Kişisel Bilgi Formu”, öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerini belirlemek
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amacıyla “Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği” ve hoşgörü düzeylerini belirlemek amacıyla “Hoşgörü
Ölçeği” kullanılmıştır.

Kişisel bilgi formu
Araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu’nda, öğretmen adaylarının demografik
özelliklerini (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaratıcılık dersi alıp almama durumu) belirlemeye yönelik
sorular yer almaktadır.

Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği
Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği, Şahin ve Danışman (2017) tarafından öğrencilerin yaratıcı kişilik
özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek amaç yönelimlilik, içsel motivasyon,
kendine güven ve risk alma olmak üzere dört alt boyut ve toplamda 17 maddeden oluşmaktadır.
Beşli Likert tipinde olan ölçeğin alt boyutlarına ait Cronbach Alpha kat sayısı değerleri sırasıyla .65,
.60, .64 ve .64 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha kat sayısı .67’dir. Ölçek toplam
puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçekten en yüksek 85, en düşük 17 puan alınabilmektedir.
Ölçekten alınan puan yükseldikçe yaratıcılık düzeyinin yüksek olduğu ifade edilmektedir (Şahin ve
Danışman, 2017).

Hoşgörü Ölçeği
Demirci ve Ekşi (2018) tarafından geliştirilen Hoşgörü Ölçeği, bireylerin hoşgörü düzeylerini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek 6 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli likert
yapıdadır. Ölçek toplam puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ölçek için yapılan analiz sonuçlarında,
Hoşgörü Ölçeği’nin yapı geçerliğini değerlendirmek için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda
toplam varyansın % 41.854’ünü açıklayan özdeğeri 2.511 olan ve 6 maddeden oluşan tek boyutlu
bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .57 ile .70 arasında
sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .72 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin üç
hafta arayla 32 katılımcıya yeniden uygulanmasından elde edilen test-tekrar test güvenirlik katsayısı
.79 olarak bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonları .38
ile .51 arasında değişmektedir. Ölçekten 30-6 arasında puan alınmaktadır. Ölçekten alınan yüksek
puan hoşgörü düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir (Demirci ve Ekşi, 2018).
Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan Kişisel Bilgi Formu ve ölçekler çalışma grubundaki öğretmen adaylarına
elden dağıtılmış, doldurmalarını takiben teslim alınmıştır. Uygulamadan önce çalışma grubuna
araştırmanın önemi, eğitime getireceği katkı ve cevaplama samimiyetinin araştırma sonuçlarına
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yapacağı etkiden söz edilmiştir. Araştırmada eksik/hatalı doldurulan 5 anket formu çıkarılarak
analizler 215 anket formu üzerinden tamamlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerini betimlemek
amacıyla ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Dağılımın normal dağılım gösterip
göstermediği belirlendikten sonra yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek
amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi, öğretmen adaylarının
ölçeklerden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere Mann Whitney-U testi; sınıf düzeyi ve yaratıcılık dersi alıp almama değişkenlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere Bağımsız Grup T Testi Analizi uygulanmıştır. Veriler
uygun istatistik paket programında çözümlenmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirlemeye yönelik bulguların yanı sıra; okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü
düzeylerinin demografik özelliklerine göre (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaratıcılık dersi alıp almama
durumu) farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri
sonuçları
N
ss
X
Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği
Hoşgörü Ölçeği

215
215

65.33
23.97

11.17
3.93

Tablo 2’de görüldüğü üzere okul öncesi öğretmen adaylarının Yaratıcı Kişilik Özellikleri
Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 65.33 (maksimum 85, minimum 17); standart sapma ise 11.17;
Hoşgörü Ölçeği’nden aldıkları ortalama 23.97 (maksimum 30, minimum 6), standart sapma
3.93’tür. Ölçeklerden alınabilecek en yüksek ve en düşük puanlar değerlendirildiğinde öğretmen
adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3. Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri ile hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik Pearson
çarpım momentler korelasyon katsayısı sonuçları
Hoşgörü Ölçeği
Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği

N
r
p

215
.77
.000***

***p<.001
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Tablo 3’te görüldüğü üzere okul öncesi öğretmen adaylarının Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği ile
Hoşgörü Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (r=0.77, p<.001).
Tablo 4. Öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma
durumuna ilişkin yapılan Mann Whitney-U Testi sonuçları
Sıra
Sıralar
Cinsiyet
N
U
z
p
ortalaması
toplamı
Kadın
204
109.70
22378.50
Yaratıcı Kişilik
775.500 -1.726
.084
Özellikleri Ölçeği
Erkek
11
76.50
841.50
Kadın
204
109.50
22338.50
Hoşgörü Ölçeği
815.500 -1.532
.126
Erkek
11
80.14
881.50

Tablo 4’te görüldüğü üzere, okul öncesi öğretmen adaylarının Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği
(z=-1.726; p=.084) ve Hoşgörü Ölçeği’nden (z=-1.532; p=.126) aldıkları puanların cinsiyet
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Mann Whitney-U Testi
sonucunda grupların sıralama ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır.
Tablo 5. Öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü puanlarının sınıf düzeyi değişkenine ilişkin Bağımsız
Grup T Testi sonuçları
t Testi
Sınıf
N
ss
X
Düzeyi
t
Sd
p
Yaratıcı
1. Sınıf
104
64.83
12.44
Kişilik
-.626
213
.532
Özellikleri
4. Sınıf
111
65.79
9.86
Ölçeği
Hoşgörü
Ölçeği

1. Sınıf

104

24.27

4.25

4. Sınıf

111

23.68

3.60

1.107

213

.270

Tablo 5 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının Yaratıcı Kişilik
Özellikleri Ölçeği ve Hoşgörü Ölçeği puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Grup T Testi sonucunda grupların
aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p=.532; p=.270).
Tablo 6. Öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü puanlarının yaratıcılık dersi alma değişkenine ilişkin
Bağımsız Grup T Testi sonuçları
t Testi
Yaratıcılık Dersi
N
ss
X
Alma Durumu
t
Sd
p
Yaratıcı Kişilik Alan
91
69.43
8.04
Özellikleri
4.858
213
.000***
Almayan
124
62.31
12.17
Ölçeği
Hoşgörü
Alan
91
24.70
3.30
2.359
213
.019*
Ölçeği
Almayan
124
23.43
4.27
***p<.001, *p<.05
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Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının Yaratıcı Kişilik
Özellikleri Ölçeği ve Hoşgörü Ölçeği puanlarının yaratıcılık dersi alıp almama durumu değişkenine
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Grup T Testi
sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık yaratıcılık dersi alan öğretmen
adayları lehine anlamlı bulunmuştur (p<.001; p<.05).
SONUÇ ve TARTIŞMA
Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
bu çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda; öğretmen
adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri ile yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin demografik
özelliklere (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaratıcılık dersi alıp almama durumu) göre farklılaşma durumu
da araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü
düzeylerinin, ölçeklerden alınabilecek maksimum ve minimum puanlar değerlendirilerek, yüksek
düzeyde olduğu görülmüştür. Alanyazına bakıldığında da öğretmen adaylarının en önemli gördüğü
değerler arasında hoşgörünün yer aldığı tespit edilmiştir (Çekin, 2013; Çengelci, Gülay Ogelman ve
Erten Sarıkaya, 2015; Hancı ve Karaduman, 2013; Kolaç ve Karadağ, 2012; Özdemir ve Sezgin,
2011; Uzun ve Köse, 2017). Mutluer’in (2015) çalışmasında hoşgörü kavramı öğretmen adayları için
hayatın vazgeçilmezi olarak ifade edilmektedir. Yaratıcılık kavramına bakıldığında ise okul öncesi
öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılan pek çok çalışma
vardır (Ekinci ve Kaya, 2016; Görgen ve Karaçelik, 2009; Toyran, 2015; Çetingöz, 2002; Temizkalp,
2010; Zeytun, 2010). Öte yandan Topoğlu (2015) ise, araştırmasının sonucunda okul öncesi
öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin ortalamanın altında olduğunu tespit etmiştir. Bu
çalışmada öğretmenlerin hoşgörü ve yaratıcılık düzeylerinin yüksek çıkmasının çeşitli nedenleri
olabilir. Öğretmen adaylarının kendilerini bu alanlarda geliştirecek kişisel gelişim programlarına
katılmış olmaları neden olarak gösterilebilir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin cinsiyet
değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bazı araştırmacılar da okul öncesi öğretmen
adaylarının yaratıcılık düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını tespit etmişlerdir (İşleyen ve
Küçük, 2013; Temizkalp, 2010; Topoğlu, 2015; ve Zeytun, 2010). Öte yandan yaratıcılıkta
toplumsal kültür yapısından dolayı kadın öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerinin erkek
öğretmen adaylarından farklı olmasına yönelik bir beklenti olabilir (Çetingöz, 2002). Bu tür bulgular
bu alanda yapılacak araştırma sayılarının arttırılmasıyla daha belirgin bir sonuca ulaşmayı
sağlayabilir. Büyükkaragöz ve Kesici (1996) ilkokul öğretmenlerinin hoşgörü konusunda
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sergiledikleri tutumlar arasında kadın öğretmenler lehine anlamlı fark olduğunu tespit etmiştir.
Alanyazında kadınların toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla erkeklerden daha hoşgörülü olarak
algılanmalarına yönelik bulgular da mevcuttur (Babaoğlan, 2016; Yetim, 2002).
Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin sınıf
düzeylerine göre farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. Topoğlu (2015) okul öncesi öğretmen
adaylarının yaratıcılık düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaşmadığını tespit etmiştir. Öte yandan
Görgen ve Karaçelik (2009) araştırmalarının sonucunda 4. Sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının
yaratıcılık düzeylerinin 1. Sınıf öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Çetingöz (2002) ve Zeytun (2010) ise 2. Sınıf okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık
düzeylerinin, 1. ve 3. Sınıf öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu
sonucun ortaya çıkmasında öğretmen adaylarının sınıf düzeyinden ziyade kendilerini bu kişisel
özellikler açısından geliştirmiş olup olmamaları etkili olmuş olabilir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeylerinin yaratıcılık
dersi alıp almama durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre yaratıcılık dersi
alan öğretmen adaylarının hoşgörü ve yaratıcılık düzeyleri, dersi almayan öğretmen adaylarından
daha yüksektir. Bu da lisans öğrenimi sürecinde alınan derslerin (Erken Çocukluk Döneminde
Yaratıcılık, İnsan İlişkileri ve İletişim) öğretmen adaylarında olumlu etkisinin olduğu şeklinde
açıklanabilir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri ile hoşgörü düzeyleri arasında yüksek
düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre okul öncesi
öğretmen adaylarının hoşgörü düzeyleri arttıkça yaratıcılık düzeylerinin de arttığı söylenebilir. Pek
çok araştırmacı da çalışmaları sonucunda bireylerin yaratıcılıkları ile hoşgörü düzeyleri arasında
pozitif bir ilişki olduğunu görmüşlerdir (Barron ve Harrington, 1981; Kornilova ve Kornilov 2010;
Stoycheva, 2009; Stoycheva, 2008; Tegano, 1990; Zenasni, Besancon, ve Lubart, 2008). Buna
karşılık Merrotsy (2013) bu konuda yapılan araştırmaları incelemiş ve böyle bir ilişkinin çok güçlü
olmadığı, üzerinde daha çok çalışılması gerektiği konusunda (özellikle de eğitim alanında) görüş
belirtmiştir. Nitekim alanyazın incelendiğinde de yaratıcılık ve hoşgörü ilişkisine bakan
araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Balgiu, 2014; Zenasnı, Besançon ve Lubart,
2008).
Schreglmann ve Kazancı (2016), okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı öğretmen kavramına
yönelik metaforik algılarını inceledikleri araştırmada öğretmen adaylarının yaratıcı öğretmeni,
hoşgörülü öğretmen kavramıyla tanımladıkları ortaya konulmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında
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çocukların yaratıcılıklarının gelişimi için öğretmenlerin hoşgörülü ve yaratıcı kişilik özelliklerine
sahip olmaları gerektiğinin bilincinde olmaları etkili olabilir (Erdoğdu, 2006).
Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcılık ve hoşgörü düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği bu
araştırmanın sonucunda araştırmacı ve uygulayıcılara bazı öneriler sunulabilir. Örneğin; öğretmen
yetiştiren yükseköğretim kurumları, programlarını özellikle öğretmen adaylarını hoşgörü konusunda
bilinçlendirmek ve geliştirmek için zenginleştirebilirler. Nitekim Kanada’da öğretmen eğitiminde
bu konuya özel bir önem verildiği ifade edilmektedir (Mullen, 2018). Araştırmanın sonucunda
yaratıcılık dersinin öğretmen adaylarının hoşgörü ve yaratıcılık düzeylerinde anlamlı farka yol açtığı
tespit edilmiştir. Buradan hareketle, lisans programlarında yaratıcılık dersinin içeriğinin
zenginleştirilmesine, ders süresi ve/veya sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.
Toplumumuzda bilgiyi üreten, değerlendiren ve yeniden yapılandırabilen bireylere duyulan ihtiyaç
her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, eğitim ortamlarında bilinmeyeni keşfetmeye yönelik uygun
öğretim yöntemleri kullanılmalı ve doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılığın geliştirilmesine
yönelik uygulamalara yer verilmelidir (Vural, 2008). Ayrıca, öğretmen adaylarına onların merak
duygusunu harekete geçirecek, araştırmaya ve soru sormaya yönelten davranışlar kazandıran
yaratıcılık dersleri aracılığıyla yaratıcı düşünme ve beraberinde hoşgörü gelişecektir (Karakuş, 2000).
Yaratıcılık eğitimi verilirken sergilenen tutum da bu süreçte öğretmen adaylarının hem hoşgörü hem
de yaratıcılıklarını geliştirme adına önemlidir. YÖK tarafından yayınlanan güncel okul öncesi
öğretmenliği lisans programına bakıldığında Alan Eğitimi Seçmeli Ders Listesinde yer alan 2 kredilik
“Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” dersi göze çarpmaktadır. Bu ders
dışında programda yaratıcılık ile ilgili herhangi bir ders bulunmamaktadır (YÖK, 2018). Yaratıcılık
dersi programının bütününde ele alınarak öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresince yaratıcılık
temelli bir alt yapıyla yetiştirilmeleri gerekmektedir. Mullen’e (2018) göre yaratıcılık ve eleştirel
düşünme bugünün küresel yeterliliklerinden sayılmaktadır. Bu nedenle öğretmen yetiştiren
programların bu konuya gereken önemi vermesi beklenmektedir. Öğretmen adaylarının yaratıcılık
ve hoşgörü konusunda kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu araştırma nicel
araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, farklı
örneklem grupları ile yeni araştırmalar yürütülebilir.
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