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ÖZET
AraĢtırmanın temel amacı; annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme
ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının alıcı dil ve görsel algı becerilerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır? Sorusuna yanıt aranmıĢtır.
Genel amaç doğrultusunda Ģu sorulara cevap aranmıĢtır;
1.

Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre

annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır?
2.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamakta mıdır?
3.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel algı geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
iv

AraĢtırmada genel tarama modellerinden iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın
bağımlı değiĢkenleri; 5-6 yaĢ grubu çocukların görsel algı ve alıcı dil geliĢimleridir. Bağımsız
değiĢkenleri ise annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarıdır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubu belirlenirken, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Konya ili
merkez ilçelerinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 328 ilkokul ve ortaokuldan
bünyesinde anasınıfı bulunan 12 tanesi tesadüfi küme örnekleme yoluyla çalıĢma grubu olarak
belirlenmiĢtir. Tesadüfi küme örnekleme sonucunda belirlenen sınıflardaki çocuk sayıları
dikkate alınarak tesadüfi eleman örnekleme yapılmıĢtır. Sonuç olarak, araĢtırmanın çalıĢma
grubunu okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaĢ grubu 425 çocuk ve onların anneleri
oluĢturmuĢtur.
Bu araĢtırmada gerekli bilgileri toplamak için aĢağıda belirtilen ölçme araçları;
1. AraĢtırmaya katılan çocukların özlük bilgilerini elde etmek için Genel Bilgi Formu,
2. Çocukların alıcı dil geliĢim düzeylerini değerlendirmek için Ġngiliz Resim-Kelime
Testi-III (British Picture Vocabulary Scale-III),
3. Çocukların görsel algı geliĢim düzeylerini değerlendirmek amacıyla Frostig
GeliĢimsel Görsel Algı Testi-III (Frostig Developmental Test of Visual PerceptionIII),
4. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢlarını değerlendirmek
için Çocuk YetiĢtirme DavranıĢları Ölçeği “Açıklayıcı Akıl Yürütme” ve “BiliĢsel
Uyarım” alt ölçekleri kullanılmıĢtır.
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak analizinde, tek yönlü varyans analizi ve hiyerarĢik
çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Bulgular ıĢığında aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır:
- Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı
akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelediğinde, annelerin sahip oldukları çocuk
sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
v

farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, çocukların doğum
sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme puan
ortalamalarının

anlamlı

düzeyde

farklılaĢmadığı,

biliĢsel

uyarım

davranıĢı

puan

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek
yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede
uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢtığı, biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek
yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede
uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı
düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme
ve biliĢsel

uyarım

davranıĢları puan ortalamalarının

anlamlı

düzeyde

farklılaĢıp

farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin eğitim düzeylerine göre
çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının alıcı dil geliĢimlerini yordamasına iliĢkin hiyerarĢik çoklu
doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel
uyarım davranıĢları, çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamakta
olup, varyansın %5.2‟sini açıkladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini yordamasına iliĢkin
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl yürütme
davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim
düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının kopyalama becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına iliĢkin
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl yürütme
davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının kopyalama becerisi geliĢim düzeylerini
anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0.1‟ini açıkladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı becerisi
geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0.1‟ini açıkladığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının görsel tamamlama becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının görsel tamamlama becerisi
geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0.1‟ini açıkladığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının Ģekil değiĢmezliği becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının Ģekil değiĢmezliği becerisi
geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0.2‟sini açıkladığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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SUMMARY
The main purpose of this research is to answer the following question: Do the behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation the mothers apply to their children while bringing
up, explain appropriately the children‟s skills of language acquisition and visual perception?
These questions are given answers on the direction of general purpose;
1.When we take the various demographic variables that both the mothers and their children have
into account, do avarage points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours that
the mothers apply to their children vary on the meaningful base?
2.Do the behaviours of explanatory reasoning the mothers apply to their children while bringing
up and the points of acquaintance stimulation behaviours explain appropriately children‟s
developmental stages of language acquisition?
3.Do the behaviours of explanatory reasoning the mothers expose to their children while
bringing up and the points of acquaintance stimulation behaviours explain appropriately children‟s
developmental stages of visual perception?
viii

On research, among general cross-hatching models, the hatching model of relatedness has been
used.The dependent variables of the study are 5-6 aged children‟s developmental stages of visual
perception and language acquisition.Independent variables are the behaviours of explanatory reasoning
and acquaintance stimulation the mothers apply to their children.
While determining the working group of the research, in 2014-2015 education year, among 328
primary and middle schools located in Konya city center and its centre districts and working under
Minister of Education, 12 primary and middle schools that have kindergarten on their constitution
have been determined as a working group with the forming example groups tecnique.
Coincidentally forming example group tecnique has been performed by taking into consideration the
numbers of the children in the classes that has been determined as a result of coincidentally forming
example group tecnique.As a result, 5-6 aged 425 children going on their preschool education and
their mothers have constituted the working group of the study.
On research, the measure tools that are listed below have been used in order to gather the necessary
information.
1. General Information Form to get the individual information of the children participating in the
study,
2. British Picture Vocabulary Scale-3 to determine children‟s developmental stages of language
acquisition,
3. Frostig Developmental Test of Visual Perception-3 to determine children‟s developmental
stages of visual perception,
4. „Explanatory Reasoning‟ and „Acquaintance Stimulation‟ sub-scales that belong to the scale of
„Building Children Up Behaviours‟ has been used in order to determine mother‟s behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation.
On the statistical analysis of the data that have been found out, one-way variant analysis and
hierarchical multi-linear regression analysis has been used.Thanks to the findings, the results below
have been attained.
-It has been found that when we take the numbers of the children the mothers have into consideration
and when whether the points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours vary
slightly or not, has been studied with variant analysis, the avarage points of explanatory reasoning and
acquaintance stimulation behaviours that the mothers apply to their children do not vary appropriately
with the number of the children mothers have.
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-When whether the avarage points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation change with
the children‟s borning order or not, has been studied with one-way variant tecnique, it has been
attained that the avarage points of exclamatory reasoning behaviours do not change appropriately with
children‟s borning order but the avarage points of acquaintance stimulation behaviours change.
-When whether the avarage points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation bahaviours
that the mothers apply to their children change with the age group of mothers or not, has been studied
with one-way variant tecnique, it has been founded out that the avarage points of explanatory
reasoning behaviours that mothers have change appropriately with the age group of the mother but the
avarage points of acquaintance stimulation do not change.
-When whether the avarage points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours
that the mothers apply to their children while bringing up change with the professions of the mother or
not, has been studied with one-way variant tecnique, it has been brought to a conclusion that the
avarage points of both the explanatory reasoning and acquaintance stimulation change positively with
the professions of the mothers.
-When whether the avarage points of explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours
that the mothers apply to their children while bringing up change with the educational level of mother
or not, has been studied with one-way variant tecnique, it has been concluded that the avarage points
of both explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours change appropriately with the
educational level of the mother.
-As a result of hierarchical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation the mothers display triggers the language
acquisition development of children, it has been found out that the explanatory reasoning and
acquaintance stimulation behaviours of the mothers triggers positively the language acquisition
development of the children and this explains 5.2% of the variant.
-As a result of hierarchical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation the mothers display affects the developmental
stages of children‟s hand-eye coordination, is has been concluded that both the explanatory reasoning
and acquaintance stimulation behaviours of mothers do not affect positively the developmental stages
of children‟s hand-eye coordination and this explains 0% of the variant.
-As a result of hiearachical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation the mothers display

have an effect on the

developmental stages of children‟s copying skills, it has been founded that both the explanatory
reasoning and acquaintance stimulation behaviours the mothers do not have an effect on the
developmental stages of children‟s copying skills and this explains 0,1% of the variant.
x

-As a result of hierarchical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the behaviours of
explanatory reasoning and acquaintance stimulation the mothers display trigger their children‟s
differentiation skills between shape-ground, it has been concluded that both the explanatory reasoning
and acquaintance stimulation behaviours of mothers do not trigger their children‟s differentiation skills
between shape-ground and this explains 0,1% of the variant.
-As a result of hierarchical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the baheviours of
explanatory analysis and acquaintance stimulation the mothers apply to their children trigger the
developmental stages of their children‟s visual complement skills, it has been found that both the
explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours of mothers do not have a positive
effect on the developmental stages of their children‟s visual complement skills and this explains 0,1%
of the variant.
-As a result of hierarchical multi-linear regression analysis pertaining to the fact that the behaviours of
explanatory analysis and acquaintance stimulation the mothers apply to their children affect the
developmental stages of their children‟s constant-shape skills, it has been brought to a conclusion that
both the explanatory reasoning and acquaintance stimulation behaviours of mothers do not affect
positively the developmental stages of their children‟s constant-shape skills and this explains 0,2% of
the variant.
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BÖLÜM I
GĠRĠġ
Bu bölümde, araĢtırmanın problem durumu, amacı, önemi, sınırlılıkları ve ilgili
kavramları açıklanmaktadır.
1.1. ARAġTIRMANIN PROBLEMĠ
Ġnsan yaĢamının temel becerilerinin kazanıldığı, kiĢiliğin büyük ölçüde geliĢip
Ģekillendiği, çocuğun aktif olarak çevresine yönelip çok değiĢik uyarıcılarla dolu dıĢ dünyayı
keĢfetmeye çalıĢtığı erken çocukluk dönemi çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal
geliĢimleri açısından son derece önem arz etmektedir (Tan, 1999).
Dünya üzerinde yaĢayan her insan farklı ve eĢsiz olması nedeniyle yalnızca kendine
özgü bir potansiyele sahip olarak yaratılmıĢtır. Ġnsanın büyüme ve geliĢme sürecinde ki
görevlerinden biri de kendi potansiyelini keĢfetmesidir. Büyüme ve geliĢme sürecinin en hızlı
ilerleme kaydettiği yıllar ise erken çocukluk dönemidir. Çocukta var olan potansiyeli
keĢfetmek ve doğuĢtan getirdiği potansiyeli maksimize etmek okul öncesi eğitim kurumları ile
sağlanmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları çocukların tüm geliĢimlerine yardımcı olan,
onları ilkokula ve toplumsal yaĢama hazırlayan eğitim kurumları olarak iĢlevlerini
sürdürmektedirler (Zaporozhetz ve Markova, 1980; Ömeroğlu, 1993; Tuğrul ve Duran, 2003;
Kandır, 2001; AlakuĢ, 2003; Özmert, 2005).
Eğitim insan yaĢamı boyunca varolan bir olgudur. Okul öncesi eğitim ise bu yaĢamsal
eğitim olgusunun temel taĢıdır. Okul öncesi eğitim, hem okula hazırlanma hem de sosyallik
açısından önemli bir yere sahiptir (Tos, 2001).
Okul öncesi dönemde çocuğun bulunduğu çevre ve aldığı eğitim, çocuğun kiĢilik
yapısını, alıĢkanlık, inanç ve değer yargılarının yönlendiricisi olmaktadır. Temel bilgi ve
beceriler bu kritik dönemde zengin deneyimler ve eğitim durumları ile kazandırılır. Bu Ģekilde
çocuk, okul öğrenmelerinin temelini oluĢturan görme ve iĢitme algılarındaki seçiciliği, ana
dilini kullanma yeterliğini, baĢarma güdüsünü ve sayısal yeteneklerini geliĢtirmektedir
(Senemoğlu, 2004).
Günümüz eğitim yaklaĢımları, çocuğu bütün eğitim etkinliklerinin merkezine almakta,
dil ve zihinsel becerilerini üst düzeyde geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Zihinsel becerilerin kalbi
1

düĢünme ve sorgulamadır. DüĢünme, “Bir konu üzerinde akıl yürütmek, zihin yormak,
muhakeme etmek, aklından geçirmek, hayal etmektir.” DüĢünme ile birey dil, zihinsel ve
sosyal geliĢimini sağlayan, öğrenmesine ve geleceğine yön veren önemli becerilerden birini
kazanmıĢ olur. Bu nedenle çoğu ülkede çocukların düĢünme becerilerini geliĢtirme üzerinde
önemle durulmaktadır.
DüĢünmeyi ve akıl yürütmeyi sağlayan iki önemli faktörden birisi çocuğa doğru soru
sorabilme diğeride çocuğun sorularını uygun Ģekilde cevaplayabilmedir. Nickerson (1988),
bu konuya dikkat çekmekte ve düĢünmeyi geliĢtirmede verilen cevapların önemini
vurgulamaktadır. Öğretmenin çocuğa verdiği cevaplar sadece bilgi içerikli olmamalı aynı
zamanda düĢünmeyi de sağlamalıdır.
Öğretmenin cevapları çocuğun düĢüncelerini analiz etmeyi kolaylaĢtıracaktır. Örneğin
çocuktan fikirlerini daha iyi açıklaması, bunu bir örnekle göstermesi, cevabını
zenginleĢtirmesi için farklı ögeler kullanması istenebilir. Bütün bu çabalar çocuğun düĢünme
becerilerini geliĢtirmesi için cesaret vermeyi amaçlamaktadır. Öğretimin içerik ve yöntemleri,
eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, bilimsel düĢünme, iliĢkisel düĢünme, akıl yürütme gibi
becerileri kazandıracak Ģekilde düzenlenmelidir (Özden, 2002).
Ayrıca öğretmenlerin olduğu kadar ana babaların da çocukların biliĢsel geliĢimini
kolaylaĢtırma sorumluluğu vardır. Çocuklar anaokuluna ya da kreĢe baĢladıktan sonra bile ev
önemli bir uyarım ortamı olma özelliğini korur. Çocukların kavramları ve düĢünme
yetenekleri her yerde, her zaman geliĢebilir ve geliĢmektedir; ana babalar genellikle
öğretmenlerin sağlayabileceğinden çok daha fazla çevre, malzeme ve yaĢantı sunabilirler. Bu
bağlamda açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocukta istenilen geliĢimsel
çıktıları (biliĢsel beceri, sözcük bilgisi, uyumlu sosyal davranıĢ) yordadığından olumlu veya
destekleyici ebeveyn davranıĢları olarak tanımlanır (Paulussen-Hoogeboom, Stams,
Hermanns, Peetsma ve Van den Wittenboer, 2008).
GeliĢimsel açıdan biyolojik, nörolojik, psikososyal, psikoseksüel ve biliĢsel geliĢim bir
arada ve birbirini yakından etkileyerek oluĢmaktadır. Dil geliĢimi de doğumdan itibaren hızla
baĢlayan bu koordineli geliĢim ve öğrenme sürecinin önemli parçalarından biridir. Dil anlam,
üretim ve kullanımdaki özellikleri ile yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir.
Reseptif Dil (Alıcı Dil, Anlama Dili) ise sözel uyaranların duyu-sinir ağı ve iĢitsel-algısal
süreçler aracılığı ile alınması ve anlaĢılması olarak tanımlanmaktadır (Miller, Chapman,
Branston & Reichle, 1980, Behrman ve Vaugan 1987, Smolak, 1982).
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Koordineli geliĢim ve öğrenme sürecinin ikinci önemli parçası ise biliĢsel geliĢimdir.
BiliĢsel geliĢimin bir alt boyutu olan görsel algılama Frostig‟e göre (1964) görsel uyaranları
tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle iliĢkili olarak yorumlama yeteneğidir. Görsel
algılama sadece iyi görme yeteneği değildir. Görsel uyaranın yorumu göz ile olmayıp beyinde
gerçekleĢmektedir. Bir kimse bir kalem gördüğünde bu duyusal bir eylemdir, ancak onun bir
kalem olduğunun tanınması bir düĢünme olayıdır. Görsel algılama hemen tüm
davranıĢlarımızda bulunmaktadır (Kaya, 1989).
Yukarıda da kısaca değinildiği gibi, çocukların alıcı dil becerilerinin ve görsel algı
yetilerinin ölçülmesi ve çocuğun bu alandaki geliĢiminin izlenmesi çocuğun biliĢsel,
psikososyal ve duygusal geliĢimi açısından da büyük önem taĢımaktadır. Bu araĢtırmada 5-6
yaĢ çocuklarının görsel algı ve alıcı dil becerileri, annelerinin açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢları açısından incelenmiĢtir.
1.2. ARAġTIRMANIN AMACI
AraĢtırmanın temel amacı; annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının alıcı dil ve görsel algı becerilerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır? Sorusuna yanıt aramaktır.
AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri; açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarıdır. AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri; alıcı dil geliĢimi ve görsel algı geliĢimidir.
1.3. ALT AMAÇLAR
Genel amaç doğrultusunda Ģu sorulara cevap aranacaktır;
1. Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre
annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır?
1.1.Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmakta mıdır?
1.2.Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmakta mıdır?
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1.3. Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
1.4. Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
1.5. Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı
akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
2.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamakta mıdır?
3.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel algı geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
3.1.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
3.2. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının kopyalama geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
3.3. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
3.4. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel tamamlama geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
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3.5. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil değiĢmezliği geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
1.4. DENENCELER
1.

Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre

annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
1.1.Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmaktadır.
1.2.Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmaktadır.
1.3. Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
1.4. Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
1.5. Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
2.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamaktadır.
3.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel algı geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamaktadır.
3.1.Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamaktadır.
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3.2. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının kopyalama geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamaktadır.
3.3. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamaktadır.
3.4. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel tamamlama geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamaktadır.
3.5. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil değiĢmezliği geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamaktadır.
1.5. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ
Çocuğun geliĢimi üzerinde uzun süreli ve önemli etkileri bulunması, sosyalleĢtirme
sürecindeki ilk çevre olan aileyi önemli bir inceleme konusu yapmaktadır (Grusec ve
Davidov, 2007). Anne-babaların çocuğun doğasına ve ebeveynliğe dair düĢünüĢ Ģekilleri ve
davranıĢları doğrudan ve dolaylı yollarla çocuğun geliĢimine etki eder. Bu sebeple,
ebeveynlik literatürü ebeveynlerin hem biliĢsel tutumlarına (Kuczynski, 1984), hem de çocuk
yetiĢtirme davranıĢlarına odaklanmaktadır (Goodnow, 1988).
Ailenin sosyo-demografik özellikleri, ebeveynliğin bu iki unsuruyla da yakından
iliĢkilidir (KağıtçıbaĢı, 1989; Miller, 1988). Örneğin, içinde yaĢanılan bağlamın özellikleri ve
anne-babanın eğitim düzeyi, çocuğa dair hedefleri Ģekillendirir, çocukta görülmesi istenen
özelliklere dair düĢünceyi etkiler ve anne-babanın çocuğunu büyütürken nasıl bir tutum
sergileyeceğini belirler.
Dolayısıyla bu bağlantıların incelenmesi, ebeveyn-çocuk iliĢkisindeki değiĢik
örüntüleri anlamlandırmada ve çocuklarda görülebilen benzer ve farklı geliĢimsel çıktıları
yorumlamada aydınlatıcıdır.
Bu çalıĢma bundan sonra yapılacak çalıĢmalara kaynaklık edebilir. Elde edilen
bulgular ıĢığında geliĢtirilen öneriler anne baba ve öğretmenlere, ilgili kurumlara yol gösterici
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olabilir. Sunulan literatür bilgileri bu alanlarda çalıĢanlara, öğretmenlere ve anne babalara
kuramsal ve pratik yararlar sağlayabilir.
1.6. SINIRLILIKLAR
Bu araĢtırmanın sınırlılıkları;
1. Araştırmada kullanılan ölçeklerin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır.
2.Normal geliĢim gösteren çocuklarla sınırlıdır.
3.AraĢtırma bulguları ve genellenebilirliği, örneklemin veri toplama araçlarına verdiği
bilgilerle sınırlıdır.
1.7. TANIMLAR
Dil GeliĢimi: Kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin
kurallarına uygun olarak kullanılmasıdır (Erden ve Akman,1995).
Dil: Ġnsanlar arasındaki anlaĢmayı sağlayan tabiî bir araç; kendi kanunları içinde
yaĢayan ve geliĢen canlı bir varlık; milleti birleĢtiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal
bir kurum; seslerden örülmüĢ bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıĢ bir gizli
antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir (Ergin,1985).
Reseptif Dil (Alıcı Dil): Sözel uyaranların duyu-sinir ağı ve iĢitsel-algısal süreçler
aracılığı ile alınması ve anlaĢılması olarak tanımlanır (Miller vd. 1980, Behrman ve Vaugan,
1987, Smolak, 1982).
Algı: Göz, kulak, deri, burun, dil gibi beĢ duyu organıyla alınan uyarıcıların nesnel
gerçeklik ve öznel yaĢantı boyutlarında etkileĢerek, organizmayı harekete geçiren anlamlı
uyaranlar haline dönüĢtürülme sürecidir (Sabatino, 1979; Aydın, 2004; Ömeroğlu ve Kandır,
2005).
Görsel Algı: Görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle iliĢkili
olarak yorumlama yeteneğidir (Frostig, 1964).
Açıklayıcı Akıl Yürütme: Akıl yürütme, daha önceden öğrenilmiĢ bilgileri, yeni
karĢılaĢılan bir soruna çözüm bulabilmek için, birleĢtirme ve düzenleme süreci olarak
nitelendirilir.
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BÖLÜM II
PROBLEMĠN KURAMSAL, KAVRAMSAL TEMELĠ VE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR
2.1 ANNELERĠN AÇIKLAYICI AKIL YÜRÜTME VE BĠLĠġSEL UYARMA
DAVRANIġLARI
Ebeveynler geliĢim çizelgeleri doğrultusunda çocukları tarafından kazanılması gereken
belirli geliĢimsel beceriler olduğuna inanmaktadırlar (Goodnow, Cashmore, Cotton ve Knight,
1984). Ebeveynlerin bu inançları ile çocuk yetiĢtirme tutumları arasında bir iliĢki olduğu
kabul edilmektedir (Abidin, 1992). Spesifik ebeveynlik uygulamaları sosyal, biliĢsel ve dil
geliĢim alanlarında büyük bir etkiye sahiptir (Kumru, 2003; Schaffer, 2003; Meadows, 1996;
Abell, Clawson, Washington, Bost ve Vaughn, 1996). Ebeveynlerin sahip olduğu
sosyodemografik özellikler, ev ortamının kalitesi ile ebeveynlik tutum ve uygulamaları
arasında sıkı bir iliĢki vardır (Dix, 1992; KağıtçıbaĢı, 1989; Miller, 1988; Andrade, Santos,
Bastos, Pedromonico, Almeida-Filho ve Barreto, 2005). Bu nedenle ebeveynlerin
sosyodemografik özellikleri, ebeveynlik ve çocuk geliĢimi bağlamının önemli bir yordayıcısı
olarak görülmektedir (Nacak, 2009).
2.1.1. Ebeveynlik
Aile

çocuğun

sosyalleĢmesindeki

en

önemli

toplumsal

bağlam

olarak

nitelendirilmektedir. Hem ebeveynler hem de çocuklar biyososyal sistemin birer üyesidir
(Grusec ve Davidov, 2007). Ebeveynlik ise çocukların hayatta kalmaları ve geliĢimlerini
sağlamaya yönelik amaçlı faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır (Hoghughi, 2004). Alan
yazın incelendiğinde ebeveynlik uygulamalarının çocukların sosyal ve biliĢsel geliĢimi
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (Wade, 2004; Schaffer, 2003).
Ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme davranıĢları, ebeveynlik ve çocuk yetiĢtirme hakkında sahip
oldukları vukufa göre farklılık göstermektedir (McGuillicuddy-De Lisi, 1980). Ebeveyn tutum
ve davranıĢlarını etkilediği düĢünülen bir diğer değiĢken de aile ortamıdır (Yeung, Linver ve
Brooks-Gunn, 2002). Bu bağlamda ebeveynlik ve çocuk geliĢimi bağlamını anlamak için
ebeveynlerin ebeveynlik biliĢleri, çocuk yetiĢtirme tutumları, ev ortamı ve çocuk özelliklerini
incelenmesi gerekmektedir.
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2.1.1.1. Ebeveynlik BiliĢi
Okagaki ve Bingham (2005) göre inançlar, hedefler ve beklentiler birbiriyle iliĢkili
olmasına rağmen ebeveynlik biliĢinden ayrılan yönleri vardır. Ebeveynlerin sorumlulukları ve
gerçek rolleri hakkında ebeveynler yeterli fikir ve bilgiye sahip değildir. Bu bağlamda çocuk
geliĢimi, çocuk yetiĢtirme uygulamaları ve ebeveyn-çocuk iliĢkileri konuları kapsamında
ebeveyn görüĢlerini inceleyen pek çok araĢtırmaya rastlanmaktadır (Çıtlak, Leyendecker,
Schölmerich, Driessen ve Harwood, 2008; Tudge, Hogan, Snezhkova, Kulakova ve Etz,
2000). Ebeveynlerin çocukları büyüyünce sahip olmasını istedikleri sosyalleĢme hedefleri
ebeveyn inançlarının bir yönünü oluĢturmaktadır. Kuczynski (1984) uzun vadeli sosyalleĢme
hedeflerine karĢı kısa vadeli sosyalleĢme hedeflerini ve çocuk yetiĢtirme davranıĢlarını
incelemiĢtir. Ebeveynlerin geliĢimsel beklentileri çocukların yaĢ ve geliĢim dönemleri dikkate
alınarak ulaĢılabilir nitelikte hedefler olmalıdır. Diğer bir deyiĢle ebeveynlerin geliĢimsel
beklentileri geliĢimsel zaman çizelgeleri ile paralellik göstermelidir.
Miller (1988) ebeveyn tutumlarına iliĢkin genel sorular içeren sonraki çalıĢmalara
rehberlik edecek nitelikte çalıĢmalar yapmıĢtır. Miller (1988) çocuk geliĢiminin doğası
hakkında geliĢtirilen genel inanç sistemleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu çalıĢmalarda
çocukların doğuĢtan getirdikleri yetenekleri ile yaĢantı sonucu elde ettikleri yetenekler
arasında farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmalarında incelemiĢ olduğu bir diğer
konu ise çocukların özel yetenekleri konusunda ebeveynlerin tutumlarıdır. Bu çalıĢmalar
geliĢimsel beklentileri ele alırken çoğunlukla annelerin geliĢimsel beklentilerinden yola
çıkmıĢtır (Nacak, 2009).
Ebeveynlik ile ilgili görüĢler incelendiğinde kültür ve sosyoekonomik statü
bağlamında ebeveynlik inançlarında sosyokültürel açıdan farklılıklar olduğu gözlemlenmiĢtir.
Ebeveynlik biliĢi, sırasıyla ebeveynlik tutumları, çocuk geliĢimi ve ebeveynlerin geliĢimsel
beklentileri üzerinde etkilidir (Abell vd. 1996). Ebeveynler çocuk geliĢimi hakkında sahip
oldukları bilgilerin kendilerinin çocuk yetiĢtirme tutumlarını etkilediğine inanmaktadırlar
(McGuillicuddy-De Lisi, 1980; Miller, 1988). Bu bağlamda çocuk geliĢimi ve ebeveynlik
sürecini anlayabilmek için ebeveynlik uygulamalarını da incelemek gerekmektedir.
2.1.1.2. Ebeveynlik Tutumları
Ebeveyn çocuk iliĢkisinin çocukların geliĢim alanları (sosyal, biliĢsel vd.) üzerindeki
etkisini inceleyen pek çok çalıĢma bulunmaktadır (Dekovic ve Janssen, 1992; Lee, Daniels ve
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Kissinger, 2006; Tamis-LeMonda, Shamon, Cabrera ve Lamb, 2004). Bunlardan birisi olan
Baumrind (1966) tarafından üç ebeveynlik stili önerilmiĢtir. Bunlar; otoriter, izin verici ve
açıklayıcı/otoriterdir (demokratik). Bu yetiĢtirme biçimlerini tanımlamak için tipolojik olarak
duyarlık ve talepkarlık olmak üzere iki boyut vardır. Maccoby ve Martin (1983) Baumrind'in
Ebeveyn Stillerini, iki boyut açısından ele almıĢ ve bu iki boyutun kesiĢtiği noktada dört tür
ana baba stili oluĢturmuĢlardır. Maccoby ve Martin (1983) Baumrind‟in (1966) ebeveyn
stillerine ilave olarak dördüncü izin verici/ihmalkar stili eklemiĢtir. "Ġki Boyutlu BakıĢ Açısı
Modeli"nde, "duyarlık" ve "talepkarlık" boyutları yer almaktadır. Bu boyutların yüksek ya da
düĢük düzeyde oluĢlarına göre dört temel çocuk yetiĢtirme stili oluĢmaktadır. Ayrıca bu
modelde, "izin verici" ebeveyn stili, "izin verici/Ģımartan" ve "izin verici/ihmalkar" olarak iki
farklı biçimde ele alınmıĢtır. Maccoby ve Martin‟in (1983) ebeveynlik stillerini özetleyecek
olursak (Sümer ve Güngör, 1999; Yılmaz, 1999; Holden, 1997):
a. Otoriter Ebeveyn Stili
Çocuğu kontrol eden sıkı bir denetim mekanizması vardır. Kabul ve sevgi düzeyi
düĢükken kontrol üst düzeydedir. Saygılı ve itaatkar çocuk yetiĢtirme eğilimi vardır. Çocuk
ile

iletiĢimde

duygusal

alıĢveriĢ

göz

ardı

edilmektedir.

Çocuğun

ihtiyaçları

önemsenmemektedir. Çocuğa karĢı duyarlık düĢük, talep ise yüksektir.
b. Açıklayıcı Otoriter Ebeveyn Stili
Çocuğa uygulanan denetim orta düzeydedir. Kabul ve sevgi düzeyi yüksektir. Çocuk
ile kurulan iletiĢim ilgi ve denetim boyutlarında olmak üzere çift yönlülük göstermektedir.
Çocuğa karĢı duyarlık ve talep düzeyi yüksektir.
c. İzin Verici/ Şımartan Ebeveyn Stili
Sevgi ve ilgi düzeyi yüksek, kontrol çok düĢüktür. Çocuğa duyarlı ve kabul edici
davranılırken talep ve kontrol mekanizması son derece düĢük tutulmaktadır. Çocuğu
cezalandırma davranıĢı gözlenmemektedir. Çocuğa karĢı duyarlık yüksek, talep ise düĢüktür.
d. İzin Verici/ İhmalkar Ebeveyn Stili
Çocuk sevgi, ilgi ve yakınlıktan yoksundur. Ebeveynleri ihtiyaçlarına duyarsızdır.
Kontrol mekanizması yoktur. Çocuğa karĢı ihmalkar davranılmaktadır. Çocuğa karĢı duyarlık
ve talep düzeyi düĢüktür (Yıldız, 2004).
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Çocukların geliĢimsel sonuçları üzerinde ebeveyn etkisini anlamaya yönelik
çalıĢmalarda Baumrind‟in ebeveynlik modelini temel alan birçok çalıĢma olmasına rağmen,
araĢtırmacılar daha spesifik olarak ebeveynlik tutumlarını ele alan çalıĢmalara odaklanılması
gerektiği düĢünmektedirler (Amato ve Fowler, 2002; Dekovic ve Janssen, 1992).
Ebeveynlerin göstermiĢ oldukları davranıĢlardan birkaçı; duyarlılık (çocuğun ihtiyaçlarına
cevap verme, sıcaklık (Duygusal açıdan destek sağlama), irkilim (çocuğa nedenleri açıklayan
cümleler kurma), biliĢsel uyarım (çocuğun bilgisini artırmaya yönelik faaliyetler), talepkarlık
(çocuğun bağımsız olma talebini olumlu karĢılama), müdahale etmedir (aĢrıcı kontrolcü
davranıĢlar) (Dekovic ve Janssen, 1992; Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma,
ve van den Wittenboer, 2008; Tamis-LeMonda vd. 2004; Yağmurlu ve Sanson, 2009).
AraĢtırmalar göstermektedir ki pozitif ebeveyn davranıĢları (ör.sıcaklık, irkilim,
duyarlılık) çocukların zihin geliĢimi, dil geliĢimi, prososyal davranıĢlarını ve duygusal
geliĢimini olumlu yönde etkilemektedir (Lee vd. 2006; Tamis-LeMonda vd. 2004; Dekovic ve
Janssen, 1992; Paulussen-Hoogeboom vd. 2008). Stevenson-Hinde (1998) göre ebeveynlik
stili ebeveynlik kalitesi ve çocuk yetiĢtirme tarzlarının içeriği göz önüne alınarak
değerlendirilmelidir. Ebeveynlerin çocuğa yönelik davranıĢları ve tutumları duygusal bir
iklim oluĢturmak için gereklidir. Ebeveynlik uygulamaları, ebeveynlik görevini yerine
getirmeye yönelik davranıĢları içermelidir (Darling ve Steinberg, 1993). Ebeveynlik
uygulamalarına iliĢkin bilgi bir çocuğun gözlemlenebilen davranıĢlarının doğrudan ölçülmesi
ile sağlanabilir (Lee vd., 2006).
Kısaca ebeveynlik uygulamaları, çocukların sosyalleĢmesini etkileyen mekanizmalar
olarak nitelendirilmektedir (Darling ve Steinberg, 1993). Ebeveynlik uygulamalarını
araĢtırırken, ebeveynlik ve sosyal bağlam arasındaki iliĢkiyi göz önüne almak gerekmektedir.
2.1.1.3. Ev Ortamı
Ailelerin yaĢadığı ev ortamı, fiziksel ve sosyal geliĢimin bir parçasıdır (Harkness ve
Süper, 1995). Ev ortamının özellikleri küçük çocuklar için önem arz etmektedir. Ev
ortamının, çocuk geliĢimi ve ebeveynlerin sahip olduğu değiĢkenlerle iliĢkisini ölçmeye
yönelik sayısız araĢtırmaya rastlanmıĢtır (Andrade vd., 2005; Bradley ve Caldwell, 1984;
Caughy, Randolph ve O‟Campo, 2002; Gershoff, Aber, Raver ve Lennon, 2007; VernonFeagans, Pancsofar, Willoughby, Odom, Quade ve Cox, 2008). Yapılan bu çalıĢmaların
sonucunda, kaliteli bir aile ortamının zihinsel geliĢimi etkilediği belirlenmiĢtir (Bradley,
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Caldwell ve Elardo, 1977; Bradley ve Corwyn, 2002; NICHD Early Child Care Research
Network, 2005).
Çocukların geliĢimlerini sağlıklı bir Ģekilde tamamlayabilmesi, çocukla iletiĢim
kurmada kullanılan dil, ebeveynlerin çocuklarına verdikleri yanıtlar, ebeveynin çocuğa
verdiği duygusal destek, gerekli fiziksel Ģartların sağlanması (oyuncak, oyun alan vb.), çeĢitli
duygusal uyarımlar, ebeveyn ilgisi, pozitif duygusal iklim gibi çevresel faktörlere bağlıdır
(Caughy vd. 2002). Bütün bunlara ek olarak, ebeveynlik biliĢi ve çocuk yetiĢtirme tutumları
hakkında daha geniĢ bilgi sahibi olabilmek için, ev bağlamının kalitesini incelemek önemlidir.
2.1.1.4. Çocuk Özellikleri
Literatürde çocukların cinsiyet ve yaĢ faktörleri ile ebeveynlik iliĢkisinin incelendiği
çeĢitli araĢtırmalar yer almaktadır. Leaper, Anderson, ve Sanders (1998) yaptıkları çalıĢmada
annelerin kızları ile erkek çocuklarına göre daha fazla konuĢma eğiliminde oldukları ve
onların konuĢmalarını destekleyici ortam sağladıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Block‟un (1983) çalıĢmasında, ebeveynlerin kız çocukları ile olan iliĢkilerinde erkek
çocuklarına kıyasla fiziksel açıdan daha yakın olduklarını saptamıĢtır. Çocuğa ait bir baĢka
değiĢken olan yaĢ ebeveynlik biliĢi ve çocuk yetiĢtirme tutumları ile iliĢkilidir. Ross (1984)
çocuğun artan yaĢı ile otoriter ebeveyn davranıĢında azalma olduğunu bulmuĢtur. McNally,
Eisenberg ve Harris (1991) annelerin çocuklarının bağımsızlığına iliĢkin çeĢitli uygulamaları
olduğunu belirtmektedirler. Bunlardan birisi olan kontrolün pozitif ve negatif etkilerinin ifade
edilmesi, özellikle 7-8 yaĢ döneminden 15-16 yaĢ dönemine kadar sekiz yıllık bir periyot
süresince disiplin davranıĢlarının verilmesi, ergenlik ile birlikte annelerin kontrol
davranıĢlarının seyrinde artma görülmesi gibi uygulamalar olduğu belirtilmektedir. Ancak
çocuğun artan yaĢı ile birlikte ebeveynlerin çocuklara verdikleri ifadelerin etkisinde azalma
görülmektedir. Ayrıca bu çalıĢmanın sonuçlarına göre yaĢla beraber izolasyon kullanımı
azalmaktadır.
2.1.2. Ebeveynlik Ve Sosyokültürel Bağlam
Ebeveyn biliĢ ve davranıĢlarını anlamak için çocuğun toplumsallaĢmasını daha geniĢ
bağlamda incelemek gerekmektedir. Bağlamsalcı görüĢe göre davranıĢı meydana getiren
nitelikleri bilmeden bireyi anlamak mümkün değildir (Super ve Harkness, 1986). Birey ve
çevresi arasında bir etkileĢim vardır. Bu nedenle bireyin ortamını (kültür, sosyoekonomik
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durum, sosyal çevre vb.) tanımak bireyi anlamak için gereklidir (Szapocznik ve Kurtines,
1993).
2.1.2.1. Ebeveynlik Ve Kültür
Ebeveynler aracılığıyla çocuğa aktarılan kültürel değerler ve kurallar birincil
toplumsallaĢtırma araçlarıdır. Kültür ise beceri ve davranıĢ bağlamında değerlendirilir.
Ebeveynler de kültür kapsamında beceri ve davranıĢları değerlendirmenin önemli olduğunu
vurgulamıĢlardır. Ebeveynler çocukların erken yaĢlarda kültürlerinin gerektirdiği beceri ve
davranıĢlarını kazanmalarının önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. “Bireycilik” ve “kollektivizm”
kavramları ile ebeveyn inançları bağlamı açıklanmaktadır.

Hofstede (2001) kültürleri

organize etmek amacıyla dört boyuta ayırmıĢtır; güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma,
kadınlık/erkeklik,

bireycilik/toplumsalcılık.

Bireycilik/toplumsalcılık

boyutu

kültürel

çalıĢmalar dahilinde en çok irdelenen boyuttur. Schaffer (2006) bireycilik ve kollektivizmin,
bipolar boyutu olduğunu belirtmiĢtir. Yani bireylerin kiĢisel hedeflerine mi öncelik verilmeli
yoksa sosyal grupların toplumsal ölçütlerine göre mi düzenleme yapılması gerekmektedir.
Bireycilik kültüründe insanların sahip olması gereken değerler arasında teklik, eĢitlik, rekabet,
bireysel hak ve ihtiyaçlar yer almaktadır. Bu değerler doğrultusunda çekirdek aile tipi
yaygındır. Bireylerin bağımsız ve özerk olması için teĢvik edilme vardır. Kendine güven,
kendini rahat bir Ģekilde ifade etme ve kendini gerçekleĢtirme gibi özellikler bireyci kültürün
en belirgin nitelikleridir. Diğer yandan, toplumsalcı kültürlerde grup içi iletiĢim, bireyler arası
bağlılık, sosyal bağımlılık ve iĢbirliği davranıĢları gözlenmektedir. Grup birlikteliği, bireyler
arası uyum ve eĢitlik son derece önemli kavramlar olup, geniĢ aile tipi yaygındır (Schwarz,
Schafermeier ve Trommsdorff, 2005; Triandis, 1994; Triandis, McCusker ve Hui, 1990).
Bireyci ve toplumsalcı kültürlerde görülen ebeveyn biliĢleri ve davranıĢlarını ele alan
çeĢitli araĢtırmalar bulunmaktadır (Bornstein ve Cote, 2001; Hess, Kashiwagi, Azuma, Price
ve Dickson, 1980; Harwood, Schoelmerich, Schulze ve Gonzalez, 1999). Bu araĢtırmalardan
biri Hess ve diğerleri (1980) tarafından yapılan Japon ve Amerikalı annelerin çocuklarının
belirli geliĢimsel yetenekleri hangi yaĢta kazanmaları gerektiğine iliĢkin görüĢlerini
araĢtırmıĢlardır. Bulgular doğrultusunda Japon annelerin toplumsalcı kültürü temsil eden
ebeveynler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca Japon anneler öz-denetim, yetiĢkin otoriteye
uyum, yetiĢkinlerle etkileĢim, nezaket vb. davranıĢların erken yaĢta kazanılması gerektiğini
düĢünmektedirler. Amerikan annelerin, daha bireyci bir kültüre ait olduğu ve akranlarına karĢı
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haklarını savunması, kendini ifade etmesi gibi bireysel becerilerin erken yaĢta kazanılması
gerektiğini düĢünmektedirler (Hess vd. 1980).
Goodnow vd. (1984) yılında yaptığı çalıĢmasında Anglo annelerin, Lübnanlı annelere
göre sosyal beceri, ifade becerisi ve kendine güven konularında önemli ölçüde beklenti sahibi
olduğu saptanmıĢtır. Anglo anneler, çocuklarının akranları ile iliĢkilerinde sosyal beceri
kazanmalarını ve çocukları hakkında sözel olarak bilgilendirilmelerinin daha erken olmasını
istemiĢlerdir. Lübnanlı anneler daha sonraki yaĢ dönemleri için bağımsızlık ile ilgili
maddelerin önemli olduğunu belirtmiĢlerdir (Goodnow vd., 1984).
Harwood, Schoelmerich, Ventura-Cook, Schulze ve Wilson 1996 yılında ABD ve
Porto Riko‟da yaĢayan annelerin sosyalleĢme hedeflerine iliĢkin araĢtırma yapmıĢlardır.
Sonuçlar, kültür ve sosyoekonomik durumun gruplar arasında belirgin bir farklılaĢmaya yol
açmadığı ancak yapılan hiyerarĢik doğrusal analizler kültürün annelerin sosyalleĢme hedefleri
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiĢtir. Anglo-Amerikan anneler çocuklarının
kendine güvenleri ve bağımsızlıklarını kazanmalarının daha değerli olduğunu belirtmiĢlerdir.
Ayrıca Anglo-Amerikan anneler Porto Riko‟lu annelere kıyasla, iyi aile iliĢkileri, saygı ve
itaat gibi kavramları daha değerli gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Alt sınıf Anglo anneler ise
çocuklarının kültüre uygun tavır ve davranıĢlara sahip olmaları gerektiğini belirtirken, orta
sınıf Anglo anneler kendini gerçekleĢtirme davranıĢının önemli olduğunu vurgulamıĢlardır.
Orta sınıf Porto Rikolu annelerde kendini gerçekleĢtirme davranıĢının önemine vurgu
yapmıĢlardır.
Kısaca çalıĢmalar göstermektedir, daha bireyci toplumdan gelen annelerin birey odaklı
çocuk yetiĢtirme hedefleri vardır (bağımsızlık, kendine güven ve kendini gerçekleĢtirme gibi).
Toplumlumsalcı annelerin ise grup odaklı çocuk yetiĢtirme hedefleri vardır (çocuk ve aile
bağları, iĢbirliğini teĢvik ve doğru davranıĢlar gibi).
Bireycilik ve toplumsalcılık kavramlarına ek olarak, bireyin kendisini, ailesini ve
sosyalleĢmesini açıklamaya yönelik KağıtçıbaĢı (2007) yılında Aile DeğiĢim Modeli‟ni
önermiĢtir. Bu model aile sistemi ve aile yapısı ögelerinden oluĢmaktadır. Bu ögeler ve aile
içinde bulunduğu bağlamda meydan gelen farklılaĢmalar üç ayrı örüntü oluĢturmayı gerekli
kılmaktadır. Kısacası üç farklı aile iliĢki kalıbını kapsayan genel bir modeldir. Bu model
toplum/kültür, aile ve benlik arasındaki nedensel bağlamları anlamaya dönük bir araçtır. Bu
modelde benlik aile kavramının içerisine, aile kavramını da kültürel/sosyoekonomik bir
çevrenin içine yerleĢtiren iliĢkisel bir modeldir. Aile olgusu sosyal ve psikolojik nitelikleri
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bakımından irdelenmektedir. Ailenin sosyal özellikleri aile yapısı açısından önem taĢırken,
etkileĢim ve sosyalleĢme kavramları da aile sistemi açısından önem arz etmektedir. ĠliĢkisel
bir model olmasının yanı sıra iĢlevsel bir model olma niteliği de taĢımaktadır. Çünkü aile
etkileĢim biçimleri, benliğin sosyalleĢmesi ve geliĢmesi konularına eğilmektedir.
Bu model ailenin yer aldığı bağlama öncelik tanımaktadır. Bağlam kavramı ile ifade
edilmek istenen ailenin içinde bulunduğu koĢullar ve ailenin kültürüdür. Kültür esasında
bireyci (ay-rıĢıklık kültürü) veya toplulukçu (iliĢkisellik kültürü) olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kentsel/kırsal yerleĢim, sosyoekonomik geliĢmiĢlik, refah düzeyi, yaĢam koĢulları çevrenin
önemli göstergeleri arasında yer almaktadır.
Bu iliĢkisel model ile aile sistematik bir biçimde ele alınmıĢtır. Ailenin alt sistemleri,
çocuk yetiĢtirme tutumlarını ve insanlar arası iletiĢimdeki sosyalleĢme değerlerini ve
etkileĢimi biçimlendirir. Sosyal geliĢme ve toplumsal değiĢim kanallarıyla ailenin yapısında
ve sisteminde çeĢitli değiĢiklikler meydana gelmektedir. Bu değiĢiklikler, yaĢam koĢullarını
etkileyerek bağlamı değiĢtirebilir.
Yapısal demografik değiĢkenler aile yapısını oluĢturmaktadır. Yapısal demografik
değiĢkenlerin

sosyoekonomik

geliĢmeyle

sistematik

olarak

değiĢtiği

bilinmektedir.

SosyalleĢme değerleri ve aile iletiĢimini kapsayan iki alt sistemi içermektedir. SosyalleĢme
değerleri çeĢitli değiĢkenlere göre farklılık arz etmektedir. Bu sosyalleĢme değerleri
bağımlılık-bağımsızlık boyutunda olup, bireye ve gruba, çocuğun ekonomik ve psikolojik
değerine verilen önem açısından değiĢkenlik göstermektedir.
Bu genel model, dinamik ve etkileĢimseldir, nedensel iliĢkiler ve nedensel yolların
yanı sıra geri iletimi de içermektedir. Modelin nasıl iĢlediği üç ayrı örüntü ile incelenmiĢtir.
Bu üç belirgin aile örüntüsü, aile sisteminin ve iĢleyiĢinin farklı sosyoekonomik
bağlamlardaki prototipleri olarak oluĢturulmuĢtur. Örüntüler, hali hazırdaki ailelerin tam bir
tanımı olarak değil, farklı kuramsal biçimlenmelerin bir taslağı Ģeklinde yapılmıĢtır. Kapsam
olarak üç model aile özelliklerinin farklı bileĢkelerini içermektedir. Bazı özellikler açısından
ortak nitelikler olması rağmen, üç modelde temelde birbirinden oldukça farklıdır. Bu modeller
benlik

geliĢimi

üzerine

temellendirildiklerinde

birer

insan

modeli

olarak

da

nitelendirilebilirler. Bunun yanı sıra bu örüntüler, temel insan iliĢki biçimleriyle ve bunların
aile ve kültürle olan iliĢkisi ile ilgilidir (KağıtçıbaĢı, 1989).
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Karşılıklı Bağımlılık Modeli
Hane halkı yapısı bakımından çekirdek yapıya sahip ancak tarımsal üretim ve tüketim,
çocuk bakımı gibi aile iĢlevlerinde geniĢ aile gibidirler. Tarımsal yaĢam biçimi ve düĢük refah
düzeyine sahiptirler. Bu nedenle iĢlerin aile bireyleri tarafından paylaĢılması önemlidir.
Bunun sonucu olarak da aile akrabalarıyla karĢılıklı bir bağımlılık içindedir. Ailede otoriter
ebeveynlik ve otorite figürünün davranıĢlarına itaat görülmektedir. Aile içi ve kiĢilerarası
iliĢkilerde duygusal ve maddi boyutta bağımlılık görülür. Bu tür aile sistemlerinde iliĢkisel
benlik geliĢmektedir. Nedeni ise ailenin devamlılığının kuĢaklararası karĢılıklı bağımlılığı
gerekli kılmasıdır (KağıtçıbaĢı, 2007).
Bağımsızlık Modeli
Kentli, endüstrileĢmiĢ, orta sınıf Batı toplumunun ideal aile modelidir. Bireycilik
(ayrıĢıklık) kültürü egemendir. Bireyci, çekirdek aile prototipik modelidir. Bu sistemde hem
aile hem de birey bazında birbirinden bağımsız ve ayrıĢmıĢ olma durumu söz konusudur.
Çocuğun bağımsızlığını kazanması ve psikolojik değerler bu modelde vurgulanan
değiĢkenlerdir. Bağımsız aile modeli refah düzeyi yüksek, sanayileĢmiĢ ve kentleĢme oranı
yüksek toplumlarda görülmektedir. Bağımsız aile modelinde kuĢaklar ayrıĢmıĢ, duygusal ve
maddi kaynak yatırımları çocuğa yöneltilmiĢtir. Kadının aile içindeki statüsü yükselmiĢ ve
doğurganlık oranı düĢmüĢtür. Kadının yüksek statüsü, serbest ana-baba tutumu, ailenin ve
benliğin bağımsızlığı vb. nitelikler bu modelin belirleyici nitelikleri arasında yer almaktadır.
KuĢaklararası maddi bağımlılığın en aza indiği sosyokültürel ve ekonomik bir bağlamda,
bağımsızlığa ve kendine güvene değer verilir. YaĢlılık güvencesi için çocuğun ana-babaya
sadakat duyması ve bağımlı olması gerekmemektedir. Bu tür bir sosyalleĢme hem
kuĢaklararası hem kiĢilerarası bağımsızlığı doğurur. Dolayısıyla bireyci ideolojiyle ilintili
olarak özerklik önem kazanmıĢtır (KağıtçıbaĢı, 2007).
Karşılıklı Duygusal Bağlılık Modeli
Bu modelde duygusal alanda karĢılıklı bağlılık görülürken, maddi alanda birey ve aile
bazında bağımsızlık söz konusudur. Bağlılık kültürüne (toplulukçuluk) sahip geliĢmiĢ ve
kentleĢmiĢ bölgelerde karĢılıklı duygusal bağlılık modelinden söz edilebilir. Bağlılık kültürü
devamlılık arz ettiği için aile diğer akrabalara doğru geniĢlemektedir. Aile iliĢki sisteminde,
ataerkilliğin önemini yitirmesi, kadını aile içindeki statüsü, düĢük doğurganlık oranı gibi
değiĢkenler yer almaktadır. Süreğen kuĢaklararası duygusal bağlılık, genç yetiĢkinlerin
16

duygusal yatırımlarını hem ana-babaya hem çocuklarına yöneltmelerine neden olmaktadır.
Ancak, yaĢlı ana-babaya maddi destek gerekmediğinden, maddi kaynak akıĢı sadece,
geliĢmiĢ/kentleĢmiĢ bağlamda ekonomik bir yük haline gelmiĢ olan çocuklara doğru yönelik
olmaktadır. Böylece bu model, toplumsal ve ailevi değiĢim sonunda oluĢan özerk-iliĢkisel
benliğin geliĢiminin nedenlerini ortaya koymaktadır. Bu tip bir benlik hem iliĢkiselliği hem de
özerkliği kendi içinde barındırmaktadır. KarĢılıklı duygusal bağlılık modelinde ortaya çıkan
bu benlikte, iki temel insan ihtiyacı olan bağlanma ve özerklik (Bakan, 1966,1968) ifade
bulmaktadır (KağıtçıbaĢı, 2005; KağıtçıbaĢı, 2007).
2.1.2.2. Ebeveynlik Ve Ebeveynlerin Sosyoekonomik Durumu
Kültür ve ebeveynlik arasındaki iliĢkiyi inceleyen birçok çalıĢma olmakla birlikte,
ebeveynliği açıklamakta sosyodemografik faktörlerin bağlamsal etkisinin incelenmesinin de
yararlı olacağı kabul edilmektedir (Garcia Coll ve Pachter, 2002; Hernandez, 1997).
Sosyoekonomik statü olgusu, ebeveynlik ve çocuk geliĢimi konularında ki
farklılıkların önemli bir belirleyicisi olarak görülmektedir (Cowan, Powell ve Cowan, 1998;
Hernandez, 1997). Kohn sosyoekonomik durum ve ebeveynlik arasındaki ilintiyi inceleyen ilk
araĢtırmacılardan birisidir. Kohn mesleğin, bireylerin sosyal sınıfının ve yaĢam tarzının
belirleyicisi olduğu görüĢünü savunmuĢtur (Kohn, 1959, 1963). Kohn (1959) yılında yaptığı
çalıĢmasında, farklı sosyal sınıflardan gelen annelerin çocuk yetiĢtirme tutumlarında farklılık
olduğunu saptamıĢtır. ĠĢçi sınıfa mensup annelerin yaptırımlarını otoriteye saygı ve itaat
Ģeklinde iken; orta sınıf ebeveynlerin ise içselleĢtirilmiĢ olduğu standartlar, yaratıcılık ve keĢif
gerektiren bağımsız davranıĢlar Ģeklindedir (Kohn, 1959).
Sosyal sınıf ve ebeveynlik iliĢkisi hakkında Kohn (1959, 1963) teorilerini destekleyen
çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Tudge vd. (2000) yaptığı çalıĢmada bu doğrultudadır.
Amerikan ve Rus ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme konusundaki inançları ve çocuk yetiĢtirme
uygulamaları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonuçları, kendi kendini yönetme
ve uyum sağlama davranıĢlarında sosyal sınıflara göre farklılaĢma olduğu yönündedir.
Amerikan ve Rus toplumlarındaki orta sınıfa mensup aileler çocuklarının hem ev ortamında
hem de kendi çevrelerinde bireysel özgürlüklerini kazanmalarını teĢvik etmektedir. ĠĢçi sınıfı
aileler çocuklarının kurallara ve otoriteye itaat etmesini beklemektedirler. Bir baĢka çalıĢmada
(Luster, Rhoades ve Haas, 1989), 9-23 ayları arasında bebek sahibi olan Amerikan annelerin,
sosyal sınıf sebebiyle farklılaĢan değerleri ve davranıĢları olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Bulgular sonucunda alt sınıfa mensup ebeveynlerin uyum sağlama davranıĢı, üst sınıfa
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mensup ailelerin ise kendi kendini yönetme davranıĢını daha değerli bulduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Literatür incelendiğinde sosyal statünün, ebeveynlik biliĢleri ve davranıĢlarının
belirleyicilerinden biri olduğu gözlenmektedir. Sosyoekonomik durum zenginlik, güç ve sınıf
farklılıklarına bağlı olarak birey aile ve grup bazında oluĢan sosyal tabakalaĢmaya neden
olmaktadır (Mueller ve Parsel, 1981). Bununla birlikte sosyal bilimciler sosyoekonomik
düzeyi en iyi temsil eden olgunun ne olduğu konusunda bir fikir birlikteliği
sağlayamamıĢlardır. Ayrıca Duncan ve Magnuson‟a (2003) göre ebeveyn eğitim düzeyi,
mesleği ve ailenin gelirinin sosyoekonomik statünün en yaygın bileĢenleridir. Bazı
araĢtırmacılar, ebeveynlik ve insan geliĢiminin her bir bileĢenin üzerinde etkili olan
sosyoekonomik statüyü oluĢturan faktörlerin tek tek incelenmesi gerektiğini düĢünmektedirler
(Bornstein, Hahn, Suwalsky ve Haynes, 2003).
Son on yıl içerisinde çocuk geliĢimi alanında yapılan anne eğitimi temalı çalıĢmalarda,
sosyoekonomik statünün en yaygın olarak kullanılan değiĢkenlerden biri olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır (Ensminger ve Forhergill, 2003). Mesleki statü ve gelir durumu kısa vadede
değiĢiklik arz etmesi nedeniyle, sosyoekonomik statünün sorunsal değiĢkenleri olarak
nitelendirilmektedirler (Bornstein vd., 2003). Daha önce yapılan çalıĢmalar incelendiğinde
ebeveynlik inançları, çocuk yetiĢtirme tutumları ve ev ortamı değiĢkenlerinin eğitim ile daha
iliĢkili değiĢkenler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Bornstein vd., 2003; Davis-Kean, 2005;
Laosa, 1980). Eğitim seviyesi yüksek ebeveynler, çocuk geliĢimi hakkında daha çok bilgiye
sahip olmaktalar, çocukları ile daha etkili iletiĢim kurabilmekteler, duygusal destek
sağlamaktalar ve biliĢsel uyarım için uygun materyal ve yöntem desteğini sağlamaktadırlar
(Davis-Kean, 2005). Laosa (1980) araĢtırmasında Meksika kökenli annelerin çoğunlukla,
görsel ima, negatif fiziksel kontrol ve direktif verme yöntemini kullandıklarını, Anglo
annelerin öğretim yöntemi olarak övme ve soru sormayı kullandıkları saptamıĢtır. Ancak
kültürel grup farklılıklarından kaynaklanan öğretim stratejilerinin, anne eğitim düzeyine göre
değiĢmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Camara ve Fox (1996) Meksikalı annelerin fiziksel ve
duygusal olarak çocuklarının doyurulması ile eğitim düzeyinin iliĢkili olduğu bulmuĢlardır.
Bu bağlamda eğitim seviyesi düĢük annelere kıyasla eğitim düzeyi yüksek ebeveynler
çocukların psikolojik olarak doyum sağlamalarına daha çok önem vermektedirler. Williams
ve Soetjiningsih vd. (2000) yılında Balili annelerin eğitim düzeylerinin çocuklarının fiziksel
ve algısal motor geliĢimlerine etkisi üzerine yürüttüğü bir çalıĢmada eğitim düzeyi yüksek
ebeveynlerin erken dönemlerde bebekleri ile konuĢmaya baĢladıkları, hikayeler okudukları,
bebeklerini emzirme ile çocuklarının hem fiziksel hem de duygusal açıdan doyum sağladıkları
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ortaya çıkmıĢtır. Buna bağlı olarak eğitim düzeyi yüksek annelerin, çocuk geliĢimi hakkında
bilgi seviyelerinin de yüksek olduğu belirlenmiĢtir.
KağıtçıbaĢı (1989) yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında eğitim düzeyi düĢük olan
annelerin, çocuklarının çevresel uyarım açısından (oyuncak, kitap vb.) yetersizlik yaĢadığını
saptamıĢtır. Ayrıca eğitim düzeyi düĢük olan annelerin, çocuk geliĢimi hakkında bilgi
seviyelerinin de düĢük olduğu saptanmıĢtır. Bir de düĢük eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin
yetersiz kelime dağarcığına sahip oldukları ve çocukları ile sözel iletiĢimlerinin sınırlı olduğu
görülmüĢtür. Bradley ve Corwyn (2002) çocuğa biliĢsel uyarım sağlanması için gerekli olan,
çevrenin yapılandırılması, ebeveynlerin beklentileri, çocuk yetiĢtirme tutumları, biliĢsel
uyarıcılar gibi faktörler çocuğun geliĢimi için gerekli olan çevresel Ģartlar olduğunu
belirtmektedir. Andrade vd. (2005) anne eğitim düzeyi ve ailenin sağladığı uyarıcıların
kalitesi ile çocuğun biliĢsel geliĢimi arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. Sonuç olarak ev
ortamının iki bileĢeninin eğitim ile pozitif iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu iki bileĢen;
“fiziksel ve zamansal olarak çevre organizasyonu” ve “uygun oyun ve oyun materyalleri”
Ģeklindedir. Aynı zamanda bu iki bileĢen çocukların biliĢsel performansı ile de ilgilidir. Ev
ortamında yeterince uyarıcı ile karĢılaĢan bir çocuk buna bağlı olarak daha iyi bir biliĢsel
performansa sahip olmaktadır. Ġncelenen araĢtırmalar sosyoekonomik statünün ebeveynlik
inançları, ebeveynlik davranıĢları ve aile ortamı ile ilintili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sosyoekonomik statünün kritik bir bileĢeni olan anne eğitimi çocuk yetiĢtirme tutumları
hakkında büyük ölçüde öngörü sağlamaktadır. Eğitim düzeyinin yanı sıra diğer
sosyoekonomik değiĢkenleri de sosyokültürel bağlamda incelemek önemlidir (sosyal çevre
gibi…).
2.1.2.3. Ebeveynlik Ve Sosyal Çevre
Toplumlarda aile yapısı, organizasyonu bulunduğu toplumun ekonomisi, değerleri ve
modernlik seviyesi ile ilintili olarak çeĢitlenme göstermektedir (Clausen, 1996; Frankel, RoerBornstein ve Le Vine, 1982). Ailenin büyüklüğü ve tipi, toplumun değerlerini yansıtan önemli
belirleyicilerdir (Fischer, 1978). Kent ve kırsal yaĢamdaki farklılıklar, sosyal çevre ve
ebeveynlik arasındaki bağlamı irdelemek açısından önemlidir (örneğin, Frankel vd., 1982;
Abels, Keller, Mohite, Mankodi, Shastri, Bharğava, Jasrai & Lakhani, 2005). Lampard,
Voigt ve Bornstein (2000) bu farklılaĢmayı kırsal ve kentsel kültürler olarak tanımlamaktadır.
Kırsal kültürler, insanlar arası yakın iletiĢim, aileler arası etkileĢim ve az nüfuslu topluluklar
gibi karakterize niteliklere sahiptirler. Bağlılık ve paylaĢılan değerler de kırsalda gelenekleri
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korumak açısından önemlidir. Diğer yandan, kentsel kültürler de daha kalabalık nüfus,
klikleĢmeler, farklı düĢünce ve davranıĢ yapısına sahip olma gibi niteliklere mevcuttur
(Coleman, Ganong, Clark ve Madsen, 1989).
Scanzoni ve Arnett (1987) Amerika‟da kırsal kültürde yaĢayan kadınlar ve erkekler,
kentsel kültürde yaĢayan kadınlar ve erkekler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları
incelemiĢlerdir. Modernlik ve gelenekçilik bağlamında cinsiyetin rolü incelenmiĢtir. Kırsal
kültür de yetiĢtirilen kadınların ve erkeklerin, kentsel kültürle yetiĢtirilen kadınlar ve
erkeklere kıyasla daha geleneksel eĢ ve ebeveyn imajlarını benimsedikleri saptanmıĢtır. Kırsal
ve kentsel kültüre sahip ailelerin, ebeveyn biliĢ ve davranıĢları açısından farklılıklar olduğu
öngörüsünü test etmek amacıyla deneysel çalıĢmalar yapılmıĢtır. Williams, Williams, Lopez
ve Tayko (2000) çalıĢmalarında yerleĢim yerinin Filipinli annelerin geliĢimsel beklentileri
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmanın sonuçları
doğrultusunda, kentsel kültüre sahip annelerin geliĢim alanları hakkında daha meraklı ve
beklenti içerisinde oldukları gözlemlenmiĢtir. Anne eğitimi çocukların biliĢsel ve psikososyal
geliĢimleri için önemli bir etkendir. Ayrıca çocukların fiziksel ve motor geliĢimleri
hakkındaki ebeveyn beklentilerinde yerleĢim yerinin önemli bir faktör olduğu belirlenmiĢtir.
Diğer bir ifadeyle, yüksek eğitim düzeyine sahip kentsel kültüre sahip ebeveynler, nispeten
daha düĢük eğitim düzeyine sahip kırsal kültüre sahip ebeveynlerden çocuklarının
fiziksel/algı-motor geliĢimleri hakkında daha bilinçli oldukları gözlenmektedir. Kentsel
kültüre sahip ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme uygulamaları, daha zengin uyarıcılar
içermektedir. Ayrıca Coleman vd. (1989) kentsel kültüre sahip ebeveynler, kırsal kültüre
sahip ebeveynlere kıyasla sosyal kalkınmaya daha fazla vurgu yapmaktadırlar. Kentsel ve
kırsal nüfusu karĢılaĢtırdığında ise, kırsal nüfusta yakın akrabalık iliĢkileri vasıtasıyla sosyal
etkileĢimin daha fazla olduğu, kentsel nüfusta ise bireyler arası iliĢkinin kısıtlı olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Coleman vd. (1989) göre kentsel kültürde yetiĢtirilen çocuklar,
arkadaĢları ile sosyal etkileĢim sağlayabilmeleri ve sosyal gruplara katılabilmeleri için sosyal
becerileri öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle kentsel kültüre sahip ebeveynler için sosyal
yetkinlik, çocuğun psikolojik olarak sağlıklı bir birey olabilmesi için kazanılması gereken bir
yeterliliktir. Kırsal ve kentsel nüfus arasındaki farklılıklara ek olarak, Ģehirlerin
sosyoekonomik özellikleri de (ekonomik zenginlik, okuma-yazma oranı, eğitim düzeyi vb.)
farklılık göstermektedir. Yalnız sosyal çevrenin ve yerleĢim yerinin ebeveynlik davranıĢları
üzerindeki rolünü belirlemeye yönelik yeterince çalıĢma olmadığı görülmektedir. Bir de
geliĢimsel çalıĢmaların çoğunda örneklem, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir ile sınırlandırılmaktadır
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(Baydar, KağıtçıbaĢı, Küntay ve GökĢen, 2008; Göksun, Küntay ve Naigles, 2008; Hortaçsu,
Ertem Kurtoğlu ve Uzer 2001; Kumru, Carlo ve Edwards, 2004; Kumru, Yağmurlu ve Sayıl,
2008; Sayıl, 2001; Yağmurlu, Çıtlak, Dost ve Leyendecker, 2009). Türk ailesi yapısı, sadakat
ve bağlılık sosyal bağlamları üzerine temellendirilmiĢtir.
2.1.3. Ebeveynlik Ve Türkiye
Türk ebeveynlerinin çocuk yetiĢtirme tutumlarında itaat ve bağımlılık ortak
sosyalleĢme değerleridir (Aygün ve Ġmamoğlu, 2002; FiĢek, 1982; KağıtçıbaĢı, 1982; 1989).
Bununla birlikte, toplumsal değiĢim ile birlikte geniĢ Türk aile yapısı yerini çekirdek aileye
bırakmıĢtır (Duben, 1982; FiĢek, 1982). Aile bireylerinin birbirine sosyal, duygusal ve maddi
destek sağladığı geniĢ aile Türk kültürünün özelliklerinden birisidir (KağıtçıbaĢı, 1982; 1989).
Türk ailesi geleneksel özelliklere sahip olmasına rağmen, bazı özellikler açısından dönüĢüm
süreci içerisindedir. Türk aile yapısının tanımını yaparken, kırsal kültür ve kentsel kültürde
Türk aile yapısının öne çıkan özelliklerini ele almak gerekmektedir. Geleneksel Türk aile
yapısında baba otoritedir dolayısıyla ataerkil bir aile yapısı vardır. Kırsal kültüre sahip Türk
ailelerinin diğer önemli bir özelliği ise maddi dayanıĢma ve duygusal bağlılıktır. Ebeveyne
bağlılık, saygı, sadakat kavramları önemlidir. Bunlara ek olarak, kaygı ve utanca dayalı
geleneksel otoriter çocuk yetiĢtirme tutumu hakimdir (Taylor ve Oskay, 1995). Geleneksel
aile yapılarında itaat ve fiziksel ceza davranıĢı yaygındır (Sunar, 2002).
Kültürel değerlere göre kız ve erkek çocuklarına karĢı tutum farklılaĢma
göstermektedir. Anneye yardımcı olma ve ev iĢlerini yapma gibi konularda kız çocuklarının
yardım etmesi beklenirken, erkek çocuklarının yardım etmeme davranıĢlarına karĢı
ebeveynler daha müsamahakar olmaktadır (Kıray, 1976; Kongar, 1976; Llyod ve Fallers,
1976). Kısaca, incelenen özellikler göz önünde bulundurulduğunda Türk kültürünün
toplumsalcı yönüne vurgu yapılmaktadır (Hofstede, 2001). KağıtçıbaĢı‟nın önermiĢ olduğu
karĢılıklı bağımlılık modeli kavramsallaĢtırmada geleneksel Türk aile yapısını temsil
etmektedir. Sunar‟ın (2002) belirttiği gibi Türk nüfusunun yüzde yetmiĢi kentsel alanlarda
yaĢamalarına rağmen, bu insanların çoğu köyde doğmuĢ veya ebeveynleri köyde
yaĢamaktadır. Bu bağlamda geleneksel değerler kentsel kültüre sahip birçok kiĢi tarafından da
kabul edilmektedir. Öte yandan, kitle iletiĢim araçları, sanayileĢme, resmi politikalar
aracılığıyla Türk kültürü batı kültürüne maruz kalmaktadır. Kentsel yaĢam alanlarındaki
gruplar, eğitim, meslek, yaĢam tarzı ve değerler açısından geleneksel gruplardan farklı
perspektife sahiptir (KağıtçıbaĢı ve Sunar, 1992). Kentsel kültür inanç ve uygulamalar
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açısından kırsal kültürden farklı yönleri bulunmaktadır. Göregenli‟ye (1997) göre kırsal
kültür toplumsalcı olarak karakterize edilebilirken, kentsel kültür toplumsalcı/bireyci olarak
karakterize edilememektedir. KağıtçıbaĢı‟nın (2007) önerdiği modern Türk aile yapısında
sadakat ve bağımlılığı vurgulayan bir temel olmasına rağmen özerk-iliĢkiler gerçekleĢtirebilen
bireyler yetiĢtirmek esastır.
Ataca ve Sunar (1999) geleneksel Türk ataerkil aile yapısının aksine kentli orta sınıf
kadınların ailede karar verme yetkileri daha fazladır. Kentsel kültüre sahip ailelerde eĢler arası
iletiĢim, eĢler arası rol paylaĢımı, aile içi iliĢkilerde eĢit statü anlayıĢı hakimdir.

Aynı

zamanda çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapma ortadan kalkmaktadır. Kentsel kültüre sahip
anneler çocuklarına disiplin yöntemi olarak ödül ve kendi kendini değerlendirme metodları
kullanılmaktadır (Sunar, 2002). Türkiye‟de çocukların değerini (VOC) açıklamaya yönelik
olarak yapılan çalıĢma Türk ailelerinde ebeveynliği açıklamaya dönük en önemli
çalıĢmalardan birisidir. Orijinal VOC çalıĢması 1975 yılında 2305 evli Türk katılımcı ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların 1762‟si kadın, 543‟ü erkektir. ÇalıĢmaya katılan kadınların
%13‟ü çocuk sahibi değildir. Bu çalıĢma ile çocuklara atfedilen değerleri incelemek
amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. TabakalaĢma
çocukların geliĢim düzeylerine göre yapılmıĢtır. Nüfusu 2000‟den az olan yerleĢim yerleri
kırsal nüfus olarak sınıflandırıldı. Kentsel nüfus resmi verilere göre üç sosyoekonomik gruba
ayrılmıĢtır. Toplamda beĢ gruba ayrılmıĢ olup üçü metropol olan Ġstanbul, Ankara ve
Ġzmir‟dir. Katılımcıların yanıtları 1970‟ler de Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısını
yansıtmaktadır. ÇalıĢmanın sonuçları doğrultusunda kırsal az geliĢmiĢ bölgelerdeki anneler
çoğunlukla çocukların ekonomik değerine vurgu yapmaktadır. Gelecekte özellikle erkek
çocuklarının kendilerini ekonomik olarak destekleyecek bir kaynak olarak görmektedirler.
Buna karĢılık kentsel yaĢam bağlamında ebeveynler çocuğun psikolojik değerine vurgu
yapmaktadırlar (KağıtçıbaĢı, 1982). Ġlerleyen yıllarda sosyoekonomik geliĢme ile ilintili
olarak çocukları ekonomik değer olarak görme azalacaktır. Psikolojik değerine önem
verilecektir. Sosyoekonomik geliĢmenin temel unsurlarından olan yerleĢim yeri ve eğitim
düzeyi kavramları çocukların geliĢimsel değerlerinin farklılaĢmasında önemli olan etkenler
olarak bulunmuĢtur (KağıtçıbaĢı, 1982). KağıtçıbaĢı ve Ataca (2005) ekonomik ve sosyal
kalkınmanın kadınların sosyal yaĢamları üzerindeki etkisini incelemek için 1975-2005 yılları
arasında 30 yıllık boylamsal bir çalıĢma yapmıĢlardır. Kentsel kültüre sahip katılımcılar
Ġstanbul‟un alt ve üst sosyoekonomik gruplarından alınmıĢtır. Kırsal katılımcılar ise
Güneybatı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin köylerinden oluĢmaktadır. Bulgularda 197522

2003 yılları arasında ebeveynlerin çocuklara atfettikleri maddi değerde önemli ölçüde azalma
görülürken, psikolojik olarak verilen değerin arttığı görülmektedir.
Özetleyecek olursak kırsal ve kentsel nüfusa iliĢkin incelemeler ve karĢılaĢtırmalar
sosyoloji ve psikoloji literatüründe yer almaktadır. Sosyoekonomik geliĢme ile paralel olarak
köylerde meydana gelen teknolojik farklılıklar bireylerin tutum ve davranıĢları üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir (ġerif, 1948; KağıtçıbaĢı, 2007). 1950‟lerden sonra yaĢanan sosyal
değiĢim, iç göç, sanayileĢme nedeniyle kentleĢme oranı artmıĢtır. Ayrıca kentlerinde kendi
aralarında belirgin Ģekilde farklılaĢmasına yol açmıĢtır (GüneĢ Ayata, 1996; Ġçduygu ve
Sirkeci, 1998). YaĢanan bu değiĢim süreci bağlamında kentteki dönüĢümleri ve kentsel
farklılıkları inceleme ihtiyacı doğmuĢtur (GüneĢ Ayata, 1996; Kıray, 1985). Nüfusun çokluğu,
yoğunluğu ve yaĢayan halkın heterojen yapısına binaen kentteki sosyal yapılar, biliĢsel yapılar
ve bireyler arası iliĢkiler çeĢitlilik göstermektedir (Flanagan, 1995; Schwab, 1992).
Fiziksel olarak baktığımızda ise gelir dağılımının geniĢ bir ranja sahip olması
nedeniyle kenar mahalleler ve gecekondular, yeĢil alanı olmayan yüksek katlı apartmanlar,
metropolleri diğer kentlerden ayıran olumsuz çevre özellikleridir (Ayata, 2008; Bartu Candan
ve Kolluoğlu, 2008). Çocuğun oyun oynayacağı güvenli bir oyun alanı, yeterli yaĢam alanı,
bina güvenliği gibi faktörler sağlıklı fiziksel çevre Ģartlarının temel unsurlarıdır (Bradley ve
Caldwell, 1984). Kumru vd. (2008) Ģehirlerin nüfus yoğunluğu ve ebeveyn davranıĢları
arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında, büyük Ģehirde yaĢayan annelerin çocukları ile
iliĢkilerinde daha hassas olduklarını, daha fazla açıklayıcı akıl yürütme, sıcaklık ve
destekleyici duygu sosyalleĢtirme davranıĢları sergilediklerini saptamıĢtır (Nacak, Yağmurlu,
Durgel ve van de Vijver, 2011).

Metropol Ģehirler heterojen bir yapıya sahiptir. Eğitim düzeyi, gelir kaynağı ve miktarı
gibi nitelikler bakımından çeĢitlenme gözlenmektedir (Ayata, 2008; DIE, 2000, 2001). Eğitim
düzeyinde meydana gelen farklılaĢma ile yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynler diğer
ebeveynlere kıyasla daha fazla açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarma davranıĢı
göstermektedirler (Yağmurlu vd., 2009).
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2.2. GÖRSEL ALGI GELĠġĠMĠ
Zihinsel süreçlerin iĢleyiĢi, yetilerin ve yaratıcılığın geliĢmesi ile ilintilidir. Olumlu
uyarıcılar yardımıyla duyuların iĢlev ve fonksiyonlarını geliĢtirebilmek mümkün olmaktadır
(ġahin Arı, 2007).
Ġnsan yaĢamı boyunca, duyuları kanalıyla çevresinde olup bitenleri anlama ve
yorumlama çabası içerisindedir. Bu süreçte algıyı kullanır (GüneĢ, 2002). Literatürde algı
kavramını inceleyecek olursak;
2.2.1. Algı
Algı; bir ya da birden fazla duyu organının beyinde kaydettiği uyarıcının
yorumlanmasıdır (Aral ve diğerleri, 2001). Çevredeki uyaran örüntülerinin organizasyonu ve
yorumlanması süreci olarak da tanımlanabilir (Richard ve Ernest, 1995). Psikoloji ve biliĢsel
bilimlerde algı kavramı duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi
anlamlarına gelmektedir (Atkinson, 1999). Aydın (2004) ise algıyı; beĢ duyu organıyla alınan
uyarıcılardan nesnel gerçeklik ve öznel yaĢantı boyutlarında etkileĢerek organizmayı harekete
geçiren ve aynı zamanda anlamlı uyaranlar haline dönüĢtürme süreci olarak tanımlamaktadır.
Algı görmekten daha fazlasıdır. Algı; görme, duyma, koklama, tatma ve dokunma duyuları
arasındaki bireysel etkileĢimlerdir (Hobart ve Frankel, 2001).
Algılama ise, duyusal bilginin nesnel gerçeklere ve öznel bilgilere dayalı olarak
anlamlandırılması ve yorumlanması süreci olarak ifade edilmektedir (Senemoğlu, 2004,
s.292). Algılama ise Çevik (1991) tarafından değiĢik alanlarda “bir olgu duyusu yapmada
belleğin kullanılması” veya “çevre güzelliklerinin-etkilerinin sübjektif kabulü ve çalıĢılması”
ya da “canlı organizmanın ihtiyaçlarından birisi, faydalı araçsal bir iĢ-çalıĢma” olarak
açıklanmaktadır.
Ġnsan geliĢiminin belirli aĢamalarında özel alıcı dönemler vardır. Söz konusu bu
dönemlerin bilinmesi ve çocuğun yeteneklerine uygun desteğin verilmesi ile çocuğu tanımak
mümkün olabilmektedir. Aynı yaĢ grubunda olan çocuklar, benzer davranıĢları farklı
zamanlarda gösterebildikleri gibi, insanlar öğrenme hızı yönünden farklılık göstermektedir.
Kimileri hızlı, kimisi yavaĢ öğrenebilir, yeterli olgunlaĢma ve hazır olma gerçekleĢince
öğrenebilirler (Oktay, 2002).
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Ġnsan yavrusu yardıma muhtaç ve beraberinde çevreye adapte olma yeteneğine sahip
bir varlıktır. Tüm bebekler gerekli algısal süreçlerden bir kısmına sahip olarak
doğmaktadırlar. IĢık, koku, ses vs. tüm uyaranlara cevap verirler. Verdikleri cevaplar ise
çevreye göre değiĢmektedir. Çocuğun verdiği tepkiler bakıcı kiĢi tarafından hoĢnutsuzlukla
cevaplanırsa kesilir, hoĢnutlukla cevap verirse devam eder. Ġlk birkaç yıl içerisinde çocukta
hızlı bir geliĢme görülür. Büyüdükçe çevresini kontrol edebilir. Sorunlarını çözebilmeyi ilkel
yollarla

yapar. Nesnelere uzanma ve bedenini

kontrol

altına alma davranıĢları

gözlemlenebilir. Bu özellikler bebeklere uyaranların seçiminde kolaylık sağlamaktadır.
Bilinçlilik geliĢir ve duyu organları vasıtasıyla olur (Jersild, 1979; BaĢaran, 1993; Candless ve
Trotter, 1971).
Çocuklar doğumdan itibaren çevrelerini duyuları yardımıyla tanımaya ve algılamaya
baĢlamaktadırlar. Ġlerleyen birkaç ay içerisinde de seçici algı geliĢir ve bebek gösterilen iki
nesne arasında seçim yapabilir. ġematik algı evresinde, nesnelerin bölümleri arasında
bütünsel bir iliĢki kurmaya baĢlamaktadır. Son olarak da nesne ile ilgili duygu geliĢtirmeye ve
ilk Ģemalarını oluĢturmaya baĢlar (Ülgen, 1997).
Duyu organları aracılığı ile iç ve dıĢ nesnel gerçeklikten alınan uyaranlar, merkezi
sinir sistemine ulaĢmakta ve özellikle beynin iĢlevleri aracılığıyla algılama süreci
oluĢabilmektedir (Ömeroğlu ve Kandır, 2005). Dolayısıyla algılamanın temelinde olan özne
ve nesne etkileĢimi baĢlamaktadır. Bu süreçte belirleyici olan, iç ve dıĢ gerçekliğin fiziksel
özellikleridir. Silah‟a göre (2005) iç faktörler; bireyin duygu ve düĢünceleri, ihtiyaç ve
beklentileri, tutumları, biliĢsel yönelim ve deneyimleri, sosyal, toplumsal ve kültürel değerleri
ve sosyal çevresi olup dıĢ faktörler ise uyaranın büyüklüğü, konumu, rengi, dokusu, yakınlığı,
benzerliği, devamlılığı gibi özellikleridir.
Cüceloğlu (1997) algılama iĢlemini gerçekleĢtiren organizmayı dört bölümde incelemiĢtir;
a. Alıcılar: Alıcılar “duyu organlarını” içermektedir. Duyu organlarımız çevreye
uyum dereceleri ve kapasiteleri çerçevesinde çevrelerindeki uyarıcıları alırlar ve
sinir sistemine dahil ederler.
b. Ġlk ĠĢlem: Duyu organlarından gelen sinirsel akımlar sinir sisteminin değiĢik
yerlerinde son bulur ve sinir sistemi girdiler üzerindeki ilk iĢlemlerini yapmaya
baĢlar.
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c. GeçmiĢ YaĢantılardan Getirimler: Duyu organları vasıtasıyla sinir sistemine
ulaĢan duyusal veriler, ilk iĢlem sonrası organizmanın yaĢamı süresince geliĢtirmiĢ
olduğu deneyimlerle etkileĢim haline geçer.
d. Son ĠĢlem ve Algısal Ürün: Sinir sisteminin iĢleminden geçen duyusal veriler,
yaĢantı ve öğrenme getirimleri kanalıyla bir seçilmeye uğrarlar (Cüceloğlu, 1997).
OdabaĢı (2002) algılama sürecini seçici algılama, algısal örgütleme ve algısal
yorumlama olarak üç boyutta ele almıĢ ve aĢağıdaki Ģekilde Ģematize etmiĢtir.

ġekil 1. Algılama Süreci (OdabaĢı, 2002)
Nörofizyolojik bir süreç olan algılama sürecinde; algısal değiĢmezlikler, hareket algısı ve
derinlik algısı yer almaktadır.
Algısal DeğiĢmezlik
Aynı nesne ile tekrar tekrar karĢılaĢıldığında, ıĢık koĢulları, nesnenin konumu ya da
uzaklığı ne olursa olsun nesne değiĢmez bir Ģekilde algılanır. Bu duruma “algısal
değiĢmezlik” denir (Atkinson, 1995; Morgan, 1995).
Algısal değiĢmezlik; parlaklık değiĢmezliği (ıĢık koĢulları ne olursa olsun nesnenin
değiĢmez bir tona sahipmiĢ gibi görülmesi), renk değiĢmezliği (nesnenin renginin aynıymıĢ
gibi görülmesi), Ģekil değiĢmezliği (görüĢ açısı ne olursa olsun bir nesnenin biçiminin
değiĢmeden algılanması), büyüklük değiĢmezliği (nesnenin uzaklığına bakılmaksızın aynı
büyüklükte görülmesi) ve yer değiĢmezliği (nesnenin etrafında hareket edildiğinde, o
nesnenin konumunu koruyor görülmesi) olarak sınıflandırılmaktadır (Atkinson, 1995).
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Hareket Algısı
Hareket algısının temelinde birçok değiĢken mevcuttur. Bir tanesi de zeminin sürekli
değiĢmesi ve Ģeklin sürekli görüntü sahamızda kalmasıdır. Birbirinin görüntülerini bazen
engelleyen ve bazen de engellemeyen nesnelerin varlığı hareket algılamasına yol açar.
Görüntünün belirgin bir büyüklük ve Ģiddet düzeyinde baĢlayıp, zaman içinde gittikçe
küçülerek zayıflaması hareket algılamasına yol açar. Dolayısıyla çok sayıda değiĢkeni içeren
karmaĢık bir süreçtir (Cüceloğlu, 1998).
GörünüĢte hareket; Ģeklin değil, zeminin hareketinden doğan bir hareket algılamasıdır.
Stroboskobik hareket; birbirine yakın ıĢıkların birbirini izleyerek yanıp sönmesiyle hareket
eden bir ıĢık dizisi görürüz. Otokinetik etki ise; tamamıyla karanlık bir odada bulunan ufak bir
ıĢık noktasına sürekli bakıldığında, fiziksel olarak ıĢık noktası kıpırdamadığı halde, psikolojik
olarak hareket ediyormuĢ gibi algılanmasıdır (Cüceloğlu, 1998).
Derinlik Algısı
Özne bir nesnenin ne olduğunu ve konumunu derinlik algısı ile öğrenmektedir.
Cüceloğlu‟na (2005) göre; retinamızın iki boyutlu olduğu halde algılamamızın üç boyutlu
olmasının sebebi “tek ve çift gözle görüĢle ilgili ipuçlarından kaynaklanmaktadır”. Nesnelerin
derinlikleri var olup, dıĢ çevreden gelen bazı uyarıcılar sayesinde derinlik algılamasına
ulaĢırız. Bu uyarıcılar, araya girme, görüntü zayıflaması, örüntü gradyanı, doğrusal uzantıların
yaklaĢması, göreli büyüklük gibi etmenlerdir (Kızıl, 2000).
Algılar; zorunlu algılar, seçici algılar ve Ģematik algılar olarak üç alt grupta
incelenmektedir (Görener, 2006).
Zorunlu Algılar
Doğum sonrası süreçte oluĢan oluĢan algılardır. Bebeğin sinir sistemince
programlanmıĢ ilkeleri zorunlu olarak izlemesi nedeniyle, bebek aĢırı zıtlıkların bulunduğu
alanı odak noktasına alır. Takip eden dönemde bebeğin seçici algısı geliĢir ve iki nesne
arasında seçim yapabilecek düzeye gelir. ġematik algı evresinde nesnelerin bölümleri arasında
bütünsel bir iliĢki kurulur. Var olan algılar ile yeni edinilen algıları bağdaĢtırır ve bebek ilk
Ģemalarını oluĢturur (Baysal ve Tekarslan, 1996).
Görme vasıtasıyla Ģekilleri kavrama erken yaĢlarda baĢlamaktadır. Hurlock altı aylık
bir çocuğun geometrik Ģekilleri ayırt edebilecek yetiye sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca
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bu dönemde çeĢitli uzaklıktaki nesneleri kolayca merkeze alabilir. Bir yaĢında ise hemen
hemen bir yetiĢkin seviyesinde görsel deneyimleri mevcut olur (Ülgen, 1988).
Seçici Algılar
Zorunlu algıların geliĢmekte olduğu süreçte bebek birkaç hafta içerisinde çevresindeki
objelerin çeĢitlerini algılamaya, farklı renk, farklı görüntü ve farklı parlaklıklar arasında ayrım
yapmaya baĢlamaktadır. Uyarıcılar arasında seçim yapma ve seçim yaptığı objeye daha uzun
süre odaklanma söz konusudur. Bu durum literatür de “seçici algı” olarak ifade edilmektedir.
Seçici algıda bebek tercih yapmaktadır. Fonts seçici algıyı araĢtırmak için bir dizi kural
geliĢtirmiĢtir. Fonts bebeğe iki farklı uyarıcı gösterir. Birisi düz bir yüzey, diğeri bir
örüntüdür. Bu süreçte bebekler düz bir yüzey yerine örüntüyü tercih etmektedirler (Allen,
Haupt ve Jones, 1965).
Ġki aylık bebekler birtakım Ģeridin arasına yerleĢtirilen bilyeyi seçmiĢlerdir. Çocuğun
görsel yapısının geliĢimi ile esnek düĢünebilme becerisi ilintilidir. Bunun sonucu olarak,
bebekler üç boyutlu formları kendiliğinden izlemeye baĢlar. Nesnelere sabitlenme ve basit
nesnelerin görsel olarak ayrılması da bebeklik döneminde görülmektedir (Ernest, Atkinson ve
Atkinson, 1995).
ġematik Algı
Bebeğin

görme

sisteminde

ki

bağımsız

operasyonlar

seçici

algılardan

kaynaklanmaktadır. Bebek nesneler arasındaki iliĢkiyi fark eder, daha önceki algılarını
hatırlar ve o nesneye iliĢkin duygu geliĢtirir. Tüm bu süreci içine alan algılara Ģematik algılar
denir. Kağan ise Ģematik algıların ayrıntılı olarak geliĢen durumunu “Ģematik imaj” olarak
adlandırmaktadır (Bryant, 1997).
Erden ve Akman 1995 yılında yaptıkları araĢtırmanın sonuçlarına göre; algının çocuk
geliĢiminde farklı alanlar üzerinde etkili olduğu düĢüncesinde birleĢmiĢlerdir. Bu alanları
sıralayacak olursak; anlama ve kavrama geliĢimi, dikkat, duyuları etkin kullanma, düzen
alıĢkanlığı, iĢitsel algı, dinleme gibi alanlarda onlara rehberlik eder.
2.2.2. Görsel Algılama
Bebek dünyaya geldiğinde çevreyi tanıma çabasını duyu organları aracılığıyla
gerçekleĢtirir. Duyu organları geliĢtikçe, çevreyi tanıma iĢi daha bir kesinlik kazanmaktadır.

28

Bebeğin duyu organları ile dıĢ dünyayı tanımaya baĢlaması, insan yaĢamında önemli bir yere
sahip olan öğrenmenin baĢlangıcı olarak da nitelendirilmektedir (Turan, 2006).
Çevreden gelen uyarıcıları ayıt etme ve tanımlama yetileri sınırlı olan yeni doğmuĢ bir
bebek duyu organları ve hareket yeteneği sayesinde çevresini anlamlandırmaya çalıĢır (Aral
vd., 2001).
Doğumda bebeklerin gözleri görmek için fovea haricinde tüm parçalara sahip olarak
doğmaktadır. Göz kasları ve fovea yeterince geliĢmemesi sebebiyle; göz koordinasyonu,
odaklaĢma ve fiksasyon zayıftır. Göz kırpma ve gözyaĢı salgılama davranıĢı doğumda
geliĢmemiĢtir bu nedenle bebek doğumdan sonraki 1-7 hafta boyunca gözyaĢı salgılayamaz.
Fiksasyon, takip etme, keskinlik, renk tercihi ve görsel ayrım yaĢamın ilk haftalarında hızlı bir
ilerleme kaydeder (Gallahue, 1982).
Mc Candless (1967) yılında ıĢığa karĢı duyarlılık kavramını araĢtırmıĢtır. Yenidoğan
ıĢık kaynağının değiĢik yoğunluk seviyelerine kendisini adapte edebilmektedir. Doğumda
baĢını ıĢık kaynağına doğru çevirir ve ıĢık parlaksa gözlerini kapatır. Uyurken de göz kapağını
kasar (Gallahue, 1982).
Algılama tüm duyu organlarının etkileĢimi ile gerçekleĢmesine rağmen, algılama
sürecinde görsel algılama önemli bir yer tutmaktadır (Tuğrul ve diğerleri, 2001). Bunun
nedeni ise görsel algılamanın en etkili ve güçlü olmasıdır (Morgan, 1984).
Görsel algı kısaca bireyin gördüklerini kavrama yeteneği olarak tanımlanmaktadır
(Kaya, 1989). Görsel algılama sürecinde birey, görme duyusu ile kazandığı bilgiyi
anlamlandırmak için, görsel uyarıcıları anlamlı bir Ģekilde örgütlemekte, sınıflandırmakta ve
genellemektedir. Frostig‟e (1964) göre görsel algılama; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme
ve deneyimlerle iliĢkilendirme yetilerinin bütünüdür. Lerner (1976) ise görsel algılamayı;
“görsel-duyusal uyaranlar yolu ile bilgi edinme ve bu bilginin iĢlenip yorumlanması” olarak
tanımlar. Ayrıca “görsel algının; obje tanıma, görsel ayırt etme, görsel Ģekil-zemin ayırt etme,
görsel tamamlama, mekânsal iliĢkiler ve görsel sıraya koyma öğelerinden oluĢtuğunu”
belirtmektedir (Tuğrul vd., 2001).
Görsel

algılama

birçok

davranıĢımızda

bulunmaktadır.

Görsel

algılamadaki

yetenekleri ile çocuklar okuma-yazmayı, matematik becerilerini ve okul baĢarıları için gerekli
olan tüm becerileri öğrenmektedirler (ĠbiĢoğlu, 1987). Görme kuvvetiyle görmenin eĢ anlamlı
olduğu kanısı yaygın olmasına rağmen bu doğru değildir. Bunun yanında görme kuvvetinin
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açıklığı olarak ifade edilen kesinlik terimi görme kuvvetinin sadece bir yönü bir biçimde
görme olarak tanımlanmaktadır. Merkezi sinir sisteminin iyi çalıĢmamasından dolayı
görebilen fakat ayırt edip hatırlayamayan ve sözcükleri yorumlayamayan çok sayıda çocuk
olabilmektedir (Whirter ve Acar, 1985).
Birey içinde yaĢadığı çevreye iliĢkin deneyimlerinin yadsınamayacak bir bölümünü
görme duyusuyla kazanmaktadır. KiĢilerin, dıĢ çevresindeki binlerce görüntü içerisinden
seçime gitmesiyle görsel algılama süreci baĢlar. Bu süreçte bireyin neyi görmek istediği ve
neyi görmeye gerek duyduğu görsel algılamanın gerçekleĢmesi sürecinde önem taĢımaktadır.
Bir diğer önemli etken ise biliĢsel süreçlerdir. Hangi görüntüleri algılayıp, hangilerini
algılayamayacağı, duyusal olarak algıladığı Ģemaları nasıl anlamlandıracağı bireylerin
deneyimleri ile ilintilidir (Ġnceoğlu, 2004).
YaĢam ve öğrenme, görsel uyarıcılarla dolu bir dünyada var olmaktadır. Görsel
yetenek temel bir öğrenme kanalı sağlamaktadır ve bu kanal vasıtasıyla sosyal dünya
hakkında bilgi edinmenin yolları oluĢturulmaktadır (Sayın, 1990). Günümüzde erken
dönemlerde çocuğa verilecek olan eğitimle çocuğun ilerleyen yıllarda ki yaĢantısını
Ģekillendirmesine yardımcı olunmaktadır. Çocuğa zengin uyarıcılı bir öğrenme ortamı sunma
önce ailenin daha sonra okul öncesi eğitim kurumlarının bir görevidir (BaĢal, 2005).
2.2.3. Görsel Algıyı Etkileyen Etmenler
Algıyı etkileyen temel etmenler; dikkat, hazırlayıcı kurulum, öğrenme, duyusal
yoksunluk ve güdü olarak sıralanmaktadır.
Dikkat
Ġnsanlar belirli bir anda yer alan çeĢitli olaylardan yalnızca bir kaçına dikkat ederler.
Bu durum algının seçici olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dikkat bireylerin neyi
algıladıklarını anlamada önemli bir etkendir (Turan, 2006). Algının seçici olması sebebiyle,
belirgin biçimde algıladıklarımız yaĢantımızın odağında, belli belirsiz farkında olduklarımız
ise yaĢantımızın sınır alanında yer alırlar (Bloom, 1979; akt. Görener, 2006). Dikkat değiĢken
nitelikte bir olgu olup, hiçbir uyarıcı dikkati uzun süre egemenliği altına alamaz. Bu nedenle
algılarımız devamlı olarak değiĢmektedir (Morgan, 1995).
Dikkat üzerinde etkisi olan dıĢ çevre etkilerini sıralayacak olursak,
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-ġiddet ve Büyüklük: Algı en çok aĢina olmadığı bir durumdan etkilenir. Ġki uyarıcı
içerisinde büyük, parlak ve Ģiddetli olanın farkına varabiliriz.
-Kontrast: Çevrenin geri kalan kısmı ile zıtlık yaratma durumu olarak ifade edilir.
-Çizgi Tekrar: Dikkatin sınır alanına giren uyarıcıya karĢı sonraki tekrarlarında daha
dikkatli olunmaktadır.
-Çizgi Hareket: DoğuĢtan getirdiğimiz bir yönelim nedeniyle hareket eden cisimlere
karĢı bir duyarlılığımız mevcuttur (Bloom, 1979, akt. Görener, 2006).
Hazırlayıcı Kurulum
Bireyin içinden gelen ve bir uyarıcının diğer uyarıcılara nazaran ön plana çıkmasını
sağlayan etkenler de vardır. Bu etkenlerden birisi de kiĢinin değiĢik uyarıcı çeĢitleri içinde
sadece bir uyarıcı çeĢidine tepkide bulunma yolundaki hazırlığı, yani hazırlayıcı kurulumudur.
Uyarıcıya iliĢkin bilginin anlamlı olması hazırlayıcı kurulumla yakından iliĢkilidir. Birey
kendisi için anlamlı olan duruma daha çok dikkat etme eğilimindedir (Morgan, 1995).
Öğrenme
Deneyimlerimiz yoluyla kazandığımız bilgiler mevcut algılarımızı etkilemektedir.
Öğrenme yaĢantısı, bireyde her zaman rastlanılanın çok üstünde bir anlamlılığa sahip
olduğunda bu etki çok daha güçlü olmaktadır (Morgan, 1995).
Duyusal Yoksunluk
Algıda değiĢiklik, bireylerin duyusal yaĢantıdan yoksun olmaları veya normal duyusal
yaĢantıdan yoksun bırakılmaları ile meydana gelebilmektedir. ÇeĢitli araĢtırmacılar tarafından
yinelenen ve bazı yoksunluk koĢullarında gerçekleĢtirilen deneylerde deneklerin algılarında
değiĢiklikler meydana geldiği saptanmıĢtır (Morgan, 1995).
Güdü
Güdü, görmek istediklerimizi seçici olarak algılamamıza yol açar. Algı üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Morgan, 1995).
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2.2.4. GÖRSEL ALGI KURAMLARI
AraĢtırmacılar algılama süreci ve duyu-motor-algı bütünleĢmesinin açıklanması ve
ifade edilmesi sürecinde konu hakkında çeĢitli kuramlar geliĢtirmiĢlerdir (Bumin, 1998;
Sağol, 1999; Ercan, 2009). Bu kuramlar;
2.2.4.1. GESTALT KURAMI
Görsel Ģekiller gestalt kuramı çerçevesinde detaylı olarak incelenmektedir. Gestalt
kuramı yalnızca bir Ģekil algısı kuramı niteliğinde değildir. Aynı zamanda bir davranıĢ kuramı
olarak da bilinmektedir. Gestalt psikologlarının kiĢilik konusundaki tutarsız ve karmaĢık
görüĢleri nedeniyle Gestalt kuramının kiĢilik kuramı olarak önemini yitirmesine sebep olmuĢ
ve Gestalt kuramı bir algı kuramı olarak değer kazanmıĢtır (Ercan, 2009).
Gestalt kelime anlamı olarak Almanca‟da “Ģekil, model” olarak ifade edilmektedir.
Avusturyalı psikolog Von Ehrenfels‟in bir melodinin farklı oktavlarda çalınmasında bile
tanınması ya da melodiyi meydana getiren notaların parça parça çalınmasına rağmen, bir
bütünmüĢ gibi algılanması hipotezine iliĢkin çalıĢmalarda kullandığı “Gestalt Kalitesi”
terimiyle birlikte anlam kazanmıĢtır (Somer, 1988).
Wertheimer Gestalt psikolojisinin fikirlerini Ģu Ģekilde formüle etmiĢtir; Gestaltı tek
tek parçaların belirlemediğini, parçaların bütünün esas yapısı tarafından belirlendiği bir
davranıĢ bütünlüğü olarak tanımlamaktadır. Gestalt psikologları deneyim ve davranıĢların
basit elemanlardan oluĢmadığını, bir alandaki olayların bir baĢka alandaki olaylardan
etkilenen organizasyonlar olduğunu belirtmiĢlerdir. Gestalt psikolojisinin en belirgin niteliği
“nesneler arasındaki iliĢkileri” incelemesidir. Gestalt psikologları “bütünü, parçaların
toplamından daha fazla” olarak betimlemektedirler. Bu düĢünceye göre insan, yaĢadığı çevre
içerisinde duyan, düĢünen, eylemde bulunan bir bütün olarak var olmakta ve insan davranıĢı,
çevre ve organizma bütünü tarafından Ģekillendirilmektedir (Somer, 1988).
Wertheimer Gestalt algı kurallarını örneklemek ve algılamaya iliĢkin prensipleri ifade
etmek için çeĢitli Ģekiller oluĢturmuĢtur. ġekilleri oluĢtururken normal geliĢim seyri gösteren
bireylerin bu Ģekillere karĢı tutarlı ve bütünlük içinde yanıt verebilme becerisi üzerinde
durmuĢtur. Bender de, Wertheimer‟in Ģekilleri doğrultusunda çocuklardaki görsel motor
olgunlaĢma sürecini incelemiĢtir. Görsel motor olgunlaĢma sürecinde Bender duyusal alanlar
ve motor geliĢimin farklı hızlarda ilerlediğini belirtmiĢtir. Belirli bir aĢamadan sonra hepsinin
birleĢerek hiçbir zaman ayrılmayacak bir bütünü oluĢturdukları ifade etmiĢtir. Bu alandaki
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problemler, görsel algılama ya da motor becerilerden kaynaklanabileceği gibi, görsel algılama
ve motor becerilerin bütünleĢtirilememesinden de kaynaklanabilir (Somer, 1988; akt. Ercan,
2009).
2.2.4.2. ÇEVRE ÖĞRENME KURAMI
Bu kuramda çocukların deneyimleri vasıtasıyla gördükleri ile iĢittikleri, dokundukları
ile gördükleri arasında bağlantılar kurdukları ifade edilmektedir. AraĢtırmacılar tarafından bir
hücreye sürekli uyaran gönderildiği zaman hücreler arası iliĢkiler geliĢmekte ve hücreler
zamanla bir bütünlük içinde çalıĢmaktadırlar. Dolayısıyla, bir insan kareyi yatay ve dikey
çizgiler olarak değil, bir bütün olarak görmeye baĢlamaktadır (Sağol, 1999).
Çevre öğrenme kuramcıları algı geliĢimde tecrübenin önemli bir yeri olduğu
görüĢündedirler. Piaget, Held ve Hebb, aktif bir Ģekilde çevreyi keĢfetmenin, duyuların motor
hareket ve çevresel yanıtlarla duyular arasındaki iliĢkiyi öğrenmenin önemli olduğu
belirtmektedirler (San-Bayhan ve Artan, 2004). Çocuklara bir yüz Ģekli gösterildiğinde,
zihinlerinde yüz ile bölümleri arasında iliĢki kuramazlar. Ancak tekrarlar sonrasında çocuk
bağlantı kurar ve iliĢkili bir Ģekilde algılar. Böylelikle ayırt eder (Ercan, 2009).
2.2.4.3. ETOLOJĠK KURAM
Etolojik kuramcılar, fiziksel çevrenin özelliklerini inceleyerek, duyu vasıtasıyla algı
alıcılarının nasıl düzenlendiğini incelemiĢlerdir. Gibson, dünyadaki nesnelerin doğal olarak
bir fiziksel enerjiye sahip olduğunu ve bütün olarak algılanabilecek özelliklere sahip olduğunu
belirtmiĢlerdir (Gander ve Gardiner, 1998).
DavranıĢ kuramcıları, görme ve dokunma arasında bir iliĢki olduğu görüĢünü
benimsemektedirler. Gibson kuramını savunan araĢtırmacılar, bebeklerin çok erken yaĢlarda
çevrenin hangi özelliklerini ayırt ettiklerini incelemiĢlerdir. Çevre olaylarını ayrı ayrı değil,
bütün olarak algıladıkları fikrini öne sürmüĢlerdir. Bebekler görme ve iĢitme ile ilgili olaylara
bütün olarak tepki vermekte ve bir insan konuĢurken konuĢan kiĢinin dudak hareketleri ile
çıkardıkları ses arasında ortaya çıkan uyumsuzluğu anlayabilmektedirler. Dudak hareket ettiği
halde konuĢulmuyorsa bunun farkına varabilmektedir. Çocuk öncelikle bütünü algılar sonra
ayrıntıların farkına varır (Gander ve Gardiner, 1998; Sağol, 1999; Ercan, 2009).
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2.2.4.4. BĠLĠġSEL KURAM
BiliĢsel geliĢim kuramcıları, algılamada bilginin rolü üzerinde durmaktadırlar. Bu
kuramın öncülerinden Bruner yaptığı çalıĢmalarda bir nesneye değer vermenin, nesnenin
algılanmasında ne kadar ve nasıl etki edeceğini araĢtırmıĢlardır. Yaptıkları bir çalıĢmada orta
ve düĢük sosyoekonomik düzeyden gelen çocuklara bir metal para göstermiĢ ve daha sonra
çeĢitli büyüklüklerdeki daireler arasından gösterilen metal paraya eĢ değer daireyi seçmeleri
istenmiĢtir. Sonuç olarak; düĢük sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların seçtiği dairenin
orta sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların seçtiğinden daha büyük olduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Bruner biliĢsel süreçte kavramların, algılamayı etkilediğini söylerken, Piaget
çocuğun zihin geliĢiminin etkili olduğunu ifade etmektedir. Çocuklar deneyimleri vasıtasıyla
algı bütünlüğünü kazanmaktadırlar ve gördükleri nesne ile dokundukları nesnenin aynı
olduğunu idrak edebilmektedirler. Piaget‟e göre çocukluk dönemine ve hatta daha ileriki
dönemlere kadar zihinsel süreçler algıyı etkilemektedir (Sağol, 1999).
2.2.4.5. BĠLGĠYĠ ĠġLEME KURAMI
Bilgiyi iĢleme kuramına göre, duyu yoluyla gelen bilgiler, beyindeki süreçlerle ilintili
olarak birçok değiĢime uğramaktadır. Bu kuram insanı tıpkı bir bilgisayar gibi düĢünmektedir.
Duyu bilgisi ve iĢleyicisi olarak görmektedir. Bu model motor tepkilerin uygulanması
sırasında duyularla alınan bilgiler doğrultusunda hareket edildiğinde dikkat çekmekte ve
motor tepkilerin güçlü algı unsurlarına ihtiyaç duyduğunu açıklamaktadır (Gander ve
Gardiner, 1998; Selçuk, 1999). Bu kuramı oluĢturan modelin; girdi, merkezi iĢlem, çıktı ve
geri bildirim olmak üzere dört ana ögesi bulunmaktadır (Gander ve Gardiner, 1998).
-Girdi: Çevre hakkında çeĢitli bilgiler duyular yoluyla beyne aktarılır. Girdi bir
insanın kendi bedeni hakkındaki bilgilere de dayanmaktadır.
-Merkezi ĠĢlem: Korteks tarafından yapılmakta, duyusal bilgiyi yorumlama, hangi
eylemin yapılacağına karar verme ve uygun hareketi yapmak için kaslara mesaj gönderme
basamaklarını içerir. Bellek, geçmiĢ öğrenmenin ve tecrübelerin kullanılmasına izin vererek
katkı sağlamaktadır.
-Çıktı: Gönderilen mesaja uygun olarak yapılan kas etkinliğidir. Kasların kasılması ve
gevĢeme davranıĢlarını incelemektedir.
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-Geri Bildirim: Yapılan hareketin duyular yoluyla tekrar beyne bildirilmesini
içermekte, beyin hareketin doğru yapılıp yapılmadığına, hızlı olup olmadığına karar vermekte
ve yorumlamaktadır (Gander ve Gardiner, 1998; akt. Ercan, 2009).
2.2.4.6. DUYU-ALGI MOTOR BÜTÜNLEġME KURAMI
Duyu algı motor bütünleĢme kuramı beyin ve davranıĢ arasındaki iliĢkiyi
incelemektedir. Duyu bütünlüğü teorisini geliĢtiren Ayres‟e (1970) göre duyu bütünlüğü;
çevreden ve vücuttan alınan duyusal bilgilerin analizi, sentezi ve organizasyonunu kapsayan
bir süreçtir. GeliĢmenin sinir sisteminin olgunlaĢmasına bağlı olduğunu öne sürmektedir.
OlgunlaĢmada amaçlı uyarı ve motor cevap arasında bir iliĢki vardır. Ayres duyu algı motor
bütünleĢmesinin; duyu-motor bütünleĢmesi, algı-motor bütünleĢmesi, duyu bütünleĢmesi
yaklaĢımları Ģeklinde ilerleyeceğini belirtmektedir. Brunnstrom, Rood, Kabath, Bobath gibi
duyu motor yaklaĢımcıları normal motor hareketi, motor cevabı oluĢturmak için duyu uyarısı
ile motor cevapları ya da postür düzgünlüğünün artırılması gerektiği düĢünmektedirler
(Akt.Bumin, 1998).
Kephart, Frostig, Barsch ve Cratty algı-motor bütünleĢmesi sürecinde iĢitme, görme,
dokunma ve kortikal duyuların önemi üzerinde durmaktadır. Nöral sistemler ve santral
mekanizmalar aracılığıyla duyu girdilerinin artırılması, kaba motor beceriler, özbakım
becerileriyle ilgili vücut/uzay algısı, akademik ve ince motor becerileri etkileyen uzay Ģekil
kavramlarında probleme sebep olan görsel algı üzerinde etkilidir (Kayıhan, 1986).
Duyu-motor sistemlerinin geliĢmesi ile amaçlı hareketler oluĢmaya baĢlamaktadır.
Amaçlı hareketlerin oluĢmaya baĢlaması ile birlikte yaĢamın ilk yıllarında büyüme ve
geliĢmeye paralel olarak çocukların ayakları üzerinde temel duruĢu geliĢmektedir. Kalıcı
örüntüler bu duruĢ vasıtasıyla kazanılmaktadır. Daha sonra ki aĢamada ise; temel motor
beceriler öğrenilmekte, nesneleri kullanma yeteneği geliĢmekte ve hareket, el-göz
koordinasyonu içeren beceriler ilerlemektedir. En son aĢamada ise, becerilerin baĢarılması,
iĢin gerektirdiği özel fonksiyonların yerine getirilmesi gerçekleĢmektedir (Kayıhan, 1986).
Çocukların büyüme ve geliĢme süreçlerinde taktil, proprioseptif, vestibüler sistem
önemli bir rol oynar. Taktil sistem; derideki alıcılar kanalıyla dokunma ile dıĢ çevre hakkında
bilgi alan bir sistem olarak ifade edilmektedir. Dokunmanın zararlı olduğunu haber veren
koruyucu sistem ile dokunmanın yararlı ve zararlı olduğu durumlarda aradaki farkı belirten
ayırıcı sistemlerden meydana gelmektedir. Vücudun motor planlama ve farkında olma
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yeteneği üzerinde etkilidir. Proprioseptif sistem ise; kas ve eklemlerden duyu uyarısı alan bir
sistemdir. Ġnce ve kaba motor kaslar, eklemlerle ilgili hareketler bu sisteme uyarı sağlamakta
ve böylece motor planlama yeteneğinin geliĢimi sağlanmaktadır. Vestibüler sistem ise; denge,
göz hareketleri, duruĢ, kas tonusu ve dikkat üzerinde etkili olan bir sistemdir. Uzayda vücut
ve baĢın pozisyonu ile ilgili bilgiler, hareketin yönü ve vücudun organizasyonunu
düzenlemektedir. Belirtilen üç sistemin algı sürecinde etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır
(Bumin, 1998).
2.2.5. GÖRSEL ALGILAMA ALANLARI
Görsel algılama alanları Marianne Frostig tarafından beĢ alt grupta incelenmiĢtir.
Bunlar;
1.Göz-Motor Koordinasyonu
2.ġekil-Zemin Ayırımı
3.ġekil Sabitliği
4.Mekan ile Konumun Algılanması
5.Mekan ĠliĢkilerinin Algılanması Ģeklindedir (akt.Tuğrul vd.,2001).

2.2.5.1. Göz-Motor Koordinasyonu
Frostig tarafından göz-motor koordinasyonu “görme duyusu ile dıĢ uyarıcıları
algılama, ayırt etme, deneyimlerini hatırlama ve tanıma, bedenin gerekli kısımlarının
hareketleriyle uyarıcıya tepki gösterme yeteneği” olarak ifade edilmektedir (Etker, 1977).
Bir baĢka deyiĢle vücudun hareketlerini ve vücudun bölümlerini koordine etme
yeteneği olarak da tanımlanır (Mangır ve Çağatay, 1990). Örneğin; bir engele dikkat etme,
yürüme, atlama durumunda bacak hareketleri görme duyusu tarafından yönlendirilmektedir
(Morgan, 1981).
2.2.5.2. ġekil-Zemin Ayırımı
Tuğrul vd. (2001) tarafından Ģekil-zemin ayırımı, birçok uyarıcı içinden seçilen
uyarıcıyı algılama ve bunun üzerine düĢünme, odaklaĢma ve dikkat etme Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Morgan‟ın (1993) açıklamasına göre Ģekil-zemin kavramı incelendiğinde
Ģunlar dikkat çeker;
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1.Geometrik örüntüler her zaman bir zemin üzerindeki Ģekiller olarak algılanmaktadır.
Bu nedenle de tıpkı nesneler gibi çizgiler ve sınırları varmıĢ gibi görünürler.
2.Ġnsan beyninin nesnelerin algılanmasındaki baĢlıca örgütleyici eğilimi Ģekil ve
zeminin birbirinden ayrılmasına iliĢkindir.
Ġnsan beyni dıĢ çevreden gelen uyaranlardan dikkatin merkezi olacak uyaranı seçecek
Ģekilde tasarlanmıĢtır. Bu uyaranlar algılama alanında Ģekil oluĢtururken, diğerleri net olarak
algılanmayan zemini oluĢturmaktadır (Arıkök, 2001). Örneğin; gelen gürültüler arasında bir
kuĢun sesi ya da bir orkestranın armonisi arasında bir piyanodan gelen melodiyi iĢitmek
olarak ifade edilebiliriz (Bloom, 1979).
Çocukların Ģekilleri algılamasında, renklerin mi yoksa Ģekillerin mi önemli olduğunun
incelendiği bir araĢtırmada; üç yaĢındaki çocukların nesneleri biçimlerine göre eĢleĢtirdikleri,
üç-altı yaĢ arasındaki çocukların renklere göre eĢleĢtirme yaptıkları ve altı yaĢından büyük
çocukların Ģekli temel alarak bir sınıflandırmaya gittikleri saptanmıĢtır (Tuğrul vd., 2001).
ġekil-zemin ayırımı zayıf olan bir çocuğun, karakteristik olarak organize olamama ve
dikkat dağınıklığı gibi problemlerinin olduğu bilinmektedir. Çünkü dikkat sürekli meĢgul
olması gereken durum ile etrafındaki diğer çeldirici uyarıcıların hepsine sıçramaktadır.
Ayrıca, etrafındaki dikkat çekici olan uyarıcıyı anımsayarak görmekte güçlük çekmesi; amaca
yönelik bir aktivitesi için de, dikkatini bir baĢka figüre kaydırması gerektiğinde dahi kendini
belli bir uyarıcıdan ayırabilmesine engel olabilir. Bu belirti “uyarıcı bağımlılığı” Ģeklinde
ifade edilir. Uyarıcı bağımlısı çocuk bir davranıĢı defaatle uygular. Mesela çocuk, aralanan
baĢka çizgiler yapmak ya da içini boyamak yerine, tek bir çizgiyi devamlı çizer (Frostig,
1968).
Çocuklarla çalıĢmalar yaparak, Ģekil-zemin algısı geliĢimi desteklenebilir. Çocuğun
uygun uyarıcıya odaklanma becerisini hem öğrenimi için hem de herhangi bir etkinlik için
geliĢtirmektir (Baron, 1996).
2.2.5.3. ġekil Sabitliği
Bir nesnenin Ģekil, durum ve büyüklük gibi özelliklerinin çeĢitli durumlarda
değiĢmeden algılanması “Ģekil sabitliği” olarak tanımlanır (Reinartz ve Reinartz, 1975).
Büyüklük, açıklık ve renk sabitliği Ģeklinde üç alt grupta incelenmektedir (Kaya, 1989).
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Büyüklük Sabitliği: Nesnenin, gerçek büyüklüğünü değiĢtiren faktörlerden bağımsız
olarak algılanmasıdır.
Açıklık

Sabitliği:

Nesnenin,

yansıttığı

ıĢık

miktarından

bağımsız

olarak

algılanmasıdır.
Renk Sabitliği: Renkleri arka fondan ya da olaylardan bağımsız olarak algılama
yeteneğidir.
2.2.5.4. Mekan ile Konumun Algılanması
Algılayan kiĢi tarafından bir nesnenin mekan ile konum iliĢkisinin algılanmasıdır.
Birey daima kendi dünyasının merkezinde ve objeleri önde, arkada, yukarıda, aĢağıda gibi
lokalize ederek algılamaktadır (Erdem Özat, 2010).
Mekan ile konumun algılanmasında Ģeklin bölümleri ve birbirlerine göre konumlarının
fark edilmesi önem arz etmektedir. ġeklin biçimi, yatıklığı, yukarı-aĢağı, sağa-sola
koordinatlarına göre konumu mekan ile konumun algılanmasında dikkate alınmalıdır. Mekan
ile konumun algılanmasında zorlanan çocuklar objelerin ve yazılı sembollerin arasındaki
iliĢkiyi kurmada hata yapabilirler (Mangır ve Çağatay, 1990).
2.2.5.5. Mekan ĠliĢkilerinin Algılanması
Reinartz ve Reinartz (1975) mekan iliĢkilerinin algılanmasını, “iki ya da daha fazla
objenin kendisiyle ve birbiriyle olan iliĢkilerini algılama” olarak ifade etmektedirler.
Bu süreçte çocuklar ilk olarak kendi konumlarını fark eder, daha sonra yakın
çevrelerindeki nesne ile iliĢkilerini, uzaklıkları, boyutları görsel algılama yoluyla
değerlendirme

Ģeklindeki

ardıĢık

basamakları

takip

ederler.

Mekan

iliĢkilerinin

algılanmasında, birbiriyle ilintili olan ve aynı oranda dikkat gerektiren bölümler
bulunmaktadır (Kılıç, 2004).
2.2.6. GÖRSEL ALGININ GELĠġĠMĠ
a. Algı GeliĢimi
Terminolojide görsel algılama kavramı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha
önceki deneyimlerle ilintili olarak yorumlama yeteneği anlamına gelmektedir. Görsel
algılama için sadece iyi görme yetisi değil aynı zamanda beyinde iyi bir yorumlama
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gerektirmektedir (Reinartz ve Reinartz, 1975). Görsel algılama hemen her davranıĢımız için
bir ön koĢul niteliğinde olup, birçok becerinin de kazanılmasını sağlamaktadır (ĠbiĢoğlu,
1987).
Normal geliĢim gösteren çocuk doğum sonrası süreçte çevresindekilerin farkına
varmaya baĢlar ve zamanını çevresini tanıma ile geçirir. Zamanla görüntü ile sesi
iliĢkilendirir. Sesi duyduğu zaman arar, sesin geldiği yöne bakar. Görme ve dokunma duyuları
arasında eĢgüdüm oluĢturulur. Böylece çocukta algılama davranıĢı geliĢir (Johnson ve
Werner, 1980; FiĢek ve Yıldırım, 1983).
Algı geliĢimi, zihin geliĢiminin anlaĢılmasında gerekli olan bir alandır. Bir ya da daha
fazla duyu organının görevini yapamaması çocuğun algılamadaki geliĢiminin geri kalmasına
yol açabilir. Bunun sonucu olarak da birey, dünyayı anlama ve yorumlamada güçlük yaĢar
(FiĢek ve Yıldırım, 1983; Jersıld, 1979).
Görsel algılama; görsel ayırt etme, eĢleĢtirme, sınıflandırma, Ģekil-zemin ayrımı,
nesneler arası mekan iliĢkisi ve görsel bellek alanlarında araĢtırma konusu olmaktadır
(Yüksel, 2009).
Görsel ayırt etme ise benzerliklerin ve farklılıkların bilincinde olmaktır. Ayırma
farklılıklar üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Nesnelerin renk, Ģekil, hacim ve boyut özelliklerine göre
görsel ayırt etme gerçekleĢmektedir. Ġki- iki buçuk yaĢındaki çocuklar benzer Ģekilleri
eĢleĢtirebilir, üç-dört yaĢında aynı olan nesneleri eĢleĢtirme davranıĢı görülür, ilerleyen
yaĢlarda karmaĢık Ģekilleri algılama yetileri geliĢir. EĢleĢtirme ve sınıflandırma benzerlikler
vasıtasıyla olur. Ġki yaĢında benzer iki nesneyi sınıflandıran çocuk, üç-dört yaĢında renk ve
Ģekil benzerliği olan nesneleri eĢleĢtirebilir hale gelmektedir (Dönmez, 1993).
Nesnelerin uzayda birbirlerine göre olan konumları mekan iliĢkisini açıklamaktadır.
Bir çocuk ilk önce kendi konumunu sonra nesnelerin kendilerine göre uzaklık ve konumlarını
değerlendirebilirler. Bir nesne veya Ģeklin zeminden ayrılması “Ģekil zemin ayrımı” olarak
ifade edilir. ġekil dikkatin odaklandığı kavram, zemin ise geri planda kalan algı alanına
girmeyen kavramdır (Dönmez, 1993).
b. Bebeklikte Algı GeliĢimi
Yeni doğan bir bebeğin görme yetisi yetiĢkine kıyasla zayıftır. Altı aylık olduklarında
yetiĢkinlerle aynı düzeye ulaĢmaktadırlar (Özhamam, 2007).
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Bebeklerdeki görsel yetinin güç olması nedeniyle farklı yöntemler geliĢtirilmiĢtir.
Bunlardan birisi “bakma tercihi tekniği” dir. Bebekler düz bir yüzeye bakmaktansa örüntüye
bakmayı tercih ederler. Bebeğe düz bir yüzey ve bir örüntü seçenek olarak sunularak,
örüntüyü görme eĢiği belirlenebilir. Bebeğin örüntüye baktığı süre düz yüzeye baktığı sürenin
altına düĢene kadar örüntü giderek zorlaĢır (Fantz, Ordy ve Vdelf, 1962; akt.Sağol, 1998).
Bebek 1. ayda görme alanına yerleĢtirilen kırmızı bir ponpona gözlerini kısa süreliğine
odaklayabilir. 30 dereceden 60 dereceye kadar takip etmesi mümkündür. 1-4. aylarda ise
görme alanına giren kiĢileri takip etmeye baĢlar (Ataman, 2004).
Ġlk iki ayda bebeğin görsel dikkati objelerin nerede olduğu ile ilintilidir. Üçüncü aydan
sonra nerede olduğu ile değil, ne olduğu ile ilgilenir (Yavuzer, 1998). Üçüncü ayda bebekteki
derinlik algısına iliĢkin ilk iĢaretler ortaya çıkmaktadır. Üçüncü ve altıncı aylar arasında
nesneleri takip etme yetisini kazanırlar (Arkonaç, 1993).
Saklanan nesneleri aramada; 5. aydan küçük bebekler gizlenen nesneyi unutmuĢ gibi
görünürler, 5. ve 8. aylar arasında ise bebekler nesneleri saklama ve bulma oyunu oynarlar
(Ataman, 2004).
c. Okul Öncesi Dönemde Algı GeliĢimi
Bebeklik döneminde kazanılan olgunlaĢma ve yaĢantılar üç-altı yaĢ döneminde de
etkisini devam ettirmektedir. Erken çocukluk döneminde hızla ilerleyen bütün geliĢim alanları
gibi algı da hızlı bir geliĢim göstermektedir (Temel, 1989). Algının insan yaĢamında en
önemli olduğu dönem çocukluk dönemidir. Tüm duyularını kullanarak araĢtırmaya ve
keĢfetmeye eğilimlidirler. Çocuklara sağlanan görsel, iĢitsel, dokunsal algı deneyimleri,
biliĢsel geliĢim ve öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Dodson, 1995). Ġki –altı yaĢ
döneminde kavram geliĢtirebilirler, günlük yaĢamdaki problemlerine çözüm getirebilirler
(Mackenzie, 2000).Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilirler (Lawhon ve
Lawhon, 2000).
-Seçicilik: Ġnsanın duyu organlarına gelen

bütün uyarıcılara karĢı aynı tepkiyi

vermesi mümkün değildir. Bu nedenle algı seçicidir. Seçicilik kavramı sürekli geliĢim gösterir
ve dikkati belirli bir Ģekilde yönlendirmeyi içermektedir (Temel, 1989).
-Ayırt etme: Daha önce bir bütün olarak görülen bir nesne ya da durumun zamanla
parçalarını, ayrıntılarını ve özelliklerini algılama; benzer nesneleri birbirinden ayıran
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niteliklerin farkında olarak algılama eğilimidir (Temel, 1989). Üç-altı yaĢlar arasında çocuk,
öncelikle Ģekli bütünüyle algılar, karmaĢıklığını fark edemez. Altı yaĢ sonrasında ayrıntıları
fark etme eğilimindedir. Ayırt etme için Ģekil-zemin ayrımı ön koĢul niteliğindedir. Parçayı
bütünden ya da Ģekli zeminden ayırt etme yeteneği ergenlik dönemi baĢlangıcına kadar geliĢir
(Temel, 1989). Ġnsan çevresini geliĢigüzel bir düzen içerisinde algılamaktadır. Algı, duyusal
girdileri derler, düzenler ve onlara bir anlam verir (Arkonaç, 1993).
-Nesne değiĢmezliği ve devamlılığı: Bireylerin, farklı biçim ve durumlarda gördüğü
nesne veya insanı, aynı nesne ya da insan olarak algılaması “nesne değiĢmezliği” Ģeklinde
ifade edilirken, nesne devamlılığı ise nesne görüĢ alanı dıĢına çıksa da nesnenin var olduğu
düĢüncesinin kazanılmasıdır. Nesne değiĢmezliği; Ģekil ve büyüklük değiĢmezliği Ģeklinde iki
baĢlık altında incelenebilir (Temel, 1989).
-Ben merkezlilikte azalma: BiliĢsel olgunlaĢma ile algısal geliĢimdeki bir diğer temel
değiĢim de çocuğun dünyaya bakıĢ açısında meydana gelmektedir (ġahin Arı, 2007).
Çocukların kendi görüĢ ve düĢüncelerinin, diğer bireyler ile tıpatıp aynı olduğunu
düĢünmesidir. Çocuğun kendinin farkına varması ve baĢkalarından ayırt etmeye baĢlaması ile
diğer kiĢilerin bakıĢ açısı ve görüĢlerini özümseyebilmesiyle ben merkezlilikte azalma
meydana gelir (Temel, 1989). Okul öncesi dönem çocuğu diğer bir kimsenin görüĢünü
kolayca benimseyemez. Kendisini bir baĢkasının yerine koyamaz dolayısıyla olaylara değiĢik
açıdan bakamaz (KağıtçıbaĢı ve Özgediz, 1983).
2.2.7. GÖRSEL ALGININ GELĠġĠM ALANLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
Algısal motor yeteneklerin geliĢimi, algısal, motor ve biliĢsel süreçlerin birbirleriyle
etkileĢimlerini gerekli kılmaktadır. Algısal motor deneyimler; psikomotor ve biliĢsel
deneyimler olarak değerlendirilmektedir. Algısal motor aktivitelere katılım, algısal motor
yeteneklerin geliĢimine ve akademik kavram geliĢimine katkı sağlamaktadır (Özer ve Özer,
2000).
Görsel algı ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, görsel algının genel hareket
örüntüleri, özel hareket örüntüleri, gözün hareket örüntülerinin geliĢmesi, iletiĢim örüntüleri,
gözde canlandırma örüntüsünün geliĢmesi, görsel algı organizasyonunun geliĢmesi
bağlamında geliĢtiğini belirtmiĢlerdir (Ercan, 2009).
Çocuğun okuma ve yazma becerisi üzerinde hareket örüntülerinin gerekliliği üzerinde
durulmuĢtur. Motor, görsel motor ve görsel aktivitelerin özel lökomotor iĢlerdeki eğitimin
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çeĢitli beyin merkezlerini uyararak algı ve biliĢsel yetiler üzerinde ilerleme sağladığı ve daha
iyi öğrenme sağladığını belirtmiĢlerdir (Ergun, 1995; Bumin, 1998).
Görsel algı ve zeka iliĢkisinin araĢtırma konusu olduğu araĢtırmalarda; görsel algı
alanlarını değerlendiren testler ile zeka ve geliĢimi değerlendiren testler kullanılmıĢ ve görsel
algı ile zeka geliĢimi arasında pozitif bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır (Etker, 1977; Morgan,
1981; Klein, 1989; Ergun, 1995; Bumin, 1998; Bonifacci, 2004).
Görsel algının akademik baĢarı faktörü ile ilintili olduğunu gösteren araĢtırmalar
incelendiğinde görsel mekanizmadaki bozuklukların çocuklarda öğrenme güçlüğüne neden
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Bumin, 1998). Görsel algı kavramına dair yapılan çalıĢmalar;
el-göz koordinasyonunun, el becerileri gerektiren etkinliklerle paralel özellikler gösterdiğini,
Ģekil-zemin ayırımı, mekânsal iliĢkiler, mekanda konum gibi alanların dikkat, harfleri ayırt
etme, yazma , okuduğunu anlama, matematiksel hesaplamalar, problem çözme becerileri
üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir (Griffin ve Bateman, 1993; Akçin, 1993; Ferah, 1996;
Sağol, 1999; Koç, 2002; Barnhart ve diğ.,2005). Okula hazırbulunuĢluk düzeyi, akademik
beceriler ve okuma yazma üzerinde görsel algı eğitim programlarının etkisini araĢtıran
çalıĢmalarda yer almaktadır (Etker, 1977; Çağatay, 1986; Kaya, 1989; Doğan, 1989;
Dereobalı, 1984; Tuğrul ve diğ.2001; Dankert ve diğ. 2003; Kılıç, 2004).
Dil kazanımında görsel algı etkisini araĢtıran çalıĢmalarda, dil kazanımında iĢitsel algı
ile birlikte görsel algının da etkili olduğu kanısına varmıĢlardır (Dereobalı, 1994; Dönmez ve
diğ.2000). Görsel algı ve dil geliĢimi ile ilgili yapılan çalıĢmalar, görsel ve iĢitsel belleğin
yaĢla birlikte geliĢtiğini vurgulamaktadır. Özellikle görsel belleğin iĢitsel bellekten daha üstün
olduğu ifade edilmektedir. Görsel algı becerilerinde yetersizlikler gösteren çocukların algı
geliĢimlerini destekleyen programların aynı zamanda çocukların dil geliĢimini de desteklediği
sonucuna ulaĢılmıĢtır (Klein, 1985; Shen, 1985; Dereobalı, 1994).
Duyu-algı-motor bütünlüğü ve görsel algı bozukluğu yaĢayan çocukların ve
yetiĢkinlerin günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirmede güçlükler yaĢadığı tespit edilmiĢtir
(Ergun, 1995; Atasavun ve diğ.,2005).
2.2.8. GÖRSEL ALGI PROBLEMLERĠ
Normalde görsel algılama 3-7 yaĢ döneminde geliĢmektedir. Ancak her yaĢ
döneminde görsel algılama alanı geri kalmıĢ çocuklara rastlanabilir. Sebebinin çocuklardaki
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olgunlaĢma hızının bireysel farklılık göstermesidir. Ancak görsel bozukluklar sinir sistemi
disfonksiyonlarına veya ağır emosyonel bozukluklara da bağlı olabilmektedir (Doğan, 1989).
Görsel algılama problemi olan çocuklar bu problemler sebebiyle öğrenme olayında da
geri kalmaktadırlar. Nesneleri ve nesnelerin mekânsal iliĢkilerini algılama güçlükleri olacak
ve çocuk dünyayı instabil görecek dolayısıyla görüntüler zor anlaĢılacaktır (Doğan, 1989).
Ġnsan doğumdan itibaren bütün yaĢamı boyunca duyuları kanalıyla çevresini anlar,
yorumlar ve yeni durumlara kendini uydurmak için algıyı kullanır (GüneĢ, 2002). Görsel
algılama problemi olan çocuklarda; çizim ve kopyalamaya karĢı isteksizlik, geometrik
Ģekillerin çiziminde zorlanma, sembolleri ayırt etmede zorlanma, okuma ve yazma sırasında
çeĢitli harfleri karıĢtırma, el-göz koordinasyonunda zayıflık, görsel ayrımlaĢtırma ve görsel
hafıza sorunları, mekan algısı problemleri gibi sorunların yaĢanabildiği görülmektedir
(Korkmazlar, 2003).
Okula baĢladığı dönemlerde tanısı konulmuĢ bir problemi olmayan her çocuğun okul
yaĢamı boyunca baĢarılı olacağı yönünde bir kanı vardır. Fakat okul öncesi dönemde belirgin
bir problemi olmadığı halde, okul yaĢantısında baĢarısızlık yaĢayan birçok çocuk vardır
(Erdem Özat, 2010). Bu çocuklar bir veya birden çok geliĢim alanında problem yaĢayabilirler
(Wong, 1991).
Görsel algı ve görsel-motor alanlarında problemi olan çocuklarda görülebilecek
zorluklardan bazıları ise Ģunlardır;
*Ters yazar (b-d-p),
*Ters çevirir (u-n),
*Okurken esner,
*Göz ağrısı Ģikayeti,
*Doğru Ģekilde kopyalayamaz,
*Okurken satır atlar,
*Sıralama hatası yapar,
*Benzerlik ve farklılıkları görmekte yavaĢtır.
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*Harfleri ve kelimeleri bitiĢik yazar,
*Harfler satır çizgisinden taĢar,
*Sınırlı boyama faaliyeti yapamaz.
Deuster (1982) görsel algı becerisinde görülen problem durumlarında iĢitme
yeteneğindeki kusurların da eĢlik ettiği sonucuna ulaĢmıĢlardır (Deuster, 1982).
Gilde (1982) yılında prematüreliğin görsel algı becerisi üzerindeki etkisini incelediği
çalıĢmasında, prematüre ve miyadında doğmuĢ okul öncesi çağındaki çocuklara Frostig
Görsel Algı Testi uygulamıĢlardır. AraĢtırmalarının sonucunda; prematüre çocuklar arasında
farklılık bulunmadığı, fakat miyadında doğan çocuklar ile prematüre doğanlar arasında görsel
algı becerisi açısından önemli farklılıklar olduğu bulunmuĢtur. Gilde bu farka erken doğumun
yol açtığını düĢünmektedir. Bu sonuçların tedavi açısından önemli olduğunu belirtmiĢtir
(Gilde, 1982).
Görsel algılama ve ayırt etme konularında tanılamaya yardımcı olması amacıyla Dr.
Marianne Frostig tarafından “Frostig Görsel Algı Testi” geliĢtirilmiĢtir. Bu test ile belirlenen
eksiklikleri gidermesi amacıyla da “Frostig Görsel Algı Eğitimi Programını” tasarlamıĢtır. Bu
tasarlanan program ile çocuğa el-göz koordinasyonu, mekan iliĢkileri, mekandaki pozisyon,
Ģekil-zemin algısı ve Ģekil değiĢmezliği alanlarında geliĢimlerini sağlayacak nitelikte eğitim
vermektir. BaĢka bir deyiĢle algısal özrün öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan
kaldırmak amaçlanmaktadır (Reinartz ve Reinartz, 1975).
Çocukların ayrıntılı tıbbi ve geliĢimsel değerlendirmelerinin olmaması ya da
yapılamaması, sorunların yaĢanmasına, yanlıĢ tanılamaya sebep olmaktadır. YanlıĢ
tanılamada eğitsel veya tıbbi tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle algısal
bozuklukların çok iyi bir Ģekilde tanılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Ercan, 2009).
2.2.9. GÖRSEL ALGI EĞĠTĠMĠ
Görsel algı geliĢimi; biliĢsel, motor, sosyal-duyusal, dil geliĢim alanları ile etkileĢim
içinde olan bir alandır. Çocukların yaĢ ve geliĢim özelliklerini dikkate alarak tasarlanan görsel
algı eğitimi oyun, sanat, müzik, drama, hareket etkinlikleriyle verilmesi programın baĢarısını
artırdığı kanısına varılmıĢtır.
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Çocuklar için hazırlanan görsel algılama eğitiminin ilk basamağını dinleme
becerilerinden oluĢmaktadır. Dinleme becerisi için, göz kontağı kurulması ve dikkatin
toplanması gerekmektedir. Sonra iĢitsel algılar, görsel-motor faaliyete aktarılmakta ve her
fırsatta dil, algılama ve motor geliĢim çalıĢmaları ile birleĢtirilmektedir (Dereobalı, 1994).
Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan görsel algılama çalıĢmaları, çocukların
geliĢimlerine ve ihtiyaçlarına uygun nitelikte hazırlanmaktadır. Bu çalıĢmalar, çocukların
deneme yaparak öğrenmelerine, sonuçlarını tartıĢmalarına olanak vermektedir. Görsel algı
çalıĢmaları sürecinde eğitimin kalıcılığını, devamlılığını sürdürmek için görsel algı
çalıĢmalarına yönelik çalıĢma sayfaları hazırlanmakta ve görsel algı eğitimleriyle de kalıcılığı
sağlanmaktadır (Arıkök, 2001; Koç, 2002; Beery ve Beery, 2004).
Frostig‟e göre görsel algılama eğitimi dinleme ve hazırlık aĢamasıyla baĢlamakta,
hazırlık aĢaması; vücut imajı, vücut kavramı, vücut Ģeması, vücut hareketlerinin bağlantısı,
çizgi çizme, resimleri tanıma, yön bulma, çeĢitli hareketleri kazandırmaya yönelik oyunlar,
göz hareketleri, görsel algılama alanlarına yönelik üç boyutlu materyal kullanımını
içermektedir. Vücudun tanınması, vücut imajı, vücut kavramı ve vücut Ģemasından
oluĢmaktadır. Bunlardan birisinin yetersiz ya da bozuk olması, el-göz koordinasyonu,
mekanda konum ve mekan iliĢkilerini algılama yeteneğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Vücut imajı; vücut ölçülerinin ve vücut içinde oluĢan duyuların öğretilmesi, vücut
parçalarına dokunarak onların hissedilmesi ile ilgili çalıĢmaları kapsamaktadır. Vücut
kavramı; vücut parçalarının ve duyu organlarının fonksiyonlarını kapsamakta, vücut
imajından sonra geliĢmekte ve bilinçli öğrenmeyi oluĢturmaktadır. Vücut Ģeması; kas ve
vücut parçalarının kontrol ve idare edilmesini içermektedir. Denge unsuru içeren oyunları
kapsamaktadır (Koç, 2002).
Görsel algılama alanlarına yönelik yapılan çalıĢmalarda görsel algı çalıĢmaları
kapsamında önemli bir yere sahiptir. Bunlar;
Göz-motor koordinasyonu; kaba motor beceriler, ince motor beceriler gibi yetilerle
ilgili çalıĢmaları kapsamaktadır. KoĢma, atlama, makasla kesme, ayakkabı bağlama, boyama,
karalama bu etkinliklerden birkaçıdır (Ercan, 2009).
ġekil zemin ayırımı; dikkati yönlendirme, önemli uyaranlara dikkati yoğunlaĢtırma,
önemsiz uyarandan dikkati uzaklaĢtırma, tam görme ve organize davranıĢ gösterme gibi
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yetileri kapsamaktadır. Dokunma kartları, saklambaç, eĢya saklama, bulma, eĢleĢtirme
oyunları Ģekil zemin ayırımını destekleyen etkinlikler arasında yer almaktadır (Sağol, 1999).
Algı sabitliği; büyüklük, renk ve Ģekilleri ayırt etme, üç boyutlu cisimlerini
tanımalarına yardımcı olma gibi çalıĢmaları kapsamaktadır. Bu çalıĢmalar deneyimle
geliĢmektedir. ġekilleri tanıma, isimlendirme, algıladığı Ģekli çizme, zıt kavramlarla ilgili
çalıĢmalar algı sabitliğini destekleyen çalıĢmalardır.
Mekan ile konum; vücudun nesneler ile olan iliĢkisini belirleyen çalıĢmaları
içermektedir. Yön tayini gerektiren oyunlar, geometrik Ģekillerin farklı konumlarının
birbirinden ayırtedilebilmesi, eĢleĢtirilmesi mekan ile konumun algılanmasını destekleyecek
nitelikte çalıĢmalardır (Koç, 2002).
Mekan iliĢkilerinin algılanması; vücut ile ilgili çalıĢmalar, üç boyutlu nesnelere
bakılarak yapılan modeller, yap-bozlar, yapı inĢa oyunları, renk ve Ģekle göre örüntü
oluĢturma gibi etkinlikleri içermektedir (Bumin, 1998; Sağol, 1999; Beery ve Beery, 2004).
Görsel belleğin desteklenmesinde görsel algılama alanları dıĢındaki çalıĢmalar;
resimlere, Ģekillere, nesnelere belirli bir süre bakarak yerini, yönünü, konumunu hatırlamaya
yönelik çalıĢmalar, çocuğun görsel hayal gücü vasıtasıyla gördüklerini çizmesi ve resmetmesi
gibi çalıĢmaları içermektedir (Beery ve Beery, 2004).
Görsel algı geliĢim alanlarını destekleyen resimler ve çalıĢma sayfaları ile tüm bu
çalıĢmalar desteklenmektedir. Uygulamalar grup etkinlikleri veya bireysel olarak sunulabilir.
Grup çalıĢmaları ile çocukların sosyalleĢmeleri de desteklenmektedir. Çocuklardan etkinliği
kısa zamanda yapmaları yerine hatasız olarak yapmaları istenmelidir. Bu Ģekilde
yönlendirilmeleri yaptıkları etkinliklere iliĢkin geri bildirim verilmesi, yapılan hatanın nasıl
düzeltileceğinin öğretilmesi görsel algı eğitiminde etkili ve önemli bir yere sahiptir (Koç,
2002).
2.2.10. GÖRSEL ALGI ALANINI ÖLÇMEK ĠÇĠN KULLANILAN GÖRSEL
ALGI TESTLERĠ
Ġnsanoğlu kendi geliĢim sürecini merak içerisinde araĢtırmıĢ ve öğrenme, zeka, geliĢim
ve kiĢiler arasındaki bireysel farklılıkları incelemek için çeĢitli değerlendirme araçları
geliĢtirmiĢtir. Görsel algı geliĢimini değerlendirmeye yönelik çalıĢmalar erken çocukluk
döneminden itibaren baĢlamaktadır. Bender (1938) yılında Wertheimer‟in Ģekillerinin bir
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kısmını kullanarak algısal motor indeksi oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Bender çocukların seçtikleri
Ģekillerin bireyin performans düzeyinin iĢlevsel ya da organik kökenli patolojik durumlar
veya algısal motor gecikmeler sonucunda nasıl zarar gördüğünü yansıtması açısından ipucu
olacağını belirtmektedir. ÇalıĢmalarında yetiĢkinlerden çok çocuklarda görsel imgeleri
algılama becerisinin geliĢme ve olgunlaĢma süreci üzerinde durmuĢtur (Somer, 1988; Beery
ve Beery, 2004).
Pascal ve Suttel (1951) Bender‟in sistemini değerlendirmeye yönelik bir sistem
geliĢtirmiĢlerdir. Pascal ve Suttel bireyin teste verdiği tepkiyi çevresine verdiği tepkinin
yansıması olarak değerlendirmektedir. Bireylerin çevre uyumu ve sorunlarla baĢa çıkma
düzeyi arttıkça görsel imgelere verdiği tepkilerde daha tutarlı hale geldiğini savunmuĢlardır
(Ercan, 2009). Koppitz Bender Testini çocuklar için geliĢimsel görsel-motor testi olarak ele
almıĢ ve puanlama sistemi geliĢtirmiĢtir. Yaptığı standardizasyon çalıĢması sonunda testin
ilkokul çağı çocukları için kullanıma uygun olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır (Somer, 1988).
Aynı dönemde Birch, Bruner, Hunt, Piaget ve Vereecken zeka ve baĢarının geliĢimine
yönelik olarak duyu-motor temelli eğitimsel teoriler öne sürmüĢlerdir. Ayrıca onlara göre
düĢünme ve davranıĢ yüksek seviyede duyusal girdi ile motor hareket gerektirmektedir (Beery
ve Beery, 2004).
Frostig 1961 yılında öğrenme güçlüğü tanısı konmuĢ çocukların görsel algı içerikli
becerilerde sıkıntı yaĢadığını tespit etmiĢtir. Frostig göz-motor koordinasyon, Ģekil-zemin
ayırımı, Ģekil sabitliği, mekan ile konumun algılanması, mekan iliĢkilerinin algılanması gibi
görsel algılamanın bazı alanlarını ölçerek, çocuğun hangi alanda desteğe ihtiyacı olduğunu
belirlemek ve uygun eğitimi sağlamak amacıyla Frostig Görsel Algı Testi ve Frostig Görsel
Algı Eğitim Programını geliĢtirmiĢtir. Frostig algı geliĢiminin büyük ölçüde duyu-motor
geliĢimine bağlı olduğunu ve görsel algı çalıĢmalarının motor, dil ve algı çalıĢmalarını da
kapsadığını belirtmiĢtir. Frostig görsel algı eğitiminde; önce dinlenenler ve iĢitilenler görselmotor faaliyete kanalize edilmekte sonra aktarılanlar dil, algılama ve motor geliĢim
çalıĢmalarına entegre edilmektedir. Frostig Görsel Algı Eğitim Programı görsel algı geliĢimini
desteklemek, problemleri önlemek ve yetersizlikleri gidermek için çocuklara grup halinde
uygulanmaktadır. GeliĢimsel geriliği olan çocuklar ve küçük çocuklarda program bireysel
olarak uygulanmaktadır (Sağol, 1999; Koç, 2002).
Beery yaptığı klinik çalıĢmalarda çocukların geometrik Ģekilleri kopya etme
becerilerinin, çocukların akademik baĢarılarının yordayıcısı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu
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nedenle geliĢimsel yaĢ özelliklerine uygun olan geometrik Ģekilleri düzenlemek için
çalıĢmalar yapmıĢtır. GeliĢimsel yaĢ özelliklerine göre sıralanmıĢ 24 Ģekli kapsayan
“GeliĢimsel ġekil Sıralama Testi”ni 1964 yılında oluĢturmuĢ ve 1967‟de de Beery- Buktenica
GeliĢimsel

Görsel-Motor

Koordinasyon

Testini

geliĢtirmiĢtir.

Beery,

görsel-motor

koordinasyon testinde sıralamıĢ olduğu Ģekilleri, görsel algı ve motor koordinasyon testinde
de kullanarak görsel algı ve motor koordinasyona iliĢkin süreçleri ayrı ayrı inceleme fırsatı
elde etmiĢtir (Beery ve Beery, 2004). Frostig ve Beery geliĢtirmiĢ oldukları testlerle farklı
ülke ve farklı kültürlerde uygulanabilir, geçerlik ve güvenirliği yüksek, kültüre bağlı değiĢim
göstermeyen, evrensel nitelikte ölçme araçları geliĢtirmiĢlerdir (Tuğrul vd., 2001; Beery ve
Beery, 2004).
Ayres duyu-motor sistemlerin geliĢimi ve problemlerinin saptanması için Güney
Kaliforniya Duyu Bütünlüğü Testini geliĢtirmiĢtir. Bu doğrultuda da tedavi yaklaĢımlarını
Ģekillendirmeye çalıĢmıĢtır. Ayres bu test ile görsel algılama, somata duyu algılama, motor
performans ve proksimal hareket geliĢimini incelemiĢtir (Ergun, 1995; Bumin, 1998).
Yapılan çalıĢmalar sonucunda duyu ve algının önemli olduğu kanısına varılmıĢtır. Bu
bağlamda araĢtırmacılar çocuklar ve yetiĢkinler için ölçme araçları geliĢtirmiĢlerdir. Bazıları
Ģu Ģekilde sıralanabilir;
Frostig Görsel Algı Testi
Frostig Görsel Algı Testi okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların göz-motor
koordinasyonu, Ģekil-zemin ayrımı, Ģekil sabitliği, mekanda konum ve mekânsal iliĢkilerdeki
performanslarını değerlendirmektedir (Çağatay, 1986).
Gessel Gelişimsel Şekiller Testi
Gessel GeliĢimsel ġekiller Testi okul öncesi dönem çocuklarının görsel algı, görsel
motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka geliĢimlerine iliĢkin değerlendirme
sağlamaktadır.
Baum Genel Görsel Beceri Testi
Baum Genel Görsel Beceri Testi belirli zaman aralığında kiĢinin nesneleri tanımasıyla
görsel dikkat yeteneğini ölçmektedir.
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Alternatif Kendiliğinden Uyarı Testi
Alternatif Kendiliğinden Uyarı Testi genel görsel yetiyi ölçmeye yönelik bir araçtır.
Çizgiyi İkiye Bölme Testi
Çizgiyi Ġkiye Bölme Testi genel görsel yetiyi ölçmeye yönelik bir araçtır.
Baylor Üniversitesi Yetişkin Görsel Algı Testi
Baylor Üniversitesi YetiĢkin Görsel Algı Testi Ģekil-zemin, form değiĢmezliği, uzayda
pozisyon, derinlik algısı, vücut Ģeması, uzaysal iliĢkileri ölçmektedir.
Oryantasyon Çizgi Testi
Oryantasyon Çizgi Testi Benton ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilen görsel uzay
oryantasyonu değerlendirmeye yönelik bir testtir.
Organik Doğruluk Testi
Organik Doğruluk Testi Ģekil algılama yeteneğini değerlendirmektedir.
Raven’in İlerleyen Renkli Kalıplar Testi
Raven‟in Ġlerleyen Renkli Kalıplar Testi görsel algılama ve anlamsız figürleri
anlamaya yönelik bir testtir.
Haptik Görsel Ayırt Etme Testi
Haptik Görsel Ayırt Etme Testi kiĢinin nesneleri kullanırken, biçim verme,
numaralama, Ģekillendirme, Ģekil değiĢikliği alt boyutlarındaki performansı değerlendirmeye
yönelik bir ölçme aracıdır (Ergun, 1995).
Beery- Buktenica Gelişimsel Görsel Motor Koordinasyon Testi
Beery- Buktenica GeliĢimsel Görsel Motor Koordinasyon Testi 2-18 yaĢ arasındaki
çocukların

görsel-motor bütünlük,

görsel

algılama, motor

koordinasyon

yetilerini

değerlendirmeye yönelik bir testtir (Beery ve Beery, 2004).
Gelişimsel Görsel Algı Testi II
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GeliĢimsel Görsel Algı Testi II Frostig Görsel Algı Testinin yeniden düzenlenmesi ile
oluĢturulmuĢtur. 4-9 yaĢ arası çocuklarda el-göz koordinasyonu, Ģekil-zemin ayırımı, Ģekil
sabitliği, mekanda konum, mekânsal iliĢkiler, görsel yakınlık, görsel-motor hız, kopyalama alt
boyutlarındaki becerileri değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracıdır (Erdem, 2006).
2.3. DĠL GELĠġĠMĠ
2.3.1. DĠLĠN TANIMI VE ÖNEMĠ
Dil, insan ve toplumdan ayrı düĢünülemeyecek, bilim, sanat, kültür gibi alanlarla
etkileĢim içinde bulunan ve onların meydana gelmesini sağlayan bir kurumdur (Aksan, 1998).
Aynı zamanda dil çocuğu egosundan uzaklaĢtırıp, sosyal bir kiĢilik kazanmasını sağlayan,
düĢüncelerinin, duygularının ve davranıĢlarının farkında olmasını sağlayan ve kendini
güvende hissetmesine katkıda bulunan bir olgu olarak nitelendirilmektedir (Yavuzer, 1998).
Ergin (1985) tarafından yapılan tanımda ise dil; insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan doğal
bir araç, kendine özgü kuralları olan ve bu kurallar çerçevesinde geliĢen canlı bir varlık ve
seslerden örülmüĢ içtimai bir müessesedir (Ergin, 1985).
Ġnsanların tecrübelerinin, topluluktan topluluğa değiĢen biçimlerde, anlamsal bir
içerikle sessel bir anlatım kapsayan birimlere ayrıĢtırılmasını sağlayan bildiriĢim aracı olarak
da dilin tanımı yapılmaktadır (Martinet, 2001).
Sarı (2001) tarafından dilin temel ögeleri beĢ alt baĢlıkta özetlenmiĢtir. Bunlar;


Dil bir sistemdir.



Dil seslerden oluĢur.



Dil bir iletiĢim aracıdır.



Dil bir düĢünce aracıdır.



Dil insanların oluĢturduğu toplumlarda kullanılır.
Dil, fikirlerin örgütlenmesi, yeni düĢünce ve duyguların iletiminde kullanılan iĢlevsel

bir araçtır. Kültürel değerlerin aktarımında da dilin rolü büyüktür (ġimĢek Bekir, 2004). Dil
düĢünme ile birlikte, bellek, muhakeme, problem çözme ve planlama gibi biliĢsel süreçleri de
kapsamaktadır.
Moser, dilin fizyolojik, psikolojik ve biliĢsel alanlarla örtüĢtüğü görüĢündedir. Sesleri
fizyolojik temele dayandırarak, farklı organların seslerin oluĢmasında rol oynadığını
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söylemektedir. Ayrıca dilin, mantıki, düzenleyici ve açıklayıcı bir görevi olduğunu
belirtmektedir (Dağabakan ve Dağabakan, 2006).
Dil hem donanım hem de kazanımla ilgili bir geliĢim alanı niteliği taĢımaktadır.
Bireyler doğuĢtan dile iliĢkin birçok donanıma sahiptirler. KiĢinin doğuĢtan getirdiği dil
donanımları beyin ile ilgilidir. Beyin, dil sisteminin yöneticisi ve kendisi de bir donanımıdır.
KonuĢma, temelde beyin kabuğundaki iki alan tarafından kontrol edilmektedir. KonuĢma ile
konuĢulan dili anlama ile ilgili Broca ve Wernickle alanları beyin lokalizasyonuna iliĢkin iki
merkezdir. Broca alanı, beynin konuĢma ile ilgili seslendirme yeteneğinin odak noktasıdır ve
konuĢmadaki ses kontrolünü sağlar. Wernickle alanı ise, konuĢma seslerinin tanınması ve
ayırt edilmesi ile ilgilidir. Dili her türlü biçimiyle anlama yeteneği, bu alanlardaki
problemlerin çıkması ile aksamaktadır (Dağabakan ve Dağabakan, 2006).
Dil geliĢimi sürecinde aynı yaĢ grubundaki çocuklar benzer niteliklere sahiptirler. Bu
çocukların kullandıkları sözcük sayısı, kullandıkları cümle yapıları, ses tonlama ve vurguları
büyük ölçüde birbirine benzemektedir. Bu benzerlikleri göz önünde bulunduran geliĢim
psikologları, dil geliĢimi ile zihinsel geliĢimin paralel süreçler olduğunu kanısındadırlar
(Erden ve Akman, 1995).
Malinowski, Yeni Gine‟deki Trobriand Adasındaki insanlar üzerine yaptığı
antropolojik araĢtırmada, bu insanlarda dil bir düĢünce aracı değil de devinim ve davranıĢlar
ile ilintili bir araç olarak nitelendirilmektedir. Sözcüklerini hareketlerle ifade ettikleri
gözlemlenmiĢtir. Bu hareketlerin ise düĢünmeden bağımsız bir Ģekilde meydana geldiğini
belirtmiĢlerdir. Küçük çocukların düĢünme hayatının el becerileri ile geliĢtiği göz önünde
tutulursa, bu sonuç mantıki açıdan doğru bir ifade olarak nitelendirilmektedir. Çocukların
elleri ile çeĢitli maddelere Ģekil vererek oynarken bir yandan da konuĢtukları sık sık
gözlemlenebilir. Bu bağlamda dilin, sadece düĢünsel hayatla değil, aynı zamanda devinimsel
hayatla ilintili olduğu söylenebilir (Tümkaya, 2008). Dolayısıyla, dil geliĢimi diğer geliĢim
alanları ile yakından iliĢkilidir. Bu sebeple dil geliĢimi organizmanın bir bütün halinde
geliĢiminin bir parçası olarak, diğer geliĢim alanlarının etkileri altında bir seyir izler (Ergin,
2012).
Çocuğa dil öğretimi ve dilin kullanılma safhalarında göz önüne alınması gereken
ilkeler Mangır ve Erkan (1987) tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir;
1. Dil geliĢimi çocuğun olgunluğu ile yaĢantılarının bir düzen içinde olmasına bağlıdır.
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2. Dil geliĢimi çocukların konuĢma için güdülendiği bir çevre ile mümkündür.
3. Dil geliĢimi çocuğun bütün hayatı içinde düĢünülmelidir.
4. Dil geliĢiminde çocuğun amaçlı konuĢmaları hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.
2.3.2. ALICI DĠL
Dil anlam, üretim ve kullanım özellikleri bakımından yalnızca insanlara özgü bir
yetidir. Hayvanlar ise ses ve beden hareketleri ile anlaĢmaktadırlar. Ġnsan dıĢındaki hiçbir tür
çıkardığı sesleri insan dilinde olduğu gibi açık ve iç tutarlığı olan, üretken ve yaratıcı bir
sistem durumuna getirememiĢtir (Hall ve diğerleri, 1986).
Normal geliĢim seyri gösteren çocukların büyük çoğunluğu herhangi bir güçlük
yaĢamadan konuĢma dilini öğrenebilmekte, faal bir biçimde konuĢmaya baĢlayabilmekte ve
çevresindeki bireylerle iletiĢim kurabilmektedirler (Bayraktar, 2006).
Dil, iki temel bileĢenden oluĢur. Birincisi alıcı dil (reseptif dil, anlama dili), ikincisi ise
anlatım dili (ekspresif dil) olarak tanımlanır. Dilin iki temel bileĢeninden birisi olan alıcı dil
(reseptif dil) sözel uyaranların duyu-sinir ağı ve iĢitsel algısal süreçler aracılığıyla alınması ve
anlaĢılması olarak tanımlanır (Miller vd., 1980, Behrman ve Vaugan, 1987, Smolak, 1982).
Dilin diğer parçası, ifade edici dil olarak adlandırılır ve çocuğun kendini, gördüğünü,
duyduğunu ya da hissettiğini kendine özgü sözcüklerle ifade etmesi olarak tanımlanır
(Lovaas, 2005).
Çocuklarda alıcı dil yetisi ifade edici dil yetisinden önce geliĢmektedir. Yalnız yetiĢkin
seviyesinde anlamaya geçmeleri oldukça uzun zaman almaktadır. Bağlam dıĢı anlamları
çözmek ve farklı durumlarda farklı anlamlara gelebilecek kullanımları yorumlamak çok sonra
geliĢir. Sözcük kazanımı ve anlamlarını idrak etme hemen gerçekleĢmez. Çocukların
sözcüklerin anlamlarını öğrenme ve birini bir diğeri ile iliĢkilendirme yöntemleri bireysel
farklılık gösterir. Çocuğun dili içselleĢtirme süreci geliĢir ve birçok değiĢiklik meydana gelir
(Wing, 2012).
Alıcı dil güçlüğü olan çocuklar, kelimeleri anlama ve konuĢmayı öğrenme noktasında
problem yaĢamaktadırlar. Alıcı dil sorununa sahip çocuklar erken çocukluk döneminde sesleri
duymazdan gelme eğiliminde olup, sosyal açıdan içlerine kapanık bireylerdir. Yalnız çocuğun
sadece dil sorunu varsa, el kol hareketlerini kullanabilir, bakıĢlarıyla, yüz ifadesiyle, taklit
yoluyla iletiĢim kurabilir ve resmi bir iĢaret dilini öğrenebilir (Wing, 2012).
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2.3.3. DĠLĠN ÖGELERĠ VE KURALLARI
Bebek doğumundan itibaren, ihtiyaçlarını ve fiziksel sıkıntılarını iĢaretlerle veya
seslerle belirtmektedir. Bir yabancı tarafından her ne kadar bu iĢaret ve seslerin anlaĢılması
güç olsa da çocuğun yakın çevresi tarafından böyle bir problem yaĢanmayacak ve onu hemen
anlayacaktır. ĠĢaretin ilk veriliĢ anından itibaren aralarında bir anlaĢma söz konusudur
(Özkırımlı, 1997).
Kuralların öğrenilmesi bebeklik döneminde baĢlamakta ve yaĢamın ilk yıllarında
belirginleĢmektedir. Dilin tüm kuralları ise birlikte geçirilen yaĢantılar sırasında doğal bir
Ģekilde kazanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise çocuklar dili kendilerine özgü bir
biçimde kullanarak, çevrelerindeki diğer bireylerle iletiĢim kurmaya yönelmektedirler.
Sağlıklı ve olumlu bir temele dayanan bu iletiĢim, erken çocukluk döneminde geçirilecek
deneyimlere bağlıdır. Bu bağlamda erken yaĢlarda dil geliĢiminin incelenmesi çocuklara katkı
sağlamak açısından önemlidir.
Dilin Ögeleri;
-Fonetik: Ġnsan dilinin seslerinin nasıl oluĢtuğu, ne gibi özellikleri olduğu, iletiminin
nasıl olduğu, kısacası dilin ve iletiĢimin ses yönünü inceleyen bilimdir. Fonetik, dünya
dillerindeki sesleri bir bütün olarak ele alır, ortak özellikler, eğilimler, olaylar ve yasaları
araĢtırır (Aksan, 1995).
Dilin anlam farkı yaratan sesbirimine fonem denilmektedir. Fonem konuĢma dilinde
anlamı ayırt etmeye yarayan en küçük ses birimidir. Bütün diller fonem adı verilen
sesbirimlerden meydana gelir. KonuĢma organları ile çıkarılan ses bileĢimleriyle konuĢma
meydana gelmekte ve sesbirimlerinin birleĢmesi ile sözcükler, sözcüklerin birleĢmesiyle de
cümleler oluĢturulmaktadır (Güleryüz ve Baykoç Dönmez, 1992; Ekmekçi, 1991; Cüceloğlu,
1993).
-Morfoloji:

Fonemlerin daha geniĢ birimler halinde dizgelenmesi morfemleri

meydana getirmektedir. Morfemler sözcüklerin yapısını, uğradıkları anlam ve iliĢki
değiĢikliklerini en küçük birim olarak adlandırılmaktadır (Banguoğlu, 1998; Aksan, 1995;
Yinesar, 1989).
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Morfemler bağımlı ve bağımsız olmak üzere ikiye ayrılır. Dil bilimciler tarafından bağımsız
biçimbirimler “sözlüksel”, bağımlı biçimbirimler ise “dilbilgisel” olarak nitelendirilmektedir
(Aksan, 1995).
-Dizimbilgisi: Dizimbilgisi, tümce, yan tümce ve sözcük öbeklerini oluĢturan
sözcüklerin belli bir düzene göre sıralanıĢı demektir. Dilde anlamlı olan sözcüklerden cümle
meydana getirme kurallarını belirleyen bir sistemdir. Anlamlı ögeler farklı Ģekillerde bir araya
gelerek farklı anlamları olan cümleleri oluĢturmaktadırlar. Dizimbilgisine iliĢkin kurallar, her
dilin yapısına göre farklılık göstermekte ve bu kurallar bebeklik döneminden baĢlayarak
insanın

doğuĢtan

getirdiği

kapasitenin

çevre

yaĢantılarıyla

zenginleĢtirilmesiyle

kazanılmaktadır (Acarlar ve Baykoç Dönmez, 1992; Güleryüz ve Baykoç Dönmez, 1992).
-Semantik: Semantik dil çalıĢmalarının en geliĢmiĢ alanlarından birisidir. Semantik,
konuĢanın cümleleri anlamak zorunda olduğu ve onları kiĢinin kendi dağarcığı ile
iliĢkilendirdiği bilgi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyiĢle nesneler ile semboller
arasında nasıl bir iliĢki kurulduğunu belirtmektedir (Dale, 1976; Yıldırım, 2008).
-Pragmatik: Pragmatik anlamlı bir iletiĢim kurabilme, bir olayı betimleyebilme, bir
Ģeyi açıklayabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
2.3.4. DĠL GELĠġĠM KURAMLARI
2.3.4.1. DAVRANIġÇI KURAM
DavranıĢçı kuramın temelinde, çocukların sözel davranıĢları kazanmalarında çevrenin
etkili ve baskın olduğu görüĢü hakimdir. Skinner‟in dil davranıĢları analizi, Chomsky‟nin
çevrenin dil kazanımını açıklayamayacağı yolundaki görüĢleri ile yok edilmesine rağmen
öğrenme temelli araĢtırmanın hiçbir zaman bitmediği görülmüĢtür. Bu kuramın öncüleri son
yıllarda, dil geliĢiminde çevresel etkenlerin etkisine yönelik araĢtırmalar yapmıĢlardır. Genel
olarak toplumsal öğrenme yaklaĢımı izlenmektedir (Artar, 1998).
Dil kazanımını açıklamaya çalıĢan davranıĢçı kuramlardan birisi de klasik
koĢullanmadır. Bu kurama göre öğrenme Ģartlanma vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu kuram ile
dil edinimini açıklamak yeterli değildir. Bu kuramın biraz daha geliĢmiĢi ise edimsel
koĢullanmadır. Edimsel koĢullanmada etkin dil davranıĢı, yeni uyarıcıya verilen tepkiden
ziyade, uygun durumlarda, doğru uyarıcıya karĢılık verilen tepkilerden ve sıklığından
oluĢmaktadır. Uyarıcı tepki arası bağıntı pekiĢtirilmekte bunun sonucu olarak koĢullanmakta
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ve süreklileĢmektedir. Skinner‟in kuramının farkı uyaran olmadan da davranıĢın
oluĢabilmesidir (TopbaĢ, 1990).
Clark davranıĢçıların hareketleri motive etmek amacıyla ödül verme yöntemini
kullandıklarını belirtmiĢtir. Yalnız ödül verme yöntemi ile hareketlerin yeterliği ya da
geçerliği için bilgi verme gibi iki temel ögeyi birbirine karıĢtırdıklarını belirtmiĢtir. Skinner‟in
kuramı ise, çocuğun kendisini dil kazanım süreci içine katmayıp, yaratıcılıktan yoksun, dıĢtan
gelen uyarılarla varlığını ortaya koyan pasif bir canlı olarak nitelendirilmektedir. Bu
bağlamda dilin düĢünceyi etkilediği ve düĢünceden önce geliĢtiği varsayımı ortaya
çıkmaktadır. DavranıĢ kuramcıları kalıtımdan gelen özellikleri tamamen reddetmeseler de
biyolojik özellikleri ya da düĢünce geliĢimini ilgi alanları kapsamındadır (Tulu, 2009).
DavranıĢ kuramcıları ile Chomsky arasında görüĢ farklılıkları bulunmaktadır. Bu
temel fark, Chomsky‟nin dili oldukça kaynaĢık kurallar dizgesi olarak sunması ve dili
kullanan kiĢinin bu kuralları içselleĢtirdiğini ifade etmesidir.
DavranıĢ kuramcıları çocuğun davranıĢlarındaki değiĢimi izleyerek ya da çocuğun
çevresinde meydana gelen gözlemlenebilir durumları açıklayarak bir öğrenme kuramı
geliĢtirmektir. Çocuk ile onu çevreleyen dilsel topluluğun etkileĢiminde gözlemlenebilir
olguların varlığını vurgulamayı ister davranıĢçı kuram. Ayrıca davranıĢçı kuram, çocuğun
yeterliliklerinin ve doğuĢtan getirdiği içsel yapısının ölçülemeyeceğini belirtmekte ve bireysel
farklılıkları vurgulamaktadır (Uyar, 1995).
2.3.4.2. PSĠKOLĠNGUĠSTĠK KURAM
Psikolinguistik kuramın öncülerinden Chomsky dilbilim ve dil kazanımında
gerçekleĢen çağdaĢ çalıĢmalara yön vermiĢtir. Chomsky‟e göre doğuĢtan gelen genetik dil
kazanma mekanizması, çocukların yeni bir dili öğrenmelerinde onları yetenekli kılmaktadır.
Chomsky (1973) zihin yapılarının bütünü içinde bir bileĢen olan dil yetisinin, sorun çözmede
ve kavram oluĢturmada önemli bir iĢlev yüklendiğini, bir baĢka deyiĢle dil yetisinin beyindeki
yetilerden yalnızca biri olduğunu belirtmektedir. Chomsky‟nin çalıĢması dilin biçimi, söz
dizimi, dizim bilgisi ve tümce, tümce analizi çalıĢmalarına önemli ölçüde ıĢık tutmaktadır.
Chomsky görüĢünün temel hipotezi çocukların dil kurallarını uygulamak için doğuĢtan bir
kapasite ile doğduklarıdır. Çocukların dili kazanmasında evrensel nitelikler olduğu
vurgulanmaktadır (Eggen ve Kauchak, 2001; TopbaĢ, 1990).
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Çocuklar duydukları dilin uygunluğunu anlayamazlar. Çocuklar baĢkasından
duymadıkları sınırsız sayıda sözcük ve tümce üretebilme becerisini kazanmaktadır (Eggen ve
Kauchak,

2001;

TopbaĢ,

1990).

Hatta

duyma

ihtimali

olmayan

formları

bile

kurabilmektedirler. Yapılan dil analizleri konuĢurken kullandığımız kuralların, karmaĢık ve
anlaĢılmasının güç olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu bulgular doğrultusunda üretme kuramcıları,
insanların diğer biliĢsel süreçlerden farklı, özel bir dil mekanizması ile doğdukları sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Bu mekanizma dilin kısa sürede ve kolaylıkla öğrenilebilmesini mümkün
kılmaktadır. Chomsky‟nin kuramının temelinde yatan iki kavram dil kazanımında
Chomsky‟nin görüĢlerini aktarmaktadır. Bunlar; edinç ve edimdir. Anadilini konuĢabilen bir
çocuk hiç eğitim almasa bile dilinin ses, anlam, söz dizimi, ile ilgili kurallarına uygun olarak
dili kullanmaktadır, yalnızca bu kuralların ne olduğunun farkında değildir. Bu bağlamda bu
bilinçsiz dil bilgisi edinç, bu yetinin kullanıma dönüĢmesi de edimdir.
Chomsky‟e göre çocuk bir “Dil Kazanım Aracı” (LAD) ile beraber dünyaya
gelmektedir. Bu aygıt beyinde fiziksel bir yapı olmayıp, dil öğrenmede gerekli olan nörolojik
bir eğilimdir. Bu araç ona çevresinden gelen verileri analiz edip çözümleyecek dili gerekli
biçimde kullanabilmesini sağlayacak ve iĢlevselleĢtirecek örtük bir yetidir. Ancak bu yetiyi
olanaklı kılacak sosyal bir ortam içinde bulunması da gerekmektedir. Edim ise örtük bilginin
somut olarak sosyal çevre içinde kullanıma dönüĢmesi eylemidir. Chomsky kavrama ve
üretimin temelinde “Dil Kazanım Aracı” ürünü olan içselleĢtirilmiĢ kurallar dizgesinin
olduğunu belirtmektedir. Dilin yüzeysel yapısının kullanımını olanaklı kılan Ģeyin bu kurallar
olduğunu söylemektedir (Uyar, 1995; Artar, 1998).
2.3.4.3. BĠLĠġSEL KURAM
Temelde bir etkileĢimci olan Piaget‟e göre “biliĢsel yapılar” doğumla baĢlayarak
çocuklukta çevre ile etkileĢimle oluĢmaktadır. Bu kurama göre davranıĢçıların belirttiği gibi
çocuğu yalnızca çevresi Ģekillendirmez. Küçük çocuklar bile dünya ile baĢ edebilmeye iliĢkin
bilgilere sahiptirler. Bu bilgiyi, duydukları konuĢmayı analiz etmek için kullanmaktadırlar.
Ancak bu kalıtsal özellik Chomsky‟nin belirttiği gibi çocukta doğuĢtan var olan dil bilgisel
yapılar gibi beyne aktarılmamıĢtır. Piaget‟in vurgulamak istediği insanda aynı Ģekilde
öğrenmeyi olanaklı kılan bir zihinsel gücün var olduğudur. BiliĢsel yapılarda bebeklikten
ergenlik dönemine kadar aĢama aĢama evreler halinde geliĢmektedir. Piaget‟in çıkıĢ noktası
düĢüncedir. Çocuğun duyu hareket yoluyla düĢünceleri geliĢmekte, geliĢen bu düĢünceler
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konuĢmalara yansımaktadır (TopbaĢ, 1990; Mangır ve Erkan, 1987). Bu bağlamda düĢüncenin
geliĢimi dil kazanımında önemli bir faktördür.
Vygotsky (1985) “DüĢünce ve Dil” adlı çalıĢmasında, Piaget‟in çocuk diline
yaklaĢımının nasıl olması gerektiği doğrultusundaki görüĢlerine yer verilmiĢtir. Piaget
yetiĢkinlerle karĢılaĢtırdığında, çocuğun akıl yürütmesinde görülen eksiklikleri alt alta
sıralamak yerine, çocuk düĢüncesinin ayırt edici özgül nitelikleri üstünde, çocukta eksik
olandan çok, çocukta var olan Ģeyler üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Piaget‟in özel bir dil geliĢim
modeli olmamasına karĢın, bazı biliĢsel dil araĢtırmacıları Piaget‟in kuramından yola
çıkmıĢtır. Temel ilgi alanları, duyu hareket döneminden bir iki kelimeyi bir araya getirerek
konuĢmaya baĢlayan iĢlem öncesi dönem çocuğuna geçiĢi incelemektir. AraĢtırmalardaki
genel strateji, bazı zihinsel iĢlemlerin, ilgili dil formlarının geliĢiminden önce geliĢip
geliĢmediğini çalıĢmaktır. Diğer bir biliĢsel kuram ise çocukların erken biliĢsel kavramları,
duydukları dilin kurallarını keĢfetmek için kullandıkları Ģeklindedir. Anlamsal BiliĢsel Kuram
çocuğun konuĢmayı anlam temelinde ya da anlam bilimsel açıdan analiz ettiğini, yani
kavramlar, nesneler, hareketler ve olaylar arasındaki iliĢkileri ortaya koyduğunu
savunmaktadır. Bu bağlamda, çocukların çok erken belki de doğuĢtan uygulayan, hareket,
uygulanan ve baĢkaları gibi kavramlar hakkında bilgileri vardır. Çocuk bir konuĢma
duyduğunda hemen bunu bu kavramlarla analiz etmektedir. Çocuk bu kuralları daha sonra
kendi konuĢmasına aktaracaktır (Artar, 1998).
Birçok dilbilimci ve Piaget ile birlikte çalıĢan psikologlar dil kazanımı üzerindeki
çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmıĢlar ve gerek biliĢsel geliĢimin dilden önce geliĢtiği veya her
ikisinin paralel geliĢtiği yolunda sayısız araĢtırmalar yapmıĢlardır. Dil kazanımında biliĢsel
yeteneklerin gerekli fakat dil ile biliĢsel geliĢimin farklı köklerinin olduğu görüĢünü ortaya
çıkarmıĢtır (Özcan ve TopbaĢ, 1994).
2.3.4.4. SOSYOLĠNGUĠSTĠK KURAM
Morris tarafından (1938) ortaya konulan bu kuram dilde üç boyut olduğunu
belirtmiĢtir. Bunlar; sözdizimi, anlambilimi ve kullanım bilgisidir. Dore (1979) ve bazı
araĢtırmacılar dil‟in niteliğini ve dil geliĢimini açıklamada kavramsal, dilsel ve kullanım
bilgisini birbirinden ayırmanın önemi üzerinde durmuĢlardır (Baykoç Dönmez, 1986).
Bu kuram rol yapmanın, çocukların yetiĢkin konuĢmasını taklit etmesinin, yetiĢkin
tarafından pekiĢtirilmenin ve düzeltici geribildirimin önemini vurgulamakta ve sosyal
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etkileĢimde gözleme dayalı öğrenmenin önemli olduğunu belirtmektedir (Selçuk, 2000;
Eggen ve Kauchak, 2001). Dil ediniminde sosyal bağlanmanın önemini vurgulayan biliĢsel
kuramcılar biliĢsel psikolojiye ivme kazandırmıĢlardır. KeĢfetme yoluyla öğrenme ve
etkileĢimin özellikle de anne-bebek etkileĢiminin çeĢitli yönlerini ele alarak sosyal bağlamın
önemini vurgulamıĢlardır. Bebeği çevreleyen tipik toplumsal çevrenin dil öğrenmeye uygun
birçok ortam sağladığı belirtilmiĢtir. Bütün bu imkanlar Dil Destek Sistemi (LASS) olarak
ifade edilmektedir. Dil Destek Sisteminin iĢlevi, konuĢma verileri ile çocuğun anlam, gramer
kuralları gibi özellikleri kazanmasına yardımcı olmaktadır. BiliĢsel kuramcılardan olan
Bruner‟in görüĢleri Chomsky ve Piaget ile paralellik göstermektedir. Bruner dil ve biliĢin
farklı, birbirinden bağımsız geliĢtiğini kabul etmiĢ ve dilin doğuĢtan gelen bir özellik
olduğunu söylemiĢtir. Ancak bunları gruplarken sosyal bağlamın kültürel farklılıklarını,
çevresel faktörlerin ve kiĢinin beraberinde getirdiği bireysel farklılıkları da göz önüne almıĢtır
(Artar, 1998).
Dil edinimi için biliĢsel süreçlerin gerekliliği kabul edilmekte olup, gözlemler dil
geliĢimiyle paralellik göstermektedir. Dilblimciler, psikolinguistler, sosyolinguistler ve
eğitimciler yaptıkları çalıĢmalara dayanarak dilin kazanılmasında insanın doğuĢtan getirdiği
biliĢsel kapasitenin etkin olduğu ve bu kapasitenin çevre yaĢantıları ile ilerlediği
görüĢündedirler. Dil geliĢiminde kalıtımsal ve çevresel etkileri birbirinden ayırt etmek
oldukça güçtür. DeğiĢik alanların, değiĢik bakıĢ açılarıyla ve yöntemlerle geliĢtirilen çocuk
dili çalıĢmaları dil kazanımı ile ilgili incelemelere büyük katkılar sağlamaktadır (Tulu, 2009).
2.3.4.5. ETKĠLEġĠMCĠ KURAM
EtkileĢimci kuram temsilcileri Bandura, Miller ve Dollard‟tır. Bu kuramın temelinde,
bebeklerin konuĢmaya, öğrenmeye hazır olarak doğdukları ve onlara konuĢmanın çevre
tarafından öğretildiği görüĢü vardır. Bu yaklaĢımda dil; içerik, biçim ve kullanım olmak üzere
üç boyutlu bir sistem olarak ifade edilir. Bandura‟ya göre model olma her zaman çocukların
yeni duydukları cümleleri tam taklit edebilmelerinde geçerli değildir. Bununla beraber
Bandura, modelin geçerli olduğunu ve soyut modellemenin iĢlediğini belirtmektedir. Çocuklar
iyi taklit edebilecekleri kuralları duyduklarında taklit edebilmektedirler (SeçilmiĢ, 1996).
Soyut modelleme, yeniden düzenlemelerde önemli olasılıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte,
çocuklar yetiĢkin model olmasa da bazı dil yapılarını kullanabilmektedirler. Daha sonraki
dönemlerde olumsuz cümlelerin diğer yapılarını kazanmaktadırlar. Bandura bu tip
modellemeyi vurgulamaktadır, ancak yetiĢkin modellerinin daha etkili olacağı inancıdır. Daha
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doğal çalıĢmalar ise; modellemenin çok az etkisi olduğunu belirten sonuçlar vermektedir
(SeçilmiĢ,1996).
Anne ile olan etkileĢim dilin temelini oluĢturur. Bebek daha refleks hareketlerini
ortaya koyarken anne babanın onun davranıĢlarına anlam vermek istemeleri ile iletiĢim
Ģekillerinin temelinin atılmasına neden olmaktadır. Burada önemli olan çocuğu belli bir
amaca yönelik davranıĢlarda bulundurabilmektir (Güleryüz, 1990).
2.3.5. DĠL GELĠġĠM BASAMAKLARI
Bebekler daha annelerinin karnındayken sese tepki verirler. Çocuğun dil geliĢimi
doğumdan itibaren incelendiğinde bir ses kapasitesine sahip olduğu gözlenebilir. Çocuğun dili
anlama ve konuĢmasında belli aĢamalar vardır (Baykoç Dönmez, 1986). Bunlar;
-Refleksif Dönem (Ağlama) (0-2 Ay): Çocuk dünyaya gelir gelmez ilk olarak ağlar.
Bu durum tamamen fizyolojik bir olay olarak nitelendirilmektedir. Ağlama, ilk nefesin
ciğerlerde meydana getirdiği fiziksel acının ifade edilmesidir. Aynı zamanda dil geliĢiminin
ilk basamağını teĢkil eder. Bu sebeple bir iletiĢim aracıdır (Yavuzer, 1998; Okuturlar, 1986;
Altınköprü, 1999). Dil geliĢtikçe ağlama azalır. Yalnız çocuk tarafından ağlama davranıĢı
hemen terk edilememektedir. Bu durum konuĢarak isteklerinin yerine getirebileceğini
öğrenmemesinden kaynaklanmaktadır. Ġlk aylarda ağlamaya ek olarak bebekler birtakım
sesler çıkarmaktadır. Bunlar açlık ya da hoĢnutsuzluk durumlarından kaynaklanmaktadır.
Hırlama, aksırma, öksürmeyi andıran seslerdir (Yavuzer, 1998).
Bebeklerde kısa ve derin soluk alıĢveriĢler konuĢmanın temelini oluĢturmaktadır.
Çocuk ağlama esnasında seslerin çıkarılması için gerekli dudak, çene ve dil hareketlerini
tekrar etme imkanı bulur. Ses ve solunum düzenleme becerisini çalıĢtırır. Ancak bu dönemde
çocuğu sürekli ağlatmakta doğru değildir. Çünkü devamlı ağlayan bebek tarafından belirli
bazı sesler çıkarılır. Diğerlerini geliĢtirme imkanı bulamaz. Ġlk üç haftada çıkarılan sesler
henüz farklılaĢmamıĢ seslerdir. Bu sesler amaçsız, anlamsız ve rasgele çıkarılırlar. Çocuğun
soğuk, açlık ve acıya henüz farklılaĢmıĢ bir tepkisi yoktur. Dördüncü hafta itibari ile çıkarılan
sesler uyarıcıyla iliĢkilidir. Birinci ayın sonunda ağlamalar farklılaĢmaya baĢladığı için, anne
sesin farklılığına göre neden belirleyebilmektedir (Davaslıgil, 1982; Baykoç Dönmez, 1986;
Cole ve Morgan, 1975).
-Gıgıldama (Cooing) (2-4 Ay): Bu evrede bebekler rahatlık ve mutluluk ifade eden
seslendirmeler çıkartırlar. Ağlama sıklığı azalır. /o,a,u,ı/ gibi ünlü seslemelere art damaksıl /k,
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g/ benzeri seslerin eklenmesiyle ünlü ünsüz sıralamalarını andıran sesler çıkarılır.
Ebeveynlerin agucuklar olarak tanımladığı seslemelere sık rastlanmaktadır. Bu sebeple de
agulama evresi denilmektedir (TopbaĢ, 2006).
Bebeklerin ses mekanizmasını kontrol edebilme becerileri geliĢir. HoĢnutluklarını
belirten sesler çıkartılar ve kendi çıkardıkları bu sesleri taklit ederler. Bebeğin bu dönemde
çıkardığı sesler refleksif değildir. Ses çıkarmak için uyaran çocuğun kendisidir ve ses
çıkarması için iĢitmesi önemli değildir. ĠĢitme olmaması durumunda da kendi kendine ses
çıkarabilir (Erkan, 1990; Baykoç Dönmez ve Arı, 1992).
Hayatının ilk yıllarında çocuklar birçok basit sesleri de çıkarmaktadırlar. Bunun sebebi
bebeğin ses mekanizmasındaki değiĢikliklerdir. Bu sesler evrensel olup öğrenilmezler.
Bebeğinde bu sesleri üretmesinde herhangi bir bilinç bulunmamaktadır. Bu seslerin bir kısmı
rahatsızlık durumunu ifade ederken, bazıları da memnuniyet ifadesidir. Ġkinci ayın sonundan
itibaren ise kumru gibi sesler çıkarmaya baĢlarlar. Bu ilkel seslerin çevresel etkilerden ve
iĢitme algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür. Çok erken bir aĢamada bu
seslendirmelere o dilin temel yapı taĢları gözüyle bakılabilir. Doğumdan iki ay sonrasına
kadar erken bir dönemde çocuk insan sesinin çıkarabildiği dildeki tüm sesleri
çıkarabilmektedir (Çayır Çimen, 1999; Yavuzer, 1998; Dereobalı, 1994).
-Mırıldanma (Babling) (4-6 Ay): Bu evre ses oyunları evresidir. Çocuğun ses
denemeleri, ünlü, yarı ünlü seslerle yüksek perdeli sıralamalar, tiz veya bas seslemeler içerir.
Bu evrenin sonuna doğru (ba), (da) gibi ünsüz-ünlü sıralı mırıldanma baĢlar ancak, bu
mırıldanmaların zamanlaması yetiĢkinlerinkine göre yavaĢtır. Ses değiĢimleri özellikle gırtlak
ve gırtlak üstündeki anatomik yapının geliĢimine bağlanmaktadır (TopbaĢ, 2006).
Bu dönemde çıkan seslerdeki tonlama biçimleri yetiĢkinlerin kullandığı tonlama
biçimlerine benzemektedir. Anlam bakımından farklı tonlama biçimleri, çocukların dil
açısından ilk algılama ve üretme açılarını sergilemektedir (Piyade, 1990). Bebek bu ilkel
dilini hem kendisini ifade etmek hem de çevresindeki insanların davranıĢlarını değiĢtirmek
için kullanmaktadır. Çıkardığı sesler çoğu zaman anadilinde bulunmaz. Uzun oyun sesleri,
çığlıkları ve seslenmeler geliĢtirir. Çocuğun çıkardığı seslerin sayı ve türünde artmalar görülür
(Temiz, 2002; Aral ve diğerleri, 2000; Baykoç Dönmez, 1986).
-Mırıldanmanın Tekrarı (6-10 Ay): Mırıldanmanın tekrarı diye nitelendirilen bu
dönem içerisinde çocukta kelime algılama olayı baĢlar. Çok kullanılan sözcüklerin farkına
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varır. SeçilmiĢ iĢitilen sesleri tekrar eder ve tekrarlanma için uyarım olarak taklit yapar. Ünlü
ve ünsüz sesleri birleĢtirir. Bu ses birleĢimleri algılanan ve taklit edinilen hecelerdir
(Dereobalı, 1994; Erkan, 1990). Bu evrede bebekler yetiĢkin benzeri zamanlamayla ünsüzünlü sırasında hecesel tekrarlar üretirler. Çıkarılan tekrarlı sıralamalar ailelerin çocuklarının
gerçek sözcükler söylediklerini sanmalarına neden olmaktadır. Oysa bu seslemelerin belirgin
bir göndereni olduğuna dair hiçbir veri bulunmamaktadır. Bu bağlamda bu sözcükler gerçek
ilk sözcükler değildir (TopbaĢ, 2006).
Altıncı aydan sekizinci aya doğru üretilen gerçek sözcükler çocuğun diline egemen
olmaya baĢlamaktadır. Yedinci ve sekizinci aylarda çocuğun aynı hece kalıplarını ardıĢık bir
Ģekilde sıraladığı ve tekrarladığı görülür. Heceleme sözlü pratiktir, dile gerekli olan Ģekilli
hareketlerin geliĢmesi için temeli hazırlamaktadır (Yavuzer, 1998).
Yapılan bir araĢtırmada sesler, yöre, ırk ve dil ayrımına göre kaydedilip sonrada bir
grup kiĢiye bu kayıtlar dinletilerek gruplandırılması istendiğinde, bebeklerin ses kayıtları
arasında bir ayrım yapılamamıĢtır. Bebeklerin çıkardığı seslerin türü ve miktarı bölge, ırk ve
dil faktörlerinden etkilenmez. Hatta sağır anne babadan doğan ve onların çevresinde büyüyen
bir sağır çocuk bile diğer çocuklarınkine benzer sesler çıkarmaktadır. Çocuk doğduğunda
insan dillerini konuĢabilecek bir ses hazinesiyle doğar, daha sonra hızla kendi toplumunun
dilinde uzmanlaĢmaya yönelmektedir (Cüceloğlu, 1999).
-Ses Sözcükleri (Vocables) (10-14 Ay): Çocukların dokuz- on iki aylık iken
çıkardıkları sesler artık anadiline ait sesler olmaktadır. Bebek anadilinin ses örüntülerinin
farkına varır ve ses çıkarma sırasında bu sesler üzerinde daha çok durur. Bunlar anlamdan
yoksun seslerdir ve akıcılık özelliği vardır. “Jargon” diye ifade edilen bu sesler anlaĢılmayan,
düz cümle ya da soruya benzeyen acele mırıltılar olup bu dönemde çocuk için sözcük yerini
tutmaktadır. Bu dönem ses sözcükler dönemi olarak ifade edilir (Temiz, 2002).
Çocuk sözdizimiyle birlikte dilin anlam ve kullanım özelliklerini de kazanmaktadır.
Karacan (2000) bebekliğin ilk bir yılında dil geliĢimini gözlemlediği çalıĢmalarda,
anlambilimsel düzeyin kelimeler ve aralarındaki iliĢkiyi anlama becerisini ifade ettiğini,
anlambilimsel kategorilerin geliĢiminin çocuğun sözcük geliĢimi ve biliĢsel geliĢim düzeyi
yakından ilgili olduğu kanısındadır (Karacan, 2000).
-Tek Sözcük Dönemi (1-2 YaĢ): Bebekler bir yaĢ civarında ilk sözcüklerini
kullanmaya baĢlamaktadırlar. Yalnız bebeklerin bu ilk sözcükleri ansızın ortaya çıkmaz. Bu
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aĢamaya ulaĢmak için bebekler, aylar boyunca çevrelerinde duydukları sesleri rezervuarlarına
kaydederler. Çevre ve çocuğun donanımı bu ilk sözcüklerin baĢarısına katkı sağlamaktadır.
Kapasiteleri ve duydukları ile kendi konuĢmalarını baĢlatırlar. Bu Ģekilde konuĢma dilinin ilk
basamağı oluĢur. DoğuĢtan sahip oldukları biliĢsel yetenekleri ile sözcükleri sınıflandırır ve
düĢüncelerini dile dökerler. Ġlk sözcüklerini çevrelerinde iĢittikleri ile oluĢtururlar (Bayhan ve
Artan, 2004). Ancak bu tek sözcüklü konuĢmaların gerçekten doğru olup olmadığı hususunda
görüĢ ayrılığı vardır. Bazı araĢtırmacılar da bebeklerin iki yada daha fazla sözcüğü
birleĢtirmeye baĢlayıncaya kadar, bildirici, soru sorucu, buyruk verici sözcükleri
farklılaĢtırmak için farklı tonlamaları tutarlı olarak kullanmadıklarını söylemektedirler.
Genellikle

bebekler

kendi

cümlelerini

üretmeden

önce

baĢkalarının

cümlelerini

anlamaktadırlar (Gander ve Gardiner, 1998).
-Ġki Sözcük Dönemi (2-3 YaĢ): Ses bilgisel örüntüler belli sözcüklere bağımlı
olmaktan çıkar ve söyleyiĢ örüntüleri daha sistematik ve düzenli biçimler olarak sıralanır.
Kestirilebilir nitelik taĢıyan bu düzenli görünüm, çocukların hedef yetiĢkin söyleyiĢine ulaĢma
çabası içinde olduklarını göstermektedir (TopbaĢ, 2006). 18-24 aylar arasında sözcük
dağarcığında genellikle bir patlama oluĢur. Ġki sözcüğü birleĢtirir. Ġlk cümleler çoğunlukla ad
ve fiillerin birleĢmesinden oluĢur. Edat, sıfat, zarf gibi diğer cümle ögeleri yoktur. Bu sebeple
sadece anlam taĢıyan sözcüklerden oluĢan bu sözcüklere telgraf konuĢması denir. Sonradan
bu tarzda geliĢme göstererek ana dilinin gramer yapısını öğrenmeye baĢladıkları
görülmektedir (Bayhan ve Artan, 2004).
Ġki sözcük döneminin ortalarında çocukta gramer yapısı hızla geliĢmektedir.
KonuĢmalarında zamirleri, çoğul ve çekim eklerini de kullanırlar. Altında, üstünde
kelimelerini, geçmiĢ ve gelecek zamanı kullanabilirler. Belli bir biliĢsel kapasiteyi kazanan
çocuklar iki kelimeyi anlamlı olarak bir araya getirebilmektedirler (Aydın ve Bilgin Aydın,
1999; Ülgen ve Fidan, 1991).
-Üç ve Daha Fazla Sözcüklü Cümleler (3-5 YaĢ): Bu dönem çocuğu artık üç
sözcüklü cümleler kurabilir duruma gelmektedir. Bu cümleler artık daha komplike dil bilgisi
kuralları içermektedir. Dili gün geçtikçe yetiĢkin dili formuna benzemektedir (Ahioğlu, 1999).
Bu dönemde çocuğun rezervuarı hızlı bir Ģekilde geliĢmeye devam eder. Anlamsız
seslendirmeler görülmez. Edindiği sözcükleri esnek ve doğru kullanmaya baĢlar. Özellikle
kavramsal geliĢimle yakından ilintili olan neden-sonuç, yer, zaman, sınıflandırma, kıyaslama
kavramlarına değinen sözcüklerin arttığı görülmektedir. Üç yaĢına gelen çocuğun sözcük
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dağarcığı yaklaĢık olarak bin kelime civarındadır. Özne, yüklem ve nesne arasındaki
fonksiyonel iliĢkileri anlar ve ifade eder (Davaslıgil, 1982; FiĢek ve Yıldırım, 1983; Baykoç
Dönmez, 1986).
Dört yaĢından sonra bağ-zamir cümlecikleri, yan cümlecikler de çocuğun rahat
kullanabileceği bileĢik tümce türleri olmaktadır. Dört-beĢ yaĢında ise dil kolay kullanılan bir
araç haline gelmektedir. Kız çocuklar dili erkek çocuklarından daha hareketli bir Ģekilde
kullanmaktadır. Ses üretiminde doğruluk oranı artar. Anne babasının konuĢma düzenini taklit
eder. Cümle yapısı önceki dönemlere kıyasla daha karmaĢıktır. Çoğul kullanımı doğru ve
birleĢik sözcüklerin ayrı birimlerden oluĢtuğunun farkındadır (Baykoç Dönmez ve Arı, 1992;
Yavuzer, 1998; Paycı, 1994).
-Gramer Kurallarına Uygun KonuĢma Dönemi (5-6 YaĢ): Çocuk kendini ifade
edebilme yeteneğini tam anlamıyla kazanmaktadır. Çok yönlü dil kullanımı görülmektedir.
Duygularını, düĢüncelerini ve iliĢkilerini anlatır. Bu yaĢta kendine yönelik konuĢma yapar
dolayısıyla benmerkezci konuĢma görülür. Cümlelerin yarıya yakını dil bilgisi kurallarına
uygundur (Aral vd., 2000). 5 yaĢlarında olayları sırasına göre anlatabilirler. Bu kazanım
sayesinde yetiĢkinlerin söylediği iki durumu; olayları sırasına dizme ve zamanı kullanma
geliĢir. Artık çocuklar 6-7 yaĢlarında birlikte yaĢadıkları yetiĢkin gibi konuĢabilmektedirler
(Bayhan ve Artan, 2004).
Belirli olaylara karĢı kullanılan kelimelerin sayısı yaĢla birlikte bir artıĢ
göstermektedir. Çocuğun sözcük dağarcığının geniĢliği ya da darlığı da onu çevreleyen durum
bağlamının yadsınamayacak bir etkisi vardır. Genel olarak kitleyi temsil eden, temsilci niteliği
taĢıyan ortalama çocuklardan derlenmiĢ gruplar dahilinde yapılan araĢtırmaların sonuçları
arasında tutarlılık olduğu gözlenmektedir. Yüksek zekalı çocuklarla yapılan araĢtırmalarda
ise, belli bir olay karĢısında oldukça uzun cümleler ve birçok kelimenin kullanıldığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır (Karabağ, 1995; Jersıld, 1983).
-Okul Çağı Dönemi (6-8 YaĢ): Çocuk altı-yedi yaĢına kadar çevresi sadece aile ile
sınırlıdır. Bu nedenle dil geliĢimi belirli oranda kısıtlanmaktadır. Okul öncesi çocuklarında dil
geliĢiminde ailenin rolü büyüktür. Ailenin ekonomik durumu, öğrenim durumu, yaĢadığı
çevre gibi etmenlerde etkili olduğu düĢünülen diğer unsurlardır. Bu bağlamda okul çağındaki
çocukların hepsi aynı dil seviyesine sahip değillerdir. Yedi yaĢından sonraki dönemlerde dil
geliĢimi sorumluluğu öğretmene geçmektedir. Okullar ise bu farklılığı gidermek için çeĢitli
öğretim yöntemleri kullanmaktadır (James, 1990).
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Okul öncesi eğitimin en önemli amacı en iyi Ģekilde çocuğun konuĢulanı
anlayabilmesi ve konuĢabilmesini sağlamaktır. Çocuk seslere alıĢmada, sesleri kelimelere
dönüĢtürmede, kelimelerin anlamlarını kavrayabilmede, düĢünceleri ifade edebilmede beceri
kazanmalıdır. DeğiĢik eğitim sistemlerinde baĢarı, dili kavrayabilme ve kullanabilme
yeteneğine bağlıdır. Ayrıca dil, nesneleri tanımlamada, kavramları ifade etmede, problem
çözmede, bağlantıları kurup, bilgileri tekrar etmede de çok önemli rol oynar (Uyar, 1995).
2.3.6. DĠL GELĠġĠMĠNĠ ETKĠYEN FAKTÖRLER
a. Kalıtım
Yenidoğan bir çocuğun potansiyeli kuĢkusuz anne ve babasından aldığı kalıtımsal
özellikler ile oluĢturulmaktadır. DıĢ uyarıcılar da Ģüphesiz etkilidir. Daha ilk günlerden aldığı
uyarımlar ondaki potansiyel özelliklerin olumlu yönde geliĢmesine yardımcı olabildikleri gibi
olumsuz geliĢmeye de neden olabilirler (Oktay, 1983). Condon ve Sander (1974) yılında iki
yüz ikizle yaptıkları bir izlem çalıĢmasında bebekler 14.aylarında laboratuvar ve ev ortamında
mizaç, duygulanım, biliĢsel durum ve dil yönünden değerlendirilmiĢtir. Mizaç, empati ve
negatif duygulanım için belirgin genetik etki olduğunu ifade etmiĢlerdir. Genetiğin, mekânsal
hafıza, sınıflandırma ve kelime anlayıĢı bakımından anlamlı olduğu söylenirken mizaç ve
negatif duygulanım için etkin olmayan ortak çevrenin dil ve pozitif duygulanım üzerinde
etkisi olduğu vurgulanmıĢtır (Tulu, 2009).
b. Cinsiyet
Ġlk yıllarda cinsiyet kaynaklı bir farklılığın olduğu düĢünülmemektedir. Cinsiyet farkı
gözetmeksizin çocuklar annelerini örnek alarak hecelemektedirler. Ancak bir süre sonra kız
çocuklar anneyi, erkek çocuklar ise babayı örnek almaya baĢlamaktadırlar. Bazı araĢtırmalar
ilk dil geliĢiminde konuĢma miktarı, konuĢmada kullanılan kelime çeĢidi ve cümle kurulumu
ile ilgili konularda kızların erkek çocuklara göre daha iyi olduğunu belirtmektedir (Tulu,
2009). Bazı çalıĢmalarda cinsiyetler arasında dil kazanım hızı açısından farklılıklar olduğu
bulunmuĢ, bazılarında ise bulunamamıĢtır. Lewis‟in çalıĢmasında, kız bebeklerin seslendirme
konusunda erkeklerden daha iyi olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır (Bjorklund, 2000). Son
yıllarda yapılan araĢtırmalarda ise ilerleyen yaĢlarda cinsiyete göre dil geliĢimi açısından
önemli bir fark olmadığı görülmektedir. AraĢtırmalarla kanıtlanmıĢ dili geliĢtirici ve
engelleyici çevresel etkenlerin dil geliĢimi üzerinde cinsiyetten daha etkili olması nedeniyle
kızlar lehine bir sonuç çıkmadığı düĢünülebilir. Çünkü ilk yaĢta kızlardaki sözcük
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üretimlerinin erkeklerden önce yapıldığı hatırlandığında, bu durumun kızlar lehine devam
etmemesi ya da erkeklerle arada bir fark olmaması çevresel etkenlerin kızlar için geliĢtirici
olmadığını düĢündürmektedir. Fakat kızlar lehine anlamlı sonuçlar da mevcuttur (Öztürk,
1995).
c. Zeka
Dil geliĢiminin zeka ve zihin geliĢimi ile ilintili olduğu düĢüncesi hakimdir. Çünkü
algı, bellek, imgelem ve uslamlama gibi zihin yetenekleri gereği gibi geliĢebilir çalıĢabilir
hale gelmeden dil de geliĢemez. Somut algıdan soyut kavramlara yükselmek ve bu kavramları
çeĢitli biçimde birbirleriyle çeĢitli biçimlerde iliĢkilendirerek bir düĢünceyi ortaya koymak
ancak zeka kanalıyla olabilmektedir. Bu nedenle zeka ve dil paralel geliĢim gösterir
(BinbaĢıoğlu, 1990). Sameroff (1975) etkileĢimsel yaklaĢımında geliĢimi birey ve deneyimsel
ortamın birlikteliği olarak tanımlamaktadır. GeliĢim çocukla ailesi ve sosyal çevresi
tarafından sağlanan deneyim arasındaki dinamik etkileĢim olarak görülmektedir (Üstün ve
diğerleri, 2004).
Dil yetisi ve zihin yetisi arasında doğru bir orantı bulunur. Ġki yaĢına kadar çocuğun
çıkardığı seslerle zeka arasında bir iliĢki bulunmaz. Ġki yaĢ sonrasında dil geliĢimi ile zeka
arasında sıkı bir iliĢki olduğu görüĢü önem kazanmaktadır. Dilin kazanılması çocuğun biliĢsel
geliĢimine doğrudan dayanmakta olup zihinsel uyum süreçlerinin her biri algılama, kavram
geliĢtirme ve dilin kazanılmasıyla yakından iliĢkilidir (Dereli, 2003).
d. Ġkiz Olma
Ġkiz dili (Ġdioglossia) ikizlerin geliĢimlerinin bir parçası olarak ortaya çıkmıĢtır. Davis
(1937) ikizlerin iki-beĢ yaĢ arası dönemde tek çocuk olanlara kıyasla daha yavaĢ bir dil
geliĢimi gösterdiklerini ortaya koymuĢtur. Ġkizlerin birbiriyle konuĢurken daha az kelime
kullandıkları saptanmıĢtır. Bunun nedeni ise kendi aralarında kelimeler yerine el-kol iĢaretleri,
jestler, tek kelimelerden kurulu cümleler, mırıldanmalar ve benzeri eylemlerin yer almasıdır
(Ülgen ve Fidan, 1991). Ayrıca geç konuĢma, kekeleme gibi konuĢma ve dil bozuklukları
ikizlerde, ikiz olmayanlardan daha çok görülmektedir. Sebebi ikizlerin prematüre ve düĢük
doğum ağırlıklı bebekler olmaları, ebeveynlerin onların sözel becerilerinin geliĢiminde
bireysel zamanı daha az ayırmalarıdır.
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e. Fizyolojik ve Yapısal Bozukluklar
KonuĢma insan bedenindeki ses organları aracılığıyla seslerin oluĢturulup çıkarılması
olup larenks ve ses telleri aracılığıyla ile gerçekleĢen fonasyon ve ağız yapıları ile sağlanan
artikülasyon olmak üzere iki temel bileĢeni vardır. KonuĢma için özel bir tek organ yoktur.
KonuĢma birçok organın birlikte, eĢgüdümlü olarak çalıĢmasıyla meydana gelmektedir. Karın
zarı, akciğerler, soluk borusu, yutak, dil, çene, diĢler, dudaklar, ağız ve burun boĢluklarıyla
avurtların bu organlarla ilgili sinir ve kasların görev aldığı konuĢma bu organların ikinci
görevi olarak nitelendirilmektedir. KonuĢma zamanla bu çok sayıda organın eĢ güdüm
içerisinde çalıĢması sonucu otomatik hale gelmektedir. Fizyolojik koĢulların uygun olması
sağlıklı bir dil geliĢimi açısından önemlidir (Dereli, 2003).
ġiddetli ve süreğen hastalıklar sebebiyle çocukların konuĢmalarında gecikmeler
yaĢanabilmektedir. Çocuk bu gibi durumlarda konuĢmaya daha az teĢvik edilmekte ve her
ihtiyacını kendisi dile getirmeden karĢılanmaktadır. Çocukları konuĢmaya daha az teĢvik etme
durumu söz konusudur. Bu Ģekilde bir tutumda çocuğun dil geliĢimini olumsuz yönde
etkilemektedir (Yavuzer, 1998).
f. Çevre
Tek baĢına kalıtım belirleyici değildir. Çevre uyaranları bakımından yoksun bir
ortamda büyütülen çocukların dil geliĢim düzeylerinin geriliği, çevrenin dil geliĢimi
üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Çocuğun kalıtımla getirdiği özellikleri ne olursa
olsun, geliĢimine uygun olmayan bir çevre geliĢimi geciktirmektedir. Ancak tamamen benzer
çevre Ģartlarına sahip çocukların dil geliĢim düzeyleri de aynı değildir. Bu da kalıtımın önemli
olduğu görüĢünü destekler niteliktedir.
Jersild‟e göre dil geliĢiminde de çevre kalıtımdan bağımsız değildir. Çocuğun
doğuĢtan getirdiği ve sınırları belli olan bir zeka kapasitesi vardır. Bu kapasite çevre Ģartları
ile Ģekillendirilmektedir. Üst sınıra ulaĢabilir, engellenebilir ya da gecikebilir (Öztürk, 2008).
g. Doğum Sırası
Alan yazın incelendiğinde doğum sırasının çocukların dil geliĢimi üzerinde etkili
olduğunu gösteren birçok bulguya rastlanmaktadır. Bu bir kaide olmamakla birlikte yapılan
incelemeler sonucunda ilk çocukların sonra doğan çocuklara kıyasla dil geliĢimlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir (Öztürk, 1995). Bu bağlamda ġahin‟in (1993) çalıĢmasını
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inceleyecek olursak anne babalar çocukları ile oynamaya, çocukların oyunlarını onlarla
paylaĢmaya zaman ayırmaktadır. Ebeveynler tarafından ayrılan bu süre ilk çocuklarda daha
fazla olmaktadır. Ortanca çocuklar ise iki çocuk arasında ezilme ve anne babasının ilgisini
yeterince çekemediğinden olumsuz etkilenmektedir (Temiz, 2002).
Ergen ve eriĢkin dönemdeki annelerin 6 aylık bebekleri ile beslenme ve oyun
sırasındaki etkileĢim biçimlerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada, beslenme sırasında küçük yaĢ
grubundaki annelerin bebekleri daha az konuĢup, daha az olumlu tutum sergiledikleri, oyun
sırasında ise daha az sabır ve yaratıcılık gösterdikleri dikkati çekmiĢtir (Culp, 1991).
h. KardeĢ Sayısı
Aile içi nüfusun az olması durumunda anne babaların çocuklarına gösterecekleri ilgi
ve zaman çok nüfuslu ailelere göre daha fazla olmaktadır. Önemli olan kardeĢ sayısından
ziyade çocuğa gösterilen ilginin ve harcanan zamanın niteliğidir (Erdoğan ve diğerleri, 2005).
Tek çocukla yeterince ilgilenebilen anne baba çocuk sayısında artma meydana gelmesiyle her
çocuk için ayırabileceği zaman ve ilgi azalmaktadır. Yeterince ilgi gösterilemeyen çocuğun
geliĢimi

daha

çok kendi

çabasıyla ve

anne babanın

kısıtlı

çabasıyla ilerleme

gösterebilmektedir. Bu engellerden birkaçını sıralayacak olursak, her çocuğun ayrı bir istekte
bulunması, farklı geliĢimsel ihtiyaçlarının olması, annenin sinirli ve tahammülsüz olması
(Öztürk, 1995).
ı. Anne Babanın Öğrenim Durumu
Jersild (1979) öğrenim durumu yüksek ebeveynlerin genellikle üst sosyoekonomik
düzeyde bulunduğunu ve bu düzeydeki çocukların dili öğrenebilecekleri, kullanabilecekleri
uygun bir çevreye sahip olduklarını belirtmektedir. Öğrenim düzeyi düĢük ebeveynler ise
daha çok alt sosyoekonomik düzeye mensuptur (Temiz, 2002). Koçak ve Dereli (2005)
yaptıkları çalıĢmalarında 4-6 yaĢ arası çocukların anne eğitim düzeylerinin çocukların dil
geliĢimlerini etkilediği, baba eğitim düzeyinin çocukların dil geliĢimi üzerinde anlamlı bir etki
yaratmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır (Koçak ve Dereli, 2005).
i. OlgunlaĢma ve Öğrenme
Çocuğun dili akıcı bir Ģekilde kullanabilir olgunluğa gelmesi ve nitelikli bir öğrenme
yaĢantısına sahip olması gerekmektedir (Mangır ve Erkan, 1987).
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j. Sosyoekonomik Durum
Dil geliĢimi üzerinde etkili olduğu düĢünülen çevre Ģartlarından biride sosyoekonomik
durumdur. Sosyoekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarının sözcük dağarcığı, dili doğru
kullanma ve ifade etme, erken ve düzgün konuĢma gibi yetilerde daha iyi olduklarına dair
bulgulara rastlanmaktadır (Özgür, 1979; Cantekinler ve diğerleri, 1994). Toplumsal sınıflar
aile iliĢkileri ve çocuk eğitimi üzerinde etkilidir. Bloom‟a göre insan zekasının üçte ikisinin
geliĢtiği ilk altı yılda çevresel etkiler zeka geliĢimi üzerinde oldukça etkilidir. Bu bağlamda
öne çıkan çevre Ģartları önem kazanmaktadır (Öztürk, 1995).
k. Oyun
Çocuğun dünyaya uyumunu kolaylaĢtıran iĢlevsel bir araçtır. Gerçek dünyaya iliĢkin
simultane ortamlar sunmaktadır. Bu Ģekilde gerçek dünyayı oyun yoluyla öğrenmektedir.
Ġstemediği durumlarla oyun oynayarak baĢa çıkar. Birçok geliĢim alanının temel taĢlarını
oyun yoluyla kurar. Toplumsal rolleri öğrenir ve ilk denemelerini gerçekleĢtirir. Gerçek
dünyada hazır olmayan uyarıcılar, çocuğa oyun yoluyla sunulur (Baymur, 1978).
l. Aile ĠliĢkileri
Bakımevlerinde büyüyen çocuklar, aile ortamında büyüyen çocuklara kıyasla daha
fazla ağlamaktadırlar. Bu çocuklar konuĢmayı da daha geç öğrenmektedirler. Sebebi
çocukların sağlıklı kiĢisel iliĢkiler geliĢtirememeleridir. Aile bireyleri ile çocuk arasındaki
sağlıklı iliĢkiler dil geliĢiminde oldukça etkilidir. Bu konuda aile geniĢliği de önemli bir faktör
olarak görülmektedir. Ailenin tek çocuğu olan çocuklar daha çabuk ve düzgün konuĢma
olanağına sahiptirler. Çünkü tek çocuk ailenin ilgi merkezidir (Yavuzer, 1998).
m. Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Anaokulları çocuklara uygun eğitim ortamları sunmasının yanında uygulanan anadili
etkinlikleri dili kullanma yeteneğini geliĢtirmekte ve dili kullanma sıklığını artırmaktadır.
Hikaye dinleme, müzik, dramatizasyon, Ģiir okuma gibi etkinlikler, çocuğun dinleme, anlama,
dili kullanma, eleĢtirme, taklit etme, bağımsız düĢünebilme ve sonuç çıkarma gibi becerilerini
geliĢtirdiği için dil geliĢimi için kullanılan etkinlikler arasında yer almaktadırlar (Gönen,
1990).
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n. Çocuk Kitapları
Çocuk edebiyatı ürünlerinden birisi olan çocuk kitapları çocukların dil kazanımlarında
önemli bir yere sahiptir. Çocuklara dil ve anlatım yeteneği kazandıran bu eserler çizgi ve
resimlerle daha da etkili hale gelmektedir. Kitap okumayı bilmeyen çocuklar resimlere
bakarak, resimleri isimlendirir ve gördüklerini anlatarak da ifade edici dilini geliĢtirirler.
Çocuğun kitap ile iletiĢiminde bütün duyu organları iĢlevsel olarak çalıĢmaktadır. Ayrıca
kitaplar çocukların zihinsel geliĢimlerini desteklemekte ve kavram kazanımı sağlayarak da
hayatını kolaylaĢtırmaktadır (Öztürk, 1995).
o. Televizyon ve Radyo
Televizyon okul öncesi dönem çocuklarının dil geliĢimleri üzerinde yadsınamaz bir
etkiye sahiptir. Çocuğun doğal dil ortamında yararlandığı bazı süreçler, televizyon izleme
sırasında da ortaya çıkmaktadır. Örneğin gösterilen bir nesnenin adını telaffuz etmesini
istemek gibi. Somut nesnelerin ismi televizyonda kolayca kazandırılabilir. Hatta televizyon
çocuğa gündelik yaĢamında göreceğinden fazla kavram sunmaktadır (Mangır ve Ġnal, 1997).
Kaliteli çocuk programları çocuğun kelime dağarcığının geliĢmesi ve ifade edici dilinin
geliĢmesinde önemlidir. Koutsouvanou (1993) okul öncesi çocukların, televizyon seyretmeleri
ve özellikle eğitim programları izlemeleri çocukların dil geliĢimlerini olumlu yönde
etkilemektedir (Koutsouvanou, 1993).
ö. Ġki Dillilik
Ġki dilin alternatifli biçimde kullanılmasına “ iki dillilik” denmektedir. Bu uygulamayı
yapan kiĢiye iki dilli denir. Ġki dillilik çocukların dil geliĢimlerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Çocuk her dilde de aktif kullanım gerçekleĢtirememektedir. Bu bazen
çocuklar da bir dili tercih etmelerini sağlamaktadır. Ya da yarı dilliliğe kadar gidebilmektedir.
2.3.7. DĠL GELĠġĠMĠNĠN DĠĞER GELĠġĠM ALANLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
Bütün geliĢim alanları bir bütündür. Birbirleriyle etkileĢim halinde ve paralellik
göstermektedir. Dolayısıyla dil geliĢimi de diğer geliĢim alanları ile iliĢkilidir. Örneğin dildeki
geliĢmeler, kavram oluĢması ve problem çözme becerisindeki ilerlemelere olanak
sağlamaktadır. Dil geliĢiminde yaĢanan problemler, diğer geliĢim alanlarında yaĢanacak
aksaklıkların habercisi niteliğindedir.
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Fiziksel geliĢimini sağlıklı bir Ģekilde tamamlayan bir çocuğun motor yetenekleri
geliĢmiĢ ve belirli bir düzeyde olgunluğa ulaĢmıĢtır. Motor yeteneğin olgunlaĢması ile dilin
kullanımı ve seslerin çıkarılması da mümkün hale gelebilmektedir.
Sosyal geliĢimini sağlıklı bir Ģekilde tamamlayan bir çocuğun anlatımı daha düzgün ve
kelime hazinesi daha zengindir. Sosyal iletiĢime girdiğinde rahat bir Ģekilde ifade edici dil
yeteneğini kullanabilmektedir.
Duygusal yönden problemleri olmayan ve huzurlu bir çevreye sahip olan bir çocuk
çocuğun kendini rahat hissetmesini sağlayacaktır. Buna bağlı olarak da ifade becerisi
geliĢecektir.
Dil geliĢimi, biliĢsel geliĢim, sosyal geliĢim ve motor geliĢim alanlarıyla iĢbirliği
içindedir. Çocuğun çevresindeki insanlarla iletiĢim kurabilmesi sosyal bakımdan geliĢmiĢ
olmasını gerektirir. Dili kullanıp soru sorması, konuĢabilmesi için biliĢsel geliĢim ve dil
geliĢiminde aksaklık olmaması gerekmemektedir. Dil geliĢimi ve biliĢsel geliĢimde çocuğun
duygusu, motive olması ve kiĢiliği de belirleyici faktörler arasındadır. Örneğin, kaygılı,
sıkıntılı, güvensiz bir çocuk kendisine göre nispeten kendine güvenen, daha az kaygılı ve
sıkıntılı bir çocuğa göre kendini ifade etme ve problem çözme becerilerinde yetersizlik
yaĢayabilmektedir.
Dil geliĢim alanı ile biliĢsel geliĢim alanı paralellik göstermekte olup tamamen iç
içedirler. Ayrıca bireysel farklılıklar mevcuttur. Bir geliĢim alanında gelen aksama doğrudan
veya dolaylı olarak diğer geliĢim alanını etkilemektedir (Senemoğlu, 1994).
2.3.8. DĠL GELĠġĠM ALANINI ÖLÇMEK ĠÇĠN KULLANILAN DĠL
TESTLERĠ
Çocukların dil edinim sürecinde, anlam bilgisi geliĢiminin en temel kanıtı kelime
kazanımıdır (Levey ve Polirstok, 2011). Dil edinim sürecinde çeĢitli problemlere (genetik
veya biyolojik kaynaklı geliĢimsel problemler, iĢitme kayıpları, uyaran yetersizliği) bağlı
olarak aksamalar veya gecikmeler yaĢanabilir. Sözcük ediniminde yaĢanan aksaklıklar da dil
geliĢimi sürecinde ki problemlerin göstergesi olabilir (Okalidou ve diğerleri, 2011). Bu
bağlamda çocukların dil geliĢimlerini değerlendirmede kelime dağarcığı testleri önemli bir yer
tutar. Ġki yaĢa kadar çocukların dil edinimlerinin değerlendirilmesi ebeveynden edinilen bilgi
baz alınarak yapılmaktadır. Mac Arthur ĠletiĢim GeliĢimi Envanteri (The MacArthur
Communicative Development Inventory) (Fenson ve diğerleri, 1993) örnek olarak verilebilir
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(Okalidou ve diğerleri, 2011). Türkçeye uyarlanması “Türkçe ĠletiĢim GeliĢimi Envanteri”
(TĠGE) adıyla Aksu Koç ve diğerleri tarafından yapılmaktadır (Aksu Koç ve diğerleri, 2011).
Ġki yaĢ sonrasında ise doğrudan bireyden yanıt alınan, birebir uygulanan testler
kullanılmaktadır. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir; Britanya Resim Sözcük Ölçeği (British
Picture Vocabulary Scale/BPVSIII) (Dunn vd. 2011), Peabody Resim Kelime Testi (Peabody
Picture Vocabulary Test/PPVT IV) (Dunn ve Dunn, 2007), Erken Dil GeliĢimi Testi (Test of
Early Language Development/TELD-3) (Hresko vd. 1999), Alıcı Dil Tek Kelime Resim
Testi-4 (Receptive One-Word Picture Vocabulary Test/ROWPVT-4) (Martin ve Brownell,
2011), Okul Öncesi
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Instrument/PLAI-2) (Blank vd. 2003), Okul Öncesi Dil Ölçeği-4 (Preschool Language Scale4) (Zimmerman vd. 2005), Kelime Bilgisi Testi (Test of Word Knowledge/TOWK) (Wiig ve
Secord, 1992), Alıcı Dil Gramer Testi-2 (Test of Reception of Grammar/TROG-2) (Bishop,
2003), Dil GeliĢimi Testi-4 (Test of Language Development/ TOLD-4) (Hammill ve
Newcomer, 2005)(Berument ve Güven, 2013).
Klinik dil geliĢimi değerlendirmelerinde dil geliĢimiyle ile ilgili bir alt bölüm veya bir
grup soru içeren ölçme araçları ise; Vineland DavranıĢ Uyum Ölçeği (Adaptive Behaviour
Scale) (Alpas ve Akçakın, 2003), Ankara GeliĢim Tarama Envanteri (SavaĢır vd. 1998),
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (Wechsler, 1992) ve Denver GeliĢimsel Tarama Testi
(Anlar ve Yalaz, 1996) olarak sıralanmaktadır.
2.4.ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
2.4.1. ANNELERĠN AÇIKLAYICI AKIL YÜRÜTME ve BĠLĠġSEL UYARMA
DAVRANIġLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Block‟un (1983) çalıĢmasında, ebeveynlerin kız çocukları ile olan iliĢkilerinde erkek
çocuklarına kıyasla fiziksel açıdan daha yakın olduklarını saptamıĢtır. Çocuğa ait bir baĢka
değiĢken olan yaĢ ebeveynlik biliĢi ve çocuk yetiĢtirme tutumları ile iliĢkilidir. Ross (1984)
çocuğun artan yaĢı ile otoriter ebeveyn davranıĢında azalma olduğunu bulmuĢtur.
Miller (1988) “Çocukların BiliĢsel GeliĢimleri Hakkında Aile Ġnançları” isimli
çalıĢmasında, çocukların biliĢsel geliĢimleri hakkında ebeveyn inançları olduğunu belirtmiĢ ve
bu bağlamda yetiĢkinlerin ebeveynlik biliĢ ve davranıĢlarının çocukların biliĢsel geliĢimleri
üzerindeki etkisini araĢtırmıĢtır. Ebeveynlere ait söz konusu iki değiĢkenin çocukların biliĢsel
geliĢimi ile ilgili olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada ebeveyn inançları iki alt kategoride
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incelenmiĢtir. Bunlar, geliĢimsel süreçler ve özel yeteneklerdir. Daha sonra her kategori kendi
içerisinde üç alt baĢlığa ayrılmıĢtır. Ebeveynlerin inançları ve kökenleri, ebeveyn inançları ve
davranıĢları ve ebeveyn inançları ve çocukların biliĢsel geliĢimleri ile arasındaki iliĢki
Ģeklinde sıralanmaktadır. Bulgular doğrultusunda çocuk bakım uygulamaları ve çocukların
biliĢsel geliĢimleri ile ebeveyn inançlarının ilgili olduğu saptanmıĢtır.
Miller (1988) ebeveyn tutumlarına iliĢkin genel sorular içeren sonraki çalıĢmalara
rehberlik edecek nitelikte çalıĢmalar yapmıĢtır. Miller (1988) çocuk geliĢiminin doğası
hakkında geliĢtirilen genel inanç sistemleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu çalıĢmalarda
çocukların doğuĢtan getirdikleri yetenekleri ile yaĢantı sonucu elde ettikleri yetenekler
arasında farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmalarında incelemiĢ olduğu bir diğer
konu ise çocukların özel yetenekleri konusunda ebeveynlerin tutumlarıdır. Bu çalıĢmalar
geliĢimsel beklentileri ele alırken çoğunlukla annelerin geliĢimsel beklentilerinden yola
çıkmıĢtır (Nacak, 2009).
Harwood, Schoelmerich, Ventura-Cook, Schulze ve Wilson 1996 yılında ABD ve
Porto Riko‟da yaĢayan annelerin sosyalleĢme hedeflerine iliĢkin araĢtırma yapmıĢlardır.
Sonuçlar, kültür ve sosyoekonomik durumun gruplar arasında belirgin bir farklılaĢmaya yol
açmadığı ancak yapılan hiyerarĢik doğrusal analizler kültürün annelerin sosyalleĢme hedefleri
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiĢtir.
Sosyal sınıf ve ebeveynlik iliĢkisi hakkında Kohn (1959, 1963) teorilerini destekleyen
çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Tudge vd. (2000) yaptığı çalıĢmada bu doğrultudadır.
Amerikan ve Rus ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme konusundaki inançları ve çocuk yetiĢtirme
uygulamaları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonuçları, kendi kendini yönetme
ve uyum sağlama davranıĢlarında sosyal sınıflara göre farklılaĢma olduğu yönündedir.
Amerikan ve Rus toplumlarındaki orta sınıfa mensup aileler çocuklarının hem ev ortamında
hem de kendi çevrelerinde bireysel özgürlüklerini kazanmalarını teĢvik etmektedir. ĠĢçi sınıfı
aileler çocuklarının kurallara ve otoriteye itaat etmesini beklemektedirler.
Bireyci ve toplumsalcı kültürlerde görülen ebeveyn biliĢleri ve davranıĢlarını ele alan
çeĢitli araĢtırmalar bulunmaktadır (Bornstein ve Cote, 2001; Hess, Kashiwagi, Azuma, Price
ve Dickson, 1980; Harwood, Schoelmerich, Schulze ve Gonzalez, 1999). Bu araĢtırmalardan
biri Hess ve diğerleri (1980) tarafından yapılan Japon ve Amerikalı annelerin çocuklarının
belirli geliĢimsel yetenekleri hangi yaĢta kazanmaları gerektiğine iliĢkin görüĢlerini
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araĢtırmıĢlardır. Bulgular doğrultusunda Japon annelerin toplumsalcı kültürü temsil eden
ebeveynler olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Duncan ve Magnuson‟a (2003) göre ebeveyn eğitim düzeyi, mesleği ve ailenin
gelirinin sosyoekonomik statünün en yaygın bileĢenleridir. Bazı araĢtırmacılar, ebeveynlik ve
insan geliĢiminin her bir bileĢenin üzerinde etkili olan sosyoekonomik statüyü oluĢturan
faktörlerin tek tek incelenmesi gerektiğini düĢünmektedirler (akt. Bornstein, Hahn, Suwalsky
ve Haynes, 2003).
Keller (2004) yılında yaptığı çalıĢmada ebeveynlerin etnik farklılıkları ile ilgili bir
çalıĢma yapmıĢtır. AraĢtırmalar göstermektedir ki pozitif ebeveyn davranıĢları (ör.sıcaklık,
irkilim, duyarlılık) çocukların zihin geliĢimi, dil geliĢimi, prososyal davranıĢlarını ve duygusal
geliĢimini olumlu yönde etkilemektedir (Lee vd. 2006; Tamis-LeMonda vd. 2004; Dekovic ve
Janssen, 1992; Paulussen-Hoogeboom vd. 2008). Stevenson-Hinde (1998) göre ebeveynlik
stili ebeveynlik kalitesi ve çocuk yetiĢtirme tarzlarının içeriği göz önüne alınarak
değerlendirilmelidir.
Davis-Kean (2005) çalıĢmasında ebeveynlerin sosyoekonomik değiĢkenlerinin
özellikle ebeveyn eğitim düzeyi ve gelir durumunun çocukların akademik baĢarıları ile iliĢkisi
incelenmiĢtir. Bu araĢtırma kesitsel bir çalıĢmadır. ÇalıĢma grubu 8-12 yaĢ arası 868 (436 kız,
433 erkek) çocuktan oluĢmaktadır. Verilerin analizinde yapısal eĢitlik modeli kullanılmıĢtır.
Bulgular doğrultusunda sosyoekonomik faktörler ile ebeveynlerin inanç ve davranıĢlarının
iliĢkili olduğu, çocukların akademik baĢarıları ile de dolaylı bir iliĢkiye sahip olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Abels vd. (2005) çalıĢmalarında aynı bölgede yaĢayan kentsel kültüre sahip bebekler
ile kırsal kültüre sahip bebeklerin sosyalleĢme becerileri karĢılaĢtırılmıĢtır. Gözlemler yoluyla
yaklaĢık üç ay bebeklerin günlük sosyal deneyimlerini değerlendirmiĢlerdir. Kapsam olarak
sosyokültürel yönelim açısından kırsal ve kentsel kültüre sahip bakıcıların vücut teması vb.
davranıĢlarını aynı sıklıkta yaptıkları gözlenmiĢtir. Bakıcıların farklılaĢan eğitim profillerine
ile birlikte bebeklerle daha az göz teması kurmaları ve bebeği biliĢsel açıdan destekleyecek
daha az yaĢantı sunmaları öngörülmektedir. Ayrıca bebeklerin anneleri ve diğer bakıcılarla
arasındaki etkileĢimin bebeklerin uyanma sırasındaki durumlarına etkisi incelenmiĢtir.
Sonuçlar doğrultusunda kentsel kültüre sahip bebeklerin göz teması kurma ve ilgi konusunda
daha fazla deneyimli oldukları, öpülme, sevilme vb. davranıĢlarla fiziksel uyarım ve biliĢsel
uyarım açısından da fark olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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Kumru vd. (2008) Ģehirlerin nüfus yoğunluğu ve ebeveyn davranıĢları arasındaki
iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında, büyük Ģehirde yaĢayan annelerin çocukları ile
iliĢkilerinde daha hassas olduklarını, daha fazla açıklayıcı akıl yürütme, sıcaklık ve
destekleyici duygu sosyalleĢtirme davranıĢları sergilediklerini saptamıĢtır (Akt. Nacak,
Yağmurlu, Durgel ve van de Vijver, 2011).

2.4.2. GÖRSEL ALGI GELĠġĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Talkington (1968) ileri derecede zihinsel özürlü olan çocuklara Frostig Görsel Algı
Eğitim Programını uygulamıĢtır. Deney ve kontrol grubunun öntest-sontest puanları
karĢılaĢtırıldığında, deney grubu lehine anlamlı bir farlılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Chomsky ve Loyd 1971 yılında okuma-yazma yeteneğinin geliĢiminde Frostig Görsel
Algılama Eğitiminin etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmanın sonucunda; bu geliĢim alanında
programın etkili olduğu kanısına varmıĢlardır (Akt.Mussen, Conger ve Kapan, 1990).
Brooks ve Clair (1971), Ģekil-zemin ayırımının; kelime bilgisi, zeka düzeyi ve
kronolojik yaĢla iliĢkilerini araĢtırdıkları çalıĢmalarında zeka düzeyini WISC-R zeka ölçeği
ile belirlemiĢlerdir. Ayrıca 118 eğitilebilir zihinsel özürlü çocuğa Ayres Ģekil-zemin algılama
testi ve Botel kelime tanıma testlerini uygulamıĢlardır. AraĢtırmanın sonucunda; Ģekil-zemin
algılama yeteneğinin , zeka düzeyi ve kronolojik yaĢla ilintili olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Yost ve Lesiak (1972) geliĢimsel görsel algı testi ile el yazısı yeteneği arasındaki
iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında araĢtırmanın çalıĢma grubunu okul öncesi eğitim
kurumuna devam eden 173 çocuk oluĢturmaktadır. AraĢtırmada ilk olarak, çalıĢma grubuna
dahil edilen 173 çocuktan öğretmenleri tarafından tahtaya yazılan bir cümleyi aynı Ģekilde
yazmaları istenmiĢtir. Daha sonra çocukların yazmıĢ oldukları cümleler, üç ilkokul öğretmeni
tarafından belirli kriterlere (yazının okunaklı oluĢu, harf formu, yazı düzeni, açıklığı ve kağıt
üzerindeki yerleĢimi) göre bir puan ve beĢ puan arasında puan vererek değerlendirme
yapmıĢlardır. Çocuklar elde ettikleri puanlara göre iyi ve kötü el yazısı olanlar Ģeklinde her
grupta 30 çocuk olmak üzere toplam 60 çocuk seçilmiĢtir. Daha sonra belirlenen 60 çocuğa
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda çocukların
geliĢimsel görsel algı testinden elde ettikleri ortalama puanlar ile el yazısı yeteneği arasında
anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmıĢtır.
Bauer 1977 yılında 195 birinci sınıf öğrencisinin okuma baĢarısını ölçmede kullanılan
formal ve informal testlerin geçerliğini incelendiği çalıĢmasının bulgularında; Frostig
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GeliĢimsel Görsel Algı Testi ile Gates-MacGinitie Okumaya Hazır Olma Testi, iki görsel ve
motor koordinasyon alt testi arasında düĢük ama istatistiki açıdan anlamlı bir iliĢki
bulunmuĢtur. Bir de kullanılan ölçeklerin okuma baĢarısının ölçülmesinde iyi bir ölçme aracı
olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Etker (1977) beĢ altı yaĢ okul öncesi çocuklarda görsel-motor eğitimin görsel-motor
geliĢime etkisini ve cinsiyete bağlı farklılığı araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubuna beĢaltı yaĢ grubundan 20 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 40 çocuk dahil edilmiĢtir. Daha
sonra 20‟si deney 20‟si kontrol grubu olarak ayrılmıĢtır. Kontrol grubunda yer alan kız ve
erkek çocukları öntest-sontest sonuçları karĢılaĢtırıldığında araĢtırma süreci içinde eğitim dıĢı
görsel-motor geliĢimi etkileyecek anlamlı bir değer olmadığı ve cinsiyete bağlı yetenek
farklılığını anlamlı kılacak bir değer olmadığı saptanmıĢtır. Deney grubunda yer alan kız ve
erkek çocukları öntest-sontest sonuçları karĢılaĢtırıldığında grupta yer alan çocukların
eğitimden yararlandıklarını gösterir anlamlı bir değer olduğu ve deney ve kontrol grubunda
yer alan kız ve erkek çocuklar kendi aralarında cinsiyete göre karĢılaĢtırıldığında öntest
sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmazken, sontest sonuçlarında cinsiyet değiĢkeninin
anlamlı bir farklılığa neden olduğu saptanmıĢtır.
Kenneth 1982 yılında görsel algılama becerisi ile okuma baĢarısı arasındaki iliĢkinin
meta-analizini yaptığı çalıĢmasında 161 araĢtırmanın sonuçlarını meta-analiz yöntemi
kullanarak istatistiksel açıdan karĢılaĢtırmıĢtır. Elde edilen bulgular doğrultusunda; görsel
algılama becerisi ile okuma baĢarısı arasında önemli bir iliĢki olduğu ve okuma baĢarısının
değerlendirilmesinde görsel algılama becerilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği
sonucu elde edilmiĢtir.
Çağatay (1985) Frostig GeliĢimsel Görsel Algılama Testi ve eğitim programına dayalı
olarak dört-sekiz yaĢ arası serebral palsili çocuklarda görsel algılama davranıĢını incelemiĢtir.
AraĢtırma sonucunda, deney grubundaki çocukların öntest-sontest puanları arasındaki farkın
anlamlı, kontrol grubundaki çocukların öntest-sontest puanları arasındaki farkın anlamlı
olmadığı bulunmuĢtur.
Kaya 1989 yılında anaokuluna devam eden dört ve beĢ yaĢındaki çocukların görsel
algılama alanlarına ve zeka geliĢimlerine Frostig Görsel Algılama Eğitim Programının etkisini
incelediği çalıĢmasında deney grubundaki çocukların öntest-sontest puanları arasında anlamlı
fark olduğunu saptamıĢtır. Kontrol grubundaki çocukların öntest-sontest puanları arasında
önemli bir fark olmadığı görülmüĢtür.
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Mangır ve Çağatay (1990) anaokuluna ve anasınıfına devam eden beĢ-altı yaĢ grubu
çocukların görsel algılama becerileri ve zekaları arasındaki iliĢkiyi Frostig Görsel Algılama
Testi ve Stanford Binet Zeka Testi aracılığıyla incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucunda zeka
bölümleriyle görsel algılama alanları arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür.
Bayhan 1992 yılında yaptığı çalıĢmasında anaokuluna giden altı yaĢ çocuklarına
verilen bilgisayarlı eğitimin görsel algılamaları üzerindeki etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmanın
sonucunda anaokulundan itibaren izlenip ilkokul birinci sınıfa giden çocukların, Görsel Algı
Testinden aldıkları ġekil-Zemin algılaması ve Genel Görsel algı puanları üzerinde bilgisayarla
eğitim almanın önemli olduğu bulunmuĢtur.
Akçin (1993) araĢtırmasının örneklemine ilkokul birinci sınıfa devam eden
çocuklardan okumayı baĢarmıĢ ve baĢaramamıĢ Ģeklinde sınıflandırılan altmıĢ çocuğu dahil
etmiĢtir. Okumayı öğrenememiĢ olan grup deney grubunu, okumayı öğrenmiĢ olan grup ise
kontrol grubunu oluĢturmaktadır. Sonuç olarak, okuma öğrenirken yaĢanan güçlük ile görsel
algı geliĢimi arasında bir paralellik olduğu ve okuma öğrenmekte zorlanan öğrencilerin görsel
algı geliĢimlerinin de geri olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sökmen (1994) “Frostig Görsel Algı Testi Güvenirlik ÇalıĢması” isimli araĢtırmasında
beĢ yaĢ çocukları üzerinde testin geçerlik çalıĢmasını yapmak ve Türkiye‟de çocukların algı
geliĢimini belirlemede kullanılacak bir test haline getirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın
örneklemi 89 çocuktan oluĢturmuĢtur. Deneklerin öntest-sontest puanları arasındaki
manidarlığa bakılmıĢtır. Sonuç olarak Frostig Görsel Algı Testi‟nin genel ve alt ölçekleri
bazındaki devamlılık katsayılarının tümünün anlamlı olduğu ve testin güvenilir olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ferah 1996 yılında yaptığı çalıĢmasında ilk okuma-yazma öğretiminde görsel algılama
ve zeka kavramlarının yerini incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan 60 çocuğun
yarısı okul öncesi eğitim almıĢ, yarısı da okul öncesi eğitim almamıĢtır. AraĢtırma sonucunda
okul öncesi eğitim almıĢ olan çocukların, Frostig Görsel Algı Testi puanlarının okul öncesi
eğitim almamıĢ olan çocuklara göre daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları
görülmüĢtür.
Sağol 1998 yılında yaptığı çalıĢmasında “Frostig Görsel Algı Eğitim Programının
Down sendromlu çocukların görsel algı geliĢimlerine etkisini incelemiĢtir. Bu amaçla yaĢları
4-7 arasında değiĢen 9‟ar kiĢilik deney ve kontrol grupları oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada “Genel
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Toplam”, “Göz-Motor Koordinasyonu”, “ġekil-Zemin Algısı” ve “Algılama Sabitliği” alt
ölçeklerinde deney grubu sontest puanlarının, kontrol grubu sontest puanlarına göre anlamlı
derecede yüksek olduğu bulunmuĢtur. “Mekan Konum” ve “Mekansal ĠliĢkiler” alt
ölçeklerinde ise sontest puanlarında gruplar arası farklılaĢma olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Mağden ve diğerleri (2001) fotoğraf ve çizimlerdeki insanların bakıĢ yönlerini
algılamalarını ve görsel dikkatlerini inceledikleri üç-dört yaĢ grubu çocukların; hedef objeye
odaklanmıĢ ve odaklanmamıĢ bireyleri ayırt edebilme becerisi açısından üç yaĢ grubu erkekler
kızlara oranla sözel ve fiziksel olarak ifade edici düzeltici geribildirimleri daha iyi
anlayabildikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Arıkök (2001) beĢ-altı yaĢ çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğu
üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi Ankara ilindeki 94 çocuktan
oluĢmaktadır. 46‟sı kontrol grubu, 46‟sı deney grubu Ģeklinde ikiye ayrılmıĢtır. AraĢtırma
sonucunda deney grubu çocukların, kontrol grubu çocuklarına oranla görsel algı
geliĢimlerinde anlamlı bir farka sahip oldukları saptanmıĢtır.
Cengiz 2002 yılında yaptığı çalıĢmasında kendisi tarafından geliĢtirilen “Görsel Algı
GeliĢimini Destekleyici Eğitim Programının” anaokulu öğrenimine devam eden beĢ-altı yaĢ
çocuklarının görsel algı geliĢimleri üzerindeki etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda gözmotor koordinasyonu, Ģekil-zemin iliĢkisi, Ģekil sabitliği, mekan-konum iliĢkisi ve mekan
iliĢkileri alt boyutlarında programın 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiĢtir.
Koç (2002) çocukların görsel algı becerilerinin geliĢimine yönelik bir program
hazırlamıĢ ve bu programın etkisini incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini ilköğretim
okullarının anasınıfına devam eden 70 çocuk dahil edilmiĢtir. Frostig Görsel Algı eğitim
öncesinde ve sonrasında öntest-sontest olarak uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen
sonuçlara göre; deney grubunun göz-motor koordinasyonu, Ģekil-zemin algılama, mekan ile
konumu algılama ve mekan iliĢkilerini algılama boyutlarında anlamlı bir geliĢme gösterdiği
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılaĢma olmadığı
saptanmıĢtır.
Çalık (2003) araĢtırmasında yaĢ, cinsiyet, zeka düzeyi değiĢkenlerinin epileptik olan
ve olmayan çocukların görsel algılamalarında fark yaratıp yaratmadığını incelemiĢtir. Yapılan
analizler sonucu; epilepsi nöbetleri geçiren çocukların, epilepsi nöbetleri geçirmeyen
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çocuklara göre görsel algı düzeyinin daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca eğitim alan
çocukların görsel algı geliĢimlerinin daha iyi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Aral ve Ayhan (2003) bilgisayar destekli eğitim alan ve almayan altı yaĢ grubundaki
çocukların görsel algılama davranıĢlarını bazı değiĢkenlere göre inceledikleri çalıĢmalarında;
bilgisayar destekli eğitim alan ve almayan çocukların görsel algılama ortalama puanları
arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu sonuca göre bilgisayar
destekli eğitim programı uygulanan çocukların Frostig Görsel Algılama Testinden aldıkları
puanların bilgisayar destekli eğitim almayan çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.
Temel ve diğerleri 2003 yılında yaptıkları çalıĢmalarında okul öncesi eğitimlerine
devam eden altı yaĢ çocuklarının görsel algıları üzerinde proje yaklaĢımının etkisini
araĢtırmıĢlardır. Deneme modelindeki araĢtırmanın örneklemini; 20‟si deney, 20‟si kontrol
grubu olmak üzere 40 çocuktan oluĢmaktadır. AraĢtırmada Frostig Görsel Algı Testi
örneklemin tamamına öntest olarak uygulanmıĢtır. Proje yaklaĢımına dayalı program deney
grubundaki çocuklara haftada iki yarım gün olmak üzere, on hafta süre ile okul
programlarının bir bölümü olarak verilmiĢtir. Daha sonra Frostig Görsel Algı Testi
örneklemin tamamına sontest olarak uygulanmıĢtır. Bulgular doğrultusunda; deney ve kontrol
grubunda bulunan çocukların sontest puanları karĢılaĢtırıldığında, Ģekil sabitliğinin
algılanması boyutunda kontrol grubunda bulunan bulunan çocuklar lehine anlamlı bir farklılık
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Kılıç (2004) ailesiyle birlikte yaĢayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel
algılama davranıĢı ile okul olgunluğu arasındaki iliĢkiyi incelediği çalıĢmasında, anne babası
ile yaĢayan ve çocuk yuvasında kalan çocuklardaki bazı değiĢkenlerin okul olgunluğu ve
görsel algılama alanlarında farklılığa neden olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıĢtır.
Toplamda 130 çocuk ile yapılan çalıĢmanın sonuçlarında, ailesi ile birlikte yaĢayan ve çocuk
yuvasında kalan çocukların okul olgunluğu ve görsel algılama alt boyut puanları arasında
anlamlı farklılık olduğu belirlenmiĢtir. Çocukların demografik değiĢkenlerinin (cinsiyet, yaĢ,
doğum sırası, kardeĢ sayısı) okul olgunluğu toplam puanları ve görsel algılama toplam
puanları üzerinde farklılaĢmaya neden olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Davis ve diğerleri 2005 yılında yaptıkları çalıĢmalarında düĢük doğum ağırlıklı
çocukların görsel algılama becerilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma dört-beĢ yaĢ grubu 92
çocuktan oluĢmaktadır. Veri toplama aracı olarak Gardner tarafından geliĢtirilmiĢ ve revize
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edilmiĢ Görsel Algılama Becerileri Testi kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, bu çocukların görsel
ayırt etme ve görsel-uzaysal iliĢkiler alt ölçek puanlarının düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sanghavi ve Kelkar (2005) normal ve öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel-motor
performanslarını karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında veri toplama aracı olarak Beery ve
Buktenica‟nın GeliĢimsel Görsel-Motor BütünleĢtirme Testini kullanmıĢlardır. AraĢtırma
sonuçlarında, normal geliĢim gösteren 80 Hintli çocuğun testten aldıkları puanlar yine normal
geliĢim gösteren Kuzey Amerikalı çocuklarla karĢılaĢtırılmıĢ, yaĢ grubu küçüldükçe farkın
Hintli çocukların lehine anlamlı olduğu, deneme grubuna uygulanan terapinin öğrenme
güçlüğü olan çocukların görsel-motor bütünleĢtirme performansını artırdığı saptanmıĢtır.
Ehara ve diğerleri 2005 yılında yaptıkları çalıĢmalarında düĢük doğum ağırlıklı
çocukların görsel algıları ile zeka puanlarını karĢılaĢtırmıĢlardır. Materyal olarak; Frostig
GeliĢimsel Görsel Algı Testi ve Wechsler Zeka Testi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda,
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi ve Wechsler Zeka Testinden elde edilen sonuçlar
arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Whilall ve diğerleri (2006) motoral süreç algı ile algısallık arasındaki iliĢkiyi
incelediği çalıĢmasında çocuğun algılamasında motoral süreçlerin çocuğun algılamasında
etkili olduğu sonucuna varmıĢtır.
Özhamam 2007 yılında yaptığı çalıĢmasında az gören öğrencilerin eğitiminde
bilgisayar destekli eğitim programının görsel algı becerilerinin geliĢimine etkisini
incelemiĢtir. Eğitim, öntest-sontest çalıĢmalarının tamamlanması sonucunda kontrol ve deney
grubunun ortalama puanları karĢılaĢtırıldığında deney grubu lehine anlamlı farklılaĢma olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Hall ve Case-Smith (2007) araĢtırmalarında ilerleyici duyusal bozuklukları ve görsel
motor koordinasyon gecikmeleri olan çocuklarda duyu temelli müdahale ve terapotik dinleme
müdahale programının etkisini araĢtırmıĢlardır. Örneklemi oluĢturan çocuklar beĢ-onbir yaĢ
arasındadır. Çocuklara ilk olarak dört hafta boyunca çocukların görme, dokunma, koklama,
tatma duyularını kullanarak uyaranları almaya yönelik duyu temelli müdahale programı
uygulanmıĢtır. Ġkinci aĢamada bu programa ek olarak sekiz hafta boyunca çocukların iĢitsel
uyaranları alma, sesleri eĢleĢtirme, ayırt etme ve komutları anlamaya yönelik terapotik
dinleme programı uygulanmıĢtır. GerçekleĢtirilen uygulamalardan önce çocuklara Duyusal
Profil Anketi, Beery-Buktenica GeliĢimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testi, Bir Adam Çiz
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Testi ve Çocukların El Yazısını Değerlendirme Ölçeği uygulanmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın
bulgularında terapotik dinleme aĢamasında çocukların duyusal ilerlemeyi yansıtan
davranıĢlarında, görsel motor koordinasyon becerilerinde, yazı yazma becerilerinde, iletiĢim
kurma, komutlara uygun davranma, dikkat becerilerinde ilerleme olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Kılıç ve diğerleri (2007) çalıĢmalarında 60-72 aylar arasındaki korunmaya muhtaç
çocuklar ile ailesi yanında yaĢayan çocukların görsel algılamaları üzerindeki etkenleri
incelemiĢlerdir. AraĢtırma örneklemini T.C. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu‟na
bağlı çocuk yuvalarında kalan, herhangi bir engeli olmayan 65 çocuk ve ailesiyle birlikte
yaĢayan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden
aynı yaĢ grubunda olan 65 çocuk olmak üzere toplam 130 çocuk oluĢturmaktadır. AraĢtırmada
veri toplama aracı olarak “KiĢisel Bilgi Formu” ve “Frostig Görsel Algı Testi” kullanılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda ailesi ile birlikte yaĢayan çocukların görsel algılama puanlarının, çocuk
yuvasında kalan çocukların görsel algılama puanlarından daha yüksek olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Ratzon ve diğerleri (2007) düĢük sosyoekonomik düzeyden gelen birinci sınıf
öğrencilerinin uyguladıkları eğitim programlarının görsel motor koordinasyon güçlükleri
üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan 52 birinci sınıf
öğrencisine Beery-Buktenica GeliĢimsel Görsel Motor Koordinasyon Testi, GeliĢimsel Görsel
Algı Testi, Bruininks-Oseretsky Motor GeliĢim Ölçeği öntest-sontest çalıĢması için
öğrencilere uygulanmıĢtır. Deney grubundaki çocuklara eğitim programı haftada bir kez 45
dakikalık sürelerle 12 hafta uygulanmıĢtır. AraĢtırma bulguları doğrultusunda deney grubu
çocukların, kontrol grubu çocuklara oranla göz-motor koordinasyonu, kopya etme ve taklit,
mekânsal iliĢkileri algılama alanlarında ilerleme kaydettikleri görülmektedir.
ġahin-Arı (2007) yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmasında okul öncesi eğitim kurumuna
devam eden beĢ-altı yaĢ grubu çocuklarının görsel algılama davranıĢları ile öğretmen
davranıĢları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini 100 okul öncesi
öğretmeni ve 300 okul öncesi öğretmeni oluĢturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Frostig
Görsel Algılama Testi, KiĢisel Bilgi Formu ve Okul Öncesi Hedeflerine Dönük Ġzleyici
Değerlendirme Aracı (OHDĠDA) kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda öğretmenlerinin
davranıĢlarının çocukların görsel algılama davranıĢlarını az da olsa etkilediği ama anlamlı
farklılık yaratmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
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Ahmetoğlu ve diğerleri (2008) dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
tanısı almıĢ çocuklar ile normal geliĢim gösteren yedi yaĢ grubu çocukların görsel algılama
yetilerini incelemiĢtir. ÇalıĢma grubu 30 DEHB‟li çocuk ve 30 normal geliĢim gösteren
çocuktan oluĢmaktadır. Veri toplamak amacıyla Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi
uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarında DEHB tanısı almıĢ çocuklar ile normal geliĢim
gösteren çocuklar arasında anlamlı bir farklılaĢma olduğu, DEHB olan çocukların görsel
algılamalarında cinsiyet, okul öncesi eğitim alma durumu ve anne-baba öğrenim düzeyi
değiĢkenleri anlamlı farklılığa yol açmaktadır.
Ratzon ve diğerleri (2009) düĢük sosyoekonomik düzeyden gelen aynı zamanda
kaynaĢtırma okuluna devam eden birinci sınıf öğrencilerine farklı yöntemleri içeren kısa
süreli görsel motor koordinasyon eğitimlerinin etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmaya BeeryBuktenica GeliĢimsel Görsel Motor Koordinasyon Testinde düĢük puan alan 147 öğrenciden
oluĢmaktadır. AraĢtırmada tüm çocuklara öntset-sontest olarak Beery-Buktenica GeliĢimsel
Görsel Motor Koordinasyon Testi ve GeliĢimsel Görsel Algı Testi-II uygulanmıĢtır. çalıĢma
sonucunda eğitim programlarının deney grubundaki çocukların görsel-motor koordinasyon
geliĢimlerini desteklediği, deney grubundaki çocukların el-göz koordinasyonlarında,
kopyalama becerilerinde, mekânsal iliĢkileri kavrama becerilerinde deney grubu lehine
anlamlı farklılaĢma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
2.4.3. DĠL GELĠġĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Tural (1977) Ankara‟da anaokulu eğitimine devam eden 4-6 yaĢ çocuklarının
bildikleri kelime sayısını yaĢ, cinsiyet, ailenin eğitim durumu ve anaokuluna devam etme
süresi değiĢkenlerinin etkileme durumu incelenmiĢtir. Sonuç olarak çocukların sözcük
bilgilerinde, yaĢ, cinsiyet ve eğitim düzeyinin etkili olduğu bulunmuĢtur. Lise ve üzeri eğitim
seviyesinde bulunan anne babaların çocuklarının aldıkları puanlar, lise altı eğitim seviyesinde
bulunan anne babaların çocuklarının aldıkları puanlara kıyasla daha yüksek çıkmıĢtır. Okul
öncesi eğitim kurumuna devam etme süresinin çocukların dil geliĢimleri üzerinde etkili bir
belirleyici olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Yıldırım, 2008).
Johnston (1977) tarafından yapılan bir çalıĢmada 5 yaĢ grubu çocuklarının sosyal
sınıflarına göre dil geliĢimlerini karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemine orta ve alt sınıftan
gelen 36 çocuk dahil edilmiĢtir. Çocuklar sosyal sınıf düzeyi, cinsiyet, yaĢ ve sözel
becerilerine göre sınıflandırılmıĢtır. Uygulamada dört renkli resimli öykü kullanılmıĢtır.
Çocuklar öykülerini anlatırken konuĢmaları teybe alınmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre iki
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grup arasında dil ögelerinin kullanım sıklığı yönünden istatiksel bir fark bulunamamıĢtır.
Buna rağmen orta sınıftan gelen çocukların toplamda kullandıkları sözcük sayısı diğer
çocuklara oranla daha yüksektir. Ayrıca zarflarının kullanımında da cinsiyete göre farklılaĢma
olduğu gözlemlenmiĢtir. Erkek çocukları kız çocuklarına kıyasla daha fazla zarf
kullanmaktadır. Orta sınıftan gelen çocukların özne pozisyonunda isimleri, buna karĢılık alt
sınıftan gelen çocukların ise zamirleri daha çok kullandığı ortaya çıkmıĢtır (Temiz, 2002).
Anlar (1983) 388 çocukla gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında altı yaĢ grubu çocuklarda dil
geliĢiminde anne-baba eğitim düzeyi ve cinsiyetin etkisini araĢtırmıĢtır. Denver GeliĢimsel
Tarama Testinin dil bölümünü kullanmıĢtır. Anne- babaları yüksek eğitim düzeyine sahip
olan çocukların diğer gruplardaki çocuklara göre daha yüksek puana sahip oldukları, ayrıca
18.ayda kızlar lehine de bir farklılaĢma olduğu bulunmuĢtur.
Erkan (1990) araĢtırmasında sosyoekonomik durum ve eğitim düzeyi değiĢkenlerini
yüksek ve düĢük Ģeklinde iki kategoriye ayırmıĢtır. Daha sonra bu değiĢkenlerin 4-5 yaĢındaki
çocukların kullandıkları dil ve yapı yönünden incelemiĢtir. AraĢtırmanın örneklemi 48
çocuktan oluĢmaktadır. Bu çocuklar okul öncesi eğitim kurumuna devam etmemekte ve
kardeĢleri vardır. Veriler, aynı cinsiyetteki iki çocuğun oyun materyalleriyle karĢılıklı
oynaması ve çocuğun araĢtırmacıya öykü kitaplarını anlatması yoluyla elde edilmiĢtir.
Çocukların kullandıkları sözlü ifadeler teybe kaydedilmiĢtir. AraĢtırmada çocukların
kullandıkları sözcük sayısı ve çeĢitleri incelenmiĢtir. Çocukların kullandıkları cümledeki
sözcük sayısı, sözcük çeĢitleri incelendiğinde, üst sosyoekonomik düzeyden gelen çocuklar
lehine farklılık istatiksel olarak önemli bulunmuĢtur.
Lutzer (1991) yılında yaptığı çalıĢmasında okul öncesi çocukların genel mecazları
yorumlama yetilerinde, yaĢ ve cinsiyete göre fark olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın
örneklemini 35 tanesi 3-4 yaĢ, 31 tanesi 5-6 yaĢlarında olan toplam 66 çocuk oluĢturmaktadır.
Çocuklara 8 tam cümle mecazın anlamı sorulmuĢtur. Alınan cevaplar doğruluk derecesine
göre dört kategoriye ayrılarak puanlanmıĢtır. Sonuçta yaĢça büyük olan çocuklar küçüklere
oranla daha az mecazı doğru yorumlamıĢlardır. Kızlar erkeklere göre daha çok mecaza doğru
cevap vermiĢlerdir (Öztürk,1995).
Walker ve arkadaĢları (1994) sosyokültürel ve biyolojik faktörlerin çocuğun dil
geliĢiminde etkisini incelemek amacıyla 10 yıl sürdürülen bir araĢtırma yapmıĢlardır.
AraĢtırmaların ilk 5 yıllık döneminde bu araĢtırmanın özelliği olan çocuklar arasındaki
farklılıkların çocukların etnik ve kültürel kökenine değil sadece sosyoekonomik faktörlerce
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elde edilen veriler çerçevesinde çalıĢılmıĢtır. Bulgulara göre alt sosyoekonomik çevrelerde dil
geliĢimi yönünden zayıf olan ailelerden gelen çocukların ilkokul yılları boyunca da dil
geliĢimi ve okuma alanlarında zayıf bir performans sergilemeye devam ettikleri gözlenmiĢtir.
Böylece çocukların erken dönem dil deneyimlerine ebeveyn kaynaklı ortamlarda konan
sınırlamalar nedeniyle çocukların izleyen dönemlerde de okuma becerisini etkilediği gibi dil
geliĢimini de tehlikeye soktuğu belirtilmiĢtir (Poyraz, 1995).
Öztürk (1995) çalıĢmasında daha önce okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve
etmeyen 100 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin alıcı ve ifade edici dil düzeylerini
karĢılaĢtırmıĢtır. Öğrencilerin alıcı dil düzeylerini ölçmek için “Peabody Resim Kelime
Testi”, ifade edici dil düzeylerini ölçmek için “Lügatçe Dil Testi” kullanmıĢtır. AraĢtırmada
cinsiyete, kardeĢ sayısına göre alıcı dil düzeylerinde anlamlı bir farklılaĢma olmadığı
görülmüĢtür. Buna karĢın anne öğrenim durumu ve sosyoekonomik düzeye göre alıcı dil
geliĢimlerinde anlamlı farklılaĢma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Taner (2003) yılında yaptığı çalıĢmasında okul öncesi eğitimi alan ve almayan farklı
sosyoekonomik düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil geliĢimlerini cinsiyete
göre karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi toplam 240 öğrenciden oluĢmaktadır. Veri
toplama aracı olarak Peabody Resim Kelime Testi kullanılmıĢtır. Okul öncesi eğitim alan
öğrencilerin dil geliĢim puanlarının, okul öncesi eğitim almayan öğrencilere kıyasla daha
yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aynı Ģekilde sosyoekonomik düzey ve cinsiyet
değiĢkenlerinin da fark yarattığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Koçak ve Dereli (2005) okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaĢ arasındaki çocukların
ifade edici dil düzeylerini bakım tarzı ve anne-baba eğitim düzeyi açısından incelemiĢlerdir.
AraĢtırmaya 4-6 yaĢ arasında 265 çocuk katılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda bakım tarzı ve
anne eğitim düzeyinin önemli bir farklılığa neden olduğu, baba eğitim düzeyinin önemli bir
farklılığa neden olmadığı bulunmuĢtur.
Ġpek (2006) araĢtırmasında sosyoekonomik düzey, cinsiyet ve sınıf düzeyinin
ilköğretim öğrencilerinin kelime dağarcığı gelişimine etkisini incelemiştir. Araştırmanın
örneklemi 240 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin kelime
dağarcığı gelişimini ölçmek için, Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda cinsiyet değişkeni haricindeki değişkenlerin anlamlı
farklılaşma yarattığı saptanmıştır.
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BÖLÜM III
YÖNTEM
Bu bölümde araĢtırma modeli, çalıĢma evreni ve çalıĢma grubu, veri toplama araçları,
veri toplama iĢlemi ve verilerin analizine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir.
3.1.ARAġTIRMANIN MODELĠ
AraĢtırmada genel tarama modellerinden iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. Genel
tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluĢan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya
varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde
yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2012, s.79).
AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri; 5-6 yaĢ grubu çocukların görsel algı ve alıcı dil
geliĢimleridir. Bağımsız değiĢkenleri ise annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢlarıdır.
3.2.ÇALIġMA EVRENĠ VE ÇALIġMA GRUBU
3.2.1. ÇALIġMA EVRENĠ
ÇalıĢma evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Konya Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü‟ne bağlı anasınıflarında okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaĢ grubu çocuklar
oluĢturmuĢtur.
3.2.2.ÇALIġMA GRUBU
AraĢtırmanın çalıĢma grubu belirlenirken, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Konya il
merkezi merkez ilçelerinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 328 ilkokul ve
ortaokuldan bünyesinde anasınıfı bulunan 12 tane okul tesadüfi küme örnekleme yoluyla
çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. Tesadüfi küme örnekleme sonucunda belirlenen okullarda
tesadüfi eleman örnekleme yapılarak çalıĢma grubuna dahil edilecek çocuklar belirlenmiĢtir.
Sonuç olarak, araĢtırmanın çalıĢma grubunu okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaĢ grubu
425 çocuk ve onların anneleri oluĢturmuĢtur.
Ölçeklerin uygulandığı okullar grubu en iyi temsil etme ve uygulamada kolaylık ve
isteklilik gösterme durumları dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Ayrıca çalıĢma grubunu
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oluĢturan çocukların 5-6 yaĢ grubunda olmasına ve normal geliĢim göstermelerine dikkat
edilmiĢtir. ÇalıĢma grubuna iliĢkin betimsel istatistikler ise aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 1: ÇalıĢma Grubunun Sosyodemografik Özellikleri
ÇALIġMA GRUBUNUN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE DAĞILIMI

ÇOCUĞUN CĠNSĠYETĠ

ÇOCUĞUN YAġI

ÇOCUĞUN DOĞUM SIRASI

KARDEġ SAYISI

ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESĠ
EĞĠTĠM ALMA DURUMU

ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESĠ
EĞĠTĠM KURUMUNA
DEVAM ETME SÜRESĠ

ANNENĠN YAġI

ANNE EĞĠTĠM DURUMU

ANNENĠN MESLEĞĠ

TOPLAM

n

%

Kız

215

50.6

Erkek

210

49.4

5 Yaş

238

56.0

6 Yaş

187

44.0

İlk Çocuk

217

51.1

Ortanca Veya Ortancalardan Biri

71

16.7

Son Çocuk

137

32.2

Kardeş Yok

92

21.6

Bir Kardeş

244

57.4

İki Veya Daha Fazla Kardeş

89

20.9

Daha önce okul öncesi eğitim almış

145

34.1

Daha önce okul öncesi eğitim almamış

280

65.9

Eğitim Almayan

280

65.9

1 Yıl Eğitim Alan

113

26.6

2 Yıl Ve Üzeri Eğitim Alan

32

7.5

24-28 Yaş Arası

131

30.8

29-33 Yaş Arası

143

33.6

34-38 Yaş Arası

109

25.6

39 Yaş Ve Üzeri

42

9.9

İlkokul

49

11.5

Ortaokul

131

30.8

Lise

157

36.9

Lisans

88

20.7

Ev Hanımı

333

78.4

Öğretmen

40

9.4

Diğer (Muhasebeci, işletmeci,
mühendis, hemşire)

52

12.2

425

100
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3.3. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI
Bu araĢtırmada gerekli bilgileri toplamak için aĢağıda belirtilen ölçme araçları;
5. AraĢtırmaya katılan çocukların özlük bilgilerini elde etmek için Genel Bilgi Formu,
6. Çocukların alıcı dil geliĢim düzeylerini değerlendirmek için Ġngiliz Resim-Kelime
Testi-III (British Picture Vocabulary Scale-III),
7. Çocukların görsel algı geliĢim düzeylerini değerlendirmek amacıyla Frostig
GeliĢimsel Görsel Algı Testi-III (Frostig Developmental Test of Visual PerceptionIII),
8. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢlarını değerlendirmek
için Çocuk YetiĢtirme DavranıĢları Ölçeği “Açıklayıcı Akıl Yürütme” ve “BiliĢsel
Uyarım” alt ölçekleri kullanılmıĢtır.
3.3.1. Genel Bilgi Formu
AraĢtırmacı tarafından oluĢturulan Genel Bilgi Formunda, örnekleme dahil edilen
çocukların yaĢı, cinsiyeti, kardeĢ sayısı, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi,
anne yaĢı, öğrenim ve çalıĢma durumları ile mesleklerine iliĢkin sorular yer almıĢtır.
3.3.2. Ġngiliz Resim Kelime Testi-III (British Picture Vocabulary Scale-III)
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Ġngiliz Resim Kelime Testi Lloyd M.
Dunn, Douglas M. Dunn, Julie Sewell ve Ben Styles tarafından 1982 yılında geliĢtirilmiĢtir.
2009 yılında 3. kez gözden geçirilmiĢ olan ĠRKT-III üç yaĢ ile on altı yaĢ arasındaki
çocukların alıcı dil becerilerini birebir değerlendiren bir kağıt kalem testidir. Bir çocuk için
uygulama yaklaĢık 15-20 dakika sürmektedir.
Testin orijinalinde geliĢimsel düzen içerisinde kolaydan zora doğru sıralanmıĢ 168
kelimeyi içeren, 14 setten oluĢan bir ölçme aracıdır. Her set 12 maddeden oluĢmaktadır. Bu
test çocukların kelime dağarcığını ölçen bir performans testidir. Ġngiliz Resim Kelime TestiIII (ĠRKT-III) materyali üzerinde her biri 4 resimden oluĢan, 168 kart ve çocukların verdiği
cevapların araĢtırmacı tarafından kaydedildiği kayıt formundan oluĢmaktadır.
Resimler kolaydan zora doğru sıralanmıĢtır. Her kart için bir sözcük söylenerek,
çocuktan kartın üstünde bulunan dört resimden uygun olanı parmağıyla göstermesi veya
uygun olan resmin altındaki sayıyı söylemesi istenir. Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III)
kartlarında hayvan, eĢya, doğa parçaları gibi resimler bulunmaktadır. Testin uygulanıĢı
86

sırasında her yaĢ grubu için belirlenmiĢ bazal setler dikkate alınarak teste baĢlanır. Çocuk
kendisi için belirlenen bazal sette iki veya daha fazla yanlıĢ yapması durumunda bir alt setten
baĢlanır. Bir sette yani 12 maddede 8 yanlıĢ cevap verinceye kadar uygulamaya devam edilir.
Çocuğun her doğru cevabı bir puandır. Dolayısıyla, Ġngiliz Resim Kelime Testinden (ĠRKTIII) alınabilecek en düĢük puan 0, en yüksek puan 168‟dir. Testte her çocuk için toplam ham
puan hesaplanır. Bunu bulmak için de çocuğun en son ulaĢtığı sözcüğün sıra numarasından, o
numaraya kadar yaptığı hataların toplamı çıkartılmaktadır.
3.3.2.1. Ġngiliz Resim Kelime Testini (British Picture Vocabulary Scale-III)
Türkçe’ye Uyarlama ÇalıĢması
Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) 5-6 yaĢ Türk çocuklarının alıcı dil
geliĢimlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilirliğini incelemek amacıyla yapılan geçerlik
ve güvenirlik çalıĢmasında ilk olarak Ġngiliz dili alanındaki iki uzman tarafından, orijinal
Ġngilizce test formunun ve test yönergelerinin Türkçe‟ye çevirme iĢlemi yapılmıĢ, sonra geriçevir tekniğiyle test tekrar Ġngilizceye çevrilerek orijinal formdaki özgün ifadelerle
karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġki formda farklı olan maddelerin Türkçe ‟si tekrar gözden geçirilerek
gereken düzeltmeler yapılmıĢtır. Yapılan çevirilerde yer alan yönerge ve ifadelerin
anlaĢılırlığı, Türk dilinin sözcük ve yapısına uygunluğu, değerlendirilerek forma son Ģekli
verilmiĢtir.
Türkçe‟ye çevirisi yapılan Ġngiliz Resim Kelime Testinde (ĠRKT-III)

yer alan

yönergelerin anlaĢılırlığı, ölçeğin kapsam olarak 5-6 yaĢlarındaki çocukların alıcı dil
geliĢimlerini değerlendirmeye uygun olup olmadığı çocuk geliĢimi ve eğitimi, okul öncesi
eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık alanlarında görev yapan beĢ uzman tarafından
değerlendirilmiĢtir. Uzmanlardan alınan değerlendirmelere göre, testte yer alan maddelerin
amaca uygunluğunu belirlemek için her bir maddeye verilen puanın aritmetik ortalaması ve
standart sapması hesaplanmıĢtır. Aritmetik ortalaması 1,5 ve yukarı değerde olan, standart
sapması 0,5 ve aĢağı değerde olan maddelerin uygun maddeler olacağı temel alınarak
maddeler değerlendirilmiĢtir (Büyüköztürk, 2005). Değerlendirme sonucunda, uzmanların
maddelerin kapsamını uygun buldukları tespit edilmiĢtir. Test yönergeleri ve maddeleri,
uzmanların önerileri doğrultusunda düzenlenerek dil bilgisi yönünden de anlaĢılır hale
getirilmiĢtir. Kapsam geçerliği sağlanan test, uygulama çalıĢmalarına hazır hale gelmiĢtir.
Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) 5-6 yaĢ grubundan on beĢ çocuğa uygulanmıĢtır.
Uygulamada test yönergelerinin tüm yaĢ grubundaki çocuklar tarafından anlaĢılır olduğu
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tespit edilmiĢtir. Test yönergelerinin anlaĢılırlığı da belirlendikten sonra test geçerlik ve
güvenirlik çalıĢması için belirlenen örneklem grubunda uygulamaya hazır hale getirilmiĢtir.
Geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları kapsamında gereksinim duyulan verileri toplamak
amacıyla Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden, Konya ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı olan ve bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullarının listesi temin edilmiĢtir.
Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) uygulanmasını kabul eden ve basit tesadüfi
örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ 6 ilkokulda çalıĢma sürdürülmüĢtür. AraĢtırmaya dahil edilen
ilkokullardaki 16 anasınıfında okul öncesi eğitimine devam eden 250 çocuğa (131 kız, 119
erkek) test uygulanmıĢtır. Geçerlik güvenirlik ile ilgili veriler 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında toplanmıĢtır.
Tablo 2: Ġngiliz Resim Kelime Testine (ĠRKT-III) ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler (n=250)

ĠRKT-III

En düĢük

En yüksek

değer

değer

21.00

146.00

Ortalama

94.14

Standart

Çarpıklık

Basıklık

sapma

katsayısı

katsayısı

30,56

.185

-1,235

Tablo 2 incelendiğinde Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) çarpıklık ve basıklık
katsayılarının 1.00 civarında olduğu bulunmuĢtur. Veri analizinde çarpıklık katsayısının +1 ile
-1 arasında olması test puan dağılımlarının normalden aĢırı sapma göstermediği Ģeklinde ifade
edilmektedir (Büyüköztürk, 2008).
3.3.2.2. Ġngiliz Resim Kelime Testinin (British Picture Vocabulary Scale-III)
Geçerliği
Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgilidir
(Büyüköztürk, 2005). Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) geçerlik çalıĢmaları
kapsamında kapsam geçerliği, görünüĢ geçerliği, yapı geçerliği, benzer test geçerliği ve ölçüt
bağımlı geçerlik analizlerine yer verilmiĢtir.
3.3.2.2.1. Kapsam Geçerliği
Kapsam geçerliği, testi oluĢturan maddelerin, ölçülmek istenen davranıĢı (özelliği)
ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığıdır (Büyüköztürk, 2005).
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Yürütülen kapsam geçerliği çalıĢmasında çocuk geliĢimi ve eğitimi, okul öncesi
eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık alanlarında görev yapan beĢ uzman tarafından
yönerge ve test maddelerinin ifade bakımından uygunluğuna, test maddelerinin beĢ-altı yaĢ
çocuklarının alıcı dil geliĢiminin uygunluğuna, test maddelerinin Türk kültürüne uygunluğuna
ve testte yer alan resimlerin beĢ-altı yaĢ çocuklarına uygunluğuna bakılmıĢtır. Uzman
görüĢleri dikkate alınarak ölçekte gerekli değiĢiklik ve düzeltmeler yapılmıĢtır.
3.3.2.2.2. GörünüĢ Geçerliği
Ölçme aracının neyi ölçtüğünü değil de neyi ölçer göründüğünü belirtmektedir. Bir
ölçeğin görünüĢ geçerliği, o ölçeğin ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesidir (Ercan ve
Kan, 2004, s. 215). Teste iliĢkin teknik olmayan bir özelliktir. Yani bir ölçme aracının ismi,
açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumu Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Yürütülen görünüĢ geçerliği çalıĢmasında uzmanlar, test yönerge ve
maddelerinin çocukların alıcı dil becerilerini ölçtüğünü belirtmiĢlerdir. Ayrıca testin isim,
yönerge ve maddeler bağlamında bir bütünlük içerisinde olduğu saptanmıĢtır.
3.3.2.2.3.Yapı Geçerliği
Bir testte iyi bir madde seçebilmek için maddelerin istatistiki niteliklerini ortaya koyan
test yöntemleri nicel bir kanıt niteliğindedir (Tepeli, 2007, s.87). Bu çalıĢmada yapı geçerliği
için madde istatistikleri (testin güçlüğü, madde güçlüğü, madde ayırtedicilik gücü, madde
güvenirliği) ve alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi yapılmıĢtır.
3.3.2.2.3.1.Testin Ortalama Güçlüğü
Testte bulunan maddelerin güçlük indekslerinin madde sayısına bölümü testin
ortalama güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Testin ortalama güçlüğü, K testte bulunan madde
sayısı olmak üzere aĢağıdaki eĢitlikle ifade edilir (Atılgan, 2013, s.306).

X
P T
K

P  Testgüçlüğü
X T  Testortalaması
K  Maddesayıaı

P değeri 1‟e yaklaĢtıkça test kolaylaĢmakta, P değeri 0‟a yaklaĢtıkça test zorlaĢmakta,
P değeri 0.50 civarında ise orta güçlüktedir. P<0,30 ise zor bir test, 0.30<P<0,70 ise orta
güçlükte bir test, P>0.70 ise kolay bir test olarak tasnif edilmektedir. Ġngiliz Resim Kelime
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Testinin (ĠRKT-III) ortalama güçlüğü

formülünden 0.56 olarak bulunmuĢtur. Bu

sonuç doğrultusunda test orta güçlüktedir denilebilir.
3.3.2.2.3.2. Madde Güçlük Ġndeksi
Madde güçlük indeksi, 1 ve 0 olarak puanlanan (dichotomously) bir maddenin madde
puanlarının ortalamasıdır (Crocker ve Algina, 1986; Baykul, 2000). Madde güçlük indeksi bir
maddeyi doğru yanıtlayanların testi alanların tümünün sayısına bölümüdür (Atılgan, 2013, s.
297). AĢağıdaki belirtildiği Ģekilde formüle edilmiĢtir.

pj 

Dj
N

Dj =Doğru cevap sayısı
N = Öğrenci sayısı

Madde güçlük indeksi, soruya doğru yanıt verenlerin tüm yanıtlayıcı sayısına oranı
olduğundan, soruya doğru yanıt verenlerin yüzdesini gösteren değerdir. Aynı zamanda madde
güçlük indeksi, o maddeye herhangi bir yanıtlayıcının doğru yanıt verme olasılığını da
gösterir. Bu özelliklerinin yanı sıra, madde güçlük indeksinin temel iĢlevi, sorunun zorluk ya
da kolaylık derecesini göstermesidir (Atılgan, 2013, s. 298).
Madde güçlüğü 0< p <1 arasında değer alabilmektedir. p‟nin değer aralıkları; 0-0.35
arası zor madde, 0.35-0.75 arası orta zorlukta madde, 0.75-1.00 arası kolay madde olarak
adlandırılmaktadır. Bir testte kolay, zor ve orta güçlükte maddeler olmalıdır. Ġdeal madde
güçlük indeksinin 0.50 düzeyinde olması beklenilmektedir. Ġngiliz Resim Kelime Testinin
(ĠRKT-III) maddeleri kolay, orta ve zor güçlük derecesine göre tasnif edildiğinde aĢağıdaki
tablo oluĢmaktadır.
Tablo 3: Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) Maddelerinin Madde Güçlük Ġndeksine
Göre Sınıflandırılması
0-0,35

Zor

59 madde

0,35-0,75

Orta

53 madde

0,75-1,00

Kolay

56 madde
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3.3.2.2.3.3. Madde Ayırt Edicilik Ġndeksi
Bir testteki maddelerin, madde ile ölçmesi beklenilen özelliğe sahip olan ve
olmayanları edebilmesi istenir. Maddelerin bu özelliğine madde ayırt edicilik gücü indeksi
olarak adlandırılmaktadır (Atılgan, 2013, s. 298). Bir test maddesinin ve çeldiricilerin bilen ile
bilmeyen öğrenciyi ayırt edebilme düzeyidir. Yani, bir maddenin gruptaki baĢarı düzeyi
yüksek öğrencileri, baĢarısı düĢük öğrencilerden ayırıp ayırmadığını belirlemede kullanılan
ölçüttür. Bir teste yer alan soruların ayırt edicilik güçlerinin yüksek olması beklenir. Ayırt
edicilik gücü çok zayıf olan maddelerin testten çıkartılması gerekmektedir. Madde ayırt
edicilik gücü indeksi hesaplanırken en yüksekten en düĢüğe doğru puanlar sıralanır. Bu
sıralamada öğrencilerin yukarıdan aĢağıya doğru ilk %27‟si üst grup ve aĢağıdan yukarı ilk
%27‟si de alt grup olarak belirlenir.

rjx 

Düst  Dalt
altgrupsayısı

D üst: Üst gruptan soruya doğru cevap verenlerin sayısı
D alt: Alt gruptan soruya doğru cevap verenlerin sayısı

Bir maddenin ayırt ediciliği -1 < rjx (di) < 1 arasında değiĢir. Ġngiliz Resim Kelime
Testinin (ĠRKT-III) maddeleri madde ayırt edicilik indeksi değerlerine göre tasnif edildiğinde
aĢağıdaki tablo oluĢmaktadır.
Tablo 4: Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) Maddelerinin Madde Ayırt Edicilik
Ġndeksine Göre Sınıflandırılması
0,40 ve daha büyük

Çok iyi bir madde

66 madde

0,30-0,39 arası

Oldukça iyi bir madde

40 madde

0,20-0,29 arası

ÇalıĢılması

32 madde

ve

düzeltilmesi

gereken madde
0,19 ve daha küçük

Çok zayıf madde

30 madde

3.3.2.2.3.4. Alt-Üst Grup Ortalamalarına Dayalı Madde Analizi
Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) Türkçe formunun ölçtüğü özellik açısından
bireyleri ayırt etmede ne kadar yeterli olduğunu belirlemek amacıyla testte toplam puana göre
belirlenmiĢ alt % 27 ve üst % 27‟lik grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi
yapılmıĢtır. Alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi yardımıyla testin ölçülmek
istenen niteliğe iliĢkin pozitif geliĢime sahip olanlar ile negatif geliĢime sahip olanları
birbirinden ayırt edebilme gücü belirlenebilmektedir (TezbaĢaran, 1996; ErkuĢ, 2005).
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Bu bağlamda test anasınıfı eğitimine devam eden 250 çocuğa uygulanmıĢtır. Daha
sonra çocukların Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) yardımıyla elde edilen alıcı dil
geliĢimi toplam puanları en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢtır. Son olarak araĢtırmaya
katılan çocukların en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢ puanlarına göre üst % 27‟lik ve
alt % 27‟lik gruplar oluĢturulmuĢtur. Böylelikle üst % 27‟lik alıcı dil geliĢimi açısından
yüksek seviyede olan çocuklar, alt %27‟lik grup ise alıcı dil geliĢimi açısından düĢük
seviyede olan çocuklar olarak nitelendirilmiĢtir. Buna göre test aracılığıyla hesaplanan
puanlarla, puanlara göre belirlenen üst % 27‟lik ve alt % 27‟lik gruplar arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıĢtır.
Tablo 5: Test Alt-Üst Grup Ortalamaları Ġçin t-Testi Sonucu
Gruplar

N

Ortalama

Ss

Sd

t

p

Üst %27’lik grup

68

60.6

9.68

134

-52.86

.000

Alt %27’lik grup

68

134.4

6.22

Analiz sonucunda Tablo 5‟te görüldüğü gibi test ortalama puanlarında üst %27‟lik ve
alt %27‟lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür [t(134)=-52.86, p<.05].
3.3.2.2.4. Benzer Test Geçerliği
ÇalıĢmada Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III)

benzer test geçerliğini

değerlendirmek amacıyla referans test olarak, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği “Sözcük
Dağarcığı” alt testi kullanılmıĢtır. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği 6-16 yaĢ arası
çocuklarda kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. Maddeler, yönergeler bu yaĢ çocuklarının
anlayacağı ve ilgi duyacağı Ģekilde seçilmiĢtir. Bu yaĢ aralığından küçük ve büyük çocuklarda
yalnızca genel bir bilgi edinmek amacıyla kullanılabilir. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
(1974) belirli koĢullar altında çocuğun performansını değerlendirmeyi amaçlamıĢtır;
çocukların bilgi ve becerilerinin sınırlarını ölçmeye yönelik değildir. Test uygulayıcısı hiçbir
maddenin soru Ģeklini, sözlerini değiĢtiremez; talimatlarda yazılanın dıĢında yardımda
bulunamaz. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği “Sözcük Dağarcığı” alt boyutu 6 yaĢ grubu
çocuklar için madde 1‟den baĢlanır ve arka arkaya 5 yanlıĢ cevap verinceye kadar devam
edilir. Toplam 34 maddeden oluĢmaktadır. Uygulama sırasında “Sana bazı kelimeler
söyleyeceğim, dikkatle dinle ve bana her kelimenin anlamını söyle” denir. Her bir madde için
“…..nedir?” ya da “….ne demektir?” diye sorulur. Her bir madde için 2, 1 ya da 0 puan
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verilir. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği “Sözcük Dağarcığı” alt boyutundan alınacak en
yüksek puan “68” puandır.
ÇalıĢmada Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) geçerlik çalıĢması için benzer
test olarak Wechsler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği “Sözcük Dağarcığı” alt testi örneklem
grubundaki 92 çocuğa uygulanmıĢ ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon Tablo 6‟da
verilmiĢtir.
Tablo 6: Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) ile Wechsler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği
“Sözcük Dağarcığı” Alt Testi Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları (n=92)
Wechsler Çocuklar Ġçin Zeka Ölçeği “Sözcük
Dağarcığı” Alt Boyutu
ĠRKT-III

r

.660**

p

.000

**p<0.01

Tablo 6 incelendiğinde Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) ile Wechsler Çocuklar Ġçin
Zeka Ölçeği “Sözcük Dağarcığı” alt testi arasındaki korelasyonun .66 olduğu ve iliĢkinin
pozitif yönde anlamlı olduğu saptanmıĢtır (p<0.01).
3.3.2.2.5. Ölçüt Bağımlı Geçerlik
Ölçüt bağımlı geçerlik, test puanlarının belirlenen bir veya birkaç dıĢ ölçütle iliĢkisini
inceleyen geçerlik tekniği olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2005). Ġngiliz Resim
Kelime Testinin (ĠRKT-III) ölçüt geçerliğini incelemek amacıyla dıĢ ölçüt olarak, çalıĢmanın
yürütüldüğü okullardaki anasınıfı öğretmenlerinin öğrencilerinin alıcı dil geliĢimlerine iliĢkin
değerlendirmeleri alınmıĢtır. Öğretmenlere kendi sınıflarında araĢtırmaya katılan çocukların
listesi verilmiĢ, çocukların alıcı dil geliĢimlerini iyi ve zayıf olarak belirlemeleri istenmiĢtir.
Sınıf mevcudu 15-20 arasında olan on anasınıfından üç iyi ve üç zayıf, sınıf mevcudu 10-14
arasında olan altı anasınıfından iki iyi ve iki zayıf olmak üzere toplam 84 çocuk belirlenmiĢtir.
Öğretmen görüĢlerine göre sınıf içinden belirlenen alıcı dil geliĢimi iyi ve zayıf olan
çocukların Ġngiliz Resim Kelime Testinden (ĠRKT-III) aldıkları ortalama puanlar arasındaki
farkın anlamlılığı t-testi ile değerlendirilmiĢ ve sonuçlar Tablo 7‟de verilmiĢtir.

93

Tablo 7: Öğretmen Değerlendirmelerine Göre Çocukların Ġngiliz Resim Kelime
Testinden (ĠRKT-III) aldıkları puanlara ait t-testi sonuçları (n=84)
Ölçek

Öğretmen

Puanı

Değerlendirmesi

ĠRKT-III

N

Ortalama

Ss

Sd

T

p

En iyi

42

135.73

8.63

82

-25.169

.000

En zayıf

42

62.11

16.87

Tablo 7 incelendiğinde öğretmen değerlendirmeleri sonucunda alıcı dil geliĢimi
yaĢıtlarından iyi olan çocukların Ġngiliz Resim Kelime Testinden (ĠRKT-III) aldıkları
ortalama puanların yüksek olduğu, alıcı dil geliĢimi yaĢıtlarına göre zayıf olan çocukların
Ġngiliz Resim Kelime Testinden (ĠRKT-III) aldıkları ortalama puanların düĢük olduğu
görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki farkın anlamlı [t(82)=-25.169, p<.05]
olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuç ölçeğin özellikleri bilinen farklı düzeydeki çocukları ayırt
edebildiğini göstermektedir.
3.3.2.3. Ġngiliz Resim Kelime Testinin (British Picture Vocabulary Scale-III)
Güvenirliği
Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak
tanımlanabilir ve testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir
(Büyüköztürk, 2005). Bir test için minimum düzeyde önemli olduğu düĢünülen güvenirlik
katsayısı .70 ve üzeri bir değere sahip olması istenen bir durumdur (Aiken, 1994; Nunnally ve
Bernstein, 1994; Salvia ve Ysseldyke, 1998). ÇalıĢmada iç tutarlık güvenirliği ve test-tekrar
test güvenirliği hesaplanmıĢtır.
3.3.2.3.1. Ġç Tutarlık Güvenirliği
Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) güvenirliğini belirleyebilmek için, bir
uygulamadan elde edilen puanlar arasında tutarlılık (iç tutarlılık) katsayısı ile belirlenmiĢtir.
Bu katsayı puanlanmıĢ birbiriyle ayrı maddeler için genelleĢtirilmiĢ bir Kuder-Richardson
formülüdür (Kr-20).
Tablo 8: Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) Ġç Tutarlık Güvenirliği Katsayıları
(n=250)
KR-20
ĠRKT-III

.97
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Tablo 8 incelendiğinde Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) için KR-20 katsayısının
.97 olduğu görülmektedir. Psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve
daha yüksek olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir
(Büyüköztürk, 2005). Elde edilen KR-20= .97 değeri testin güvenilir olduğunu ve sonuçların
güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.
3.3.2.3.2.Test-Tekrar Test Güvenirliği
Testin aralıklı tekrarı güvenirlik ölçütü, herhangi bir Ģeyin aynı (benzer) koĢullar
altında ve kısa bir zaman aralığı ile iki kez ölçülmesi sonucu elde edilen veri grupları
arasındaki iliĢkidir. Yani, önceki ve sonraki ölçümler arasındaki korelasyon katsayısıdır
(Karasar, 2012).
Testin zamana bağlı kararlı ölçümler verip vermediğini değerlendirmede ise ön
uygulamadan yedi hafta sonra ilk uygulamaya katılan 100 çocuğa test tekrar uygulanmıĢ ve
test-tekrar test korelasyonu hesaplanmıĢtır.
Tablo 9: Ġngiliz Resim Kelime Testi (ĠRKT-III) Test-Tekrar Test Güvenirlik Katsayısı
(n=100)
Test tekrar test korelasyonu
ĠRKT-III

.89

Test-tekrar test korelasyonu ile ilgili olarak, iki ölçüm arasındaki korelasyon Pearson
Momentler Çarpım Korelasyon tekniği ile hesaplanmıĢtır. Analiz sonucuna göre Pearson
korelasyon katsayısı .89 olduğu bulunmuĢtur. Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) ilk ve
son uygulamasından elde edilen puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu
belirlenmiĢtir (p<0.01).
Elde edilen korelasyon katsayısı Ġngiliz Resim Kelime Testinin (ĠRKT-III) “testin
aralıklı tekrarı” güvenirlik ölçütünü karĢılar niteliktedir.
3.3.3. Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (Frostig Developmental Test of Visual
Perception-III)

Çocukların geliĢimsel görsel algılarını değerlendirmek amacıyla kullanılan Frostig
GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-I) 1961 yılında Marianne Frostig tarafından öğrenme
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güçlüğü olan çocuklarla uzun yıllar süren çalıĢmalar neticesinde geliĢtirilmiĢ, daha sonra iki
kez gözden geçirilmiĢtir (Hammill, Pearson ve Voress, 1993).
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-I) 3-9 yaĢlar arasındaki 2116 normal çocukla
yapılan çalıĢmalar neticesinde standardize edilmiĢtir. Test geliĢtirildiğinden bu yana görsel
algı yeteneğinin değerlendirilmesini içeren araĢtırmalarda en sık kullanılan test olma
özelliğini taĢımaktadır. Sökmen (1994) Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-I) 5
yaĢ çocukları için güvenirlik çalıĢmasını yapmıĢ, testin genel ve alt alanlardaki devamlılık
katsayısının tümünün 0.01 düzeyinde anlamlı olduğunu bulmuĢtur. 2013 yılında 3. kez
gözden geçirilmiĢ olan GGAT-III dört yaĢ ile on iki yaĢ arasındaki çocukların geliĢimsel
görsel algı becerilerinin geliĢimini değerlendirmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Bu test
çocukların görsel algı becerilerini birebir değerlendiren bir kağıt kalem testidir. Bir çocuk için
uygulama yaklaĢık 30 dakika sürmektedir.
Testin orijinalinde Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III); El-Göz
Koordinasyonu, Kopyalama, ġekil Zemin Ayrımı, Görsel Tamamlama ve ġekil DeğiĢmezliği
olmak üzere beĢ alt alana ayrılmıĢtır. BeĢ alt alana iliĢkin açıklama ve yönergeler sırayla
verilmiĢtir. Bunlar;
Alt Test 1. El-Göz Koordinasyonu
Üst Sınır: Tüm ögeleri yönetmek.
Materyaller: Yanıt kitapçığı, kalem.
Talimatlar: Cevap kitapçığında el-göz koordinasyonu alt testini açınız. Burada bir fare, bir
yol ve bir peynir var. ġimdi bir oyun oynayalım. “Bu fareyi yoldan peynire götürelim ama
yolda giderken duvarlara çarpmayalım. Gri yolun ortasından, kalemi kaldırmadan peynire
gidelim.” Çocuk kalemi aldığında tekrar bir hatırlatma yapılır. “ Unutma, gri yolun sonuna
ulaĢana kadar elimizi kaldırmıyoruz.”
Çocuk 1.maddeyi tamamladığında 2.maddeye geçilir. Burada bir araba, bir yol ve bir garaj
var. “Bu arabayı yoldan garaja götürelim ama yolda giderken duvarlara çarpmayalım. Gri
yolun ortasından, kalemi kaldırmadan garaja gidelim.” “Unutma, gri yolun sonuna ulaĢana
kadar elimizi kaldırmıyoruz.”
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3.maddeye baĢlamadan önce, “Köpeği görüyor musun?” diye sorulur. “Köpeğin bulunduğu
yerden, kemiğe doğru bir çizgi çizelim. Çizgi çizerken çok dikkatli olalım, yolun ortasında
(gri parçasında) kalmaya çalıĢalım.
4. maddeye geçilir ve “Bu defa yol eğri bak.” “ Arının bulunduğu yerden, çiçeğe doğru bir
çizgi çizelim. Çizgi çizerken yolun ortasında (gri parçasında) kalmaya çalıĢalım.” “Unutma,
gri yolun sonuna ulaĢana kadar elimizi kaldırmıyoruz.”
5. maddeye geçilir ve “Bak bu bir yarıĢ pisti.” “YarıĢ pisti çevresinde, yolun tamamına bir
çizgi çizelim.” “ Araba yarıĢa pistin iki tarafından da baĢlayabilir. Unutma, yarıĢı bitirene
kadar kalemimizi, pistin gri bölümünden kaldırmıyoruz” Ģeklindedir.
Puanlama: Madde 1 ve 2 için; çocuk bir modelden diğerine çizmekte olduğu çizgiyi kesmez,
ve çizdiği aralık içinde sınır çizgilerine değmezse her segmentteki doğrusu için “1” puan alır.
Sınır çizgilerinin dıĢına çıkarsa, taĢırma yaparsa her segment için “0” puan alır.
Madde 3, 4 ve 5 için; çocuklara her segmentteki doğru cevabı için 0-4 arası bir puan
verilebilecektir.
Alt Test 2. Kopyalama
Üst sınır: Üç ardıĢık maddeden “0” puan alındığında test sonlandırılır.
Materyaller: Yanıt kitapçığı, kalem.
Talimatlar: Cevap kitapçığında kopyalama alt testini açınız. “Sayfaya bak. Tüm kutuları
görüyor musun? Her kutunun üst yarısında bir Ģekil olup, alt yarısı boĢtur. Üst kutudaki Ģeklin
aynısı, altındaki kutuya çizmeni istiyorum.” ġekli çizdiğinde, Ģeklin kutunun içinde kaldığına
ve kutunun kenarlarına değmediğine emin olmalısın. Silme iĢlemi yapılamaz. ġekillerin ilki
ile çizimlerine baĢlayabilirsin. Ġlk maddeyi tamamladıktan sonra diğerine geç. Devamındaki
iki sayfada da çizimler var. Ben dur diyene kadar veya son ögeye gelene kadar çizmeye
devam et” Ģeklindedir.
Puanlama: Çocuk her madde için 0-3 arasında değiĢen bir puan alacaktır.
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Alt Test 3. ġekil-Zemin Ayrımı
Üst sınır: Üç ardıĢık maddeden “0” puan alındığında test sonlandırılır. Çocuk uyarıcı resimde
olmayan bir Ģekli seçtiyse “0” puan alır.
Materyaller: Resimli kitap ve uygulayıcı kayıt kitapçığı.
Talimatlar: Resim kitabı Ģekil-zemin alt testi Örnek A‟nın bulunduğu sayfaya bakalım.
Sayfanın üstündeki çizime ve sayfanın altındaki Ģekillere bak. AĢağıdaki Ģekillerden hangileri
sayfanın üstündeki çizimin bir parçası bana söyler misin? YanlıĢ yaparsa Örnek B ile
tekrarlanır.
Puanlama: Her bir maddede; çocukların verdiği cevaplara karĢılık gelen harflere bir çizgi
çizilir. Puanlama için doğru cevaplar çizelgede gölgelendirilmiĢtir. Her doğru cevap için “1”
puan verilir. YanlıĢ cevabında ise o madde için “0” puan alır. ĠĢaretleme yapmaması
durumunda hiçbir iĢlem yapılamaz.
Alt Test 4. Görsel Tamamlama
Üst sınır: Üç ardıĢık maddeden “0” puan alındığında test sonlandırılır.
Materyaller: Resimli kitap ve uygulayıcı kayıt kitapçığı.
Talimatlar: Resim kitabı görsel tamamlama alt testi Örnek A‟nın bulunduğu sayfaya
bakalım. Sayfanın üst kısmında bulunan çizime bakalım. ġimdi buraya (aĢağıdaki çizimlere)
bakalım. Birisi bu çizimleri bitiremedi. Onlar tamamlanmıĢ olsaydı nasıl olurdu hayal etmeye
çalıĢır mısın? O resimler tamamlandığına hangisi tam üstteki resim gibi görünür? YanlıĢ
yaptığı ya da tam olarak anlayamadığı durumda bir tane daha deneyelim diyerek Örnek B‟ye
geçilir.
Puanlama: Her bir maddede; çocukların verdiği cevaplara karĢılık gelen harflere bir çizgi
çizilir. Puanlama için doğru cevaplar çizelgede gölgelendirilmiĢtir. Çocuk her doğru seçimi
için “1” puan alırken, yanlıĢ seçimleri için “0” puan alır.
Alt Test 5. ġekil DeğiĢmezliği
Üst sınır: Üç ardıĢık maddeden “0” puan alındığında test sonlandırılır. Çocuk uyarıcı resimde
olmayan bir çizimi seçtiyse “0” puan alır.
Materyaller: Resimli kitap ve uygulayıcı kayıt kitapçığı.
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Talimatlar: Resim kitabı Ģekil sabitliği alt testi Örnek A‟nın bulunduğu sayfaya bakalım.
Önümüzdeki sayfaya bakalım. Sayfanın üst kısmında bir çizim, alt kısmında üç çizim
göreceksiniz. Buradaki çizimlerden (yanıt seçeneklerini iĢaret), yukarıdaki çizim (uyaran
iĢaret) gibi olanı bulunuz. AĢağıdaki Ģekillerde yukarıdaki Ģekli arıyoruz. Bu daha büyük,
daha küçük, daha koyu veya daha açık olabilir. Onlar döndürülmüĢ olabilir, yan tarafa ya da
baĢ aĢağı ya da onlar bir çizimin parçası olabilir. Yukarıdaki gibi üzerinde birden fazla Ģekil
olabilir. Alttaki çizimlerin hangisi yukarıdaki çizim gibidir? Diye sorulur.
Puanlama: Her bir maddede; çocukların verdiği cevaplara karĢılık gelen harflere bir çizgi
çizilir. Puanlama için doğru cevaplar çizelgede gölgelendirilmiĢtir. Her doğru cevap için “1”
puan verilir. YanlıĢ cevabında ise o madde için “0” puan alır. ĠĢaretleme yapmaması
durumunda hiçbir iĢlem yapılamaz.
3.3.3.1. Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (Frostig Developmental Test of Visual
Perception-III) Türkçe’ye Uyarlama ÇalıĢması
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) 5-6 yaĢ Türk çocuklarının görsel algı
geliĢimlerini değerlendirmede kullanılabilirliğini incelemek amacıyla yapılan geçerlik ve
güvenirlik çalıĢmasında ilk olarak Ġngiliz dili alanındaki iki uzman tarafından, orijinal
Ġngilizce test formunun ve test yönergelerinin Türkçe ‟ye çevirme iĢlemi yapılmıĢ, sonra geriçevir tekniğiyle test tekrar Ġngilizce ‟ye çevrilerek orijinal formdaki özgün ifadelerle
karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan çevirilerde yer alan yönerge ve ifadelerin anlaĢılırlığı, Türk dilinin
sözcük ve yapısına uygunluğu, değerlendirilerek forma son Ģekli verilmiĢtir.
Türkçe‟ye çevirisi yapılan Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinde (GGAT-III) yer
alan yönergelerin anlaĢılırlığı, ölçeğin kapsam olarak 5-6 yaĢlarındaki çocukların görsel algı
geliĢimlerini değerlendirmeye uygun olup olmadığı çocuk geliĢimi ve eğitimi, okul öncesi
eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık alanlarında görev yapan beĢ uzman tarafından
değerlendirilmiĢtir. Uzmanlardan alınan değerlendirmelere göre, testte yer alan maddelerin
amaca uygunluğunu belirlemek için her bir maddeye verilen puanın aritmetik ortalaması ve
standart sapması hesaplanmıĢtır. Aritmetik ortalaması 1,5 ve yukarı değerde olan, standart
sapması 0,5 ve aĢağı değerde olan maddelerin uygun maddeler olacağı temel alınarak
maddeler değerlendirilmiĢtir (Büyüköztürk, 2005). Değerlendirme sonucunda, uzmanların
maddelerin kapsamını uygun buldukları tespit edilmiĢtir. Test yönergeleri ve maddeleri,
uzmanların önerileri doğrultusunda düzenlenerek dil bilgisi yönünden de anlaĢılır hale
getirilmiĢtir. Kapsam geçerliği sağlanan test, uygulama çalıĢmalarına hazır hale gelmiĢtir.
99

Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) 5-6 yaĢ grubundan on beĢ çocuğa
uygulanmıĢtır. Uygulamada test yönergelerinin tüm yaĢ grubundaki çocuklar tarafından
anlaĢılır olduğu tespit edilmiĢtir. Test yönergelerinin anlaĢılırlığı da belirlendikten sonra test
geçerlik ve güvenirlik çalıĢması için belirlenen örneklem grubunda uygulamaya hazır hale
getirilmiĢtir.
Geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları kapsamında gereksinim duyulan verileri toplamak
amacıyla Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden, Konya ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı olan ve bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullarının listesi temin edilmiĢtir.
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) uygulanmasını kabul eden ve basit
tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ 6 ilkokulda çalıĢma sürdürülmüĢtür. AraĢtırmaya
dahil edilen ilkokullardaki 16 anasınıfında okul öncesi eğitimine devam eden 213 çocuğa (115
kız, 98 erkek) test uygulanmıĢtır. Geçerlik güvenirlik ile ilgili veriler 2013-2014 eğitim
öğretim yılında toplanmıĢtır.
Tablo 10: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler
(n=213)
En düĢük

En yüksek

değer

değer

45,00

189,00

Kopyalama

3,00

ġekil-Zemin

El-Göz

Standart

Çarpıklık

Basıklık

sapma

katsayısı

katsayısı

125,27

30,10

-,512

-,083

38,00

22,00

7,21

-,198

,340

25,00

63,00

37,53

8,09

1,070

1,073

8,00

23,00

15,02

3,11

-,190

-,223

24,00

48,00

35,23

4,85

,184

-,177

Ortalama

Koordinasyonu

Ayrımı
Görsel
Tamamlama
ġekil DeğiĢmezliği

Tablo 10 incelendiğinde Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) çarpıklık ve
basıklık katsayılarının 1.00 civarında ya da bu değerden küçük olduğu bulunmuĢtur. Veri
analizinde çarpıklık katsayısının +1 ile -1 arasında olması test puan dağılımlarının normalden
aĢırı sapma göstermediği Ģeklinde ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2008).
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3.3.3.2.Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi’nin (Frostig Developmental Test of
Visual Perception-III) Geçerliği
Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgilidir
(Büyüköztürk, 2005). Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) geçerlik çalıĢmaları
kapsamında kapsam geçerliği, görünüĢ geçerliği, yapı geçerlik ve ölçüt bağımlı geçerlik
analizlerine yer verilmiĢtir.
3.3.3.2.1 Kapsam Geçerliği
Kapsam geçerliği, testi oluĢturan maddelerin, ölçülmek istenen davranıĢı (özelliği)
ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup olmadığıdır (Büyüköztürk, 2005).
Yürütülen kapsam geçerliği çalıĢmasında çocuk geliĢimi ve eğitimi, okul öncesi
eğitimi ve rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık alanlarında görev yapan beĢ uzman tarafından
yönerge ve test maddelerinin ifade bakımından uygunluğuna, test maddelerinin beĢ-altı yaĢ
çocuklarının görsel algı geliĢimine uygunluğuna, test maddelerinin Türk kültürüne
uygunluğuna ve testte yer alan resimlerin beĢ-altı yaĢ çocuklarına uygunluğuna bakılmıĢtır.
Uzman görüĢleri dikkate alınarak ölçekte gerekli değiĢiklik ve düzeltmeler yapılmıĢtır.
3.3.3.2.2.GörünüĢ Geçerliği
Ölçme aracının neyi ölçtüğünü değil de neyi ölçer göründüğünü belirtmektedir. Bir
ölçeğin görünüĢ geçerliği, o ölçeğin ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesidir (Ercan ve
Kan, 2004, s. 215). Teste iliĢkin teknik olmayan bir özelliktir. Yani bir ölçme aracının ismi,
açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumu Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Yürütülen görünüĢ geçerliği çalıĢmasında uzmanlar, test yönerge ve
maddelerinin çocukların görsel algı becerilerini ölçtüğünü belirtmiĢlerdir. Ayrıca testin isim,
yönerge ve maddeler bağlamında bir bütünlük içerisinde olduğu saptanmıĢtır.
3.3.3.2.3.Yapı Geçerliği
Bir testte iyi bir madde seçebilmek için maddelerin istatistiki niteliklerini ortaya koyan
test yöntemleri nicel bir kanıt niteliğindedir (Tepeli, 2007, s.87). Bu çalıĢmada yapı geçerliği
için alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi, alt test korelasyonları ve Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) yapılmıĢtır.
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3.3.3.2.3.1. Alt-Üst Grup Ortalamalarına Dayalı Madde Analizi
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) Türkçe formunun ölçtüğü özellik
açısından bireyleri ayırt etmede ne kadar yeterli olduğunu belirlemek amacıyla testte toplam
puana göre belirlenmiĢ alt % 27 ve üst % 27‟lik grup ortalamaları farkına dayalı madde
analizi yapılmıĢtır. Alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi yardımıyla testin
ölçülmek istenen niteliğe iliĢkin pozitif geliĢime sahip olanlar ile negatif geliĢime sahip
olanları birbirinden ayırt edebilme gücü belirlenebilmektedir (TezbaĢaran, 1996; ErkuĢ,
2005).
Bu bağlamda test anasınıfı eğitimine devam eden 213 çocuğa uygulanmıĢtır. Daha
sonra çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) yardımıyla elde edilen elgöz koordinasyonu, kopyalama, Ģekil-zemin ayrımı, görsel tamamlama ve Ģekil değiĢmezliği
toplam puanları en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢtır. Son olarak araĢtırmaya katılan
çocukların en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢ puanlarına göre üst % 27‟lik ve alt %
27‟lik gruplar oluĢturulmuĢtur. Böylelikle üst % 27‟lik el-göz koordinasyonu, kopyalama,
Ģekil-zemin ayrımı, görsel tamamlama ve Ģekil değiĢmezliği geliĢimi açısından yüksek
seviyede olan çocuklar, alt %27‟lik grup ise el-göz koordinasyonu, kopyalama, Ģekil-zemin
ayrımı, görsel tamamlama ve Ģekil değiĢmezliği geliĢimi açısından düĢük seviyede olan
çocuklar olarak nitelendirilmiĢtir. Buna göre test aracılığıyla hesaplanan puanlarla, puanlara
göre belirlenen üst % 27‟lik ve alt % 27‟lik gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını
belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıĢtır.
Tablo 11: Test Alt-Üst Grup Ortalamaları Ġçin t-Testi Sonucu
Test Alt Boyutu

Gruplar

n

Ortalama

Ss

Sd

T

P

El-göz

Üst %27’lik grup

58

86.01

18.91

114

-25.012

.000

Koordinasyonu

Alt %27’lik grup

58

158.86

11.59

Kopyalama

Üst %27’lik grup

58

14.77

3.56

114

-23.589

.000

Alt %27’lik grup

58

29.08

2.93

ġekil-Zemin

Üst %27’lik grup

58

29.12

1.89

114

-20.821

.000

Ayırımı

Alt %27’lik grup

58

48.05

6.66

Görsel Tamamlama

Üst %27’lik grup

58

10.96

1.47

114

-28.978

.000

Alt %27’lik grup

58

18.70

1.40

Üst %27’lik grup

58

29.39

2.20

114

-24.921

.000

Alt %27’lik grup

58

41.17

2.84

ġekil DeğiĢmezliği
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Analiz sonucunda Tablo 11‟de görüldüğü gibi el-göz koordinasyonu alt testi ortalama
puanlarında üst %27‟lik ve alt %27‟lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüĢtür [t(114)=-25.012, p<.05]. Kopyalama alt testi ortalama puanlarında üst %27‟lik ve
alt %27‟lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür [t(114)=-23.589, p<.05].
ġekil-zemin ayrımı alt testi ortalama puanlarında üst %27‟lik ve alt %27‟lik gruplar arasında
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür [t(114)=-20.821, p<.05]. Görsel tamamlama alt testi
ortalama puanlarında üst %27‟lik ve alt %27‟lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüĢtür [t(114)=-28.978, p<.05]. ġekil değiĢmezliği alt testi ortalama puanlarında üst
%27‟lik ve alt %27‟lik gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüĢtür [t(114)=
-24.921, p<.05].
3.3.3.2.3.2.Alt Test Korelasyonları
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) alt test puanlarının korelasyonu
Pearson Korelasyon Katsayısı ile test edilmiĢtir. Tablo 12‟ de görüldüğü gibi çalıĢma
grubundaki çocukların beĢ alt testten aldıkları korelasyon katsayıları makul düzeydedir.
Tablo 12: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) Faktörlerinin Ortalama ve
Standart Sapmaları ile Faktörler Arası Korelasyon Değerleri
Ortalama
FAKTÖR (MADDE SAYISI)

Standart

Korelasyonlar

Sapma

F1

F2

F3

F4

F5

-

.45**

.58**

.64**

.55**

-

.42**

.33**

.34**

-

.51**

.58**

-

.53**

(F1) El-Göz Koordinasyonu

125.27

30.16

(F2) Kopyalama

22.00

5.95

(F3) ġekil-Zemin Ayırımı

37.53

8.09

(F4) Görsel Tamamlama

15.02

3.11

(F5) ġekil DeğiĢmezliği

35.23

4.85

-

p<0.01

Hangi büyüklükteki bir korelasyon katsayısının testin geçerliği için yeterli olduğu ile
ilgili sabit bir korelasyon katsayısı yoktur. Fakat alt testler arasındaki iliĢkileri temsil eden
katsayılar geçerlik çalıĢmaları için değerlendirmeye katılmaktadır. Bu katsayıların fazla
yüksek olmaması kaydı ile belli düzeyde olması beklenir. Eğer GGAT-III‟nin alt testleri
arasındaki korelasyon katsayıları gereğinden fazla yüksek olsaydı, bu durum alt testlerin aynı
yeteneği aynı derecede ölçtüğü anlamına gelirdi. Katsayılar çok düĢük olsaydı alt testlerin
görsel algı geliĢiminin ayırıcı yönünden çok, iliĢkili olmayan yetenekleri ölçtüğü
düĢünülürdü.
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3.3.3.2.3.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi- DFA (Confirmatory Factor AnalysisCFA)
Doğrulayıcı modelleme stratejisi ile temelde açık bir Ģekilde belirlenmiĢ olan modelin
toplanan veri tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı test edilmektedir (ġimĢek, 2007). Bu
strateji

araĢtırmacının

kurduğu

modelin

doğrulanabilirliğini

ispatlamak

amacıyla

kullanılmaktadır (Ayyıldız ve Cengiz, 2006).
Yapısal eĢitlik modelinde model test edilirken oluĢturulan modelin uygunluğunun
değerlendirilmesinde birbirinden farklı birçok ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütlere uyum
iyiliği indeksleri denilmektedir. Bu uyum iyiliği indekslerinin sahip olduğu bir takım
istatistiksel fonksiyonlar vardır. Yapılan bilimsel çalıĢmalarda en çok kullanılan indeksler
arasında benzerlik oranı kikare istatistiği ( χ2 ), RMSEA (Ortalama hata karekök yaklaĢımı Root-Mean-Square Error Approximation), GFI (Uyum iyiliği indeksi -Goodness-of-Fit Index)
ve AGFI (UyarlanmıĢ uyum iyiliği indeksi -Adjusted Goodness-of-Fit Index ) yer almaktadır
(Jöreskog ve Sörbom, 2001).
Diğer uygunluk ölçüleri, PNFI (NormlandırılmıĢ basitlik uyum indeksi- Parsimony
Normed Fit Index), PGFI (Basitlik uyum indeksi-Parsomany Goondness of Fit Index), CFI
(KarĢılaĢtırmalı

uyum

indeksi-

Comparative

Fit

Index),

IFI

(Fazlalık

uyum

indeksiIncremental Fit Index), RFI (Göreli uyum indeksi-Relative Fit Index), NFI
(NormlandırılmıĢ uyum indeksi-The Normed Fit Index)‟dir (ġimĢek, 2007).
ÇalıĢmanın yapı geçerliği için sadece Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıĢtır.
Çünkü Açımlayıcı Faktör Analizi yeni geliĢtirilen testlerin yapılarının kurgulanmasında
kullanılır. Oysaki GGAT-III testi ilk DVTP-III olarak Amerika BirleĢik Devletleri‟nde
geliĢtirildiği için testin Açımlayıcı Faktör Analizi çalıĢmaları önceden yapılmıĢ olup, GGATIII testinin temel aldığı modeli doğrular nitelikte sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu nedenle GGATIII testinin Türkiye için geçerlik çalıĢmalarında sadece Doğrulayıcı Faktör Analizi
kullanılmıĢtır. Elde edilen değerler tabloda verilmiĢtir.

104

ġekil 2: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testine (GGAT-III) ĠliĢkin DFA Sonuçları

Tablo 13: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) Uyum Ġndeks Değerleri
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi
(GGAT-III)
TürkçeTest

Özgün Test

Sınır değerler

X2/sd

2.53

1.86

2≤X2/sd ≤3

RMSEA

.085

.029

≤0.08

SRMR

.027

-

≤0.05

GFI

.98

-

≥0.95

AGFI

.92

-

≥0.90

CFI

.98

.99

≥0.97

TLI

.95

.98

≥0.90

NFI

.97

-

≥0.95

Uyum
Ġndeksleri

(Hair vd., 1998; Jöreskog ve Sörbom, 1996; Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003; Raykov ve Marcoulides, 2006;
Anderson ve Gerbing, 1984; Cole, 1987; Marsh, Balla ve McDonald, 1988)

El-göz koordinasyonu, kopyalama, Ģekil-zemin ayrımı, görsel tamamlama ve Ģekil
değiĢmezliği alt testleri için GGAT-III‟ün beceri tayinin uygunluk indeksini test etmede
“Maksimum Olabilirlilik Doğrulayıcı Faktör Analizleri” yapıldı ve sekiz ayrı veri uygunluk
indeksi hesaplandı. Bunlar; Ki kare (X2), Serbestlik derecesi (Sd), Wheaton, Muthen, Alwin,
ve Summers (1977)‟ın "nispi ki-karesi" (X2/Sd) , Joreskog ve Sorbom (1984)‟un iyilik uyum
indeksi (GFI) ve onların (1989) ayarlanmıĢ uygunluk indeksi (AGFI), KarĢılaĢtırmalı uyum
indeksi (CFI), NormlaĢtırılmıĢ Uyum Ġndeksi (NFI) ve NormlaĢtırılmamıĢ Uyum Ġndeksi
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(NNFI-TLI) dir. Kabul edilebilir uygunluk derecesi, indekse göre değiĢir. X2 ve Sd için,
standart bir yorum yoktur, fakat genel kurala göre küçük değerler daha iyi bir uygunluk
olduğunu göstermektedir. X2/Sd indeksi, makul bir uyum derecesi için 5‟ten küçük olmalıdır
(Marsh ve Hocevar, 1985; Wheaton vd., 1977). GFI, CFI, NFI, NNFI değeri .90 veya bu
değerden yüksek olmalıdır. AGFI değeri ise .80 civarında veya bu değerden yüksek olmalıdır
(Anderson ve Gerbing, 1984; Cole, 1987; Balla ve McDonald, 1988). Tablo 13 incelendiğinde
GGAT‟nden elde edilen değerlerin model uygunluğu için yeterli olduğu görülmektedir. Bir
baĢka deyiĢle Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları varsayılan modelin veriler tarafından
desteklendiğini göstermektedir. Bu yüzden, DTVP-III testinde olduğu gibi Türk kültürü için
GGAT-III testinde de alt testleri temsil eden becerilerin geçerli olduğu ve bu becerilerin alt
testler için uygun Ģekilde tayin edildiği yorumunu yapabilir.
3.3.3.2.4. Ölçüt Bağımlı Geçerlik
Ölçüt bağımlı geçerlik, test puanlarının belirlenen bir veya birkaç dıĢ ölçütle iliĢkisini
inceleyen geçerlik tekniği olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2005). Frostig GeliĢimsel
Görsel Algı Testinin (GGAT-III) ölçüt geçerliğini incelemek amacıyla dıĢ ölçüt olarak,
çalıĢmanın yürütüldüğü okullardaki anasınıfı öğretmenlerinin öğrencilerinin görsel algı
geliĢimlerine iliĢkin değerlendirmeleri alınmıĢtır. Öğretmenlere kendi sınıflarında araĢtırmaya
katılan çocukların listesi verilmiĢ, çocukların görsel algı geliĢimlerini iyi ve zayıf olarak
belirlemeleri istenmiĢtir. Sınıf mevcudu 15-20 arasında olan on anasınıfından üç iyi ve üç
zayıf, sınıf mevcudu 10-14 arasında olan altı anasınıfından iki iyi ve iki zayıf olmak üzere
toplam 84 çocuk belirlenmiĢtir. Öğretmen görüĢlerine göre sınıf içinden belirlenen görsel algı
geliĢimi iyi ve zayıf olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinden (GGAT-III)
aldıkları ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlılığı t-testi ile değerlendirilmiĢ ve sonuçlar
Tablo 14‟de verilmiĢtir.
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Tablo 14: Öğretmen Değerlendirmelerine Göre Çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel
Algı Testinden (GGAT-III) Aldıkları Puanlara Ait t-Testi Sonuçları (n=84)
Ölçek Puanı

Öğretmen

N

Ortalama

Ss

Sd

t

P

82

-29,905

.000

82

-24,749

.000

82

-22,586

.000

82

-26,714

.000

82

-30,092

.000

Değerlendirmesi
El-Göz

En iyi

42

77,66

15,27

Koordinasyonu

En zayıf

42

163,35

10,55

Kopyalama

En iyi

42

13,52

3,42

En zayıf

42

30,19

2,70

ġekil Zemin

En iyi

42

28,40

1,75

Ayrımı

En zayıf

42

50,59

6,12

Görsel

En iyi

42

10,50

1,46

Tamamlama

En zayıf

42

19,07

1,47

ġekil

En iyi

42

28,50

1,77

DeğiĢmezliği

En zayıf

42

42,38

2,40

p<0.01

Tablo 14 incelendiğinde öğretmen değerlendirmeleri sonucunda el-göz koordinasyonu
yaĢıtlarından iyi olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “El-göz
Koordinasyonu" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu, el-göz
koordinasyonu yaĢıtlarına göre zayıf olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin
(GGAT-III) “El-göz Koordinasyonu" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların düĢük
olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki farkın anlamlı [t(82)=-30.092,
p<.05] olduğu saptanmıĢtır.
Öğretmen değerlendirmeleri sonucunda kopyalama yeteneği yaĢıtlarından iyi olan
çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “Kopyalama" alt boyutundan
aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu, kopyalama yeteneği yaĢıtlarına göre zayıf olan
çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “Kopyalama" alt boyutundan
aldıkları ortalama puanların düĢük olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki
farkın anlamlı [t(82)=-24.749, p<.05] olduğu saptanmıĢtır.
Tablo 14 incelendiğinde öğretmen değerlendirmeleri sonucunda Ģekil-zemin ayrımı
yaĢıtlarından iyi olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “ġekilZemin Ayrımı" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu, Ģekil-zemin
ayrımı yaĢıtlarına göre zayıf olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGATIII) “ġekil-Zemin Ayrımı" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların düĢük olduğu
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görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki farkın anlamlı [t(82)=-22.586, p<.05]
olduğu saptanmıĢtır.
Öğretmen değerlendirmeleri sonucunda görsel tamamlama yeteneği yaĢıtlarından iyi
olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “Görsel Tamamlama" alt
boyutundan aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu, görsel tamamlama yeteneği
yaĢıtlarına göre zayıf olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III)
“Görsel Tamamlama" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların düĢük olduğu
görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki farkın anlamlı [t(82)=-26.714, p<.05]
olduğu saptanmıĢtır.
Tablo 14 incelendiğinde öğretmen değerlendirmeleri sonucunda Ģekil değiĢmezliği
yeteneği yaĢıtlarından iyi olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III)
“ġekil DeğiĢmezliği" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların yüksek olduğu, Ģekil
değiĢmezliği yeteneği yaĢıtlarına göre zayıf olan çocukların Frostig GeliĢimsel Görsel Algı
Testinin (GGAT-III) “ġekil DeğiĢmezliği" alt boyutundan aldıkları ortalama puanların düĢük
olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi sonucunda da aradaki farkın anlamlı [t(82)=-30.092,
p<.05] olduğu saptanmıĢtır.
Tüm bu sonuçlar ölçeğin özellikleri bilinen farklı düzeydeki çocukları ayırt
edebildiğini göstermektedir.
3.3.3.3. Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi’nin (Frostig Developmental Test of
Visual Perception-III) Güvenirliği
Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak
tanımlanabilir ve testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir
(Büyüköztürk, 2005). Bir test için minimum düzeyde önemli olduğu düĢünülen güvenirlik
katsayısı .70 ve üzeri bir değere sahip olması istenen bir durumdur (Aiken, 1994; Nunnally ve
Bernstein, 1994; Salvia ve Ysseldyke, 1998). ÇalıĢmada iç tutarlık güvenirliği, test-tekrar test
güvenirliği ve puanlayıcı güvenirliği (gözlemciler arası tutarlılık) hesaplanmıĢtır.
3.3.3.3.1. Ġç Tutarlılık Güvenirliği
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) güvenirliğini belirleyebilmek için,
bir uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki tutarlılık (iç tutarlılık) Cronbach-α katsayısı
ile belirlenmiĢtir.
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Tablo 15: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) Alt Testleri Cronbach-α
Güvenirlik Katsayıları
Cronbach-α
El-Göz Koordinasyonu

.60

Kopyalama

.87

ġekil-Zemin Ayrımı

.81

Görsel Tamamlama

.77

ġekil DeğiĢmezliği

.78

Tablo 15 incelendiğinde Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) alt testleri
için Cronbach-α

güvenirlik katsayısının .60 ile .87 arasında değiĢtiği görülmektedir.

Psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının .60 ve daha yüksek olması test
puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir (TavĢancıl, 2014). Elde edilen
Cronbach-α güvenirlik katsayı değerleri testin güvenilir olduğunu ve sonuçların güvenle
kullanılabileceğini göstermektedir.
3.3.3.3.2. Test-Tekrar Test Güvenirliği
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) zamana bağlı kararlı ölçümler
verip vermediğini değerlendirmede ise ön uygulamadan yedi hafta sonra ilk uygulamaya
katılan 103 çocuğa test tekrar uygulanmıĢ ve test-tekrar test korelasyonu hesaplanmıĢtır.
Tablo 16: Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi (GGAT-III) Alt Testleri TestTekrar Test Güvenirlik Katsayıları
Test-tekrar test korelasyonu
El-Göz Koordinasyonu

.94

Kopyalama

.95

ġekil-Zemin Ayrımı

.97

Görsel Tamamlama

.96

ġekil DeğiĢmezliği

.88

Test tekrar test korelasyonu ile ilgili olarak, iki ölçüm arasındaki korelasyon Pearson
Momentler Çarpım Korelasyon tekniği ile hesaplanmıĢtır. Analiz sonucuna göre Pearson
korelasyon katsayısının .88 ile .97 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. Frostig GeliĢimsel Görsel
Algı Testinin (GGAT-III) ilk ve son uygulamasında elde edilen puanlar arasında pozitif yönde
anlamlı bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir (p<0.01).
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Elde edilen korelasyon katsayıları Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III)
“testin aralıklı tekrarı” güvenirlik ölçütünü karĢılar niteliktedir.
3.3.3.3.3.Puanlayıcı Güvenirliği (Gözlemciler Arası Tutarlılık)
Üçüncü güvenirlik ölçütü puanlamadaki uygulayıcılar arasındaki değiĢkenlikten dolayı
oluĢabilecek hata miktarını iĢaret etmektedir. Güvenilir olamayan puanlama genellikle
sekreterlik hatasının veya araĢtırıcı kısmındaki standart puanlama kriterinin uygun olmayan
formunun bir sonucudur. Puanlayıcı hatası, açık uygulama prosedürünün varlığı, testin
puanlaması hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve puanlama ile ilgili yapılan uygulamalar ile önemli
derecede azaltılabilir. Fakat yine de, test hazırlayıcıları, testin farklı puanlayıcılardan
kaynaklanabilecek hata miktarlarını istatistiksel olarak göstermelidir. Bunu yapmak için,
Anastasi ve Urbina (1997) eğitimli iki kiĢinin bir test dizisini bağımsız olarak
puanlayabileceğini bildirmektedir. Ġki farklı değerlendirmeci tarafından aynı kiĢiler için
verilen puanlar arasındaki korelasyon ise puanlayıcılar arası uyumun göstergesi olarak kabul
edilir (Tepeli, 2007).
Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testinin (GGAT-III) “gözlemciler arası tutarlık”ın test
edilmesinde, biri çocuk geliĢimi uzmanı diğeri okul öncesi öğretmeni iki kiĢi bağımsız olarak
40 kiĢilik Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testini (GGAT-III) puanladı. Ġki puanlayıcı arası
korelasyon katsayıları Tablo 17‟de verilmiĢtir. Tablo 17‟de yer alan katsayılarının büyüklüğü,
puanlayıcılar arası uyum için yeterli kanıt olarak kabul edilmiĢtir.
Tablo 17: Gözleyenler Arası Korelasyon Değerleri
R
El-Göz Koordinasyonu

.99

Kopyalama

.99

ġekil-Zemin Ayrımı

.99

Görsel Tamamlama

.99

ġekil DeğiĢmezliği

.99

p<0.01

Gözlenen grubun puanlayıcılar arası korelasyonunun verildiği Tablo 17 incelendiğinde
tüm katsayıları .99 olduğu görülmektedir. Bu korelasyon katsayıları da puanlayıcılar arası
uyumun yüksek olduğunu göstermektedir.
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3.3.4. Çocuk YetiĢtirme DavranıĢları Ölçeği
Ebeveyn davranıĢlarını ölçmek için Çocuk YetiĢtirme Anketi‟nin (Child- Rearing
Questionnaire; Paterson ve Sanson, 1999) 49 maddelik geliĢtirilmiĢ formunun “Açıklayıcı
Akıl Yürütme” ve “BiliĢsel Uyarım” alt ölçekleri kullanılmıĢtır. Türkçe‟ye Yağmurlu ve
Sanson (2009) tarafından çevrilen Çocuk YetiĢtirme Anketi‟nin orijinali, annenin Açıklayıcı
Akıl Yürütme (örn, “Çocuğum yanlıĢ davrandığı zaman, onunla mantıklı bir Ģekilde konuĢur
ve olayın üzerinden geçerim”), Cezalandırma (örn., “Çocuğum itaatkar davranmadığı zaman,
ona tokat atarım”), Ġtaat Bekleme (örn., “Çocuğumun anne ve babasına sorgusuz itaat
etmesini beklerim”) ve Sıcaklık (örn., “Çocuğuma, onun beni ne kadar mutlu ettiğini
söylerim”) davranıĢlarının sıklığının 5‟li Likert tipi ölçekte değerlendirildiği 30 maddeden
oluĢmaktadır.
Daha sonra annenin izin verici ve biliĢsel uyarım sağlayıcı davranıĢlarının sıklıklarını
da inceleyebilmek için ankete iki yeni alt ölçek eklemiĢtir. Ġzin Verici DavranıĢlar alt
ölçeğinde 10 madde (örn., “Çocuğuma karıĢmadan kendi kararlarını vermesine izin veririm”),
BiliĢsel Uyarım alt ölçeğinde ise 9 madde (örn., “Çocuğuma detaylı cevaplar vermesini
gerektirecek sorular sorarım”) bulunmaktadır. ÇalıĢmalarının güvenirlik analizleri sonucunda
Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının Açıklayıcı Akıl Yürütme için .75, Cezalandırma için
.76, Ġtaat Bekleme için .73, Sıcaklık için .74, Ġzin Verici DavranıĢlar için .70 ve BiliĢsel
Uyarım için .82 olduğu saptanmıĢtır. Önceki araĢtırmalar, Çocuk YetiĢtirme Anketi Türkçe
formunun yüksek geçerlik ve güvenirlik özelliklerine sahip olduğunu göstermiĢtir (Yağmurlu
ve Altan, 2010; Yağmurlu ve Sanson 2009). Bu örneklemde kullanılan Çocuk YetiĢtirme
Anketi‟nin iki alt boyuta iliĢkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları Açıklayıcı Akıl Yürütme
için .70, BiliĢsel Uyarım için .72 olduğu bulunmuĢtur.
3.4. VERĠLERĠN TOPLANMASI
ĠRKT-III ve GGAT-III çocuklara 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulanmıĢtır.
Aynı zamanda Genel Bilgi Formu ve Çocuk YetiĢtirme Anketi veliler tarafından doldurulması
için sınıf öğretmenlerine gerekli bilgiler verilerek bırakılmıĢ bir hafta sonra araĢtırmacı
tarafından sınıf öğretmenlerinden teslim alınmıĢtır.
Çocuklara testleri uygulamadan önce öğretmenleri ile tanıĢılmıĢ süreç hakkında bilgi
sahibi olmaları sağlanmıĢtır. AraĢtırmacı daha sonra öğretmenleri aracılığıyla çocuklarla
tanıĢmıĢ, sohbet ederek çocukların uygulamaya yönelik kaygıları giderilmeye çalıĢılmıĢtır.
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ĠRKT-III ve GGAT-III çocuklara uygulaması araĢtırmacının ölçek materyallerini önceden
hazır bulundurduğu çocukların eğitim ortamından bağımsız sessiz bir ortamda, çocuklara
uygun masa ve sandalyelerde oturularak her çocuk için bireysel olarak yapılmıĢtır. Çocukların
cevapları ayrı ayrı düzenlenmiĢ olan ölçek formuna kaydedilmiĢtir. Test uygulamaları her bir
çocuk için ortalama 15 ile 40 dakika arasında sürmüĢtür.
3.5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ
AraĢtırmadan elde edilen veriler analiz edilirken SPSS 18.0 paket programı
kullanılmıĢtır. Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre
annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı belirlemek için tek
yönlü varyans analizi yapılmıĢtır.
Annelerin cevaplamıĢ oldukları Çocuk YetiĢtirme Anketinin “Açıklayıcı Akıl
Yürütme” ve “BiliĢsel Uyarım” alt boyutlarından elde edilen genel puanların, ĠRKT-III genel
puanı ve GGAT-III alt boyutlarının genel puanlarına etkisini incelemek için, kontrol
değiĢkenlerinin de yer aldığı hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Kontrol
değiĢkenlerinden “okul öncesi eğitim alma durumu” dummy değiĢkeni olarak kodlanmıĢtır.
Daha sonra kontrol değiĢkeni olarak belirlenen değiĢkenler ve kavramlarla ilgili genel puanlar
enter metodu kullanılarak analize dahil edilmiĢtir.
Regresyon analizine baĢlamadan önce, her bir deneğin Mahalanobis uzaklıklarına
bakılarak, 0.05 anlamlılık düzeyi için ilgili regresyon modelindeki bağımsız değiĢken sayısına
karĢılık gelen chi -square tablo değerinin üzerinde Mahalanobis değerine sahip olan denekler
veri dosyasından çıkartılmıĢtır. Verilerin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri
0.05 anlamlılık düzeyi için kontrol edilmiĢtir. Çarpıklık veya basıklık değerleri normal
aralığın dıĢında kalan maddeler için gerekli dönüĢümler yapılarak dağılımlar normal hale
getirilmiĢtir. Ayrıca veri seti çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) varsayımı açısından
da incelenmiĢ, bağımsız değiĢkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiĢ, VIF
(Variance Inflation Factor) ve Tolerans değerlerine bakılmıĢ ve bağımsız değiĢkenler arasında
çoklu doğrusallık problemi bulunmadığı görülmüĢtür. Bütün bu incelemelerden sonra veri
setinin çoklu regresyon analizine uygun olduğu görülmüĢ ve analiz gerçekleĢtirilmiĢtir.
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BÖLÜM IV
BULGULAR
Bu kısım da araĢtırmanın temel ve alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara yer
verilmektedir. AraĢtırmanın bulgularının elde edilmesinde tek yönlü varyans analizi ve
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıĢtır. HiyerarĢik çoklu doğrusal
regresyon analizlerinin tamamında demografik değiĢkenler arasında bulunan çocuğun yaĢı,
çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alma durumu ve çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna
devam etme süresi kontrol değiĢkenleri olarak 1. adımda regresyon denklemine eklenmiĢtir.
Daha sonra annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları 2. adımda regresyon denklemine eklenmiĢtir.
1. Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre
annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır?
1.1.Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 18: Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢlarının Sahip Oldukları Çocuk
Sayısına Göre KarĢılaĢtırılması
Annelerin Sahip Oldukları

N

X ort

Ss

F

1.Tek çocuk

92

24.94

3.27

.486

2.Ġki çocuk

244

25.12

3.55

3.Üç veya daha fazla çocuk

89

24.69

3.89

Çocuk Sayısı

*p<.05

Tablo 18 incelendiğinde annelerin sahip oldukları çocuk sayısına (tek çocuk, iki
çocuk, üç veya daha fazla çocuk) göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan
varyans analizi sonucunda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarında
anlamlı düzeyde farklılaĢma olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=.486, p>.05).
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Tablo 19: Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢlarının Sahip Oldukları Çocuk Sayısına
Göre KarĢılaĢtırılması
Annelerin Sahip Oldukları

N

X ort

Ss

F

1.Tek çocuk

92

33.44

4.54

1.06

2.Ġki çocuk

244

34.30

6.14

3.Üç veya daha fazla çocuk

89

33.47

6.42

Çocuk Sayısı

*p<.05

Tablo 19 incelendiğinde annelerin sahip oldukları çocuk sayısına (tek çocuk, iki
çocuk, üç veya daha fazla çocuk) göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan
varyans analizi sonucunda annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı
düzeyde farklılaĢma olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=1.06, p>.05).
1.2. Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde
farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 20: Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢlarının Çocuklarının Doğum
Sırasına Göre KarĢılaĢtırılması
Çocukların Doğum Sırası
1.Ġlk çocuk
2.Ortanca

veya

ortancalardan

N

X ort

Ss

F

217

24.65

3.28

2.18

71

25.52

4.30

137

25.27

3.54

birisi
3.Son çocuk
*p<.05

Tablo 20 incelendiğinde çocuklarının doğum sırasına (ilk çocuk, ortanca veya
ortancalardan birisi, son çocuk) göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan
varyans analizi sonucunda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarında
anlamlı düzeyde farklılaĢma olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=2.18, p>.05).
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Tablo 21: Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının Doğum Sırasına
Göre KarĢılaĢtırılması
Çocukların Doğum Sırası

N

X ort

Ss

F

Dunnett T3Testi
Sonuçları

1.Ġlk çocuk
2.Ortanca

veya

ortancalardan

217

33.17

4.82

71

36.19

7.59

137

33.98

6.18

7.20*

2>1*

birisi
3.Son çocuk
*p<.05

Tablo 21 incelendiğinde çocuklarının doğum sırasına (ilk çocuk, ortanca veya
ortancalardan birisi, son çocuk) göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarında
anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde
farklılaĢma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=7.20, p<.05).
Çocuklarının doğum sırasına göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan
ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla, gruplararası varyansın eĢit
olmaması nedeniyle Dunnett T3 Testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda ortanca veya
ortancalardan birisi olan çocukların annelerinin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ilk
çocukların annelerinin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı (p<.05)
düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
1.3. Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
Tablo 22: Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢlarının Annelerin YaĢ
Gruplarına Göre KarĢılaĢtırılması
Annelerin YaĢ Grubu

N

X ort

Ss

F

Tukey Testi
Sonuçları

1.24-28 yaĢ

131

24.32

3.33

2.29-33 yaĢ

143

24.92

3.54

3.34-38 yaĢ

109

25.99

3.74

4.39 yaĢ ve üzeri

42

24.78

3.41

4.57*

3>1*

*p<.05
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Tablo 22 incelendiğinde annelerin yaĢ gruplarına (24-28 yaĢ, 29-33 yaĢ, 34-38 yaĢ, 39
yaĢ ve üzeri) göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamaları anlamlı
düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi
sonucunda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde
farklılaĢma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(3-421)=4.57, p<.05).
Annelerin yaĢ gruplarına göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla Tukey Testi yapılmıĢtır.
Yapılan analiz sonucunda 34-38 yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamaları 24-28

yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl

yürütme davranıĢı puan

ortalamalarından anlamlı (p<.05) düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Tablo 23: Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢlarının Annelerin YaĢ Gruplarına Göre
KarĢılaĢtırılması
Annelerin YaĢ Grubu

N

X ort

Ss

F

1.24-28 yaĢ

131

33.22

4.63

2.35

2.29-33 yaĢ

143

34.04

5.98

3.34-38 yaĢ

109

35.05

6.98

4.39 yaĢ ve üzeri

42

32.97

5.77

*p<.05

Tablo 23 incelendiğinde annelerin yaĢ gruplarına (24-28 yaĢ, 29-33 yaĢ, 34-38 yaĢ, 39
yaĢ ve üzeri) göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda
annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaĢma
olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(3-421)=2.35, p>.05).
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1.4. Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
Tablo 24: Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢlarının Annelerin Mesleklerine Göre
KarĢılaĢtırılması
Annelerin Meslekleri

N

X ort

Ss

F

Tukey Testi
Sonuçları

1.Ev hanımı

333

24.44

3.48

2.Öğretmen

40

27.77

2.82

3.Diğer (Muhasebeci, iĢletmeci,

52

26.38

3.26

21.9*

2>1*,3>1*

mühendis, hemĢire)
*p<.05

Tablo 24 incelendiğinde annelerin mesleklerine (ev hanımı, öğretmen, diğer) göre
annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda annelerin
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaĢma olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=21.9, p<.05).
Annelerin mesleklerine göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla Tukey Testi yapılmıĢtır.
Yapılan analiz sonucunda öğretmen ve diğer meslek grubundaki annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
puan ortalamalarından anlamlı (p<.05) düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Tablo 25: Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢlarının Annelerin Mesleklerine Göre
KarĢılaĢtırılması
Annelerin Meslekleri

N

X ort

Ss

F

Dunnett T3Testi
Sonuçları

1.Ev hanımı

333

33.29

5.36

2.Öğretmen

40

37.95

7.10

3.Diğer (Muhasebeci, iĢletmeci,

52

35.03

6.84

12.8*

2>1*

mühendis, hemĢire)
*p<.05
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Tablo 25 incelendiğinde annelerin mesleklerine (ev hanımı, öğretmen, diğer) göre
annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaĢma olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır (F(2-422)=12.8, p<.05).
Annelerin mesleklerine göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları
arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla, gruplararası varyansın eĢit olmaması
nedeniyle Dunnett T3 Testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda öğretmen olan annelerin
biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı olan annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı
puan ortalamalarından anlamlı (p<.05) düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
1.5. Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı
akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta
mıdır?
Tablo 26: Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢlarının Annelerin Eğitim Düzeylerine
Göre KarĢılaĢtırılması
Annelerin Eğitim Düzeyi

N

X ort

Ss

F

Tukey Testi
Sonuçları

1.Ġlkokul

49

24.75

3.80

2.Ortaokul

131

24.51

3.40

3.Lise

157

24.12

3.46

4.Lisans

88

27.39

2.74

19.5*

4>1*, 4>2*,4>3*

*p<.05

Tablo 26 incelendiğinde annelerin eğitim düzeylerine (ilkokul, ortaokul, lise, lisans)
göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda
annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaĢma
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (F(3-421)=19.5, p<.05).
Annelerin eğitim düzeylerine göre annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla Tukey Testi yapılmıĢtır.
Yapılan analiz sonucunda lisans mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamalarından anlamlı (p<.05) düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
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Tablo 27: Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢlarının Annelerin Eğitim Düzeylerine Göre
KarĢılaĢtırılması
Annelerin Eğitim Düzeyi

N

X ort

Ss

F

Dunnett T3Testi
Sonuçları

1.Ġlkokul

49

32.89

6.02

2.Ortaokul

131

32.74

5.26

3.Lise

157

33.91

5.24

4.Lisans

88

36.37

7.07

7.65*

4>1*, 4>2*,4>3*

*p<.05

Tablo 27 incelendiğinde annelerin eğitim düzeylerine (ilkokul, ortaokul, lise, lisans)
göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılaĢma olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır (F(3-421)=7.65, p<.05).
Annelerin eğitim düzeylerine göre annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan
ortalamaları arasındaki farklılığın kaynağının bulunması amacıyla, gruplararası varyansın eĢit
olmaması nedeniyle Dunnett T3 Testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda lisans mezunu
annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu
annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı (p<.05) düzeyde yüksek
bulunmuĢtur.
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2. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamakta mıdır?
Tablo 28: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının Alıcı Dil GeliĢimlerini Yordamasına ĠliĢkin
HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; Alıcı Dil GeliĢimi (ĠRKT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R2

I.Adım

.285*

Β

Kontrol DeğiĢkenleria
II. Adım
Annelerin

.052*
Açıklayıcı

Akıl

Yürütme

.88*

DavranıĢı
Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı

.76*

Toplam R2

.337*

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 28‟de görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak alıcı dil geliĢimini anlamlı Ģekilde
yordamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım
davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı (β=.88) ve biliĢsel
uyarım davranıĢı (β=.76) çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde
yordamaktadır. Çocukların alıcı dil becerilerindeki varyansın %33,7‟si bu model tarafından
açıklanmaktadır (R2 model=.337, p<0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının
olduğu modeldeki varyansın %5.2‟si açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım
davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R2 değiĢim=.052, p<0.5).
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3. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel algı geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
3.1. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
Tablo 29: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının El-Göz Koordinasyonu GeliĢim Düzeylerini
Yordamasına ĠliĢkin HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; El-Göz Koordinasyonu Alt Testi
(GGAT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R

I.Adım

.009

Kontrol DeğiĢkenleri

2

a

II. Adım
Annelerin

Β

.002
Açıklayıcı

Akıl

Yürütme

.48

DavranıĢı
Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı

-.18

Toplam R2

.011

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 29‟da görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak el-göz koordinasyonu geliĢimini anlamlı
Ģekilde yordamamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel
uyarım davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı (β=.48) ve
biliĢsel uyarım davranıĢı (β=-.18) çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini
anlamlı bir Ģekilde yordamamaktadır. Çocukların el-göz koordinasyonu becerilerindeki
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varyansın %0.1‟i bu model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.011, p>0.5). Demografik
değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olmadığı modeldeki varyansın %.0‟ı açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R2 değiĢim=.002,
p>0.5).
3.2. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının kopyalama geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
Tablo 30: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının Kopyalama Becerisi GeliĢim Düzeylerini
Yordamasına ĠliĢkin HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; Kopyalama Alt Testi (GGAT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R2

I.Adım

.025*

Β

Kontrol DeğiĢkenleria
II. Adım

.007*

Annelerin

Açıklayıcı

Akıl

Yürütme

.13

DavranıĢı
Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı
2

.03

Toplam R

.032*

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 30‟da görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak kopyalama becerisi geliĢimini anlamlı
Ģekilde yordamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel
uyarım davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı (β=.13) ve
biliĢsel uyarım davranıĢı (β=.03) çocuklarının kopyalama becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı
bir Ģekilde yordamamaktadır. Çocukların kopyalama becerilerindeki varyansın %0.3‟ü bu
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model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.032, p<0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı
bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel
uyarım davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R2 değiĢim=.007, p<0.5).
3.3. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
Tablo 31: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının ġekil-Zemin Ayrımı Becerisi GeliĢim Düzeylerini
Yordamasına ĠliĢkin HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; ġekil-Zemin Ayrımı Alt Testi
(GGAT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R

I.Adım

.103*

Kontrol DeğiĢkenleri

2

Β

a

II. Adım

.007*

Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢı

.22

Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı

-.06

Toplam R2

.110*

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 31‟de görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak Ģekil-zemin ayrımı becerisi geliĢimini
anlamlı Ģekilde yordamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
(β=.22) ve biliĢsel uyarım davranıĢı (β=-.06) çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı becerisi geliĢim
düzeylerini

anlamlı

bir

Ģekilde

yordamamaktadır.

Çocukların

Ģekil-zemin

ayrımı

becerilerindeki varyansın %11‟i bu model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.110,
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p<0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R 2
değiĢim=.007, p<0.5).
3.4. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının görsel tamamlama geliĢim düzeylerini
anlamlı düzeyde açıklamakta mıdır?
Tablo 32: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının Görsel Tamamlama Becerisi GeliĢim Düzeylerini
Yordamasına ĠliĢkin HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; Görsel Tamamlama Alt Testi
(GGAT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R

I.Adım

.028*

Kontrol DeğiĢkenleri

2

Β

a

II. Adım

.012*

Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢı

.05

Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı

.03

Toplam R2

.040*

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 32‟de görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak görsel tamamlama becerisi geliĢimini
anlamlı Ģekilde yordamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
(β=.05) ve biliĢsel uyarım davranıĢı (β=.03) çocuklarının görsel tamamlama becerisi geliĢim
düzeylerini

anlamlı

bir

Ģekilde

yordamamaktadır.

Çocukların

görsel

tamamlama

becerilerindeki varyansın %0.4‟ü bu model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.040,
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p<0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R 2
değiĢim=.012, p<0.5).
3.5. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının Ģekil değiĢmezliği geliĢim düzeylerini anlamlı
düzeyde açıklamakta mıdır?
Tablo 33: Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme ve BiliĢsel
Uyarım DavranıĢlarının Çocuklarının ġekil DeğiĢmezliği Becerisi GeliĢim Düzeylerini
Yordamasına ĠliĢkin HiyerarĢik Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Yordanan DeğiĢken; ġekil DeğiĢmezliği Alt Testi
(GGAT-III)
Yordayıcı DeğiĢkenler

∆R

I.Adım

.028*

Kontrol DeğiĢkenleri

2

Β

a

II. Adım

.017*

Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme DavranıĢı

.15*

Annelerin BiliĢsel Uyarım DavranıĢı

.00

Toplam R2

.045*

N

425

a

Kontrol DeğiĢkenleri: Çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi eğitim alması, çocuğun okul

öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi.
p<0.5*

Tablo 33‟de görüldüğü gibi, hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda: 1.
adımda çocuğa iliĢkin demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, çocuğun daha önce okul öncesi
eğitim alması, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi) kontrol değiĢkeni
olarak alınmıĢtır. Kontrol değiĢkenleri blok olarak Ģekil değiĢmezliği becerisi geliĢimini
anlamlı Ģekilde yordamaktadır. 2. adımda annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı modele eklenmiĢtir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
(β=.15) çocuklarının Ģekil değiĢmezliği becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde
yordamakta olup biliĢsel uyarım davranıĢı (β=.00) çocuklarının Ģekil değiĢmezliği becerisi
geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamaktadır. Çocukların Ģekil değiĢmezliği
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becerilerindeki varyansın %0.5‟i bu model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.045,
p<0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.2‟si
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlanmaktadır ( R 2
değiĢim=.017, p<0.5).

126

BÖLÜM V
TARTIġMA ve YORUM
Bu bölümde araĢtırmadan elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. Bulguların tartıĢılması ve
yorumlanması temel ve alt amaç sırasına uygun olarak yapılmıĢtır.
1. Annelerin ve çocuklarının sahip olduğu çeĢitli demografik değiĢkenlere göre
annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır?
Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelediğinde, annelerin sahip
oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Bu bulgu ıĢığında annelerin sahip oldukları çocuk sayısının, çocuk yetiĢtirmede
uygulamıĢ oldukları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları
üzerinde tek baĢına belirleyici bir etken olmadığı görülmektedir. AraĢtırmada annelerin sahip
oldukları çocuk sayısının, çocuk yetiĢtirmede uygulamıĢ oldukları açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının farklılaĢmaması annelerin sahip oldukları diğer
yapısal özellikler ile açıklanabilir. Bu sebeple annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre
annelerin çocuk yetiĢtirmede uygulamıĢ oldukları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢı puan ortalamaları farklılaĢmamıĢtır.
Çocuk sayısı arttıkça annelerin çocuklarına ayırdıkları zaman ve gösterdikleri ilgi
azalabilir. Yapılan bir araĢtırmada 4 ve 4‟den fazla çocuğu olan annelerin, 1 ve 2 çocuklu
annelere göre daha baskıcı ve daha az açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı gösterdikleri
bulunmuĢtur (Ömeroğlu, 1996).
Çocuk sayısı arttıkça anne babanın çocuğa ayırdığı zaman ve gösterdiği ilgi azalır.
Anne baba çocuğu yeterince dinleyemez. Çocuk kendini ifade edemez. Büyük ailede aileyi
yönetmek daha zordur. Küçük ailelere göre çıkan problemler daha yoğun yaĢanır (AydoğmuĢ,
BaltaĢ, BaltaĢ ve diğerleri, 1990; Ayyıldız, 2005; Dekovic ve Gerris, 1992; Haktanır, 2007;
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Mızrakçı, 1994; Ömeroğlu, 1996; Yavuzer, 2003). Ailedeki çocuk sayısına göre çocuk
yetiĢtirme tutumundaki değiĢim bu sebeplere dayanıyor olabilir.
Haktanır ve Baran (1998) ailedeki çocuk sayısı arttıkça gençlerin ebeveynlerinin
tutumunu daha otoriter ve ilgisiz olarak algıladıklarını belirlemiĢlerdir. PektaĢ ve Özgür
(2005) tarafından yapılan çalıĢmada çocuk sayısı arttıkça çocukların anne baba reddi
algılamalarının arttığı belirlenmiĢtir.
Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı
akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, çocukların doğum
sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme puan
ortalamalarının

anlamlı

düzeyde

farklılaĢmadığı,

biliĢsel

uyarım

davranıĢı

puan

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda
ortanca veya ortancalardan birisi olan çocukların annelerinin biliĢsel uyarım davranıĢı puan
ortalamaları ilk çocukların annelerinin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarından
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Bu sonuç annelerin deneyim kazanmalarının, çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağladığını düĢündürtmektedir. Yani bu durum ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını
öngörebilmesi Ģeklinde ifade edilebilir.
Ayrıca ailelerin ilk çocuktan beklentileri yüksek olmaktadır. Bu nedenle ilk çocuk
daha olgun yetiĢtirilmekte, ona yetiĢkinmiĢ gibi davranılmaktadır. Küçük çocuklara daha az
otonomi ve sorumluluk verilmektedir. Anne baba küçük çocuğa karĢı hoĢgörülü ve kabul eden
bir tutum sergilerken, büyük çocuğa daha denetleyici davranmaktadır. Bu davranıĢlarda
farklılaĢmanın kaynağı olabilir.
Çocuk sayısı arttıkça aile çocuk yetiĢtirme konusunda daha fazla deneyim
kazanmaktadır. Çocuk büyüdükçe kiĢiliği belirginleĢmekte ve iliĢkiye daha aktif
katılmaktadır. Bu durum annenin tutumlarını etkileyebilmektedir (Ayyıldız, 2005; Dekovic ve
Gerris,1992; Mızrakçı, 1994).
Haktanır ve Baran‟ın (1998) araĢtırmasında ailenin ortanca çocuğu olan gençlerin ilk
ve son çocuklara göre ailelerini daha otoriter ve ilgisiz olarak algıladıkları bulunmuĢtur.
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Doğum sırasıyla, annenin aĢırı koruması arasında iliĢki olduğu, tek çocukların daha
fazla korunduğu, anne babaların her ikisi tarafından da en çok korunan çocuğun, en son çocuk
olduğu bulunmuĢtur (Someya, Uehara, Kadowaki, Tang ve Takahashi, 2000). BaĢka bir
çalıĢmada doğum sırasının Japon toplumunda anne babalık biçimini etkilediği Ģeklinde de
farklı bir sonuca varılmıĢtır (Someya, Uehara, Kadowaki, Tang ve Takahashi, 2000).
Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme
ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı
tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede
uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢtığı, biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda 34-38 yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı puan ortalamaları 24-28 yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl yürütme
davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Bu sonucun nedenlerinden biri küçük yaĢta anne olanların iyi ebeveyn olabilme
kaygısıyla çocuklarından beklentileri de yüksek olması olabilir. Ayrıca kendilerinin çocuk
yetiĢtirme konusundaki deneyimlerinin yetersiz olması da bu sonuca sebep olmuĢ olabilir.
Literatürde araĢtırma sonuçlarımızla benzer sonuçların elde edildiği çalıĢmalara
(Ayyıldız, 2005; Mızrakçı, 1994) rastlanmaktadır.
Raffertya ve Griffin‟in (2010) çalıĢmasında küçük yaĢtaki annelerin çocuklarına
yönelik daha az pozitif ebeveynlik davranıĢları gösterdikleri bulunmuĢtur. Küçük yaĢta anne
olanlarda çocuk yetiĢtirme konusunda bilgi ve beceri azlığına bağlı olarak, çocuğu baskı ve
disiplinle yetiĢtirebileceği inancı olabilir. Bundan dolayı çocuk üzerinde hakimiyet kurmak
için sıkı disiplin yöntemlerini tercih edebilirler (ġanlı ve Öztürk, 2012). Bu sonucun
nedenlerinden birisi de küçük yaĢta anne olanların çocuklarından beklentilerinin yüksekliği
olabilir.
Küçük yaĢta anne olmak olgunluk düzeyi açısından anneyi olumsuz etkilemektedir.
Genç anneler özellikle ergenlik döneminde olanlar çocuk yetiĢtirme konusunda daha isteksiz
davranabilir ve çocuklarından aĢırı beklenti içerisinde olabilirler (Marshall, Alexander,
Buckner, Jackson ve Powell, 1994).
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Ayyıldız (2005) yaptığı çalıĢmasında annelerin yaĢı küçüldükçe, otoriter ebeveynlik
tutum puanlarının arttığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Nedeninin ise annelerin ebeveynlik konusunda
tecrübesizliği olarak görülmektedir.
Annelerin genç yaĢta anne olmaları olgunluk düzeyleri açısından anne tutumlarını
etkileyebilmektedir. Yapılan araĢtırmalar ergen anne/babaların anne/babalıkla ilgili duygusal
ve davranıĢsal problemler açısından daha yüksek risk altında olduğunu ortaya çıkmıĢtır
(Marshall, Alexander, Buckner, Jackson ve Powell, 1994).
Ergenlik çağındaki anneler çocuklarına karĢı ilgisiz davranabilmekte ve çocuklarının
gereksinimlerine yeterli düzeyde cevap veremeyebilmektedirler. Sonuç olarak, genç yaĢta
olmak, annenin çocuğu kabul etmemesine, çocuğuna ilgisiz davranmasına neden olabilir
(Dekovic ve Gerris, 1992; Grigorenko ve Stenberg, 2000).
Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme
ve biliĢsel

uyarım

davranıĢları puan ortalamalarının

anlamlı

düzeyde

farklılaĢıp

farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin mesleklerine göre
çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan
ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda
öğretmen ve diğer (muhasebeci, iĢletmeci, mühendis, hemĢire) meslek grubundaki annelerin
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur ve öğretmen
olan annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı olan annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Öğretmen ve diğer (muhasebeci, iĢletmeci, mühendis, hemĢire) meslek grubundaki
anneler profesyonel bir dizi eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu süreç çocuk yetiĢtirme alanı
dahil olmak üzere ebeveynlere birçok katkı sağlamaktadır. Ebeveynlerin çalıĢma yaĢantıları
ile geliĢtirmiĢ oldukları ebeveynlik tutumları arasında da ilinti olduğu düĢünülmektedir.
Çünkü ebeveynin iĢ hayatında sağladığı doyumla, çocuğuna karĢı daha olumlu ve sıcak
ebeveynlik davranıĢları göstermesi beklenmektedir.
Öğrenim gerektiren profesyonel bir meslekte çalıĢan annelerin ev hanımı olan annelere
kıyasla daha fazla demokratik tutum sergiledikleri ve çocuklarına karĢı daha fazla açıklayıcı
davranıĢlara sahip oldukları (Ömeroğlu, 1996; ġendoğdu, 2000; Özyürek, 2004) bulunmuĢtur.
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ÇalıĢan annelerin sıkı disiplin tutumlarının azaldığı belirlenmiĢtir. Diğer birçok
çalıĢmada da aynı sonuca ulaĢılmıĢtır (Ayyıldız, 2005; Dekovic ve Gerris, 1992; Ömeroğlu,
1996; Von Der Lippe, 1999). Sosyokültürel yapıdaki değiĢimle birlikte annenin çalıĢma
yaĢamına girmesi geleneksel çocuk yetiĢtirme değerlerinin değiĢtiğine iĢaret edebilir. Annenin
iĢ ortamı gibi farklı bir sosyal çevreye girmesi olumsuz tutumlarını azaltabilmektedir (ġanlı
ve Öztürk, 2012).
ÇalıĢma annenin sosyal destek kaynaklarından biridir. ÇalıĢan anne geleneksel çocuk
yetiĢtirme değerlerinden uzaklaĢmakta ve demokratik tutum göstermektedir. Buna karĢılık
annenin iĢinden memnun olmadığı ve iĢ yerinde stres yaĢadığı durumlarda çocuğu ile iliĢkisi
olumsuz etkilenebilir. ÇalıĢan anne çocuğunu ihmal ettiğini düĢünerek kendini suçlayabilir.
Bundan kurtulmak için çocuğuna aĢırı izin verici ya da aĢırı koruyucu davranabilir (Ayyıldız,
2005; Dekovic ve Gerris, 1992; Mızrakçı, 1994; Ömeroğlu, 1996; Von Der Lippe, 1998).
Annenin mesleki etkinliklere katılmasına ve kiĢisel geliĢimine olanak sağlayan nitelikte ise
anne çocuğuna karĢı daha demokratik davranmaktadır. Annenin mesleki eğitimi çocuğu
yetiĢtirme konusunda bilgili olmasını sağlayabilir (Çetinkaya ve BaĢbakkal, 2005).
Dekovic ve Gerris (1992) tarafından yapılmıĢ araĢtırmada ebeveynlerin büyük bir
bölümünün geleneksel çocuk yetiĢtirme tutumunu benimsedikleri bulunmuĢtur. Annenin
çocuk yetiĢtirme tutumlarını etkileyen demografik değiĢkenler incelenmiĢtir. Eğitim ve
mesleki düzeyi yüksek olan annelerin demokratik tutumda oldukları belirlenmiĢtir.
Bir diğer çalıĢmada Amerika ve Rusya‟daki ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme değer ve
inançları araĢtırılmıĢtır (Tudge, Hogan, Snezhkova ve diğerleri, 2000). Her iki ülkede de
eğitim düzeyi ve aylık geliri yüksek olan annelerin düĢük olanlara göre çocuğun kendisini
yönetmesi gerektiğine daha fazla inandıkları ve çocuğa daha fazla özgürlük verdikleri, buna
karĢılık çocuk üzerinde kontrol ve disiplin kurulması gerektiğini daha az düĢündükleri
belirlenmiĢtir.
Von Der Lippe (1999) Mısırlı annelerin, eğitim ve mesleki durumlarının çocuk
yetiĢtirme tutumlarına etkisini incelemiĢtir. Eğitimli ve çalıĢan annelerin çocuk yetiĢtirme
tutumlarında geleneksel değerleri daha az benimsedikleri bulunmuĢtur. Eğitim düzeyi yüksek
annelerin, düĢük annelere göre daha demokratik bir tutum sergiledikleri ve çocukları için daha
uyarıcı bir ortam sağladıkları bulunmuĢtur.

131

Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin eğitim düzeylerine göre
çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan analizler
sonucunda lisans mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamaları
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur ve lisans mezunu annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annelerin biliĢsel uyarım
davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
Ġçinde yaĢanılan sosyal bağlamın özelliklerinden birisi olan anne-babanın eğitim
düzeyi, çocuğa dair hedefleri Ģekillendirir, çocukta görülmesi istenen özelliklere dair
düĢünceyi etkiler ve anne-babanın çocuğunu büyütürken nasıl bir tutum sergileyeceğini
belirlemektedir (Nacak, Yağmurlu, Durgel ve van de Vijver, 2011).
Zengin sözcük dağarcığına ve sözlü iletiĢim becerisine sahip olan yüksek eğitimli
anneler, çocuğun biliĢsel, sosyal ve dil geliĢimlerini destekleyen açıklamaya dayalı çocuk
yetiĢtirme yöntemlerini daha çok kullanmaktadırlar (KağıtçıbaĢı, 1989). Küntay ve Ahtam
(2004) Ġstanbul‟da yaĢayan annelerle yaptığı bir çalıĢmasında, yüksek eğitimli annelerin
düĢük eğitimli annelere kıyasla, çocuklarıyla konuĢurken daha geliĢmiĢ sözel iletiĢim
becerileri kullandıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca düĢük eğitimli annelerin çocuklarıyla
tekrarlayan ve daha az ayrıntıcı bir dil kullanmıĢlardır (Küntay ve Ahtam, 2004).
Metropolde yaĢayan düĢük eğitimli annelerin, metropolde yaĢayan yüksek eğitimli
annelere oranla, daha az açıklayıcı akıl yürütme, daha fazla itaat bekleme ve cezalandırma
davranıĢı gösterdikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır (Nacak, Yağmurlu, Durgel ve van de Vijver,
2011).
Eğitim düzeyi, anne babaların çocuk bakımı, geliĢimi, iletiĢimi ve eğitimi konularında
kendilerini yetiĢtirme ve geliĢtirmelerine yardımcı olmaktadır. Anne babaların eğitim
alanındaki bilgi birikimi ve yeterliliklerine bağlı olarak çocuklarına yararlı olabildikleri, evde
çocukla geçirecekleri zamanı çocuk açısından doyurucu, bilinçli ve daha verimli
kullanabildikleri, kendini ifade edebilme ve çocuğun kendini ifade edebilmesini desteklemede
daha yeterli olabildikleri belirtilmektedir (Can YaĢar ve Aral, 2011).
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Annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuğa ölçüsüzce özveride bulunma ve çocuktan
bu özveriyi anlamasını bekleme tutumunun azaldığı görülmektedir. T.C. BaĢbakanlık Aile ve
Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü‟nün (1993) araĢtırmasında anne eğitim düzeyinin
düĢük olduğu durumlarda çocuk eğitiminde sıkı disiplinin çok gerekli olduğu görüĢünün
güçlendiği belirlenmiĢtir. Annenin eğitim düzeyi arttıkça çocuktan beklenen itaat, ceza
azalmakta ve daha fazla açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı gözlenmektedir. Çocuk yetiĢtirme
tutumlarını etkileyen önemli faktörlerden olan annelerin eğitim düzeyi Mızrakçı‟ nın (1994)
yaptığı çalıĢmada, annelerin eğitim düzeyinin çocuk yetiĢtirme tutumlarını belirleyen en
önemli etken olduğunu belirlemiĢtir.
Eğitim düzeyi yüksek olan anne babalar çocuklarının kendilerini yönetmelerine önem
verirler. GeliĢimi için çocuğa özgürlük verilmesi gerektiğine inanırlar. Çocuk yetiĢtirmede
ana hedefin disiplin olmaması gerektiğini düĢünürler. Eğitimi düĢük olan anne babalar ise
geleneksel çocuk yetiĢtirme tutumlarına bağlı kalmaktadırlar (Ayyıldız, 2005; Dekovic ve
Gerris, 1992; Grigorenko ve Stenberg, 2000; Mızrakçı, 1994; Ömeroğlu, 1996; Tudge,
Hogan, Snezhkova ve diğerleri, 2000; Von Der Lippe, 1998).
Eğitim düzeyi yüksek olan ebeveynlerin çocuk geliĢimi hakkında daha bilgili
oldukları, çocuklarıyla daha etkili iletiĢim kurabildikleri ve onlara daha yüksek seviyede
biliĢsel uyaran ile duygusal destek sağladıklarını göstermiĢtir (Davis-Kean, 2005).
Mistry, Biesanz, Chien, Howes ve Benner (2008) araĢtırmalarında annenin çocuğa
sağladığı dilsel uyaranları, eğitici deneyimleri ve aktiviteleri etkileyen en belirgin unsurun
anne eğitimi olduğunu, bu sosyodemografik özelliğin çocuğa sağlanan ev ortamının niteliğini
Ģekillendirerek çocuğun biliĢsel ve davranıĢsal geliĢimine etkisi olduğunu sonucuna
ulaĢmıĢlardır.
Andrade ve diğerleri (2005), anne eğitim seviyesinin, çocuğun biliĢsel geliĢimini
yordayan ev ortamının uyarıcı niteliğiyle iliĢkili olduğunu bulmuĢtur.
Metropoldeki yüksek eğitimli annelerin çocuklarına hem daha fazla öğrenme gereci
sunmaları, hem de evlerinin fiziksel Ģartlarının daha sağlıklı olması öngörülmüĢtür.
Ömeroğlu (1996) köy ve kentte yaĢayan annelerin çocuk yetiĢtirme tutumlarını
belirlemeye yönelik yaptığı araĢtırmada demokratik annelik tutumunun, annelerin eğitim
durumuna göre farklılık gösterdiğini, lise mezunu annelerin, okur-yazar olmayan ve ilkokul
mezunu annelere göre daha demokratik anne tutumlarına sahip olduklarını belirlemiĢtir.
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Oktay ve diğerlerinin (2010) yapmıĢ olduğu araĢtırmada hem annenin hem de babanın
eğitim düzeyi arttıkça çocuğun biliĢsel hazırbulunuĢluğunun da arttığı saptanmıĢtır. Literatüre
bakıldığında da çocuğun biliĢsel geliĢiminin hem annenin hem de babanın eğitim düzeyine
göre değiĢebildiği sonucu görülmektedir.
Sonuç olarak annenin eğitimi arttıkça, çocuğun duygusal, sosyal ve biliĢsel geliĢimi
hakkında bilgisi ve olumlu ebeveynlik davranıĢları da artmaktadır (Harris, Terrel ve Allen,
1999; Solis-Camara ve Fox, 1996; Vernon-Feagans ve diğ., 2008; Nacak, Yağmurlu, Durgel
ve van de Vijver, 2011).
Kadınların eğitim düzeyinin gittikçe artması, yaĢam koĢullarının zorlaĢması gibi
birçok neden kadınların çalıĢmasını zorunlu hale getirmeye baĢlamıĢtır. Eğitim ve kadının
rolündeki bu aĢamalar, geleneksel Türk annesi rolünde de değiĢikliklere yol açmaktadır. Yeni
eğitim yöntemlerinin önerdiği dost/arkadaĢ anne kavramı, geleneksel Türk annesi rolüne de
yeni boyutlar getirmiĢ, bir nesil önce geçerli olan saygılı ve uzak anne/çocuk iliĢkilerine farklı
bir yaklaĢım yöntemi egemen olmuĢtur. Ancak bu henüz oturmamıĢ ve geçiĢ dönemindeki
sistemin yol açtığı bocalamalar, kaçınılmaz sorunları da beraberinde getirmektedir.
Anne/babanın otorite olma ile arkadaĢ olma arasında gidip gelen çeliĢkili ve tutarsız
davranıĢları ve sınır koymama gibi (Navaro, 2003).
2. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamakta mıdır?
Bu alt problemde geliĢim ekolojisinin bir parçası olan ve çocuklarının geliĢim
sürecinde büyük bir etkiye sahip olan annenin, açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini ne kadar etkilediğine odaklanılmıĢtır.
HiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, çocukların alıcı dil
becerilerindeki varyansın %33,7‟si model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.337, p<0.5).
Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %5.2‟si
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlandığı
bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.052, p<0.5).
Anne-babaların çocuk yetiĢtirmede uyguladığı tutumlar, çocuklarının geliĢimleri
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklarına sundukları imkanlar doğrultusunda çocuklar
ilerleme kaydedebilmektedirler. GeliĢim ekolojisinin önemli bir parçası olan anne çocuğun
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ilgi alanlarını çeĢitlendirme ve çocuğun yeteneğini doğru alanlara kanalize etme ile
yükümlüdür. Ebeveyn çocuğunu hem kendisi iyi tanıyabilmeli hem de çocuğun kendisini
tanıyabilmesi için fırsat vermelidir. Anne ve babaların çocuklarına karĢı tutumları; çocuğun
özellikleri ile kendi kiĢilik ve demografik özelliklerinden etkilenebilmektedir. Anne-babaçocuk üçgenindeki iletiĢim biçimi ise bireyler üzerinde uzun veya kısa süreli, olumlu veya
olumsuz etkiler oluĢturmakta; anne-babalar ve çocuklar birbirlerine hem uygun biçimde hem
de uygun olmayan biçimde davranmayı öğretmektedirler (Güngör, 1995; Clark, 1996). Son
yıllarda, ebeveyn-çocuk arasındaki iliĢki, ebeveynden çocuğa doğru olan tek taraflı bir
etkilenmeden çok, çocuğun ve ebeveynin karĢılıklı olarak birbirlerini etkilediği bir süreç
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu karĢılıklı etkileĢim nedeniyle ebeveynler, özellikle de
erken geliĢim dönemlerinde çocuklarının bakım ve eğitiminden sorumlu olmalarından dolayı
daha fazla etkiye sahiptirler (Maccoby, 2002).
Dil, bir anlatım ve çevreye uyum aracıdır. Dil de zekanın önemli bir ögesi ya da
belirgin özelliği sayılır. Gerek yazılı, gerekse sözlü dili kullanabilmek, bireyde çeĢitli
kavramların geliĢmesine bağlıdır. Dil düĢünebilmekle iliĢkili en önemli biliĢsel alt yapı olarak
tanımlanmaktadır. DüĢünmede doğruluk ve seçiklik, cümlelerin yapısına sıkı sıkıya bağlıdır
(BinbaĢıoğlu, 1990).
Dil geliĢimi hem olgunlaĢma hem de öğrenmeye bağlıdır. Çocukta dil geliĢimi birinci
yaĢın sonunda kendini göstermeye baĢlar. Dil geliĢmesi, çocuğun kendisiyle ilgilenildiği
oranda artar. Bu, dil geliĢiminde yetiĢkinlerin heveslendirici etkisini gösterir. Aile çevresinin
dıĢındaki kurumlarda yaĢayan çocuklarda dilin geç ve güç geliĢtiği saptanmıĢtır (BinbaĢıoğlu,
1990).
Aile bireyleri özellikle anne ve çocuk arasındaki sağlıklı iliĢkiler dil geliĢimini olumlu
etkiler. Bu konuda ailenin geniĢliği de önemlidir. Ailede tek olan çocuk daha çabuk ve
düzgün konuĢur çünkü ailenin tek ilgi merkezidir (Karacan, 2000).
Anne baba tutumları çocukların yeteneklerinin geliĢiminde ve konuĢmalarında da
etkin bir yere sahiptir. Kendini özgür bir aile ortamında bulan çocuk, olumsuz Ģartlarda
yetiĢen diğer çocuklardan çok daha Ģanslıdır. Kendisini tanımak için fırsatları vardır ve bu
fırsatlar onun yeteneklerini geliĢtirir. Çocukların ilgi alanları çeĢitlenir, yeteneğini en verimli
bir Ģekilde kullanma yoluna gider (Türkbay ve diğerleri, 2005).
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HoĢgörülü ve demokratik ailelerde büyüyen çocuklar, arkadaĢları ile iliĢkilerinde daha
etkin, daha giriĢken ve kendi fikirlerini söyleme eğiliminde görülen çocuklar olmaktadır
(Türkbay ve diğerleri, 2005).
Çocuğun dili, anne babasını, aile ortamını yansıtır. Ġyi bir aile ortamında yetiĢen
çocuğun konuĢması da düzgündür. Kelime ve cümleler daha seçici, daha güzel, daha doğru
kullanılır. Anne babayla iletiĢimin doğru yapılması çocuğun dilini akıcı bir Ģekilde
kullanmasına yardımcı olur (Demir, 2006).
Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan bu dönem, çocukların geliĢim
yörüngelerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu dönemde dil ve motor becerilerinin
ilerleme kaydetmesi ile bebekler çevrelerindeki uyarıcılarla etkileĢime girerler. Sağlıklı bir
etkileĢimle çocuk için gerekli olan ekolojik faktörler sağlanabilmektedir (Baydar, Küntay,
GökĢen, Yağmurlu ve Cemalcılar, 2010).
Türkiye‟de aile yapısı geleneksel ve cinsiyete dayalı olduğundan, çocuk ile en fazla
iliĢki içinde olan kiĢinin “anne” olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle erken çocuklukta anne
çocuk iliĢkisinin etkisi diğer unsurlara kıyasla daha kuvvetlidir.
Okul öncesi dönem çocuklarının biliĢsel ve dil geliĢimine etki eden faktörler birçok
araĢtırmanın konusu olmuĢtur (Borkowski, Ramey ve Bristol-Power, 2002). Bu araĢtırmalarda
temelde cevabı aranan soru, ebeveyn davranıĢları çocuğun geliĢimi üzerinde ne kadar
etkilidir? sorusudur.
Bu araĢtırmalarda ebeveyn tarafından çocuğa sağlanan geri bildirim (Laosa, 1982,
1984; Slobin, 1972; Snow, 1991, 1993) ve akıl yürütme içerikli sözel alıĢveriĢ (Snow, 1991,
1994; Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez- Menchaca ve Caulfield,
1998) aracılığıyla çocukların dil geliĢimi arasında pozitif bir iliĢki olduğu bulgusuna
ulaĢılmıĢtır. Ebeveynlerin açıklama içermeyen cezalandırma davranıĢları, yetersiz uyarıma
sebep olmaktadır. Dolayısıyla çocuğun zihin kuramı geliĢimini olumsuz etkilemektedir
(Ruffman, Perner ve Parkin, 1999).
Erken çocukluk döneminde çocuğun içerisinde bulunduğu çevresel bağlamın, geliĢim
düzeylerine olan etkileri hakkında bilinenler Amerika ve Avrupa orijinli örneklemlerde
yapılan geçerliliği saptanmıĢ bulgulardan yola çıkılarak oluĢturulmuĢtur. Bu bulgulardan bir
tanesi de çocuğun kendisine değiĢik yakınlıktaki bağlamlardan etkilendiğidir. Bunlardan
çocuğun doğrudan iliĢki içerisinde olduğu unsur “anne” dir. Anne ve babanın aile içinde
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göreli gücü bazı kültürlerde çocukların geliĢimini etkilemekte, bazı kültürlerde ise hiçbir
etkiye neden olmamaktadır (Kosterman, Haggerty, Spoth ve Redmond, 2004).
Rogoff (2003) çalıĢmasında Amerika‟daki etnik azınlık gruplara mensup ailelerin
çocuklarının okuldaki biliĢsel performans düĢüklüğü ile evdeki okuryazarlığa bağlı uyarıcı
yoksunluğu arasında bir iliĢki olduğu sonucunu bulmuĢtur. Sonuç olarak çocuğun içinde
bulunduğu fiziksel ve sosyal çevrenin canlı ve hareketli oluĢu, onun geliĢimine pozitif katkıda
bulunan etmenlerdir (Serpemen, 1998).
Bornstein (1985) çocukların biliĢsel performanslarını etkileyen bir unsur olarak
annelerin öğretme stillerinin ele alınması gerektiğini belirtmiĢtir. ÇalıĢmaya göre annelerin
çocuğun fiziksel ya da sözel olarak ilgisini çekmesi, dikkatini nesne ve olaylara çekmesi
çocukların zeka puanlarını artırmaktadır. Bir diğer araĢtırmanın sonucuna göre de ebeveynin
bakım kalitesi, çocuğa yeterli uyarıcı bir ortam sağlaması çocukların dil ve biliĢsel
geliĢimlerine olumlu katkıda bulunmaktadır (Campbell, Ramey, Pungello, Sparling ve MillerJohnson, 2002).
Ayrıca içinde yaĢanılan kültür bireylerin, ebeveynlik uygulamalarını etkilemektedir
(Garcia Coll, Akerman ve Cicchetti, 2000). Batılı olmayan kültürlerde, çocukların dil
geliĢiminde iki sözcük dönemine geçmenin daha geç geçtikleri bulunmuĢtur ve bunun sebebi
bu kültür niteliklerini taĢıyan ebeveynlerin çocuğa sunduğu uyarıcıların batılı bir ebeveyne
kıyasla daha az olması ile açıklanmaktadır (Slobin, 1972).
3. Annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve
biliĢsel uyarım davranıĢı puanları çocukların görsel algı geliĢim düzeylerini anlamlı düzeyde
açıklamakta mıdır?
Bu alt amaçta geliĢim ekolojisinin bir parçası olan ve çocuklarının geliĢim sürecinde
büyük bir etkiye sahip olan annenin, açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢlarının
çocuklarının görsel algı geliĢim düzeylerini ne kadar etkilediğine odaklanılmıĢtır.
HiyerarĢik

çoklu

doğrusal

regresyon

analizi

sonucunda,

çocukların

el-göz

koordinasyonu becerilerindeki varyansın %0.1‟i model tarafından açıklanmaktadır (R2
model=.011, p>0.5). Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olmadığı modeldeki
varyansın %.0‟ı açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından
sağlandığı bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.002, p>0.5).
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HiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, çocukların kopyalama
becerilerindeki varyansın %0.3‟ü model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.032, p<0.5).
Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlandığı
bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.007, p<0.5).
HiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, çocukların Ģekil-zemin ayrımı
becerilerindeki varyansın %11‟i model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.110, p<0.5).
Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlandığı
bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.007, p<0.5).
HiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, çocukların görsel tamamlama
becerilerindeki varyansın %0.4‟ü model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.040, p<0.5).
Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.1‟i
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlandığı
bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.012, p<0.5).
HiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, çocukların Ģekil değiĢmezliği
becerilerindeki varyansın %0.5‟i model tarafından açıklanmaktadır (R2 model=.045, p<0.5).
Demografik değiĢkenlerin anlamlı bir katkısının olduğu modeldeki varyansın %0.2‟si
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢı tarafından sağlandığı
bulunmuĢtur ( R2 değiĢim=.017, p<0.5).
Anne baba ve çocuk iliĢkisi temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır. Anne
babanın rolü yalnız bir dizi eylemden ibaret değildir. Ġnsan olarak nitelikleri ve özellikleri,
anne baba olarak baĢarılarında önemli bir ağırlık taĢımaktadır. Shirley (1941), anne davranıĢı
ve kiĢiliğinin çocuğun bakımı ile ilgili her aĢamada, yıkanması ve giydirilmesi gibi konularda
bile, etkili olduğunu öne sürmektedir (Jersild, 1976). Çocuğun sağlıklı büyüme ve geliĢimi,
doğumdan itibaren içinde bulunduğu aile bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu tutumuna
bağlıdır. Aile, çocuk için önemli ve ilk sosyal deneyimlerini edindiği ortamdır (Wechselberg
ve Puyn, 1993; Çıkrıkçı, 1999; Yörükoğlu, 2000). Çocuğun bakımından sorumlu olan anne ve
babaların tutumlarını kendi kiĢilik ve demografik özellikleri veya çocuğa ait özellikler
etkileyebilmektedir. Çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması
isteniyorsa, baskıcı olmayan, esnek ve hoĢgörülü anne babalara gereksinim vardır. Baskıcı,
aĢır hoĢgörülü, duyarsız anne-babalar çocuklarda denetimsiz davranıĢların oluĢmasına sebep
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olurlar. Ana-baba çocuklarını eğitirken, öncelikle çocukların geliĢim özelliklerini bilmeli,
onların ihtiyaçlarına uygun yanıtlar veren yetiĢkinler olmalıdırlar (Yörükoğlu, 1995; Yavuzer,
2001; Nelsen, Lott ve Gleen, 2002).
Çocukların geliĢim düzeylerini doğrudan veya dolaylı kanallardan belirleyecek olan
unsurlar arasında anne ve çocuğun sahip olduğu birtakım özellikler yer almaktadır.
EtkileĢimsel (transactional) geliĢim modellerinde çocuğun sahip olduğu bireysel nitelikler ve
çocuğu sarmalayan çevresel unsurların etkileĢimi sonucunda bazı geliĢimsel sonuçlar
meydana gelmektedir (Collins, Maccoby, Steinberh, Hetheringon ve Bornstein, 2000).
Ebeveyn tarafından çocuğa sağlanan sözel uyarıcılar çocukta zihinsel becerilerin
geliĢimini desteklediği ortaya konmuĢtur (Estrada vd., 1987; Huttenlocher, Haight, Bryk,
Seltzer ve Lyons, 1991). Bir çalıĢmada ise Afrika kökenli Amerikalı çocukların ev ortamının
Anglo-Amerikan çocuklara göre sözel iletiĢim ve oyun faaliyetleri açısından daha kısıtlı
olduğu, bunun da Afrika kökenli Amerikalı çocuklarda gözlemlenen iletiĢime bağlı olarak
biliĢsel beceri eksikliği ile meydana geldiği bulunmuĢtur (Slaughter, 1988).
Ebeveynler çocuk geliĢiminde yadsınamaz bir paya sahiptir. Ebeveynlik uygulamaları
ile çocuğun biliĢsel geliĢimi arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar ebeveyn-çocuk
iliĢkisinin niteliğinin biliĢsel geliĢim üzerinde önemli etkileri olduğunu saptamıĢtır (TamisLeMonda, Bornstein, Baumwell ve Damast, 1996; Estrada, William, Roberts ve Holloway,
1987; Landry ve Smith, 2001; NICHD, 2005).
AraĢtırmalar ebeveyn-çocuk oyun iliĢkisinin çocuğun biliĢsel geliĢiminde rolü
olduğunu göstermektedir (MacDonald ve Parke, 1984; NICHD, 1999; Tamis-LeMonda,
Shannon, Cabrera ve Lamb, 2004; Tamis-LeMonda, Bornstein ve Baumwell, 2001).
Ebeveynler tarafından oyun kurulması ve çocukla birlikte oyun oynama faaliyeti çocukların
biliĢsel geliĢimi açısından önemli bulunmaktadır (Farran, 1982; Farver, 1999; Harkness ve
Super, 1992).
Çocukla en çok zaman geçiren aile bireyi olan annenin karakteristik özellikleri
(biliĢsel kapasitesi, kiĢilik yapısı vb.) çocuğun geliĢimsel göstergeleri üzerinde etkilidir.
Anne çocuk iliĢkisini ve önemini açıklamadan önce annelik kavramını açıklamak
gerekmektedir. Kültürümüzün en büyük yanılgılarından biri, anneliği (kadınlığı) sürekli
hizmet olarak görmektir. Çocuğun ve aile bireylerinin istek ve gereksinimlerine aralıksız yanıt
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vermek, herkesin isteğini yerine getirmek, ön görmek ve koĢturmak annelik olarak algılanır
(Ayyıldız, 2005).
Çocuğun kendini ve dünyayı nasıl algılayacağını ve olaylar karĢısında takınacağı tavrı
belirleyen en önemli etmen anne/babanın ona karĢı davranıĢlarıdır (Yavuzer, 2002; ġıngır,
1996). Gerek anne/babadan gerekse dıĢ çevreden gelen öğretiler çocuğun dıĢ dünyasını ve
toplumsal geliĢimini destekleyerek ya da engelleyerek biçimlendirir. Buna karĢılık olarak da
çocuk bu desteklere yanıt verir ya da bu engellere tepki gösterir (Ayyıldız, 2005).
Çocuğu etkileyen, annesi ile kurduğu iliĢkinin niteliği, annesinin ona karĢı tutumu ve
annesinin ona karĢı tutumu ve annesinin onda uyandırdığı güven duygusudur. Çocuk
annesinden ilgi ve sevgi bekler. Bazı çalıĢan anneler çocuklarını ihmal ettiklerini düĢünerek
kendilerini suçlayabilir. Bundan kurtulmak için çocuklarına aĢırı derecede düĢkünlük gösterir
ve rahat bir disiplin uygular. Bazı anneler ise, çocuklarının üzerine aĢırı derecede düĢer ve
onu gerektiğinden fazla korur (Ömeroğlu, 1996).
Annenin kiĢiliği, beklenti düzeyi, kendinden ve kendi yaĢamından mutluluğu, ailenin
içinde yaĢadığı sosyal çevre gibi evlilik iliĢkilerini etkileyen etkenlerle, annelik davranıĢını
belirleyen etkenlerin çoğu zaman iç içe olduğu gözlenmiĢtir.
Annelik, görev ve bakımdan öte, temelde bir iliĢkidir. Çocuğun baĢkasına gösterdiği
tutum ve davranıĢlar, annesi ile kurduğu ilk iliĢki biçimine göre oluĢur. Anne, çocuk için,
içinde yaĢanılan dünyanın yorumlanmasında ve toplumun temsil edilmesinde ilk örnektir.
Çocuk annesinin gözetimi ve denetimi altında yakın çevresini ve olayların anlamını bulur.
Annesinin hareketlerini ve etkinliklerini izleyerek nasıl davranılacağını ve yaĢanılacağını
öğrenir. Böylece ilk ortak yaĢam özdeĢleĢme ve taklitle sürer. Çocuk dünyayı annesinin
açıkladığı biçimde görür ve algılar. Dünyayı annesinin gözleri ile görmese de, onun tepkileri
tanır ve öğrenir (Cüceloğlu, 1993; Çakmaklı, 1996). Çocuk büyüdükçe gereksinimleri
farklılaĢır. Bakım ve beslenme oranı giderek azalır. ĠĢbirliği ve sorumluluk alması
sağlandıkça, günlük yaĢamında kendini daha güvenli duyumsaması ve yaĢama daha hazırlıklı
baĢlaması olanağı sağlanmıĢ olur (Cüceloğlu, 1993).
Erken çocukluk dönemi, anne/babanın çocuğa yoğun biçimde eğitim verdiği yaĢlardır.
Çocuğun araĢtırma giriĢimlerini destekleyen, sorduğu sorulara anlayabileceği biçimde uygun
yanıtlar veren, sevecen ve ilgili yetiĢkin model olan anne/babalar, çocuğun bu dönemi
baĢarıyla atlayarak bir sonraki döneme ilerlemesine yardımcı olurlar. Anlamlı seçimler
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yapabilmesinde ve kendi kararlarını uygulayabilmesinde yetiĢkin yardımı yerine, engelleyici
tutum ve davranıĢlarla yüzyüze gelmek, çocuğun giriĢimcilik özelliklerinin yerine suçluluk
duygularının yerleĢmesine neden olur (Erden ve Akman, 2001; Aydın ve diğerleri, 2002).
Kısaca tutumlar, baĢta ailelerin demografik özellikleri olmak üzere çoğu etmenlerin
sonucunda oluĢmakta veya değiĢikliğe uğramaktadır.
Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları göstermeleri,
çocuğun çevresine bakıĢ açısını ve algılamasını etkileyecektir. Bu durumda gördüğü Ģeyler
üzerinde daha çok soru soracağı ve bu doğrultuda daha çok öğrenme isteğinin oluĢabileceği
düĢünülmektedir.
Bu durum çocukların görsel algısını da etkileyecektir. Çocuğun anneyi ve çevresindeki
yetiĢkinleri model alacağı anne tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk için rol
model oluĢturacağı bilinciyle çocuğa yaklaĢımlarında açıklamalarının daha çok olması,
biliĢsel uyarım davranıĢlarında bulunması çocuğun dıĢ dünyaya iliĢkin algısını olumlu yönde
etkileyecek ve geliĢtirecektir.
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BÖLÜM VI
SONUÇ ve ÖNERĠLER
5.1. Sonuç
Bu bölümde araĢtırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuçlara ve bu
sonuçlara dayalı olarak sunulan önerilere yer verilmiĢtir.
Bu araĢtırma 5-6 yaĢ çocuklarının görsel algı ve alıcı dil becerileri, annelerinin
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları açısından incelemek amacıyla
yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Konya il merkezi
merkez ilçelerinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı ilkokulların anasınıflarında okul
öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaĢ grubu 425 çocuk ve onların anneleri oluĢturmuĢtur.
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak; genel bilgi formu, Ġngiliz Resim-Kelime TestiIII (British Picture Vocabulary Scale-III), Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi-III (Frostig
Developmental Test of Visual Perception-III), annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel
uyarım davranıĢlarını değerlendirmek için Çocuk YetiĢtirme DavranıĢları Ölçeği “Açıklayıcı
Akıl Yürütme” ve “BiliĢsel Uyarım” alt ölçekleri kullanılmıĢtır.
Elde edilen verilerin istatistiksel olarak analizinde, tek yönlü varyans analizi ve
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Bulgular ıĢığında aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır:
- Annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelediğinde, annelerin sahip
oldukları çocuk sayısına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve
biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
- Çocukların doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları
açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢıp farklılaĢıp farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, çocukların
doğum sırasına göre annelerin çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme puan
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ortalamalarının

anlamlı

düzeyde

farklılaĢmadığı,

biliĢsel

uyarım

davranıĢı

puan

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Yapılan analiz sonucunda ortanca veya ortancalardan birisi olan çocukların annelerinin
biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ilk çocukların annelerinin biliĢsel uyarım davranıĢı
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
- Annelerin yaĢ gruplarına göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin yaĢ gruplarına göre
çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamalarının
anlamlı düzeyde farklılaĢtığı, biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamalarının anlamlı düzeyde
farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Yapılan analiz sonucunda 34-38 yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
puan ortalamaları 24-28 yaĢ grubu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan
ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
- Annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme
ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı
tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin mesleklerine göre çocuk yetiĢtirmede
uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamaları anlamlı
düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Yapılan analizler sonucunda öğretmen ve diğer meslek grubundaki annelerin
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur ve öğretmen
olan annelerin biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ev hanımı olan annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
- Annelerin eğitim düzeylerine göre çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl
yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp
farklılaĢmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelendiğinde, annelerin eğitim düzeylerine göre
çocuk yetiĢtirmede uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım davranıĢları puan
ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢtığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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Yapılan analizler sonucunda lisans mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
puan ortalamaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı
puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur ve lisans mezunu annelerin
biliĢsel uyarım davranıĢı puan ortalamaları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu annelerin biliĢsel
uyarım davranıĢı puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
-Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının alıcı dil geliĢimlerini yordamasına iliĢkin hiyerarĢik çoklu
doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik değiĢkenlerin blok olarak
anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen annelerin açıklayıcı akıl
yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının alıcı dil geliĢim düzeylerini
anlamlı bir Ģekilde yordamakta olup, varyansın %5.2‟sini açıklamaktadır. Modelin tamamı ise
çocukların alıcı dil becerilerindeki varyansın %33,7‟sini açıklamaktadır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının el-göz koordinasyonu geliĢim düzeylerini yordamasına iliĢkin
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik değiĢkenlerin
blok olarak anlamlı etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen annelerin
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının el-göz
koordinasyonu geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0‟ı
açıklamaktadır. Modelin tamamı ise çocukların el-göz koordinasyonu becerilerindeki
varyansın %0.1‟ini açıklamaktadır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının kopyalama becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına iliĢkin
hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik değiĢkenlerin
blok olarak anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen annelerin
açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının kopyalama
becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın %0.1‟ini
açıklamaktadır. Modelin tamamı ise çocukların kopyalama becerilerindeki varyansın
%0.3‟ünü açıklamaktadır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının Ģekil-zemin ayrımı becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik
değiĢkenlerin blok olarak anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen
annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının Ģekil144

zemin ayrımı becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın
%0.1‟ini açıklamaktadır. Modelin tamamı ise çocukların Ģekil-zemin ayrımı becerilerindeki
varyansın %11‟ini açıklamaktadır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının görsel tamamlama becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik
değiĢkenlerin blok olarak anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen
annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının görsel
tamamlama becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın
%0.1‟ini açıklamaktadır. Modelin tamamı ise çocukların görsel tamamlama becerilerindeki
varyansın %0.4‟ünü açıklamaktadır.
- Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocuklarının Ģekil değiĢmezliği becerisi geliĢim düzeylerini yordamasına
iliĢkin hiyerarĢik çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda, 1. adımda demografik
değiĢkenlerin blok olarak anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 2. adımda eklenen
annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranıĢı ve biliĢsel uyarım davranıĢları, çocuklarının Ģekil
değiĢmezliği becerisi geliĢim düzeylerini anlamlı bir Ģekilde yordamamakta olup, varyansın
%0.2‟sini açıklamaktadır. Modelin tamamı ise çocukların Ģekil değiĢmezliği becerilerindeki
varyansın %0.5‟ini açıklamaktadır.
5.2. Öneriler
AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliĢtirilen öneriler ebeveynlere ve
araĢtırmacılara yönelik olarak sunulmuĢtur.

-

Anneler çocuklarına daha fazla geliĢim alanlarını destekleyecek ortamlar hazırlamalı
ve faaliyetler sunmalıdır.

-

Eğitimciler ebeveynleri tüm eğitim etkinliklerine dahil etmeli, dil geliĢimi ve görsel
algı geliĢiminin önemi konusunda aileleri bilinçlendirmelidirler.

-

Çocukların dili etkin kullanmaları, anlamaları ile doğru orantılıdır. Dili anlamaları için
de konuĢulanları tekrar tekrar duymaları gerekmektedir. Bu tekrarları yapmak da
ebeveynlerin görevidir. Tek taraflı bir konuĢma olsa da, yeni yürümeye baĢlayan
çocuk söylediklerinizden bir Ģey anlamıyormuĢ gibi görünse de anlatmaya devam
edilmelidir.
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-

Çocuğun dil becerisi geliĢtikçe sorular çeĢitlendirilmelidir. Bir Ģey istediğinde hemen
verilmemeli, ne istediğini tekrar sorulmalıdır. Israrcı olmadan değiĢik kelimelerle
isteğini tekrarlaması sağlanmalıdır.

-

Ġngiliz Resim Kelime Testi-III erken yaĢlarda alıcı dil geliĢimi disfonksiyonlarının
tespitinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılan alıcı dil
geliĢimi taramalarının yaygınlaĢtırılması önerilmektedir.

-

Görsel algı eksiklerinin çocukların okul baĢarısını olumsuz yönde etkileyeceği
düĢünülerek

okul

öncesi

dönemde

görsel

algıyı

geliĢtirecek

çalıĢmaların

yaygınlaĢtırılması önerilmektedir.
-

Frostig GeliĢimsel Görsel Algı Testi-III erken yaĢlarda algısal bozuklukların tespitinde
kullanılabilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde yapılan algı taramalarının
yaygınlaĢtırılması önerilmektedir.

-

Farklı yaĢ gruplarına yönelik, farklı sosyokültürel düzeylerde, okul öncesi eğitim
almamıĢ çocuklara ve daha geniĢ örneklem grubuna hazırlanmıĢ dil geliĢimi ve görsel
algı geliĢimini destekleyici nitelikte eğitimler verilmesi ve dil geliĢimi ve görsel algı
geliĢim düzeylerinin karĢılaĢtırılması önerilmektedir.

-

Annelere dil geliĢimi ve görsel algı geliĢimini destekleyici eğitici oyuncak seçerken
dikkat etmeleri gereken hususlar ve dil geliĢimi ve görsel algı geliĢimi ile ilgili
seminerler verilebilir.

-

Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, çocukların diğer geliĢim alanlarını nasıl etkilediğine yönelik
araĢtırmalar gerçekleĢtirilebilir.

-

Annelerin çocuklarına uyguladıkları açıklayıcı akıl yürütme ve biliĢsel uyarım
davranıĢlarının, dil geliĢimi ve görsel algı geliĢimi üzerindeki etkisinin incelendiği bu
çalıĢmada dil geliĢimi ve görsel algı geliĢimine yönelik farklı ölçme araçları da iĢe
koĢularak karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar yürütülebilir.
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Sayın Veli,
“Annelerin Çocuklarına Uyguladıkları Açıklayıcı Akıl Yürütme Ve BiliĢsel Uyarma
DavranıĢları Açısından Çocuklarının Görsel Algı ve Alıcı Dil Düzeylerinin Ġncelenmesi”
isimli çalıĢma yürütülecektir. AĢağıdaki ifadelerin tamamının cevaplandırılması yürütülecek
çalıĢma açısından oldukça önemlidir.
AĢağıdaki ifadeleri okuyarak uygun seçeneklerin karĢısına (X) iĢareti koyunuz.
ÇalıĢmaya yapacağınız katkılarınızdan dolayı Ģimdiden teĢekkür ederim.
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi
Uzm. ArĢ. Gör. BüĢra ERGĠN
1. Annenin yaşı:
2. Çocuğun adı:
3. Çocuğun doğum günü:
4. Annenin medeni durumu?
A. Bekâr
B. Evli
C. Dul
5. En son bitirdiğiniz okul nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

İlkokuldan terk
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü

6. Toplam kaç sene tam zamanlı eğitim gördünüz (ilkokuldan başlayarak)?
7. Babanın (Eşinizin) bitirdiği son okulun seviyesi nedir?
8. Çocuğunuzun cinsiyeti:
9. Kardeş Sayısı: (0) Tek çocuk
kardeşi var

(1)Bir kardeşi var

(2) İki ve daha fazla

10. Çocuğun Doğum Sırası:
(0) İlk çocuk

(1) Ortanca veya ortancalardan biri

(2) Son çocuk

11. Çocuğunuz daha önce okul öncesi eğitim kurumuna (kreş, anaokulu, anasınıfı)
gitti mi?
(0) Evet

(1) Hayır

Cevabınız EVET ise devam etme süresi:
12. Mesleğiniz:

Eşinizin Mesleği:
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ÇOCUK YETĠġTĠRME DAVRANIġLARI ÖLÇEĞĠ “AÇIKLAYICI AKIL
YÜRÜTME” VE “BĠLĠġSEL UYARIM” ALT ÖLÇEKLERĠ
Aşağıdaki maddeler, çocuk yetiştirmeye ait bazı durumları anlatmaktadır. Lütfen her
bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve bu ifadelerin size ne kadar uyduğunu 1’den (hiç bir
zaman) 5’e (her zaman) kadar rakamlarla gösterilen ölçek üzerinde değerlendiriniz.
Doğru veya yanlış cevap yoktur. Amacımız, yalnızca annelerin çocuk yetiştirme
konusundaki düşüncelerini öğrenmektir. Lütfen her bir maddeye olabildiğince içtenlikle
cevap veriniz.
Hiç bir Çok
Bazen Çoğu
Her
Zaman Seyrek
Zaman Zaman
1. Çocuğuma, davranışlarının
sonuçlarını açıklarım.
2. Çocuğuma bazı şeylerin neden
gerekli olduğunu açıklamaya
çalışırım.
3. Çocuğuma, kurallara neden uyması
gerektiğini açıklarım.
4. Çocuğuma, neden cezalandırıldığını
açıklarım.
5. Çocuğuma, kuralların nedenini
açıklarım.
6. Çocuğum yanlış davrandığı zaman,
onunla mantıklı bir şekilde konuşur
ve olayın üzerinden geçerim.
7. Çocuğumun zeka gelişimini
desteklemek için ona kitap okurum.
8. Çocuğuma hikayeler anlatırım.
9. Çocuğumun resimli bir kitaptan bana
anlattığı hikayeleri dinlemekten
hoşlanırım.
10. Ben ve çocuğum, birlikte, benim ona
doğayı anlattığım kısa yürüyüşler
yaparız.
11. Çocuğuma eğitici televizyon
programlarını seyrettirmeye
çalışırım.
12. Çocuğuma iyi bir model oluşturmak
açısından evde gazete ve dergi
okumanın önemine inanıyorum.
13. Alışveriş için dışarı çıktığımda bir
çocuk kitabı ya da çocuğumun
zekasını geliştirecek bir oyuncak
alırım.
14. Çocuğuma detaylı cevaplar
vermesini gerektirecek sorular
sorarım.
15. Çocuğumdan benim için resim
yapmasını isterim çünkü bu onun
okula hazırlanmasına yardımcı olur.
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ĠNGĠLĠZ RESĠM-KELĠME TESTĠ-III
(BRĠTĠSH PĠCTURE VOCABULARY SCALE-III)
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FROSTĠG GELĠġĠMSEL GÖRSEL ALGI TESTĠ-III
(FROSTĠG DEVELOPMENTAL TEST OF VĠSUAL PERCEPTĠON-III)
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