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ÖZET 

Bu araştırmanın genel amacı 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem 
becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın bağımlı değişkenini 5-6 yaş grubu çocukların 
“işitsel muhakeme ve işlem becerileri”, bağımsız değişkenleri ise “annelerin açıklayıcı akıl 
yürütme ve bilişsel uyarım davranışları ile kardeş sayısı, cinsiyet,  baba eğitim düzeyi, anne 
eğitim düzeyi ve çocuk sırasından ” oluşturmuştur.  

Araştırmanın çalışma grubunu, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Konya il 
merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına 
devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 300 çocuk ve 
onların anneleri oluşturmuştur.  

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini belirlemek için Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi (SİMİBT) ve annelerin çocuktaki işitsel muhakeme ve işlem becerilerine 
açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının etkisini ölçmek içinde “Çocuk 
Yetiştirme Anketi” kullanılmıştır. Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri testi toplam 
test ve alt test puanlarını, annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış 
puanlarının ve kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, çocuk sırasının 
yordayıcılığı, çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: Annelerin 
bilişsel uyarım davranışları değişkeni okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 
grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi ve 
Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Toplam 
Test puanlarındaki değişimi açıklarken; annelerin bilişsel uyarım davranışları değişkeni Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar, Aritmetik Muhakeme, 
Analojik Tamamlama ve Nedensel Muhakeme alt testi puanlarındaki değişimi 
açıklamamaktadır. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkeni okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 
Testinin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. Ayrıca anne eğitim 
düzeyi değişkeni okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi, Analojik Tamamlama, Nedensel 
Muhakeme ve Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 
Testi Toplam Test puanlarındaki değişimi açıklarken kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi 
ve çocuk sırası değişkenleri 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 
Becerileri Testi’nin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. 
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SUMMARY 

The general purpose of this research is to analyse whether there is a change in the 
auditory judgement and process skills of 5-6 year-old children according to explanatory 
reasoning and  cognitive stimulation of mothers.  The independent variable of the research is 
“the auditory judgement and process skills” of 5-6 year-old children while the dependent 
variables are  “explanatory reasoning and  cognitive stimulation of mothers, number of siblings, 
sex, level of father’s and mother’s education and the order of the child in the family”.  

The study group for the research comprises 300 children and their mothers chosen via 
the random cluster sampling  method from children attending nursery classes incorporated in 
primary schools and from private nursery schools in central district of Konya province in the 
2013-2014 academic year. 

The research is a relational screening model. The means for data collection used in the 
research  were the Selçuk auditory judgement and process skills test (SIMIBT) to establish the 
auditory judgement and process skills of children and the explanatory reasoning and  cognitive 
stimulation of mothers was measured using the “child nurturing survey”. The test totals and 
sub-totals of the auditory judgement and process skills of children and  the scores of the 
explanatory reasoning and  cognitive stimulation of mothers, number of siblings, sex, level of 
father’s and mother’s education and the order of the child in the family were tested via multiple 
regression analysis.  

The general conclusion obtained  from the results of the research:  While the “cognitive 
stimulation of mothers” variable explains the variation in the General Information and 
Similarities sub-scores of Selçuk auditory judgement and process skills test of 5-6 year-group 
children attending nursery education  , the “cognitive stimulation of mothers” variable does not 
explain the variation in the Oral Incoherence, Arithmetic Judgement, Analogic Integration and 
Causal Judgement  sub-test scores of the Selçuk auditory judgement and process skills test. 
Furthermore, while the mother’s education level variable explains the variation in the General 
Information, Analogic Integration,  Causal Judgement  and Similarities sub-scores of Selçuk 
auditory judgement and process skills test scores and the Selçuk auditory judgement and 
process skills test total scores,  the variables of siblings, sex, level of father’s education and the 
order of the child in the family variables do not explain the variation in the sub-test scores and 
total test scores of the  5-6 year-old  children’s Selçuk auditory judgement and process skills 
test. 
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ÖNSÖZ 
 

İçinde yaşadığımız çağda bireylerin bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişim ve 

değişimlere ayak uydurabilmeleri için bir takım beceri ve davranışlara sahip olmaları 

gerekmektedir. Bu becerilerden biri de muhakemedir. Muhakeme becerileri insanların doğruya 

akıl yürüterek, sonuç çıkararak ulaşmalarını sağlayan becerilerdir. Uzmanlar muhakeme 

becerilerinin çocukluk dönemlerinden başlanarak uygun eğitim programları ile desteklenmesi 

gerektiğini belirtmektedirler. 

 

Okul öncesi dönem, hiç şüphesiz ki çocuklar için en kritik dönemlerden biridir. 

Çocukların sahip oldukları tüm yetiler bu dönemden itibaren desteklenerek; araştıran, 

sorgulayan, eleştirel bakabilen, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirilmelidir. Bu araştırmada 

farklı 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilere annelerin yaptığı 

açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının etkisi incelenerek literatüre ışık 

tutulmuştur. 

 

Öncelikle çalışmamın başından sonuna kadar benden yardımlarını hiç esirgemeyen, 

çalışmamın her aşamasında beni yönlendiren çok değerli hocam ve tez danışmanım Sayın Doç. 

Dr. Kezban TEPELİ’ ye sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Tez hazırlama sürecinde onlar 

olmasaydı asla başaramazdım dediğim çok değerli aileme, özellikle eşime, desteğini her zaman 

yanımda hissettiğim ve beni her zaman motive eden kardeşim Mehmet Çetinay’a, her başım 

sıkıştığında yardımlarını esirgemeyen sevgili stajerim Gülsüm Koçlar’a, anketleri 

uygulamamda yardımcı olan diğer stajer öğrencilerime ve meslektaşlarıma teşekkürler 

ediyorum. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

 

Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, doğumdan itibaren içinde bulunduğu aile 

bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu tutumuna bağlıdır. Aile, çocuk için önemli ve ilk 

sosyal deneyimlerini edindiği ortamlardır (Wechselberg ve Puyn, 1993: 15; Çıkrıkçı, 1999: 35; 

Yörükoğlu, 2000: 84, 85).  

Toplumun gelecekteki güvencesi ve en küçük bireyleri olan çocuklar sağlıklı aile 

ilişkileri içinde yetişmiş kimselerdir. Çocuğun bakımından sorumlu olan anne ve babaların 

tutumlarını kendi kişilik ve demografik özellikleri veya çocuğa ait özellikleri 

etkileyebilmektedir. Çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa, 

baskıcı olmayan, esnek ve hoşgörülü ana-babalara gereksinim vardır. Baskıcı, aşırı hoşgörülü, 

duyarsız ana-babalar çocuklarda denetimsiz davranışların oluşmasına sebep olurlar. Ana-baba 

çocuklarını eğitirken, öncelikle çocukların gelişim özelliklerini bilmeli, onların ihtiyaçlarına 

uygun yanıtlar veren yetişkinler olmalıdırlar (Yörükoğlu, 1995: 32; Yavuzer, 2001: 115-131; 

Nelsen, Lott ve Glenn, 2002: 17).  

Ülkemizde çocuk yetiştirme tutumları ile ilgili kültürel ve geleneksel bazı görüşler 

bulunmaktadır. Çocuk bakımı annenin görevi olarak görülmekte, baba ise evin ekonomik 

gereksinimlerini karşılayan kişi sorumluluğunu üstlenmektedir (Evans, 1997).  

Çocuğun gelişimi üzerinde uzun süreli ve önemli etkileri bulunması, sosyalleştirme 

sürecindeki ilk çevre olan aileyi önemli bir inceleme konusu yapmaktadır (Grusec ve Davidov, 

2007). Anne-babaların çocuğun doğasına ve ebeveynliğe dair düşünüş şekilleri ve davranışları 

doğrudan ve dolaylı yollarla çocuğun gelişimine etki eder. Bu sebeple, ebeveynlik literatürü 

ebeveynlerin hem bilişsel tutumlarına (Kuczynski, 1984), hem de çocuk yetiştirme 

davranışlarına odaklanmaktadır(akt. Nacak ve ark.,2011). 

Literatür, ebeveynlik ile çocuk gelişimi, özellikle çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal 

gelişimi, arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir (Cheah ve Rubin,  2003; Dekovic 

ve Janssens, 1992; Tamis-Le Monda, hamon, Cabrera ve Lamb, 2004). Sıcaklık, hassaslık, 

açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarma, çocukta istenilen gelişimsel çıktıları (örn. bilişsel 

beceri, sözcük bilgisi, uyumlu sosyal davranış) yordadığından olumlu veya destekleyici 

ebeveyn davranışları olarak tanımlanır (Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma ve 

van den Wittenboer, 2008). Fiziksel cezalandırma ve sorgusuz itaat bekleme gibi güç gösterimi 
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ve sindirme içeren davranışlar ise çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerine, içselleştirme 

sürecine ve benlik gelişimine olumsuz etki yapan olumsuz ebeveyn davranışlarıdır (akt.Nacak 

ve ark.,2011). 

 

Bireyin çevresiyle etkileşimi, doğduğu andan itibaren başlamakta ve büyüme ile birlikte 

hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin 0–2 yaş dönemindeki çocuklar, çevrelerini keşfettikçe 

farklı nesnelere farklı tepkiler vermeyi ve bu tepkileri hatırlamayı öğrenirler (Micklo, 1995). 

Çocukların etraflarındaki dünyaya anlam verme çabaları, bu basit gayretlerle şekillenmektedir. 

Çevreyle etkileşim arttıkça, çocukların etraflarındaki gelişen olaylara daha fazla ilgi duymaya 

başladığı görülmektedir. Aslında, gözlemledikleri olayların nedenlerini merak ederek 

sorgulamaları, 2–6 yaş aralığındaki çocukların en belirgin özelliklerindendir. Bu dönemde bir 

bilim adamı kadar meraklı olan çocuklar; araştırmaya, keşfetmeye, öğrenmeye ve yeni şeyler 

yaratmaya isteklidirler (Holt, 1991). Bu nedenle küçük çocuklar “doğuştan bilim insanı” olarak 

tanımlanmaktadır. Edwards (1998), bilim insanları ile çocuklar arasındaki benzerliği şu şekilde 

açıklamaktadır: “Çocuklar, herhangi bir nesneye bıkmadan saatlerce bakarak onu inceler, 

deneyler yapar, sonuçlar çıkarır ve buradan elde ettiği deneyimleri çevresindekilere gösterir ya 

da anlatırlar. Bilim insanları da çocuklar gibi meraklıdırlar ve kendi alanlarında yaşadıkları 

sorunlara çözüm getirene kadar ya da gerçeklere ulaşana kadar denemeler yaparlar. 

Çocuklardan daha kompleks ve sistematik araştırmalar yapmalarına rağmen her iki grubun 

kullandıkları beceriler benzerdir. 

Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun bedensel, zihinsel, 

duygusal ve toplumsal gelişiminin hızlı olduğu, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye 

başladığı bir dönemdir. Bu nedenle okul öncesi dönemde, çocuğun tüm gelişim alanlarının 

desteklenmesi büyük önem taşımaktadır (Kağıtçıbaşı, 1989; Razon, 1987). 

 

İçinde yaşanılan çağın gerekleri, bireylerin kendilerini ve çevrelerini iyi tanımasını, 

karşılaştıkları durumlar ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini anlamlandırıp 

çözümleyebilmesini, farklı problemlere kendine özgü çözümler getirebilen kişiler olmasını 

zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda toplumda öğrenmeyi öğrenmeye istekli, toplumsal bilgi 

düzeyine ulaşmak için hazır bilgilerle yetinmeyen, bilgiyi araştıran, sorgulayan, sınayan, 

çıkarımlar yapan, yani muhakeme becerileri gelişmiş kişilere ihtiyaç duyulmaktadır 

(Erbay,2009). 
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Çocuğun erken yaşlarda desteklenmesi onun gelecek yaşamında daha başarılı, kendine 

yeten, kendini ifade edebilen, olumlu kişilik özelliklerine sahip bir birey olarak yetişmesinde 

etkili olacaktır. Kaliteli erken çocukluk eğitiminin bilişsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal 

gelişime katkısı dikkate alındığında, bu dönemde verilen eğitimin gelecekteki toplum sağlığı 

açısından da ne kadar etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Kandır, 2001). Erken dönemde 

gelişim ve öğrenme arasında bir paralellik söz konusudur ve çocuklardaki gelişimin en iyi yolu 

öğrenme ile gerçekleşmektedir. Öğrenme becerilerinin gelişimi, bilginin yapı taşlarını 

oluşturmaktadır. Erken öğrenme becerileri temel olarak düşünme, dil ve sayı becerilerinden 

oluşmaktadır. Bu beceriler birbirleri ile etkileşim halindedir. Düşünme becerileri çocukların 

“neyi bilme” kadar “nasıl bilme” yani -öğrenmeyi öğrenmek- üzerine odaklıdır (Glevey, 2008; 

Wegerif, 2007). Düşünme becerileri Nickerson’unun da belirttiği gibi araştırmacıların 

çoğunluğu tarafından problem çözme, karar verme, kritik düşünme, mantıksal muhakeme 

(logical reasoning) ve yaratıcı düşünme gibi “daha yüksek seviyede” etkinlikler içeren bir 

kavram olarak kabul edilir. Mc Guinness de farklı araştırmacıların düşünmenin farklı 

sınıflandırmalarını ortaya koyduğunu belirtmektedir. Düşünme becerileri; bilgi toplama, bilgi 

sıralama, bilgiyi analiz etme, bilgiden sonuç çıkarma, yeni düşünceler (beyin fırtınası), problem 

çözme, neden sonuç belirleme, seçenekleri değerlendirme, planlama ve hedefler koyma, 

gelişmeleri izleme, karar verme, gelişmeler/ilerlemeler üzerinde düşünme gibi özellikleri içerir 

(Wilson, 2000). Düşünme becerileri, dünyayı mantıklı hale getirmeye çalışan çocuk için 

gereklidir. Çocuklar, çevreleriyle etkileşim aracılığıyla topladıkları bilgiyi, işlerler ve tepki 

gösterirler. Çocukların, bir problem çözümü esnasında, onlara yardım eden birçok bilişsel 

etkinliğe ve düşünmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar, nasıl bilgi edinileceğini ve bilginin 

öneminin ne olduğunu kendilerinin belirleyebilmesine gereksinim duyarlar. Düşünme becerileri 

gelişmeden onlar bunu yapamazlar. Bu altyapı, erken yıllarda gelişmeyi gerektirir ve çocuklar 

için düşünme becerilerinin, kendileri ve diğerleri tarafından değerli olduğunun anlaşılması 

önemlidir (Benson, 2008). 

 

Muhakeme genel anlamda herhangi bir durum, olay ya da konu hakkında eldeki 

bilgilerden yeni çıkarımlara ulaşarak, akıl süzgecinden geçirerek yeni bir karar verme süreci 

olarak açıklanabilir. Muhakeme becerileri insanların doğruya ve doğrunun anlamına 

ulaşmalarına yardım eden becerilerdir. İnsanlar doğruya ya başkalarının doğrularını kabul 

ederek ya da doğruluğu açık ve net olarak kanıtlanabilecek şeylerden, durumlardan çıkarımlar 

yaparak veya bunları muhakeme ederek ulaşırlar. Uzmanlar muhakeme becerilerinin küçük 

yaşlardan itibaren desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken bir beceri olduğunu, bu becerilerin 
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desteklenmesi için eğitimcilerin uygun eğitim modellerini dikkate alarak programlar 

geliştirmeleri ve uygulamaları gerektiğini vurgulamaktadırlar (Criner, 1992). Özellikle okul 

öncesi dönemlerden itibaren desteklenmesi gereken muhakeme becerilerinden biri de işitsel 

muhakeme ve işlem becerileridir. İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, çocukların işitsel olarak 

duyduğu şeyleri nasıl algıladığı, bunlar hakkında nasıl yorum yapabildiği, sıralayabildiği, 

anlayabildiği, ilişkilendirebildiği gibi bilişsel alana ait becerilerdir (Gardner,1993). Tüm bu 

beceriler, çocukların düşünerek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, yeni anlamlar çıkararak, 

karşılaştıkları problemleri kolayca çözebilmelerine fırsat tanımaktadır. Çocukların yeni fikirler 

üreterek yaratıcı ve üretken bir kişilik geliştirmelerini desteklemektedir. İşitsel muhakeme ve 

işlem becerileri çocukların kendileri için gerekli olan bilgi ve deneyimlere sahip olabilmelerini 

sağlar. Aynı zamanda bu beceriler, çocukların edindikleri tüm bu bilgi ve donanımları kendi 

yaşamlarında nasıl uygulamaya geçirebileceklerine rehberlik eder (akt. Erbay, 2009). 

Bu nedenle bu çalışmada “5-6 yaş çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerileri 

annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilşsel uyarım davranışlarına göre farklılaşmakta mıdır?” 

sorusuna cevap aranmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı  

 

Bu araştırmanın genel amacı, 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerinin, annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. 

Alt Amaçlar 

1. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt test puanlarını açıklamakta mıdır? 

2. Annelerin açıklayucı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testine ait puanlarını açıklamakta 
mıdır?  

3.  Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testine puanlarını açıklamakta mıdır?  

4. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt testine puanlarını açıklamakta mıdır?  
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5. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testine puanlarını açıklamakta mıdır?  

6. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt test  puanlarını açıklamakta mıdır?  

7. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 
İşlem Becerileri Testi’nin Toplam test puanlarını açıklamakta mıdır?  

8. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Toplam Test puanlarını açıklamakta 
mıdır? 

9. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır? 

10. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır? 

11. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır? 

12. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır? 

13. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır? 

14. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 
değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 
İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler Alt Test puanlarını 
açıklamakta mıdır?  
 
 
Önem 

 
Okul öncesi dönem, çocuklar için, işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin kazanıldığı 

bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun, gelişimini tam anlamıyla tamamlayabilmesi için 



6 
 

gelişimine etki eden değişkenlerin bilinmesi gerekir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların; 

okul öncesi dönem çocuklarında işitsel muhakeme ve işlem becerilerine annelerin yaptığı 

açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının etkisinin anlaşılmasına yardımcı 

olacağı ve konu ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmacılara yol gösterici 

olacağı umulmaktadır. 

 

Sınırlılıklar 

 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda sıralanmıştır: 

1-Araştırma TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 

resmi ve özel okullarda eğitim alan 5-6 yaş çocukları ve onların anneleri ile sınırlıdır. 

2- Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puanları araştırmada kullanılan 

“SİMİBT” ile sınırlıdır. 

3-Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları araştırmada 

kullanılan “Çocuk Yetiştirme Davranışları Ölçeği” nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 

Tanımlar  

 

Okul öncesi Eğitim: 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel 

özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, zihinsel., 

duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri 

doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü 

içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (Şahin, 2000).  

 

Muhakeme: Bilinen ya da varsayılan gerçeklerden anlam çıkarma mantıklı ve tutarlı 

düşünme yeteneği olarak tanımlanır (Mansi, 2003) 

 

Muhakeme Becerileri: Bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp akılcı bir sonuca 

ulaşma sürecidir (Umay, 2003).  

 

İşitsel Muhakeme Ve İşlem Becerileri: Çocukların işitsel olarak duyduğu şeyleri nasıl 

algıladığı, algıladıklarını nasıl anladığı, var olan bilgi birikimlerinden yola çıkarak yeni 

bilgilere nasıl ulaştığına dair becerileri kapsar. Ayrıca bu beceriler, çocukların edindiği bilgiler 

hakkında nasıl yorum yapabildiği, onları sıralayabildiği, anlayabildiği, ilişkilendirebildiği, 
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problem durumlarını nasıl değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara 

nasıl ulaştığı ile ilgili becerilerdir (Erbay, 2013). 

 

Akıl yürütme: Çıkarsama, usa vurma, muhakeme, istintâc gibi kelimeler kullanılır 

(Vural, 2003, s. 21). Ayrıca akıl yürütme, hükümler arasında bağ kurarak, zihnin bilinenlerden 

bilinmeyenleri elde etmesidir( Öner,1991, s.3;  Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, 2005, s.135; 

Yaren, 2003, s. 9) 

 

Genel Bilgi: Çocuğun ailesinden, okuldaki eğitiminden, kendi gözlemlerinden, 

inceleme ve araştırmalarından, deneyimlerinden ve diğer kaynaklardan elde ettiği kaynaklar ve 

durumlar bilgisidir. 

 
Sözel Anlamsızlıklar: Sözlü olarak verilen bir cümlenin ya da bir açıklamanın anlamsızlıklarını 

bulma becerisidir. Sözel anlamsızlıklarda çocuklardan açıklamanın neden anlamsız ya da saçma 

olduğunu da kavraması ve anlatması beklenir ( akt. Erbay, 2009). 

 

Aritmetik Muhakeme: Matematiksel bir problemi çözmekte mantık kullanma 

yeteneği, sayısal ilişkiler kurma veya sayı ilişkilerinde bulunan aritmetik problemleri çözme 

yeteneği olarak tanımlanabilir. 

 

Analojik Tamamlama: Analojilerin kullanılarak eksik bırakılan unsurların tamamlanması 

anlamına gelir. Birinci terimin ikinci terimi tamamladığı gibi, verilen üçüncü terimle de aynı ilişkiye 

sahip dördüncü terimi bulma, bu terimle üçüncü terimi tamamlama becerisidir (Erbay, 2009). 

 

Nedensel Muhakeme: Bir şeyin oluşumundaki sebeplerin nedenini göstermekte sağduyu ve 

pratik fikirler uygulayabilme ve ilişkileri görme, düşünceleri kavrama ve konuyu kavramsallaştırma 

yeteneğidir.  

Benzerlikler: İki ya da daha fazla nesne veya düşünce arasındaki özdeşlik ve benzerlikleri 

fark edebilme ve bunlar arasındaki ortak unsuru belirleyebilme becerisi olarak tanımlanabilir. 

 

 



8 
 

BÖLÜM II 

 

1.AİLE ÇOCUK İLİŞKİSİ 

Ailenin çocuğun üzerindeki etkileri daha çocuk anne karnındayken başlar. Ailenin 

çocuğun doğumuna karşı çok isteksiz olması ya da annenin bebeğin gelişine duygusal anlamda 

tepkilerinin yoğunluğu, kızgınlığı, fiziksel ve ruhsal yorgunluğu, umutsuzluğu gibi bilinçli ya 

da bilinçsiz düzeyde anne adayını etkiler. Gebe annenin sürekli böylesine kızgınlık, öfke, düş 

kırıklığı, huzursuzluk duyguları ile yüklüyse, aşırı biçimde huzursuz, korkulu ise, bu 

heyecanlar anne kanı ve hormonlar yolu ile bebeğe geçer. Böylece annenin duyguları ve 

tepkileri bebeği daha anne karnındayken etkilemeye başlamış olur (Ekşi, 1990). 

Anne ile çocuk arasında biyolojik ve psikolojik olarak derin bir ilişki bulunmaktadır. İlk 

yıllarda çocuk için fizik ve sosyal çevreyi anne oluşturur (Üçüncü, 2001: 309). Annenin çocuk 

ile olan ilişkisinin en önemli evresi, doğumdan hemen önce başlayıp, doğumdan sonra da 

süregelen ilişkidir. Fiziksel temas anne-çocuk beraberliğinde büyük önem taşır. Özellikle 

gerçekleşememiş, gelecekte görülebilen bazı davranış bozukluklarının sebebi olarak 

gösterilmektedir. Yine bu dönemde, annenin yokluğundan kaynaklanan “duygusal yoksunluk” 

çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden gerilemesine ve gecikmesine neden 

olabilmektedir (Eminoğlu, 2007). Dolayısı ile anne-çocuk ilişkisi sağlam bir sevgi temeli 

üzerine kurulursa, annenin çocuk eğitimi konusundaki bilgi ve becerisi ile bu ilişki verimli bir 

eğitim sürecine dönüştürülebilir (Semiz, 1998: 306). 

Çocukluğun erken yıllarında kurulan ilişkiler psikolojik gelişim açısından büyük önem 

taşır. Araştırmacılar, bu dönemdeki olumlu ilişkisel unsurları ortaya çıkartmak amacı ile ana-

baba davranışlarını ve bunların çocuk gelişimini nasıl ve ne yönde etkilediğini uzun süredir 

incelemektedir (Kağıtçıbaşı, Sunar ve Bekman, 2001). Bununla birlikte, ebeveyn davranışlarını, 

ebeveynin çocuk yetiştirme hedeflerini dikkate almadan incelemek ‘ebeveyn 

sosyalleştirmesini’ kapsamlı bir şekilde anlamamıza imkan vermemektedir. (Yağmurlu,  Çıtlak, 

Dost, Leyendecker, 2009). 

Aile bireyleri arasındaki duygusal yakınlık, ebeveynlerin destekleyici tutumları, yerinde 

ve uygun kurallar koymaları çocuğun sağlıklı gelişimine ilişkin koruyucu etkenlerdir. Güvenli 

tutarlı, sevgiye dayalı ebeveyn-çocuk ilişkisinin koruyucu etkisi önemlidir. Ciddi anlaşmazlığın 

olduğu evliliklerde yalnızca anne ya da baba ile olumlu ve destekleyici bir ilişkinin bile 

çocuklar için güçlü bir koruyucu etkisi olduğu bulunmuştur. Ebeveyn davranışı ya da çocuğun 
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yakın çevresi, çocuğu daha geniş çevrenin ya da yaşam koşullarının olumsuz etkilerinden 

koruyabilir. Burada ebeveynlerin özellikleri, çocuğa yaklaşımları, bilinç düzeyleri ön plana 

çıkmaktadır (Kağıtçıbaşı , 1999 ; Sonuvar, 1999). Anne çocuk etkileşimi, çocuğun gelişiminde 

yaşamsal önem taşıyan, uzun süreli bir etkileşim biçimidir. Annenin, çocuğun kişilik 

özellikleri, akademik başarısı, davranışları ve empati becerisi üzerindeki etkileri bilinmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre aynı düşük sosyoekonomik ortamda, çocuğuna daha çok ilgi 

gösteren, daha bilinçli annelerin çocukları diğer çocuklara göre olumlu yönde gelişim 

göstermektedir. Olumlu bir anne çocuk etkileşimi ve çocuğa erken yaşta sağlanan uyarıcı ve 

destekleyici ortam, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktadır (Hortaçsu, 2003; Kağıtçıbaşı, 

1999) 

Literatürde, çocukta ortaya çıkan davranışsal sonuçlar ile ilişkisi sebebiyle ebeveynlerin 

bilişsel tutumlarını çalışmanın gereği üzerinde önemle durulmuştur (Grusec, Rudy ve Martini, 

1997; Harkness ve Super, 1996). Bu sebeple, geçtiğimiz dönemlerde, ebeveynlik üzerine olan 

araştırmalar sadece ana babalık tarzları üzerinde değil, aynı zamanda ebeveynin çocuk 

yetiştirme davranışlarını şekillendiren tutum (Dix, Ruble, Grusec ve Nixon, 1986; Goodnow, 

1988), değer hedefler (Harwood, 1992; Hastings ve Grusec, 1998; Kuczynski, 1984) üzerinde 

de odaklanmıştır. Bu bağlamda, sosyal ortamın (Vandell, 2000), özellikle de ebeveynin eğitim 

durumunun ve aile yapısının (Cowan, Powell ve Cowan, 1998), ebeveynlik ile ilişkili olduğu 

bilinmektedir. Buna dayanarak, ebeveynliğin çeşitli etkenlerle (örn. eğitim durumu) etkileşim 

içinde bulunduğu ve çocukta ortaya çıkan davranışsal sonuçları da şekillendirdiği söylenebilir. 

Ana-babalık davranışları, beklenti, değer ve hedefler gibi ebeveyn bilişleriyle 

bağlantılıdır (Abidin, 1992; Okagaki ve Bingham, 2005). Gelişimsel beklentiler, belirli 

becerilerin çocukta kazanılması istendiği yaş aralığını ifade eder ve çocuk yetiştirme 

davranışlarıyla bağlantılı olan önemli ebeveyn bilişlerindendir (Goodnow, Cashmore, Cotton 

ve Knight, 1984). Aynı becerilerin hangi yaşta gelişeceğine dair beklentiler, bireyler ve 

topluluklar (örn. kültürel gruplar) arasında farklılık gösterebilmektedir (Hess, Kashiwagi, 

Azuma, Price ve Dickson, 1980; Willemsen ve van de Vijver, 1997; Williams, Williams, Lopez 

ve Tayko, 2000). Bir davranış için erken gelişimsel beklenti belirtilmesi, söz konusu davranışın 

o topluluk için önemli olduğunu gösterir (Roer-Strier ve Rivlis, 1998). Bu sebeple, gelişimsel 

beklentilerin çeşitli sosyo-demografi k özelliklerle ilişkisini incelemek, o toplumun farklı 

kesimlerindeki ebeveyn bilişleri konusunda bilgilendirici olmaktadır (Goodnow ve ark. 1984). 

Ebeveynlik biliş ve tutumlarının yanı sıra ev ortamının özellikleri de çocuğun gelişimi 

için önemli bir belirleyicidir (Bradley ve Caldwell, 1984; Caughy, Randolphve O’Campo, 
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2002). Fiziksel koşulların iyiliği ve çocuğun büyümesi ve gelişmesi için gerekli uyaranların 

yeterliliği, ev ortamının belli başlı bazı özelliklerindendir. Araştırmalar, fiziksel çevrenin 

niteliği ile oyun araç-gereçlerinin uygun ve ulaşılabilir olmasının, çocuğun bilişsel gelişimini 

ve okul başarısını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir (Yeung, Linver ve Brooks-Gunn, 

2002). Ev ortamındaki bu nitelik zenginliği de, aynen ebeveynlik unsurları gibi (Williams, 

Soetjiningsih ve Williams, 2000), sosyo-demografi k özelliklerle ilişkilidir (Andrade ve ark., 

2005; Bradley ve Corwyn , 2002). 

Çocuk gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar, temel yaş gruplarına göre çocukların 

bilişsel gelişim düzeylerinin belirli aşamalarla ifade edilebilmesini sağlamaktadır. Ancak yaş 

gruplarına göre belirlenen aşamaların yanı sıra bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerin bilinmesi 

de önemlidir. Gözlenemeyen süreçleri içerdiğinden bilişsel gelişimin araştırılması farklı 

açılardan değerlendirmeler yapılmasını gerektirmektedir. Çünkü ilgi, ihtiyaç, motivasyonu 

içeren duygusal etkenler ve ailenin de içerisinde yer aldığı çevresel etkenler gibi psikolojik 

yönden açıklanabilen faktörlerle, beynin ilgili alanları ve bu alanların işlevsellikleriyle 

açıklanabilen nörolojik faktörler bilişsel gelişimi ve bilişsel performansı 

biçimlendirebilmektedir. Biliş, dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel 

faaliyetler (cognition) karşılığı kullanılan bir kelimedir. Çocukların çevrelerini, dünyayı tanıma, 

algılama, anlama ve öğrenme becerileri düşünme özellikleri ile ilişkili bir süreçtir (Aydın, 

2005, s:53). Bilişsel terimi bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, kavramları ve 

düşünmeyi, yani zihni içine alır. Bilişsel gelişimi araştırmak zordur, çünkü gözlenemeyen 

süreçleri içerir (Gander; Gardiner, 1998, s:153). Bilişsel gelişim, çocuğun dünyayı ve kendini 

anlaması ve kavramasını sağlayan zihinsel faaliyet ve süreçlerin gelişimi olarak 

tanımlanmaktadır(Kasuto, 2005, s:8). Çocuğun ilk sosyalleştiği yer olan ve toplumun temel taşı 

olarak nitelendirilen aile de bilişsel gelişimi ve bilişsel performansı etkileyen psikolojik 

nitelikli faktörler arasında literatürde yer almaktadır. 

Anne çocuk arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde özellikle okul öncesi dönemde oyunun 

yeri tartışılmayacak kadar önemlidir. Anne çocuk oyunu, fiziksel temas, karşılıklılık ve 

duygusal içeriği olmasından dolayı güçlüdür. Birlikte oynama, anne çocuk arası sağlıklı 

bağlanmayı güçlendirir, karşılıklı olarak gereksinimlerini karşılamayı sağlar; ebeveyn ve çocuk 

arasında sağlıklı ve güvenli bir ilişki kurmak ve geliştirmek için benzersiz bir etkileşimsel 

bağlam oluşmasına yardım eder. Anne çocuk oyunu, aynı zamanda çocuğun sosyal ilişkileri ve 

aile ilişkilerini keşfetmesine yardım eder, çocuk duygu ve ihtiyaçlarını ifade edebilir. Oyun 

sürecinde anneler hissettiklerini çocuklarına iletebilir, tüm dikkatini çocuğa verebilir ve 
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duygusal olarak hazırbulunuşluğunu çocukla paylaşabilirler. Ailenin gerek çocuğun eğitimine, 

gerekse duygusal ve sosyal gelişimine olan katkısı, farklı aile üyeleriyle çocuk arasındaki 

ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Bu ilişkiler, başta aile üyelerinin çocuklarına karşı takındıkları 

tavır ve davranış biçimleri olmak üzere, ailedeki tüm yaşam biçiminin etkisi altındadır (Örgün, 

2000, s:1). 

Yapılan araştırmalar çocukların zeka ve bilişsel gelişimlerinin sadece genetik 

faktörlerden kaynaklanmadığını ve değişmez olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bireyin 

doğumundan itibaren ilk etkileşimde bulunduğu kişiler olan anne ve babanın çocuklarına 

yönelik tutumları ve davranışları, ailenin özellikleri ve aile içi etkileşim çocuğun gelişimini 

etkileyebilmektedir. Bu durum çocukların gerek öğrenme yaşantılarını gerekse de sosyal ve 

duygusal gelişimlerini etkileyebilecek bilişsel performanslarının biçimlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Ana-babalar, eğitimciler ve çocuğun çevresindeki diğer kişiler, olaylar çocuğun 

bilişsel gelişimi üzerinde son derece etkilidirler. Biraz dikkat ve ilgiyle, çocuğun olaylara bakış 

açısı ve yorumu değiştirilebilir, zihinsel faaliyetleri ilerdeki yaşamını etkileyecek kadar 

geliştirilebilir. Yapılan araştırmalar özellikle ilk beş yaşta olmak üzere çocukların gelişimi 

üzerine anne ve babaların vakit ayırmasının çok önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle bu 

yıllarda çocukların merkezi sinir sistemi gelişimine çok olumlu katkıları olduğu belirtilmektedir 

(Kasuto, 2005, s:59). 

Sameroff’un etkileşimsel yaklaşımına göre; gelişim, çocukla ailesi ve tüm sosyal 

çevresi arasındaki ilişkinin dinamik bir örüntüsüdür. Ekolojik yaklaşım ve sistem yaklaşımına 

göre, aile çocuğu etkileyen aynı zamanda da ondan etkilenen bir bileşendir. Gordon, çocukların 

zihinsel ve kişilik gelişimleri ile ilgili aile etmenlerini, demografik özellikler, aile etkileşimi ile 

ilişkili bilişsel ve duygusal etmenler olarak belirtmiştir. Bilişsel etkenler,çocuğun bilişsel 

gelişiminde anne – babanın rolü ve evdeki bilişsel ortamı içerirken, duygusal etkenler, çocuğu 

yönlendirmede tutarlılık, çocukla iletişim, annenin kendilik rol algısı ve öz saygısı olarak 

tanımlamıştır (Gürşimşek vd, 2002, s:264). 

Araştırmalar çocuğun gelişim düzeyini incelemek için çocuğu ailede ve kurumda ele 

alma gereği duymaktadır. Çocuğun gelişiminin mümkün olan en yüksek düzeyde 

gerçekleşebilmesi için aile ve kurumun en uygun katkıyı sağlaması önemlidir. Eğer aile içinde 

ve kurumda çeşitli sebeplerden (ilgisiz anne -baba/öğretmen tutumları, yoksunluk, yoksulluk, 

zor yaşam koşulları, fiziksel eksiklikler, kültürel etkenler vb) dolayı gereken katkı 

sağlanamazsa çocuğun gelişiminde aksaklıklar görülebilir (Kasuto, 2005, s:54). 
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2.ÇOCUKTA İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİSİ 

2.1.Muhakeme Nedir? 

Bireyin bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmesi 

için bir takım beceri ve davranışlara sahip olması gerekmektedir. Bu becerilerden biri 

muhakemedir. Muhakeme, bilinen ya da varsayılan gerçeklerden anlam çıkarma mantıklı ve 

tutarlı düşünme yeteneği olarak tanımlanır (Mansi, 2003). Muhakeme, bilginin belirli bir anlam 

çıkarma ve sonuca ulaşma amacı ile kullanılmasıdır. Geçmiş deneyimler ve var olan bilgiler 

muhakeme süreci için son derece önemlidir. Muhakeme yeteneğinin kazandırılabilmesi için 

çocukların; insanlarla, nesnelerle ve olaylarla etkileşime girerek, yeni bilgiler elde etmesi, elde 

ettikleri bilgileri eski bilgileri ile kıyaslayarak yeni anlamlara ve yeni sonuçlara ulaşması, 

olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması, neyi, neden, nasıl yaptıklarını sorgulaması 

gerekmektedir (İnal, 2010; Kandır ve Orcan, 2010; Klauer, Willmes ve Phye, 2002). Bu 

nedenle bilgi çocuk için bir anlam ifade etmeli ve çocuk bu bilgiyi, soruna yeni bir anlam 

kazandırmak ya da yeni bir strateji geliştirmek için kullanmalıdır. Çocuklar yeni deneyimler 

elde ettikçe daha zengin bilgiler toplar ve sorun çözümü için yeni araçlar keşfeder. Bu onlara 

önlerindeki sorun için yeni stratejiler sağlayabilir. Böylece kavramları anlama ve çıkarımda 

bulunmada yeni yollar geliştirirler. Yani çocuğun bilgisi ne kadar geniş ise sonuç çıkarmada o 

kadar başarılı olur. Muhakeme ise bütün etmenleri dikkate alarak düşünüp mantıksal bir sonuca 

ulaşma sürecidir. Bu nedenle çocuklarda muhakeme becerilerinin desteklenebilmesi için bilgiye 

nasıl ulaşacaklarının öğretilmesi gerekmektedir (Criner, 1992; Thornton, 1998). 

Okula hazırbulunuşlukta önemli becerilerden bir diğeri okul öncesi eğitimde bilimsel 

düşünme becerilerinin kazandırılmasıdır. Bilimsel düşünme ile ilgili beceriler çocukların okula 

ve öğrenmeye hazır oluşluğunun yanı sıra yaşam boyu öğrenenler olarak yetişmelerinde de çok 

önemlidir. Bu amaçla okul öncesi dönemde çocukların sorgulama, gözlem yapma, test etme ve 

yorumlama becerilerini geliştirecek çalışmalara yer verilmesi gerekmektedir (akt. Sarıtaş, 

2010). 

Okul öncesi yıllarda önemli olan çocuğun bilgi öğrenmesi değil, araştırma, inceleme ve 

gözlem becerilerini geliştirerek, sağlam bilimsel temeller oluşturması ve bilimsel düşünmeyi 

öğrenebilmesidir (Arnas ve Aktaş, 2006). 
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2.2.Muhakeme Yaklaşımları 

Muhakemeyle ilgili çalışmalarda, araştırmacılar muhakeme yaklaşımlarını 

adlandırırlarken kimi zaman cebirsel, orantısal, geometrik, istatistiksel gibi konuyu temel 

almakta, kimi zaman da çözümsel (analitik), bütünsel (holistik) gibi bakış açısına ya da pratik, 

soyut gibi düşünme tarzına göre bir ayrım yapmaktadırlar. Literatürde pek çok muhakeme 

yaklaşımından bahsedilmektedir. Bunların en genel anlamda sınıflandırılması sonucu, 

tümdengelime ve tümevarıma dayalı muhakeme olmak üzere iki temel muhakeme yaklaşımı 

karşımıza çıkmaktadır (akt. Pilten, 2008). 

2.2.1.Tümdengelime Dayalı Muhakeme Yaklaşımı  

Tümdengelim; genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiş şeklindeki akıl 

yürütmedir. Örn: “Bütün balıklar denizde yaşar.”, “Kefal balıktır. O halde, kefal de denizde 

yaşar” çıkarımı, tümdengelim türü bir akıl yürütmedir. Kıyas, tümdengelimin en mükemmel 

şekli olarak kabul edilir. Bu nedenle, klasik mantık akıl yürütmede esas olarak almıştır 

(www.matematikcafe.net/k, 2011).  

Tümdengelime dayalı muhakeme mantık olarak kesin sonuçlara ulaşmak için bir veya 

daha fazla önermeden muhakeme geliştirme sürecidir (Pilten, 2008). Bir başka tanıma göre 

tümdengelim, genelden özele akıl yürütmedir. Örneğin; “Bütün öğretmenler çok çalışırlar ve 

düşük ücret alırlar” (genel) ve “Pat Benjamin bir öğretmendir” (özel) cümleleri verildikten 

sonra “Pat Benjamin çok çalışır ve düşük ücret alır” sonucuna varmak uygundur (akt. Gander 

ve Gardiner, 2001). National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) standartlarına göre, 

okul öncesinden ikinci sınıfa kadarki öğrenciler bile, kendi deneyimlerine dayanarak 

muhakeme yapabilmektedirler. Bunu yaparken de algılama, empirik kanıt ve daha önceki 

gerçeklere dayanan basit tümdengelimi kullanabilir ve kendi bakış açılarından mantıklı ve 

savunulabilir varsayımlar oluşturabilirler. Bu dönemde öğretmenler, onları genellemelerinin 

uygun olup olmadığını test etmeleri için örnekleri ve karşıt örnekleri kullanmaya teşvik 

etmelidir. Bunun yanında muhakemenin gelişimi, öğrencilerin dil gelişimine ve sadece cevabı 

vermekten ziyade muhakemelerini açıklama yeteneklerine de bağlıdır. Bu yüzden “hayır”, 

“ve”, “veya”, “hepsi”, “bazısı”, “eğer o zaman”, çünkü” kelimelerini de içeren temel mantık 

kelimelerini de kazanmalarına yardım edilmelidir (Arslan, 2007). 

2.2.2.Tümevarıma Dayalı Muhakeme Yaklaşımı  

Tümevarıma dayalı muhakeme ise olguları açıklayabilen genel bir sonuca ulaşmak için 

belirli olayları ve gözlemleri kullanarak muhakeme geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. 
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Tümevarıma dayalı muhakemede, mantıksal olarak kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. 

Bu tür muhakeme elde edilen sonuçların ne kadar yerinde ve olası olduğu ile ilgilidir (akt. 

Pilten, 2008).  

Diğer bit tanıma göre, düşüncenin özelden genele, parçadan bütüne doğru gelişen bir 

yöntemle oluşturulmasıdır. Bu yöntemde önce örnekler, yardımcı düşünceler ortaya konur, 

giderek konuyla ilgili temel yargı oluşturulur (www.weblopedi.com, 2011).  

Tümevarım, özelden genele akıl yürütmedir. Örneğin, ilkbaharda üç aylık sistemli bir 

gözlem, bahçe sümüklüböceklerinin kadife çiçeklerini ve hercai menekşeleri yediklerini 

gösterir. Dolayısıyla, o türün bütün sümüklüböceklerinin bu bitkileri yedikleri çıkarsanabilir 

(akt. Gander ve Gardiner, 2001).  

Polya (1988), doğru bir tümevarıma dayalı muhakeme sürecinin dört adımdan meydana 

geldiğini belirtmektedir: (a) Belirli durumlarla deneyimler, (b) Varsayımları düzenleme, (c) 

Varsayımların ispatı ve (d) Yeni durumlarda doğrulama (Pilten, 2008).  

Tümdengelime dayalı muhakeme ile Tümevarıma dayalı muhakeme arasında önemli bir 

fark vardır. Tümdengelime dayalı muhakeme diğer önermelerin doğru kabul edilmesi şartıyla 

kesin sonuçlar çıkarmamızı sağlar. Örneğin A’nın B’den ve B’in de C’den daha uzun olduğunu 

varsayarsak, A’nın C’den daha uzun olduğu sonucu kesinlikle doğrudur. Tersi düşünüldüğünde 

tümevarıma dayalı muhakeme özel bilgilerden genel yargılara ulaşmayı içerir fakat elde edilen 

sonuçların kesinlikle doğru olduğu söylenemez (Pilten, 2008). 

 

 

İşlem öncesi çocuklar ne tümdengelimi ne tümevarımı kullanırlar. Genele dokunmadan, 

bir özelden diğerine geçtikleri bir özelden özele akıl yürütme kullanırlar. Sarah her günkü sütlü 

mısır gevreğini yemediği için yaptığının kahvaltı olmadığını ileri sürebilir. Ya da Paul, 
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annesinin manda dediği yeni hayvanın bir köpekten daha büyük olduğunu, dört ayağı ve çift 

boynuzu bulunduğu için bir boğa olduğunu çıkarsayabilir (akt. Gander ve Gardiner, 2001). 

2.3.İşitsel Muhakeme Ve İşlem Becerileri 

İnsanların doğruya akıl yürüterek, sonuç çıkararak ulaşmalarını sağlayan becerilerdir 

(Umay, 2003).  Alan yazında sözel, sayısal, analojik, ilişkisel, nedensel ve matematiksel 

muhakeme gibi farklı alanlardaki muhakeme becerilerinden bahsedilmektedir (Kramarski, 

Mevarech ve Lieberman, 2001; Krawczyk, 2012; Perret, Bailleux ve Dauvier, 2011; Richland, 

Chan, Morrison ve Kit-Fong-Ku, 2010) . Bu muhakeme becerilerinden bir tanesi de işitsel 

muhakeme ve işlem becerileridir. 

Çocukların işitsel olarak duyduğu şeyleri nasıl algıladığı, algıladıklarını nasıl anladığı, 

var olan bilgi birikimlerinden yola çıkarak yeni bilgilere nasıl ulaştığına dair becerileri kapsar. 

Ayrıca bu beceriler, çocukların edindiği bilgiler hakkında nasıl yorum yapabildiği, onları 

sıralayabildiği, anlayabildiği, ilişkilendirebildiği, problem durumlarını nasıl değerlendirip 

çözebildiği, akıl yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara nasıl ulaştığı ile ilgili becerilerdir (akt. 

Erbay,2013).  

Tüm bu beceriler, çocukların düşünerek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, yeni anlamlar 

çıkararak, karşılaştıkları problemleri kolayca çözebilmelerine fırsat tanımaktadır. Çocukların 

yeni fikirler üreterek yaratıcı ve üretken bir kişilik geliştirmelerini desteklemektedir. İşitsel 

muhakeme ve işlem becerileri çocukların kendileri için gerekli olan bilgi ve deneyimlere sahip 

olabilmelerini sağlar. Aynı zamanda bu beceriler, çocukların edindikleri tüm bu bilgi ve 

donanımları kendi yaşamlarında nasıl uygulamaya geçirebileceklerine rehberlik eder (Erbay, 

2013). 

İşitsel muhakeme ve işlem becerileri sayesinde çocuklar, kendileri için gerekli olan bilgi 

ve deneyimlere sahip olabilir ve edindikleri tüm bu bilgi ve donanımları kendi yaşamlarında 

nasıl uygulamaya geçirebileceklerine dair fikir geliştirebilirler (Erbay, 2009). Yani İşitsel 

muhakeme ve işlem becerileri çocukların edindiği bilgileri nasıl ilişkilendirebildiği ile de ilgili 

olan becerilerdir (Tepeli, 2011). Ayrıca çocuğun yeni karşılaştığı durumu tüm boyutlarıyla 

incelemesi, problem durumlarını algılayıp çözebilmesi, tahminlerde ve varsayımlarda 

bulunabilmesi, yargılardan, gerçeklerden ya da önermelerden bir sonuç çıkarabilmesi ve 

ulaştığı sonucu açıklayabilmesi ancak muhakeme becerileri ile mümkün olmaktadır (İnal, 

2010).İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, okul öncesi dönem çocukları için genel bilgi, sözel 
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anlamsızlıklar, aritmetik muhakeme, analojik tamamlama, nedensel muhakeme, benzerlikler 

gibi alt becerilerinden oluşmaktadır (Gardner, 1993). Genel bilgi, çocuğun okuldaki eğitimden, 

kendi gözlemlerinden, araştırmalarından, deneyimlerinden ve evden elde ettiği olaylar bilgisidir 

(Gardner, 1993). Sözel anlamsızlıklar, sözlü olarak verilen bir cümlenin ya da bir açıklamanın 

anlamsızlıklarını bulma becerisidir (Erbay, 2009). Aritmetik muhakeme, matematiksel 

tahminleri oluşturma, matematiksel tartışmaları geliştirme ve değerlendirme, matematiksel 

bilgileri çeşitli şekilde sunma becerilerini içermektedir (Pilten, 2008). Analojik Tamamlama, 

analojilerin kullanılarak eksik bırakılan unsurların tamamlanması anlamına gelir. Birinci 

terimin ikinci terimi tamamladığı gibi, verilen üçüncü terimle de aynı ilişkiye sahip dördüncü 

terimi bulma, bu terimle üçüncü terimi tamamlama becerisidir (Gardner, 1993; Erbay, 2013). 

Nedensel muhakeme, bir şeyin varlığındaki sebeplerin nedenini göstermekte sağduyu ve pratik 

fikirler uygulayabilme ve ilişkileri görme, düşünceleri kavrama ve konuyu kavramsallaştırma 

yeteneğidir (Er, 2012). Benzerlikler, birbirine benzeyen iki veya daha fazla nesne veya düşünce 

arasındaki tek bir kavramı ya da ortak unsuru belirleyebilme yeteneğidir (Tepeli, 2012). 

Donaldson, çocukların küçük yaşlarda mantıksal yeteneklere sahip olduklarını 

belirtmiştir (Thornton, 1998). Piaget ise dört-yedi yaş döneminin çocukların mantıksal 

düşünmeye geçiş dönemi olduğunu ve sınıflama, eşleştirme, sıralama, karşılaştırma, örüntü 

oluşturma kavramlarının mantıksal düşünmeye geçiş için bir köprü görevi gördüğünü 

vurgulamıştır. Bu köprünün okul öncesi dönemde oluşturulmadığı takdirde ileriki dönemlerde 

sorunlar ortaya çıkacağını belirtmiştir (Altıparmak ve Öziş, 2005). Bireysel olarak çocukların 

bilgileri kendi özgül algılama, işleme ve anımsama yolları vardır. Bunlar çocukların 

performans kapasitelerinin ölçüldüğü yetenek farklılıkları değil, daha çok düşünme tarzı ve 

biçimi ile ilgili farklılıklardır (Gander ve Gardiner, 2010).  

Piaget, dört-yedi yaş döneminin çocukların mantıksal düşünmeye geçiş dönemi 

olduğunu belirtmiştir. Mantıksal düşünmeye geçiş, sınıflama, eşleştirme, sıralama, 

karşılaştırma, örüntü oluşturma kavramlarıyla sağlanmaktadır (Erbay, 2009). 

Bilgi çağında eğitim sisteminin temel amacı, çocuklara mevcut bilgileri aktarmaktan 

çok, bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme becerilerini kazandırmaktır. Bu ise ancak üst düzey 

zihinsel süreç becerileriyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple çocuklar, karşılaştıkları durumlar ve 

olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini anlamlandırıp çözümleyebilen, farklı problemlere 

kendine özgü çözümler getirebilen, hazır bilgilerle yetinmeyen, bilgiyi araştıran, sorgulayan, 

sınayan, çıkarımlar yapan, yani muhakeme becerileri gelişmiş kişiler olarak yetiştirilmelidir. 
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Özellikle okul öncesi dönemden itibaren desteklenmesi gereken muhakeme becerilerinden biri 

de işitsel muhakeme ve işlem becerileridir. 

İşitsel muhakeme ve işlem becerileri, çocukların işitsel olarak duyduğu şeyleri nasıl 

algıladığı, algıladıklarını nasıl anladığı, var olan bilgi birikimlerinden yola çıkarak yeni 

bilgilere nasıl ulaştığına dair becerileri kapsar. Ayrıca bu beceriler, edindiği bilgiler hakkında 

nasıl yorum yapabildiği, onları sıralayabildiği, anlayabildiği, ilişkilendirebildiği, problem 

durumlarını nasıl değerlendirip çözebildiği, akıl yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara nasıl 

ulaştığı ile ilgili becerilerdir (akt. Erbay, 2009). Çocukta işlem becerisiyle sayma becerisi 

birbiriyle paralel olarak gelişmektedir. Çocuğun toplama ve çıkarma işlemlerini 

gerçekleştirebilmesi için öncelikle 1’den 10’a kadar sayma yapması,1’den 10’a kadar sayıları 

tanıması ve sayılarla nesneleri eşleştirme yapabilmesi gerekmektedir. Çıkarma becerilerinde ise 

çocuğun tersine dönüştürülebilirlik becerisini kazanmış olması gerekmektedir (akt. İrkörücü, 

2006).  

Bu bölümde işitsel muhakeme ve işlem becerilerini genel bilgi, analojik tamamlama, 

benzerlikler, nedensel muhakeme, aritmetik muhakeme, sözel anlamsızlıklar alt başlıklarında 

ele alacağız.  

2.3.1.Genel Bilgi  

Bilgi, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad olarak 

tanımlanır. Bir başka ifade ile bilgi, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen 

gerçekler ya da malumatlardır (Türkçe Sözlük, 2012).  

Genel bilgiler, spesifik bilgilerin dışında ve onların öğrenilmesini destekleyen 

bilgilerdir. Örneğin, narenciye yetiştirilmesiyle ilgili sorunun çözümlenmesinde bireyin sözcük 

dağarcığının zenginliği, genel bilgi niteliğindedir. Üçgenin ve dikdörtgenin iç açıları ile ilgili 

problemin çözümünde kullanılan matematiksel bilgi de genel bilgi niteliğindedir. Öğrencinin 

bilgisayarda bir ödev yazması incelenirse, ödevin içeriği ile ilgili bilgi spesifik bilgi; bilgisayar 

yazım programının kullanılması ise, genel bilgi niteliği taşır. Genel bilgiler geniş bir dağılım 

gösterir, tek bir öğrenme görevine bağlı değildir. Örneğin bir ödevin yazımında kullanılan 

yazım programı, yalnız ödev yazımında değil, her türlü yazımda kullanılır. Genel bilgiler 

bireyin bir problemi çok boyutlu incelemesine, çözümde olasılıkları görmesine yardımcı olur. 

Söz dağarcığının zenginliği, tarih konusunda bilgi, matematik becerisi ve gramer kuralları 

genel bilgi örneklerindendir. 



18 
 

2.3.2.Analojik Tamamlama  

Gentner ve Holyoak’a (1997) göre analoji (benzetme), insanların sonuç çıkarmak ve 

yeni kavramları öğrenmek için kullandığı etkili bilişsel mekanizmalardan biridir. Analoji, 

geçmiş yaşantılar ile mevcut bilinmeyen durumlar arasındaki benzerliğin oluşturulmasıdır. 

Bilinenlere dayanılarak yeni durumun öğrenilmesi sürecinde; bilinen durum temel veya kaynak 

analog, bilinmeyen hedef analog hakkında sonuç çıkarmak için bir çeşit model sağlar (akt. 

Turgut, 2007). 

Analoji tekniği, benzetmelerin sıklıkla kullanıldığı, özellikle soyut kavramların 

öğrenilmesine yardımcı olan bir etkinliktir. Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir 

olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanmasıdır. ailinen durum kaynak, bilinmeyen durum ise 

hedeftir. Hedefe ulaşmak için var olan kaynaklardan çağrışımlar yapılır (Saygılı, 2008). 

Analojinin etkililiği; yeni öğrenilen bilgi ile analojik bilgi arasında benzerliğin kuvvetine göre 

değişmektedir. Yeni bilgi ile analojik bilgi arasında ne kadar çok benzerlik olursa analoji de o 

kadar etkili olmaktadır. Eğer analojik bilgi ile yeni bilgi arasında benzerlik fazla değilse, bu 

durumda analoji öğrenmeyi kolaylaştırmaz, aksine karışıklığa neden olabilir (akt. Turgut, 

2007). Analojiler kavramsal öğrenmede değerli bir öğretim aracıdır. Gerçek dünyayla olan 

benzerlikler ile soyut kavramlarının anlaşılmasını ve görselleşmesini sağlar (akt. Saygılı, 2008). 

Analojik tamamlama; analojilerin kullanılarak eksik bırakılan unsurların tamamlanması 

anlamına gelir. Birinci terimin ikinci terimi tamamladığı gibi, verilen üçüncü terimle de aynı 

ilişkiye sahip dördüncü terimi bulma, bu terimle üçüncü terimi tamamlama becerisidir. “Elma 

bir meyvedir, peki ya kabak…………” cümlesinde elma birinci terim, meyve ikinci terim, 

kabak üçüncü terimdir. Analojik tamamlamada çocuktan istenen elma ve meyve arasındaki 

benzer ilişkiyi, kabak ve bulacağı dördüncü terim arasında da kurarak cümleyi tamamlamasıdır 

(Erbay, 2009).  

 

2.3.3.Benzerlikler  

İki ya da daha fazla nesne veya düşünce arasındaki özdeşlik ve benzerlikleri fark 

edebilme ve bunlar arasındaki ortak unsuru belirleyebilme becerisi olarak tanımlanabilir (akt. 

Erbay, 2009). Altı yaşındakiler vücutların nasıl çalıştığını anlamadıkları için bir kategorinin 

tüm bireylerini bir arada tutan unsurları da anlayamazlar; bu, o kategorideki üyeliği açıklayan 

karakteristiklerin bir listesine sahip olmadıklarındandır. Bir grubun bireylerini tanımak için 
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sadece onların benzerliklerinden yararlanırlar: Bunlar, o kategorinin bireylerine benzemiyorlar. 

Bu çocuklar canlılık hakkındaki muhakemelerinde sadece benzerlik temeline dayanarak 

çıkarım yapabilirler: Bir şey, kategorinin tipik bir bireyine ne kadar çok benziyorsa, çocuk da 

onun, o kategorinin bir bireyi gibi davranacağından o kadar emindir. Dört ve yedi yaş arası 

çocuklar için en bildik canlı örneği insandır. Maymunlar ve köpekler insana çok benzerler. Bu 

yüzden bu yaştaki çocuklar onların canlı olduğuna ve canlı varlıkların yaptığı yemek yemek, 

nefes almak ve tuvaletlerini yapmak gibi şeyleri yapabileceklerine inanırlar. Fakat ağaçlar 

insana çok fazla benzemezler, bu sebeple de çocuklar onların canlı olmadıklarına ve canlı 

varlıklar gibi davranamayacaklarına inanırlar (Thornton, 1998). 

2.3.4.Nedensel Muhakeme  

Benzerlikler ve analoji bir durumu anlamlandırmada tek yol değildir; diğer bir yol 

nedenselliğe göre keşfetme ve anlamlandırmadır. İnsanlar bir durumu veya durumun 

gerçekleşme olasılığını, o durumun içindeki olaylar arasındaki neden-sonuç bağlantısının 

gücüne göre değerlendirirler (akt. Erbay, 2009). Bloom (1974) çocuğa gerekli iki bilgi 

kaynağının; gördüğü ve yaşadığı olaylar (deneyim) ile işittiği konuşmalar olduğunu öne sürer. 

1-2 yaş arası çocuklar olayları anlar; insanları nesnelerle, eylemleri sonuçları ile 

ilişkilendirmeyi öğrenir. Olayların nasıl olduğu, insanları bu olaylarla bağlantısı, ya da basit 

amaçlara nasıl ulaşacağı gibi çocuğa verilen her ilave bilgi çocuğun bilgi deposunun içeriğini 

hazırlamaya devam edecektir (akt. Maviş, 2007). 

2.3.5.Aritmetik Muhakeme  

Matematik, yaşamdan uzak, soyut ve simgesel bir bilgi kolu olarak görülen matematik, 

salt akıl işi, kuru ve teknik bir çalışma değil; oluşumunda teknik bilginin yanında, yaratıcı 

düşünce ve zekâya, duygusal yönelim ve kaynaşmaya ihtiyaç duyan ve insan kültürünün hemen 

her alanında etkililiği bilinen bir problem çözme yöntemi olarak tanımlanabilir (akt. Sözer, 

2006). Bu çerçevede matematik, insanın doğasında olan, düşünmeye başladığı ilk andan 

itibaren kullandığı ve sürekli geliştirdiği bir düşünce sistemi olarak tanımlanabilir (Sözer, 

2006). Muhakemenin en yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri, belki de birincisi 

matematiktir. Aritmetik muhakeme, matematiğin temelini oluşturur. Matematik sayıları, 

işlemleri, cebiri, geometriyi, orantıyı, alan hesaplamayı ve daha birçok konuyu öğretirken 

doğası gereği örüntüleri keşfetmeyi, akıl yürütmeyi, tahminlerde bulunmayı, gerekçeli 

düşünmeyi, sonuca ulaşmayı da öğretir (Umay, 2003). Aritmetik muhakeme, dünyayı 
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yorumlamada, kullanılabilir bilgiyi sentezlemede, sesli karar verme ve soru sormada kullanılır 

(akt. Arslan, 2007).  

Ulusal Eğitimsel Gelişimi Değerlendirme Birimi (National Assessment of Educational 

Progress -NAEP, 2002) matematiksel muhakeme becerilerini problem çözme becerisi 

içerisinde ele almaktadır. Muhakeme becerilerini şu şekilde sınıflandırmaktadır; Öğrenciler, 

problem çözme stratejilerini, probleme ait verileri ve istenilen ile ilişkili matematik bilgilerini 

kullanabilmeli; muhakeme yapabilmeli (örn. uzamsal, tümevarıma ve tümdengelime dayalı, 

istatistiksel, ve orantısal muhakeme); çözümün uygunluğu ve doğruluğu ile ilgili karar 

verebilmelidirler (Pilten, 2008).  

Matematiksel muhakeme bireysel bir etkinliktir ve pek çok şekilde yapılabilir. Herkesin 

kendine özgü düşünme stratejileri vardır. Birisi için kolay gelen düşünme biçimi bir başkası 

için karışık ve zor olabilir (Umay, 2003). Okul öncesi dönemde matematiksel muhakeme 

becerileri sayı, geometrik şekiller, ölçme, örüntüler, problem çözme, sonuç çıkarma, tahmin 

etme, ilişkileri anlama ve bağlantı kurma gibi becerileri kapsamaktadır (Erbay, 2009).  

Erken çocukluk döneminde, çocuklar doğal olarak toplama ve çıkarma işlemleriyle 

karşılaşmaktadır. Toplama kavramının oluşturulması, aynı gruptan olan nesnelerin bir araya 

getirilerek kaç tane olduğunun belirtilmesidir. Ayrıca bu işlem esnasında toplam sonuç ve 

eşittir gibi terimlerin uygulanmasında ve gösterimlerini de içermektedir. Tüm bu 

ilişkilendirmeler yapılmadan önce çocuğun miktar ve miktarların bir araya getirilmesi 

kavramlarını anlaması gerekmektedir. Çıkarma işleminin anlatılmasında bir objenin bir grup 

içerisinden alınması geriye ne kadar kaldığının bulunması ve grup içerisindeki farklılıkların 

karşılaştırılması anlatılır. Toplama işleminde olduğu gibi çocuk miktar kavramını kazanmış 

olmalıdır ( akt. İrkörücü, 2006).  

 

 

2.3.6.Sözel Anlamsızlıklar:  

Sözlü olarak verilen bir cümlenin ya da bir açıklamanın anlamsızlıklarını bulma 

becerisidir. Sözel anlamsızlıklarda çocuklardan açıklamanın neden anlamsız ya da saçma 

olduğunu da kavraması ve anlatması beklenir ( akt. Erbay, 2009). Okul öncesi dönemde 

çocukların sözel anlamsızlıkları fark edebilmeleri için muhakemeyle ilgili genel bilgi, anlama, 

neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama gibi bazı temel becerilere sahip olması gerekir. Çocuğa 

“Uçağın motorları durduktan sonra uçak uçmaya devam etti.” cümlesinin neden anlamsız 

olduğu sorulur. Çocuğun bu soru hakkında fikir yürütüp doğru cevabı verebilmesi için uçak, 
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motor gibi genel düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Aynı zamanda uçakları 

çalıştıran unsurun motorlar olduğunu yani uçak ve motor arasındaki ilişkiyi doğru olarak 

anlamalıdır. Ardından çocuktan uçağın motoru durduğunda ne olacağını bilmesi, yani olay 

sıralaması yapması beklenir. En son olarak da tüm bu durumları bir neden sonuç çerçevesi 

içinde değerlendirebilmelidir (Erbay, 2009). 

2.4.Akıl Yürütme 

Düşünen bir varlık olarak insan, duygu ve düşüncelerini dil vasıtasıyla aktarır. 

Düşüncenin aktarılırken doğru ifade edilmesinde dilin kuralları kadar düşünmenin kuralları da 

önem arz eder. Dilin kuralları kültüre ve coğrafyaya göre değişiklik arz edecektir. Ne var ki 

kültür ve dil çevrelerinin bu farklılıklarının üstünde onları birleştiren bazı düşünce kuralları da 

vardır. Bu kurallar her kültür çevresinde, her çağda geçerlidir. Bu kurallar insanın mantıklı, 

yani doğru düşünmesini sağlayan kurallardır. Bilindiği üzere mantık, doğru düşünmenin ilke ve 

kuralarını irdeler ve sorgular. Bu kurallar doğru düşünmenin temel prensipleridir. Mantıkta 

doğru düşünmenin ilke ve kuralları akıl yürütme yoluyla ortaya konur. Akıl yürütme daima 

hüküm vermekle birlikte olur. Hüküm vermek iki kavram arasında bağ kurmaktır. Akıl yürütme 

ise bilinen hükümlere dayanarak bilinmeyen hükümler elde etmektir. Zihin akıl yürütürken, 

akıl veya mantık ilkeleri adı verilen ilkelere dayanır. Bir düşünme türü olarak akıl yürütme, 

zihinsel bir olgudur. Gökyüzündeki kara bulutları görerek yağmur yağacağı sonucunu çıkarırız. 

Burada bir akıl yürütme yaparız. Ama bu düşüncemizi dil ile ifade etmezsek mantıksal açıdan 

inceleyemeyiz. Böylece düşüncemiz dil ile ifade edilerek argüman biçimi kazanır (Yıldırım, 

1997,  s.2). 

Türkçede akıl yürütme için, çıkarsama, usa vurma, muhakeme, istintâc gibi kelimeler 

kullanılır( Vural, 2003, s. 21).Ayrıca akıl yürütme, hükümler arasında bağ kurarak, zihnin 

bilinenlerden bilinmeyenleri elde etmesidir( Öner,1991, s.3;  Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, 

2005, s.135; Yaren, 2003, s. 9). 

Mantıkta akıl yürütme (çıkarım) iki şekilde ele alınır: 

2.4.1.Doğrudan Akıl Yürütme  

Sadece bir önerme ya da hükümden doğrudan yine tek bir hüküm çıkarımı yapılıyorsa 

buna “doğrudan akıl yürütme” denir 

2.4.2. Dolaylı Akıl Yürütme 

Şayet birden fazla hükümden hareketle yeni bir hüküm elde edilmişse buna da “dolaysız 

akıl yürütme” denir. 
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Mantıkta kabul gören ve ele alınıp işlenen akıl yürütme şekli, dolaylı (vasıtalı) olanıdır. 

Yani mantık, tümdengelim, tümevarım ve analoji ile ilgilenir. Tümdengelim “Bütün için doğru 

olan, parçaları içinde doğrudur” ilkesine dayanır. Bu ilke, özdeşlik ilkesini temel alır. 

Tümdengelimde öncüller sonuç için yeterli ve onu zorunlu kılıcıdır (Emiroğlu, s.136). 

Tümdengelim akıl yürütmeler, genelden genele ya da genelden özele giden bir düşünme 

etkinliği olduğundan, genelin doğru olması halinde özelin de doğru olduğu sonucu zorunlu 

olarak çıkmaktadır. Öncüllerin doğruluğu, sonucun doğruluğunu zorunlu ve kesin yapmaktadır  

Tümevarım, zihnin özelden genele, tikelden tümele, misalden kaideye veya olaydan 

kanuna doğru hareket etmesidir. Bir bütünün parçaları hakkında hüküm vermek-tir(Felsefi 

Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, 1996, s. 407). Tümevarım bir akıl yürütmede zihin, 

tümdengelimin tersi yönünde hareket eder. Kaplamı dar olandan geniş olana geçer. Analoji, 

zihnin olay ve nesnelerden hareketle benzer olay ve nesnelere doğru genellemeyegitmesine 

analoji denir( Topçu, Mantık, 2001,  s.83). 

2.5.Çocukta  Akıl Yürütme Ve Problem Çözme 

Akıl yürütme, daha önceden öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm 

bulabilmek için birleştirme ve düzenleme süreci olarak nitelendirilir. Düşünme sem-boller 

aracılığıyla gerçekleşir. Semboller de olay ve nesne gibi dış uyarıcıları temsil eden işaretlerdir. 

Problem çözme, iç ya da dış istekler ve çağrılara uyum sağlamak amacıyla davranışsal 

tepkilerde bulunma gibi bilişsel ve duygusal işlemleri bir hedefe yöneltmektir. Problem çözme 

bir amaca ulaşırken karşılaşılan güçlükleri yenme süreci, olarak değerlendirilir. Bilgiyi 

kullanarak buna orijinallik yaratıcılık ya da hayal gücü eklenerek çözme süreci tamamlanabilir. 

Problem çözme bir zaman, çaba, enerji ve alıştırma işi olarak görülür. Bireyin problem çözmesi 

amaç, ,ihtiyaç, değer, inanç, beceri, alışkanlık ve tutumlarıyla ilgilidir. Ayrıca bireyin problem 

çözmeye yönelmesi, cesareti, isteği ve kendine güven duygusuyla orantılıdır. Problem çözme 

sürecinde en önemli değişken olarak bireyin geçmişini inceleme eğiliminde görülürlerken, en 

önemli unsurun bireyin karşı karşıya kaldığı durumu algılama biçimi olduğunu savunmuşlardır. 

Uzmanlar problem çözmede sorunu değerlendirme, kavrama ve çözüme ulaşma eğilimi 

görülür. Sorunu kavrayarak çözme, deneme ve yanılma yoluyla çözmeden daha önemli ve 

etkilidir. Sorunu kavrama, öğeler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını gerektirir. Örneğin, çocuğun 

uzanarak yetişemediği bir oyuncağa, bir sopa kullanarak yetişebilmesi, ya da yüksekteki oyun-

cağına ulaşmak için sandalyenin üzerine çıkmasıdır. Yönlendirilmiş düşünce, sem-bollerin 

çocuğun davranışını etki altına almasıyla başlar. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında çocuğun 
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düşünme süreçleri, bazı kısıtlamaların etkisi altındadır. İlk iki yılda çocuk, nesneleri duyuları 

aracılığıyla tanımaya çalışır. Nesne devamlılığı ve nesne değişmezliği kavramının geliştiği 

görülür. İki yaşın sonuna doğru çocuk bazı olayların sırasıyla olmasını bekler. Örneğin, 

paltosunu giydiğinde çocuğun dışarıya çıkacağını bilmesi, bu dönemde düşünme ve akıl 

yürütme gelişiminin başlangıcı olarak kabul edilir. İki-iki buçuk yaşındaki çocuk denemelerini 

geliştirir. Bir problemle karşılaştığı zaman bilgilerine dayanarak çözüm yollarını bulmaya 

çalışır. 2-4 yaşlarında çocuğun, daha çok özelden, özele dayanan akıl yürütme yöntemini 

kullandığı görülür. 3-4 yaşındaki çocuk herhangi bir şekilde birbirine benzeyen iki objeden 

birini diğerine neden gösterir. Örneğin; “ Nehir denize gitmek için oluyor.” diyebilir; fakat çok 

açıklama yapamaz. 4. yaşın sonlarına doğru çocuk bulduğu nedenleri hayalleriyle karıştırmaya 

başlar. Bu özellik 5-6 yaşlarında da devam eder. 7-8 yaşlarında çocuğun hayalle gerçeği 

birbirinden ayırmaya başladığı görülür. Örneğin, bir çocuk sopayı at yapma yerine, gerçek at 

ister. Çocuk, birçok kavramı oluşturduğu halde, nesneler somut algılarına dayalıdır. 9-10 

yaşlarında çocuk, önceki yıllara oranla sebep bulma ve sonucu belgelemede daha az hata yapar. 

Soyut düşünme oluşmaya başlar. 10-12 yaşlarında çocuğun mantığı, yetişkin mantığı gibidir. 

2.5.1.Problem  Çözme Sürecindeki Aşamalar 

2.5.1.1.Problemi Tanılama 

Kişinin problem hakkında bilgi sahibi olması, problem çözmeyi kolaylaştırır. Bu aşama, 

problemi tanımlamayı ve biçim vermeyi kolaylaştırır. Problemle karşı karşıya gelen bir kişinin 

ilk yapacağı şey neyin problem olduğunu ortaya koymasıdır. Problemin tanılanma aşaması, 

problemin kişinin kendisi için öneminin farkında olmasına yardımcı olur.Problemleri açıklama, 

problem tanındıktan sonra zaman kazanmak ve eylemin etkili-liğini arttırmak için güçlüğün 

açıklanması, problemin niteliğinin belirtilmesi ve alanının bilinmesi gerekir. 

2.5.1.2.Verileri toplama 

Problemleri doğru bir şekilde çözebilmek için bulunması mümkün verileri, bilgileri ve 

materyalleri sağlayacak bütün yolların araştırılması gerekir. Prob-lemlerin çözülmesine yardım 

edecek bilgileri toplama çalışmaları ilerledikçe, bireyin problemle ilgilisorunları kavramasını 

sağlayacak böylece yeni görüşler ortaya çıkacaktır. 
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2.5.1.3.Verileri Seçme Ve Düzenleme 

Günlük yaşamdaki gerçek problemler açık ve düzenlenmiş değildir. Problemlerin 

çözümü için gerekli ve gerekli olmayan bilgiler bir arada bulunur. Problemi anlamada önemli 

etmenlerden biri gerekli bilgileri elde etmek, diğeriysegereksizleri elemektir. Verileri 

düzenlemek için fikirler arasında ilişki kurmak gerekir. Fikirler arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

dikkatle gözden geçirilmesi ve eleştirici bir tarzda değerlendirilmesi, yeni anlayışların 

geliştirilmesine yol açabilir. Yeni birleşmelere imkân verebilir. Problemin unsurlarını yeniden 

bir düzene kavuşturabilir. Değişik bir görüşün doğmasına neden olur.Muhtemel çözüm 

yollarını belirleme, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasından sonra çözüm yolları tespit 

edilmelidir. Akla uygun bütün çözümler bulunmalıdır. Bütün çözüm yollarını bulmak en iyi 

olanı seçme imkânı verir.Bireyin nasıl yapabileceğini tespit ettiği bir hedefi istemesi, hızlı 

ilerlemesini sağlayacaktır. 

2.5.1.4.Çözüm Şekillerini Değerlendirme 

Değerlendirme yapabilmek için seçeneğin problemi seçmede avantajları ve 

dezavantajları karşılaştırılır. Her bir çözüm şeklinin üzerinde düşünülmesi, sonucunun ve 

etkisinin ne olacağının önceden kestirilmesini sağlar.Çözüm şeklini değerlendirmek ve 

içlerinden en uygun olanı seçmek, eleştirici düşünme, nesnel düşünme, hüküm verme gibi 

yeteneklere sahip olmayı gerektirir. Problem çözme sürecinin en önemli aşamasını 

oluşturmaktadır. Araştırmalar, en uygun olan çözümü seçme yani karar verme durumunu 

etkileyen iki unsurun olduğunu gösterir. Bunlar: 

* Fayda değeridir ki, bunlar objektif ya da sübjektif olabilir. 

* Olası sonuçlardır ki, bunlar objektif ya da sübjektif olabilir. 

2.5.1.5.Çözüm Şeklinin Uygulamaya Konması 

Problem çözen kimseler kendilerini, buldukları çözüm şekillerinin sonuçlarını 

hissederek, gözlemde bulunarak bir şeyler yaparak deneyebilmelidirler.Çözüm şeklini 

değerlendirme, problemlerin çözüm şeklinin uygulamaya konmasın-dan sonra 

değerlendirilmesi gerekir. Çözümün değerlendirilmesi, uygulanan çözümün gerçekten yeterli 

olup olmadığını sağlar. Örneğin; spor ayakkabısını giymekte zorlanan bir çocuk, sorunun sıkıca 

bağlanmış bağlardan olduğunu fark ettiğinde sorunu tanım-lamış olur. Çözümü veya çözümleri 

fark edebilme becerisi geliştirir. İki çözüm uygula-nabilir. Ayakkabısının bağcıklarını kendisi 
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çözebildiği gibi bunu onun için yapacak birini de bulabilir. Ayrıca neden-sonuç ilişkisi örneğin, 

“Kaleminizi masadan iterseniz düşer.”, “Kaleminizi duvara sürerseniz leke olur.”gibi 

problemin altında yatan nedeni anlatır. Bir günde karşımıza çıkan sorunlar hakkında kırıldığını 

görene kadar, yumurtaların neden dikkatli taşınması gerektiğini bilmez. Kazaların nasıl 

oldukları, sonuçları, daha sonra olabilecek kazaların nasıl önlenebileceğini yaşayarak 

öğrenirler. Kazalar hakkında konuşmak, öğrenme sürecinde etkili olur. Problemlerin 

çözümünde çocuklara rehberlik yaparak; 

* Yaşamını sağlıklı devam ettirebilen, 

*Başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurup sürdürebilen, 

* Problemlerine çözüm üretebilen, 

* Kendi kendine yetebilen, 

* Eleştirel düşünme ve yaşam yönetimi becerileri kazanmış bireyler yetiştirmek 

mümkündür. 

3. ANNELERİN AÇIKLAYICI AKIL YÜRÜTME DAVRANIŞLARI 

Bilgi çağında eğitim sisteminin temel amacı, çocuklara mevcut bilgileri aktarmaktan 

çok, bilgiye ulaşma, bilgiyi elde etme becerilerini kazandırmaktır. Bu ise ancak üst düzey 

zihinsel süreç becerileriyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple çocuklar, karşılaştıkları durumlar ve 

olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini anlamlandırıp çözümleyebilen, farklı problemlere 

kendine özgü çözümler getirebilen, hazır bilgilerle yetinmeyen, bilgiyi araştıran, sorgulayan, 

sınayan, çıkarımlar yapan, yani muhakeme becerileri gelişmiş kişiler olarak yetiştirilmelidir. 

Özellikle okul öncesi dönemden itibaren desteklenmesi gereken muhakeme becerilerinden biri 

de işitsel muhakeme ve işlem becerileridir. Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini 

etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörlerden biride annelerin açıklayıcı akıl yürütme 

davranışlarıdır. 

Düşünme fonksiyonel, etkin ve belli hedefi olan bir eylem olarak tanımlanabilmektedir 

(Yeşildere ve Türnüklü, 2007). Aynı zamanda düşünme, mevcut bilgilerden başka bir bilgiye 

ulaşma ve sahip olunan bilgilerin ötesine gitme şeklinde de tanımlanabilmektedir (Aral, 2011). 

Karşılaşılan her problem, çözümü için yeni bir düşüncenin oluşumunu gerektirmektedir. 

Düşünme süreci, dış dünyadaki nesne ve olayları semboller haline çevirme olarak 

tanımlanabilmektedir. Beyin, semboller üzerinde anlam çıkarma, hipotez kurma, hesaplama ve 
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daha sonraki sembolleri üretme gibi bir çok işlem gerçekleştirmektedir.Daha sonra bu 

sembolleri tekrar dış dünyadaki nesne ve olaylara çevirerek var olan “gerçek” durumla başarılı 

bir şekilde başa çıkabilmektedir (Çubukçu, 2004). Bireyleri, bazı dış olaylar, iç olaylar ya da 

hiçbir uyarılma olmadan düşünmeye iten durumlar mevcuttur. Bu düşünme olaylarının tümü 

akıl yürütmeye dayanmaz. Akıl yürütmede daha önce öğrenilmiş bilgiler, yeni karşılaşılan 

soruna çözüm bulmak için birleştirilerek düzenlenmektedir (Aral, 2011).        

Bilindiği üzere mantık, doğru düşünmenin ilke ve kuralarını irdeler ve sorgular. Bu 

kurallar doğru düşünmenin temel prensipleridir. Mantıkta doğru düşünmenin ilke ve kuralları 

akıl yürütme yoluyla ortaya konur. Akıl yürütme daima hüküm vermekle birlikte olur. Hüküm 

vermek iki kavram arasında bağ kurmaktır. Akıl yürütme ise bilinen hükümlere dayanarak 

bilinmeyen hükümler elde etmektir. Zihin akıl yürütürken, akıl veya mantık ilkeleri adı verilen 

ilkelere dayanır. Bir düşünme türü olarak akıl yürütme, zihinsel bir olgudur. Gökyüzündeki 

kara bulutları görerek yağmur yağacağı sonucunu çıkarır (Yıldırım, 1997). 

Donaldson, çocukların küçük yaşlarda mantıksal yeteneklere sahip olduklarını 

belirtmiştir (Thornton,1998). Piaget ise dört-yedi yaş döneminin çocukların mantıksal 

düşünmeye geçiş dönemi olduğunu ve sınıflama, eşleştirme, sıralama, karşılaştırma, örüntü 

oluşturma kavramlarının mantıksal düşünmeye geçiş için bir köprü görevi gördüğünü 

vurgulamıştır. Bu köprünün okul öncesi dönemde oluşturulmadığı takdirde ileriki dönemlerde 

sorunlar ortaya çıkacağını belirtmiştir (Altıparmak ve Öziş, 2005). Bireysel olarak çocukların 

bilgileri kendi özgül algılama, işleme ve anımsama yolları vardır. Bunlar çocukların 

performans kapasitelerinin ölçüldüğü yetenek farklılıkları değil, daha çok düşünme tarzı ve 

biçimi ile ilgili farklılıklardır (Gander ve Gardiner, 2010). Çocuktaki düşünme tarzı ve biçimi 

ile ilgili farklılkların bir sebebide annenin çocuğuna yaptığı açıklayıcı akıl yürütme 

davranışlarıdır. Anneler çocukların hızlı ve doğru problem çözebilmeleri için günlük yaşamda 

sıklıkla karşılaşılan problemlere ilişkin çözüm modelleri oluşturulmalıdır. Çocukta merak 

uyandıracak problemler seçilerek problem çözme sırasında onlara rehberlik edilerek başarılı 

olmaları sağlanmalıdır. Çocukların problemin amacını ve amaca ulaştıran araçları seçip, 

aralarındaki ilişkiyi kurmaları sağlanmalıdır (Aral, 2011). 

Annenin açıklayıcı akıl yürütme davranışlarının etkilediği gelişim alanlarından biride 

sosyal gelişimdir. Doğum ile baş lay ıp bireyin tüm yaş am  boyunca devam eden toplumsallaşma 

sürecinde öِzellikle ilk çocukluk dönemindeki etkiler ve etkile şimler ِönemli görülmektedir. 

Çocuğun çevresindeki tüm kiş ilerle, anne-baba, karde ş, arkadaş , öِğretmen ve akrabaları la olan 
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ili şkileri, toplumsalla şma sürecine katk da bulunur. Aç ıklay ıc ı akı l yürütmede, anne-baba 

çocuğuna olumsuz davranışı   nı n ba şkalar ı için doğurduğu sonuçlar ı anlatarak istenmeyen bu 

davranışı    değiş tirmeyi amaçlar.  Bir davranışı   n ba şkalar ı için doğurduğu sonuçlar ı anlatan ve 

davranışı   n neden yapı lmas ı ve yap ılmamas ı gerektiğini çocuğa aç ıklayan açıklayıcı akıl 

yürütme çocuk yeti ştirme davran   ışı sosyal geli şime katkı da bulunan en ِönemli ebeveyn 

davran  ışlar ın ın başı  nda aç ıklay ıc ı akı l yürütme gelmektedir (Eisenberg ve ark., 2006). 

Burada hedeflenen sadece istenmeyen davran   ışın o an için b ırak ılmas ı değil o 

davranışı   n neden yap ılmaması  gerektiğinin çocuk tarafı ndan anlaşı  lması  ve benimsenmesidir. 

Bu yِöntemde, çocuğun baş kalar ını n bak  ış aç ısı nı  anlaması nı  sağlamaya yönelik (“Sen Ali’nin 

oyununu bozduğunda sence o ne hissetti?”) veya davranışı   nı n sonuçlar ına yِönelik (“Bu 

davran   n beni çok hayal k ırı klığına uğrattı .”) deği şik aç ıklamalar kullanmak mümkündür. Anne-

babaların genel olarak çocuklar ına s ıcak ve duyarl ı davrandı kları ailelerde bu aç ıklamalar 

çocuk tarafı ndan daha çok benimsenmekte ve dolay ıs ıyla daha da belirgin bir pozitif etki 

sağlamaktadı r. Bili sel geliş imin henüz ba şlar ında olduğًu için yap lan açı klamalar ı anlamayacağı 

dü şünülen 1-2 yaşındaki çocuklara bile davranışı   nı n sonuçlar n ın belirgin ve güçlü  şekilde 

sِöylenmesi, sadece yapmay ı b ırakmas ını  sِöylemekten çok daha etkilidir  .Çocukta istenilmeyen 

davran   ışın olumsuz sonuçlar ın ın değilde de istenilen davran   ışın olumlu sonuçlar ın ın ön plana 

ç ıkarı lmas ı da etkili bir başka yoldur. Örneğin, yard ım ederse kar  şıs ındaki ki şinin sevineceği 

söylenen çocuklar, yard ım etmezse kar  şısı ndakinin üzüleceği söylenen çocuklardan daha çok 

yard ım etmektedir (Grusec ve ark., 2002). 

 

3.1.Model Olma 

Ev ortam nda yardı mlaş ma, payla şma, i şbirliği ve olumlu davran  ışlara dair değerler gibi 

konular üzerine çok konu şulması  da çocuklar ın daha çok olumlu sosyal davranış   

göِstermeleriyle bağlantı lıdı r. Model alı nan ki şi, çocuk taraf ından etkili ve güçlü olarak 

algı lan ıyorsa veya sevilen biriyse davran  ışlar n ın taklit edilme olas ıl ığı daha yüksektir. Sonraki 

yı llarda akranlar ın etkisi artacak olmakla birlikte, okulsince dönemde anne-babalar en çok 

model al ınan ki şilerdir. Ebeveynler, kendi tutum ve davran  ışlar ı ile çocukları na olumlu ve 

olumsuz sosyal davran  ışlar için kaynak olu ştururlar.Örneğin babas ını  bir komş unun e şyalar ın ı 

ta  şımas ına yard ım ederken göِren çocuk, kendisi yaln ız ba şınayken de yard ım gerektiren 

durumu daha çabuk algı lay ıp uygun davran  şlar ı daha kolayl ıkla gösterebilir. Benzer biçimde, 

ba şkaları n ın ihtiyaçları n ı göِrmezden gelen veya gerekli yardı m davranış  ları n ı göstermekte 



28 
 

isteksiz davranan ebeveynlerin çocuklar ı da bu davranış  lar ı örnek al ırlar. Anti-sosyal 

davranış  lar da aynen yardı m etme davran   ışı gibi göِzlem ve modelleme yolu ile 

kazan ılabilir.Örneğin, anne veya babas ı vurma, itme, tekmeleme, hakaret etme veya yalan 

söyleme gibi davranış  ları göِsteren çocuk, bu davran  ışları  gِözlemleyerek sosyal davranış   

dağarcığına ekler. Anne-baba gibi sevilen, etkin ve önemli figürler taraf ından göِsterilen bu 

davran  ışlar, çocuk tarafı ndan yapılmas ı kabul göِren, onaylanan ve uygun davran  ışlar olarak 

alg ılan ır. Çocuk bu süreçte, kişiler aras ı sorun ya şand   ığında sald ırgan davranış   gِöstermeyi veya 

yalana baş vurmay ı bir çözِüm yolu olarak görmeyi öğrenir ve hâlihaz ırda repertuar ında olan bu 

davranış  lar ı “gerek” duyduğunda kullanı r. Kısaca, hem olumlu hem de olumsuz sosyal 

davran  ışlar sِöz konusu olduğunda ebeveynleri model alarak öğrenme etkili bir yoldur. 

3.2.Ödül Ve Ceza 

İstenilen davran   ışı art ırmak için, söz konusu davran   ışın hemen ard ından çocuğu 

ödüllendirmek de etkili bir yöntem olabilir. Sosyal ödüller özellikle kiş ilik öِzelliklerine yِönelik 

at ıflar (“Sen çok yard ımsever, çok iyi kalpli bir çocuksun.”) çocukta olumlu benlik alg s ın ı 

güçlendirmekte ve bِöylelikle uyumlu davranış  ları nı  art ır ıcı  etki yapmaktadır.İstenilen davranış 

yapıldığında hediye verme gibi maddesel  ödüller de olumlu sosyal davran  ışlar ı k ısa vadede 

arttı rabilmekle birlikte, çocuğun yaptığı  davran   ışı d  ışsal bir nedene bağlamas ına sebep 

olmaktadı r. Bu yönِtem, çocuğun ancak bir baş kas ı istediğinde ve iyi bir sonuç (hediye) 

alabileceği zaman gerçekleşecektedir. Anne- babaların, olumlu ve olumsuz davran  lar ın 

sonuçlar ına yِönelik aç ıklama yapmalar ı, konu şmalar ında duygu içeren ifadeler kullanmaları , 

kendilerinin ve ba şkalar ını n his ve dü şüncelerinden söz etmeleri uyumsuz davran  ışlar ı daha az 

göِstermesine yol açmaktad ır. Ara şt rmalar,  şiddete dayal ı fiziksel disiplin yöِntemlerinin (örِn. 

tokat atma, sarsma, dayak atma) çocuklardaki duygusal ve davranş  sal problemleri fazlala ştı r c ı 

etkiye sahip olduğunu gösِtermektedir (Gershoff, 2002; Graziano, Hamblen ve Plante, 1996; Mc 

Cord, 1996). Şiddete dayalı disiplin yِöntemleri çocuğun fiziksel sağlığında bozulman ın yan ı 

sı ra, öِzgüvendezedelenmeye, depresyon, kayg ı bozukluklar ı ve anti-sosyal davranış   

problemlerinde artış  a yol açmaktad ır. 

4. ANNENİN BİLİŞSEL UYARIM DAVRANIŞLARI 

Ebeveynler n çocuk gel  ş m ne etk s  çok boyutludur. Örneğ n, ebeveynl k uygulamaları  

ve çocuğun b lş  sel gel  ş m  aras ındak  l  şk y  nceleyen araşt rmalar ebeveyn ve çocuk 

aras ındak  l  şk n n n tel ğ n n b l  şsel gel ş m üzer nde öneml  etk ler  olduğunu gösِterm ş tir 
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(Tamis-LeMonda, Bornstein, Baumwell ve Damast, 1996; Estrada, William, Roberts ve 

Holloway, 1987; Landry ve Smith, 2001; NICHD,2005).  

İlgili, sı cak, çocuğa sözel uyar cı lar sağlayan ebeveynl k uygulamalar nı n, çocukta 

z h nsel becer ler n (örneğ n sözcük b lg s  ve matemat ksel kavram b lg s nde yetk nl k) 

gelş m n  destekled ğ  ortaya konmş tur (Estrada ve ark., 1987; Huttenlocher, Haight, Bryk, 

Seltzer ve Lyons, 1991).Ebeveyn n çocuğa verd ğ  özِel ger  b ld r m (Laosa, 1982; 1984; 

Slob n, 1972; Snow, 1991; 1993) ve ebeveyn-çocuk aras ndak  ak ıl yürütme çeren sِözel 

alış  ver  ş (ِörn, k tap okuma, masal anlatma, ya şanan olaylar ın konuş ulması ) (Snow, 1991, 1994; 

Wh tehurst ve ark., 1998) le çocuğun d l gel  ş m  aras ında olumlu yِönde b r l  şk  olduğu 

bulgulanm  ışt ı. 

Anneler n öğretme st ller n n de çocuğun b l  şsel gel  ş m  le l  şk l  olduğu ortaya 

konan araş t rma sonuçları ndan b r d r (Bornste n, 1985). Bu araş t rmaya göِre, anneler  daha 

d dakt k b r öğretme yöntem  (öِrn., çocuğun lg s n  f z ksel veya sِözlü olarak nesne ve 

olaylara çekme) kullanan çocuklar ın zeka puanlar nın d ğer çocuklara göِre daha yüksek olduğu 

bulunmuş tur Me ns ve ark. (2002) ak ıl yürütme yِöntem n  kullanan, olaylar ın neden ve 

sonuçlar n  rdeleyen anneler n çocuklar nda z h n kuramı  yeteneğ n n daha ler  olduğunu 

gِöterm  ştir. Ebeveynler n açıklama çermeyen cezalandı rma davranış  lar ı se, yeters z uyarıma 

neden olarak, çocuğun z h n kuram  gel  şimini olumsuz etkilemektedir (Ruffman, Perner ve 

Parkin, 1999). 

Dunn, Brown ve Beardsall’ n (1991) çalış  mas ında da, a le ç  konu şmalarda z h nsel 

durumlara (ِörn., istek, d lek) daha çok atıfta bulunan anneler n çocuklar n ın, baş kalar ın ın 

duygular ını  daha y  anladıkları  bulunmuş tur.Çocukta istenilmeyen davranışı   n olumsuz 

sonuçlar n ın değil de istenilen davranışı   n olumlu sonuçlar n ın ön  plana ç kar ılmas ı da etk l  b r 

ba şka yoldur.Örneğ n yard ım ederse kar  şıs ındak  k  şinin sev neceğ  sِöylenen çocuklar, yard m 

etmezse kar  şısı ndak n n üzüleceğ  sِöylenen çocuklardan daha çok yardı m etmektedir (Grusec 

ve ark., 2002). 

Ara şt rımalar ebeveyn-çocuk oyun l  k şs n n de çocuğun b l  şel gel  ş m nde rol 

oynad ığını gösِtermekted r (Mac Donald ve Parke, 1984; NICHD, 1999; Tam s-LeMonda, 

Shannon, Cabrera ve Lamb, 2004; Tam s-LeMonda, Bornste n ve Baumwell, 2001). Çocuklar  

ile oyun oynayan ebeveynler de, bu faal yet  çocuklar n ın b l  şsel ve d lsel gel  ş m  aç ıs ndan 

öneml d r. L teratür, çocuk yet  şt rme yönِtemler n n çocuğun sosyal gel  ş m  le l  şk l  

olduğunu gِöstermektedir (Mussen ve Eisenberg, 2001). Kontrol ve itaat beklemeye önem veren 
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yetkec  k ıs ıtlayıc ı ebeveyn davranış  lar ı, ceza le l  şk lend r lerek, çocukta kend ne yِönel k 

end ş e ve korkuya neden olmaktadı r. Bu çocuğun, d kkat n  kar  şıs ındakine verdiği s ık ınt ıya, 

zarara yönِeltmesine ve buna bağlı  olarak olumlu sosyal davranış göstermes ne engel 

olmaktad ır (Hoffman, 1975, 2001). Yetkili (açıklayıcı -otor tat f) ebeveynler n çocuk yet  şt rme 

davranışları  ise, duyarlılık ve aç ıklayı c ı akıl yürütme g b  çocuğun olumlu sosyal davranış   

gel ş imi için önemli etmenler çermekted r. Ebeveyn desteğ  ve sıcaklığı çocuğun kend n  

güvende h ssetmes n , kend yle lg l  end  şeler n n azalmas ını , dolay ısı yla d ğerler n n h-

t yaçlar na duyarl ı olmas ın  mümkün kılmaktad ır (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow ve K ng, 1979). 

Aç ıklama, çocuğun d ğerler n n h ssett ğ  s ıkı nt ıyı  ve zararı  fark etmes n  saًğlayarak, 

çselle t r lm  ş olumlu sosyal davranış   ç n öneml  gِörülen empat k dav-ran  ışlar  uyand ırmaktadı r 

(Hoffman ve Saltzstein,1967). Janssens ve Gerris (1992) ise, daha az güç kullan ım  çeren, 

duyarlı  ve ak ıl yürütmeye dayal ı çocuk yet  şt rmen n çocuğun empat  becer s n  artt ırdığını  

gِösterm  tir. Bulgular, empatinin ebeveyn davran  ışları le olumlu sosyal gel ş m l  şk s ne 

aracı lık ett ğ n , aç ıklamaya dayanan çocuk yet ş t rmen n, empat y  güçlend rme yoluyla 

olumlu sosyal gel ş m  hı zlandı rd ığını ortaya koymu ştur (Krevans ve G bbs, 1996). Ebeveyn 

davranışların ın olumlu sosyal gel  ş me etk s , çocuk ve ebeveyn aras ındak  l ş k n n genel 

yap ıs na göِre de farkl ıl ık göِstermekted r. Kochanska’n n (1997) bulgular ına göِre karşı  l ıklı , 

duyarl ı b r anne-çocuk l  şk  s stem n n yerle şm ş  olduğu a lelerdek  çocuklar, ebeveyn baskı s ı 

olmadan annen n sosyal ve ahlak  değerler n  çselle t rmekte ve daha uyumlu b r gel  ş m sürec  

geçirmektedir. Ancak Grusec ve Goodnow’un (1994) da belirttiği gibi ebeveyn disiplininin 

çocuk üzer ndek  etk s  ncelen rken, çocuğun özell kler n n (öِrn., m zaç, duygudurum) 

ebeveyn davranış  lar ına etkileri de d kkate alı nmal ıd ır. M zac ın, çocuğun çevres n  nası l 

algıladığı ve ona nası l tepk  verd ğ n  bel rlemes  yoluyla sosyal gel ş me etk  ett ğ  

dü şünülmektedir (Rothbart, Ahadi ve Hershey, 1994). 

Okulönces  dönem, nsan ya şam ında, eğ t m ve gel  ş m aç ıs ından en kr t k döِnem 

olarak b l nmekted r. Bu döِnemde çocuğun alacağı eğ t m, kazanacağı alış  kanlı klar onun 

geleceğ ne yöِn vermekte, k ş l k yap ıs ını ve davran  ışları n ı bel rlemekted r. Yapı lan 

ara şt ırmalarla çocukluk y ılları nda kazanı lan davran  ışlar ın büyük b r k ısmı nı n, yet  şk nl kte 

b rey n k  ş l k yapı s ın ı, tav ır, al  ışkanlı k, nanç ve değer yarg ılaır n ı b ç m-lend rd ğ  

gِözlemlenm ş tir (Şahin, 2000). Yavuzer (1993), nsan  b yo-kültürel ve sosyal b r varl ık olarak 

fade etm  şt r. Ona göِre, kültürel koş ullar ç nde sosyal l  şk ler, hem toplumun, hem kültürün 

hem de b rey n yap ısı nı  etk lemekted r. B rey n tüm yaş amı çevres ne uyum sağًlama çabası  

ç nde geçmekted r. Bu uyum çabası doğumdan ba şlayarak gel  ş m gِöstermektedir. 



31 
 

B rey n k  ş l ğ  bebekl kten t baren tüm ya şam boyu toplumsal kurumlardak  

yaş ant ılarla  şek llen r. Bu süreçte anne/baban n çocuk yet ş t rme tutumunun b rçok sosyal çevre 

etken nden daha öneml  olduğu dü şünülmektedir (Öksüz,, 2002).  

Gerek anne/babadan gerekse d  ış çevreden gelen öğret ler çocuğun d  ış dünyas ını  ve 

toplumsal gel ş m n  destekleyerek ya da engelleyerek b ç mlend r r. Buna kar  şılı k çocuk 

duygusal dünyas ında bu desteklere yanı t verir ya da bu engellere tepk  göِster r. Çocuğun 

çevres yle sağlıklı   let  ş m gel ş t reb lmes , duygusal durumuyla yak ından l  şk l d r. Yeter nce 

mutlu olamayan çocuk, çevres  le soğlıklı let ş  m kuramaz. Kend ne güvenmeyen çocuk, 

bulunduğu çevreden dış  ar ya ad ım atamaz. Bağımlı  kı lı nan, yüreklend r lmem ş  ve 

cezaland ır ılmış   çocuk, herhang  b r ortamda çek ngen ve ürkek davran ır. Kend n  umars ız, 

değers z, kapana kı s ılm ış  ve öfkel  h sseder. Arkadaş lar ıyla payla şı m yapamaz (Öz, 2004; 

Faber, Mazl sh, 2003). Saًğlıklı  anne/baba/çocuk l  şk ler , sağlıklı b reyler n dolay ısı  le sağlıklı  

toplumun olu maşs ında öneml  b r etmend r (Berber, 1990). Çocuk s ıcak, sevecen ve tutarlı bir 

aile ortamında huzur ve sevgiyi bulur. Kendi kendine yetmeyi, kend nden ho şnut olmayı , 

kend ne sayg ı duymayı öğren r. Çünkü “kabul görِmekte” ve “k ş l ğ ne saygı  duyulmakta” d ır. 

Özgüvenl  olmak, çocuğun çevres ne kar  şı da güven duyması n  sağlar (Oktay, 2002).  

A le ç ndek  etk le ş m çocuğu ya “ben değerl y m” ya da “ben değers z m” duygusuna 

gِötürür. Yaş   ve c ns yet  ne olursa olsun çocuğa “öneml  olduğunu h ssett rmek”, onun gerek 

k  ş l k gel ş m , gerekse d ğer nsanlarla l  şk ler  aç ıs ndan önemlidir. Bu ortam ın olu şturulmas ı 

ç n de ona “uygulama” olanağı vermek gerek r. D led ğ  g b  g y nen, d led ğ  res mler  yapan, 

yemeğ n  baskı s ız b r  şek lde y yen, hareketler ne katı  s ını rlar get r lmeyen, k  ş l ğ ne saygı 

gِöster ld ğ n  gِören ve kend n  özgürce anlatab len çocuk “ben değerl y m” d ye dü şünür. 

Çocuğun öneml  ve değerl  olduğunu dü şünmes  onu yen  atı l ımlara ve ba şarı lara göِtürür. 

Anne ve baba, çocuğun dünyayı  tan ımak ç n yapıtığı g r ş imleri ve bağımsızlığını desteklemes  

durumunda, çocuk kend  kend ne yetmen n keyf n  ya şar (Cüceloًlu, 2000, Yavuzer, 2000, 

Oktay, 2002 ). Sonuç olarak, çocuklar ın her alandaki gelişmelerine destek sağlayacak, 

şekillendirecek, yol gösterecek en önemli varlık  olan ailenin, ailede de annenin farkındalığını 

artırarak donanımlı hale gelmesi sağlanmalıdır. 
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5. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

İşitsel muhakeme ve işlem becerileri ile ilgili araştırmalar aşağıda verilmiştir: 

Bountrogianni (1983), araştırmasında Kanadalı ve Yunan asıllı Kanadalı çocukların 

parça-bütünle ilgili muhakeme becerilerini kullanmalarını incelemiştir. Araştırmacı, yaşları 5,8 

ve 11 arasında değişen, birinci dili İngilizce olmayan 45 Yunan asıllı Kanadalı çocukla ve 

yaşları 5,8 ve 11 arasında değişen, birinci dili İngilizce olan 45 Kanadalı çocukla çalışmıştır. 

Çalışmasında çocukların parça-bütünle ilgili muhakeme becerilerini manüpülatif bir set 

kullanarak değerlendirmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda; çocukların yaşları arttıkça 

muhakeme becerilerinin de arttığını, cinsiyete göre bu becerilerde bir değişme olmadığını, iki 

farklı kültüre ait çocukların becerilerinde anlamalı bir fark bulunmadığını ifade etmiştir. 

Klein (1984), yaptığı çalışmada dört altı yaş çocuklarının sayma ve şekilsel eşleştirme 

(uygunluk) ile ilgili becerilerini incelemiştir. Araştırmacı çocuklara hesaplama ve şekillerle 

ilgili bir dizi problem sunmuş ve bunları mantıksal çıkarımlarla ve daha önceki bilgileriyle 

ilişkilendirerek çözmelerini beklemiştir. Çocuklar problemleri çözerken her iki yolu da 

kullanmışlardır. Çocukların matematiksel muhakemelerinin onların farklı tiplerdeki 

matematiksel problemleri çözebilme becerileriyle ve bu problemleri anlamlandırabilmeleri ile 

ilgili olduğunu vurgulamıştır. 

Djamp (1984), yaşları 8–15 arasında değişen çocuklara atasözlerini nasıl anladıklarını 

değerlendiren, Düşünme Becerilerinin Linguistic Analizi testini uygulamıştır. Araştırmacı 

çocukların yaşları arttıkça atasözlerini daha doğru anlayıp yorumladıkları ve bu 

anlamlandırmanın cinsiyet değişkeninden etkilenmediği sonucunu ortaya koymuştur. 

Goswami ve Brown (1989), 3–6 yaş çocuklarının biçimsel benzerliklerle ilgili 

becerilerini değerlendirmek için yaptıkları araştırma sonucunda çocukların problem durumları 

arasındaki ilişkilerle ilgili detaylı bilgiye sahip olmasının onların benzerlikle ilgili çıkarım 

yapmalarını engelliğini belirtmişledir (Akt. Singer- Freeman, 2005). 

Ni (1998), yaptığı çalışmada çocukların sınıflama ile ilgili muhakeme becerilerini 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bunun için yaşları yedi ile sekiz arasında değişen 60 çocukla 

çalışmıştır. Çalışması sonucunda çocukların konu ile ilgili bilgi düzeyleri ve bilişsel gelişim 

düzeylerinin onların sınıflama ile ilgili muhakeme becerilerini olumlu olarak etkilediğini 

belirtmiştir. 
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Welch-Rose, (1999) çalışmasında 51 okul öncesi çocuğuna bir hikâye dinletmiş ve 

hikâyenin detayları ile ilgili çocuklara sorular yöneltmiştir. Soruların yarısı yanıltıcı içerikli 

olup, yarısında böyle bir özellik bulunmamaktadır. Çocuklara soruları araştırmacının biri 

bilgili, diğeri tecrübesiz olarak tanıttığı iki kişi sormuştur. Çocuklar cevaplarında bilgili olarak 

tanıdıkları kişinin sorduğu yanıltıcı sorulardan etkilenerek yanlış cevaplar vermişlerdir. Bir 

hafta sonra çocuklara hatırlama düzeylerini belirlemek için aynı sorular yöneltilmiştir. 

Çocuklar tekrar bilgili kişinin yanıltıcı sorularına yanlış cevap verme eğilimi göstermişlerdir 

fakat çocukların yanlış cevaplarında azalma olduğu gözlenmiştir. Çocukların geçen süre içinde 

yaptıkları kendi çıkarımları doğru cevapları bulmalarına rehberlik etmiştir. 

Omniewski (1999), çalışmasında içinde dramanında bulunduğu müzik, dans gibi sanat 

etkinlikleri ile ikinci sınıfa devam eden çocukların matematik başarılarını geliştirmeyi 

amaçlamış ve çalışması sonucunda bu eğitimin etkili olduğunu vurgulamıştır. 

Richards ve Sanderson (1999), birlikte yaptıkları çalışmada iki, üç ve dört yaş 

çocuklarının sonuç çıkarmaya (tümdengelime) dayalı muhakeme becerilerinde hayal gücünün 

etkisini araştırmışlardır. Toplam 84 çocuk hiç ipucunun olmadığı, sözel ipucunun olduğu, hayal 

gücünün kullanıldığı ve benzetmelerin yer aldığı dört gruba atanmışlardır. Çocuklara içinde 

birbiriyle uyuşmayan bilgilerin ve anlamsızlıkların bulunduğu altı problem durumu verilerek 

bunları çözmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda hayal gücünün kullanıldığı grupta yer alan 

iki-üç yaşındaki çocukların problemleri çözmede dört yaşındakilerle rekabet edecek derecede 

olduklarını belirtmişlerdir. Bunu da iki-üç yaş çocuklarının bile gerçek dışı olayları doğru 

anlamlandırabilme becerilerine sahip olmasıyla açıklamışlardır. 

Innes, Moss ve Smigel (2001), yaptıkları çalışmada yaratıcı drama süreçlerine katılan 

çocukların bu süreçten kazanımlarını ve dramanın onlar için neden önemli olduğunu anlamak 

için çocukların bu konulardaki düşüncelerini incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmaları 

sonucunda çocukların kritik düşünme, problem çözme, sorgulama, tartışma becerilerinin 

geliştiği, genel bilgi düzeylerinin arttığı ve bu bilgileri günlük yaşantılarına transfer 

edebildiklerini ifade ettiklerini belirtmişledir. 

Bilgin ve Geban (2001), çalışmalarında analoji kullanarak lise ikinci sınıf öğrencilerinin 

kimyasal denge konusunu daha iyi anlamalarını sağlamaya ve kavram yanılgılarını gidermeye 

çalışmışlardır. Bunun için deney grubundaki öğrencilere analoji öğretim sürecinde yaptırılmış, 

kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar deney grubunun 

kavram başarısının istatistiksel olarak kontrol grubuna göre daha anlamlı olduğunu ortaya 
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koymuştur. Ayrıca deney grubunda bulunan öğrencilerin kavram yanılgılarının kontrol 

grubunda bulunan öğrencilerden daha az olduğu bulunmuştur. 

Kramarski ve Zeichner (2001), “Matematiksel Muhakemenin Geliştirilmesinde 

Teknolojinin Kullanımı: Geri Bildirim Vermenin ve Kendini Ayarlamaya Dayalı Öğrenmenin 

Etkisi.” adlı çalışmalarında bilgisayar ortamında iki tip geri bildirimin matematiksel muhakeme 

üzerinde etkisini karşılaştırmışlardır. Araştırma 186 yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. 

Öğrencilerin iki gruba ayrılmış ilk gruba üst bilişsel geri bildirim, diğer gruba ise sonucun geri 

bildirimi sağlanmıştır. Her iki gruba da bilgisayar ortamında öğretim yapılmıştır. Üst bilişsel 

geri bildirim, kendini ayarlamaya dayalı öğrenmeyi temel almaktadır. Bu tip geri bildirimde 

kullanılan üst biliş soruları problemin anlaşılmasında yönlendirici rol oynamaktadır. Her 

öğrenciye üst biliş sorularının sorulması yoluyla kendi matematiksel muhakemelerini ifade 

etme fırsatları tanınmakta, bu yönüyle üst bilişsel geri bildirim IMPROVE stratejisini temel 

almaktadır. Sonucun geri bildirimi ise yalnızca sonuç ile ilgili yönlendirme sağlamaktadır. 

Genel olarak, “Bir hata yaptın, Tekrar düşün, Tekrar dene, Bir kez daha kontrol et. Çok güzel” 

vb. geri bildirimleri içermektedir. Araştırmada matematiksel muhakemenin ölçülmesi için 27 

maddelik test kullanılmış, bu test tüm öğrencilere uygulamanın başında ve sonunda 

uygulanmıştır. Araştırma sonuçları üst bilişsel geri bildirimin yapıldığı grubun matematiksel 

muhakemenin geliştirilmesinde ve matematiksel açıklamalarda yalnızca sonucun geri bildirimi 

yapılan gruba göre anlamlı düzeyde başarılı olduklarını göstermektedir (akt. Pilten, 2008). 

Küchcmann ve Hoyles (2001), 8. Sınıfa devam eden 2799 öğrenciye matematiksel 

muhakemelerini test etmek için çoktan seçmeli geometri sorusu yöneltmişlerdir. Araştırmadaki 

soruların temel özellikleri, ispatlama konusu ile ilgili olmaları, bu konu ile literatürü 

kapsamaları ve programda ispatlamayı içeren bütün konuları tarayacak şekilde olmalarıdır. Bu 

çalışmada araştırmada sorulan dokuz sorudan yalnızca birine ait sonuçlar verilmiştir. 

Matematiksel bir varsayımın sunulmasının ardından öğrencilere bu varsayımla ilgili dört 

tartışma verilerek bunlardan kendi yaklaşımlarına en yakın olan ve öğretmenlerinden en yüksek 

notu alabileceğini düşündükleri tartışmaları seçmeleri istenmiştir. Öğrencilerin kendilerine en 

yakın buldukları seçenek % 40 ile örneklerin kullanımına dayanan gerçekçi tartışma olurken, 

öğretmenden en yüksek notu alacak seçenek olarak ise % 50 kavramsal tartışma seçeneği 

olmuştur. Araştırma öğrencilerin kendilerine yakın buldukları tartışma ile öğretmenlerinden en 

yüksek notu alacak tartışmaları tercihleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya 

koymuştur (akt. Arslan, 2007). 
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Akkuş, Çıkla ve Duatepe (2002), çalışmalarında Matematik Eğitimi Anabilim dalı 5 

erkek ve 7 kız olmak üzere 12 birinci sınıf öğretmen adayının orantısal akıl yürütme 

becerilerini ve oran orantı içeren problemlere getirdikleri çözüm stratejilerini incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının, problemlerin gerektirdiği işlemsel becerileri tam 

olarak gösterirken, aynı soru için kavramsal bilgiye sahip olmadıklarını gözlemişlerdir. 

Yılmazoğlu (2004), çalışmasında öğrencilerin kavram haritası destekli benzetim 

yöntemi ve geleneksel öğretimin asit-baz konusunu anlamalarına ve kimya dersine karşı olan 

tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmacı biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere 

iki ilköğretim sekizinci sınıfından 81 öğrenciyi örneklemine dâhil etmiştir. Deney grubuna 

verdiği eğitimde kavram haritaları destekli benzetim yöntemini kullanmış, kontrol grubunun 

eğitiminde ise geleneksel yöntemleri kullanmıştır. Çalışması sonucunda benzetim yönteminin 

geleneksel yönteme kıyasla öğrencilerin konuları anlaması bakımından daha etkili olduğu ve 

öğrencilerde derse karşı olumlu bir tutum geliştirdiği sonucunu ortaya koymuştur.  

Fleming, Merrell ve Tymms (2004), yaptıkları çalışmada çocukların okuma, yaratıcı 

yazma, matematik becerilerini ve kendilerine güven duygularını kazandırmada yaratıcı drama 

eğitiminin etkililiğini araştırmışlardır. Çalışmalarında ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinden oluşan deney grubuna, aldıkları iki yıllık drama ve tiyatro eğitiminin kontrol 

grubundaki çocuklara oranla anlamlı düzeyde katkılar getirdiğini, bu katkıların ise okuma, 

yaratıcı yazma, matematik becerilerini ve kendilerine güven duyma alanlarında olduğunu 

vurgulamışlardır. Araştırmacılar, böyle bir gelişim kaydedilmesinin çocuklarda eğitim yoluyla 

bilişselgelişimlerinin desteklenmesiyle ilişkili olabileceğini vurgulamışlardır. 

Laupa ve Becker (2004) tarafından ikinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 98 çocuktan 

matematik problemlerinde mantık kurallarından ya da geleneksel kurallardan elde edilen 

cevapların uygunluğu hakkındaki görüşleri alınmıştır. Görüşleri alınan çocukların yarısı 

geleneksel kuralları kullandıklarını belirtirken, yaş artışı ile birlikte mantık kurallarının tercih 

edildiğini gözlenmiştir. 

Hong ve diğerleri (2005), Çin‟de 3,5–4,5 yaşlarındaki 86 çocukla yaptıkları çalışmada 

çocukların nedensel muhakeme becerilerini incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda çocukların 

tek bir nedene bağlı olarak sonuç çıkarma işleminde, iki veya üç nedene bağlı sonuç çıkarma 

işleminden daha başarılı olduklarını gözlemişleridir. Ayrıca, nedensel muhakeme becerilerinin 

3,5–4 yaşlarında hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtmişler ve çalışmalarını diğer çalışmalarla 

kıyasladıklarında nedensel muhakeme becerilerinin kültürden etkilendiğini vurgulamışlardır. 
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 Yaman (2005), ilkokul beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı drama eğitimi ile okuduğunu 

anlama ve dinlediğini anlama becerilerine etkisini incelemiştir. Çalışması sonucunda yaratıcı 

dramayla ders işlenen deney grubunda, geleneksel yöntemle ders işlenen kontrol grubuna göre 

anlamlı farklılaşma olduğunu bulmuştur. Yaratıcı drama, öğrencilerin okuduğunu ve 

dinlediğini anlama becerilerini geliştirmiştir (Akt. Çalışkan Çoban, 2007). 

Singer-Freeman (2005), 24 ve 30 aylık olmak üzere 84 çocukla yaptığı çalışmada 

çocukların benzerlikle ilgili muhakeme becerilerini incelemiştir. Araştırmacı çocuklara 

biçimsel benzerliklerle ilgili problem durumları vermiş ve çocukların bu problemleri 

çözmelerini istemiştir. Çalışması sonucunda, çocukların, arasındaki ilişkileri tanımlanmış 

problem durumlarına daha kısa sürede çözdüklerini ve daha fazla doğru cevap verdiklerini 

belirtmiştir. Ancak çocukların herhangi bir ilişkinin açıklanmadığı problemlere ikinci cevap 

haklarında kendi çıkarımlarını yaparak doğru cevap verdiklerini vurgulamıştır. Araştırma 

bulguları çocukların benzerlikle ilgili muhakeme becerilerini daha önceden verilen ilişkilerin 

sınırlandırdığı sonucunu ortaya koymuştur. 

Yimer ve Ellerton (2006) “Matematiksel Problem Çözmenin Bilişsel ve Üst bilişsel 

Yönleri” adlı çalışmalarında öğretmen adaylarının rutin olmayan problemlerin çözümünde 

kullandıkları üst bilişsel süreç dizilerini ve örüntülerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 

örnek olay incelemesi türündedir. Verilerin toplanması, nitel yöntemlerden biri olan, görüşme 

ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 17 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarına çeşitli rutin olmayan problemler verilmiş, bu problemleri çözmeleri 

sağlanmış ve bu problemlerle ilgili görüşmeler yapılarak üst bilişsel süreçler hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonunda beş 

bilişsel durum ve bunların içerisinde var olan üst bilişsel davranışlar ortaya konulmuştur; (a) 

bağlantı kurma: ilk anlayış, bilgilerin analizi, problemler hakkında fikir yürütme, (b) 

dönüştürme ve düzenleme: keşfetme, varsayımlarda bulunma, varsayımların yapılabilir olup 

olmadığını değerlendirme, bir plan oluşturma, planın uygulanabilirliğini değerlendirme, (c) 

uygulama: planın temel noktalarını keşfetme, problem durumunu ve gerektirdiklerini göz 

önüne alarak planı değerlenme, planı uygulama, (d) değerlendirme: cevabın probleme ait olup 

olmadığını anlamak için problemi tekrar okuma, sonuçların mantıksal olup olmadığını 

değerlendirme, çözümün kabul edileceğine veya reddedileceğine karar verme, (e) içselleştirme: 

çözüm sürecindeki kritik noktaları tanımlama, çözüm sürecinin diğer durumlara 

uygulanabilirliğini değerlendirme, çözüm yolunu genelleme (akt. Pilten, 2008). 
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Pan ve diğerleri (2006), çalışmalarında Amerikan ve Çinli annelerin beş ve yedi 

yaşındaki çocuklarının günlük yaşamlarında sayıları öğrenmelerini ve anne-çocuk etkileşiminin 

çocukların orantısal muhakeme becerilerine katkılarını kıyaslamayı amaçlamışlardır. 

Araştırmacılar 32 Amerikalı ve 40 Çinli olmak üzere toplam 72 anne ve onların çocukları ile 

çalışmışlardır. Annelere çocukları ile evde geçirdikleri zamanda matematikle ilgili 

aktivitelerine yönelik sorular sorulmuştur. Ardından çocuklara tek tek matematikle ilgili bir test 

uygulanmıştır. Daha sonra annelerden saylarla ilgili muhakeme gerektiren 12 problemi 

çocuklarıyla birlikte çözmeleri istenmiştir. Çalışma sonunda günlük yaşantılarında Çinli 

annelerin Amerikalı annelere oranla matematiksel hesaplamaları çocuklara daha fazla 

öğrettikleri ortaya çıkmıştır. Çinli çocukların annelerine özgü bilgilerinin sayılarla ilgili 

muhakeme becerilerini olumlu etkilediği sonucunu belirtmişlerdir. Ancak Amerikalı çocukların 

sayılarla ilgili muhakeme becerilerinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Aydın ve Mertoğlu (2006), araştırmalarında beş-altı yaş çocuklarının akıl yürütme 

yetenekleri ile ritim algıları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 80 kız, 77 erkek olmak üzere 

157 okul öncesi dönem çocuğuna, akıl yürütme becerilerini değerlendirebilmek için analiz 

sentez testi ve ritim algılarını değerlendirebilmek amacıyla da ritim algıları gözlem formunu 

uygulamışlardır. Çocukların ritim algıları ve akıl yürütme becerileri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için pearson çarpım momentler korelasyon katsayısını hesaplamışlar ve bu beceriler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca altı yaş çocuklarının akıl yürütme 

becerilerinin beş yaşındaki çocuklardan anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucunu 

vurgulamışlardır. 

 Sözer (2006), ilköğretim dördüncü sınıfa devam eden 75 öğrenci ile yaptığı çalışmada 

38 kişilik deney grubuna matematik dersindeki kesirler ünitesini yaratıcı drama yöntemini 

kullanarak işlemiştir. Araştırma sonucunda yaratıcı drama yöntemi ile işlenen grupta başarının 

ve kalıcılığın daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ebrahim (2006), çalışmasında işitme engeli olan ve olmayan çocukların yaratıcı 

düşünmeleri ile muhakeme becerilerini kıyaslamayı amaçlamıştır. Çalışmasının örneklemini 

210 işitme engelli ve 200 işitme engeli olmayan 410 çocuk oluşturmuştur. Veri toplama aracı 

olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A Formu ile Matrix Analog (Benzerlik) 

Testini kullanmıştır. Elde ettiği bulgular sonucunda çocukların muhakeme becerileri ve yaratıcı 

düşünmeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca işitme engeli olmayan 

çocukların örüntü oluşturma, benzerlik muhakemesi ve sıralama muhakemesi alt boyutları 

puanlarının işitme engellilere göre; işitme engelli çocuklarında zihinde canlandırma puanlarının 

engeli olmayan çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 
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Mevarech ve Fridkin (2006), “IMPROVE’un Matematiksel Bilgi Muhakeme ve Üst 

biliş Üzerine Etkisi” adlı çalışmalarında bir üst biliş öğretim yöntemi olarak tanımladıkları 

IMPROVE’un matematiksel muhakeme, matematiksel bilgi ve üst bilişe etkisini 

araştırmışlardır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desende düzenlenmiştir. 

Örneklem tesadüfi olarak belirlenmiştir ve üniversite hazırlık matematik dersi alan 27’si kadın, 

54’ü erkek toplam 81 öğrenci oluşmaktadır. Araştırma matematiksel fonksiyonlar ünitesi 

boyunca sürdürülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak ön test ve son test olarak 

kullanılan bir “matematik başarı ölçeği”, öğrencilerin genel üst biliş becerilerini ölçen,52 

maddeden oluşan “genel üst biliş ölçeği” ve öğrencilerin matematiksel fonksiyonlarla ilgili üst 

biliş becerilerini ölçen, 24 maddeden oluşan “özel alan üst biliş ölçeği” kullanılmıştır. 

Uygulama öncesinde iki grup oluşturulmuştur; IMPROVE’un uygulanacağı deney grubu ve 

geleneksel öğretimin yapılacağı kontrol grubu. Çalışmanın başlangıcında tüm öğrencilere 

matematiksel başarı testi ön test formu uygulanmıştır. Bu test sonuçları deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin başlangıç aşamasında anlamlı farklılıklarının olmadığını ortaya koymuştur. Her 

iki grupta da aynı öğrenme materyalleri kullanılmış, tamamen aynı matematik problemleri 

çözülmüş ve öğretim aynı deneyimde öğretmenlerce gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 

bulunan öğrencilere matematiksel problemlerin çözümü esnasında üst biliş süreçlerini aktif hale 

getirmelerine imkan sağlayacak şekilde açık bir öğretim yapılmıştır. Kontrol grubunda ise üst 

bilişe dayalı bir öğretim özelliği taşımayan geleneksel öğretim gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 

uygulama süreci sonunda deney grubunun hem matematiksel bilgi hem de matematiksel 

muhakeme alanlarında diğer gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek performans 

sergilediklerini göstermektedir. Buna ek olarak üst bilişle ilgili yapılan üç ölçümde de (biliş 

hakkında genel bilgi; bilişin düzenlenmesi; genel-özel üst biliş bilgisi) deney grubunun kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları belirlenmiştir (akt. Pilten, 2008). 

Erdoğan (2006), okul öncesi dönemdeki altı yaş çocuklarına yaratıcı drama eğitimi 

vermiş ve bu eğitimin çocukların matematiksel becerilerine etkilerini araştırmıştır. Araştırmacı 

deney ve kontrol grupları olmak üzere 105 çocukla çalışmıştır. Sonuç olarak yaratıcı drama 

eğitiminin altı yaş çocuklarının matematiksel becerilerini desteklediğini belirtmiştir (akt. 

Duatepe Paksu ve Ubuz, 2007). 

Güven ve Aydın (2006), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş 

çocuklarının akıl yürütme yetenekleri ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, çocuklara Sezgisel Matematik Testi-2‟yi ve Analiz 

Sentez Testlerini uygulamışlardır. Elde ettikleri verilerin değerlendirilmesi sonucunda 

çocukların sezgisel matematik ve akıl yürütme yetenekleri arasında anlamlı bir ilişki 
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bulunmuştur. Ayrıca altı yaş kız ve erkek çocukların sezgisel matematik yetenekleri arasında 

kızlar lehine, beş-altı yaş çocuklarının akıl yürütme yetenekleri arasında da altı yaş çocukları 

lehine anlamlı farklar olduğunu saptamışlardır. 

Turgut (2007), araştırmasında ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin Matematik 

dersinde ‘Açılar ve Çokgenler’ konularının öğretiminde analoji ve soru cevap yöntemlerini 

karşılaştırmayı amaçlamıştır. Analoji grubu ve soru cevap grupları 30’ar kişiden oluşmuştur. 

Eğitim öncesinde Seviye Belirleme Testi ve sonrasında Matematik Başarı Testi kullanmıştır. 

Araştırmadan elde ettiği bulgular sonucunda analoji yönteminin soru-cevap yönteminden daha 

etkili olduğunu belirtmiştir. 

Karapınarlı (2007), çalışmasında yedinci sınıfa devam eden öğrencilere Matematik 

dersindeki ‘Oran Orantı ve Yüzde Hesaplamaları’ konularını yaratıcı drama yöntemini 

kullanarak işlemiştir. Araştırması sonucunda öğrencilerin öğrenme ve kalıcılık düzeylerinin 

kontrol grubundakilere göre anlamlı düzeyde farklı olduğunu vurgulamıştır. 

Arielli (2007), çalışmasında öğrencilerin bilimsel kavramları anlama düzeylerine 

yaratıcı drama eğitiminin etkisini incelemiştir. Araştırmacı örneklemine aldığı altıncı sınıf 

öğrencileri ile yaratıcı drama uygulamaları gerçekleştirmiştir. Çalışmasının sonucunda drama 

eğitimi alan çocukların almayan çocuklara kıyasla bilimsel kavramları daha iyi anladıklarını 

tespit etmiştir. 

 Aykaç (2007), araştırmasında okul öncesi düzeyde yaratıcı drama yöntemi ile kavram 

öğretiminin öğrencilerin öğrenme düzeyini ve öğrenme sürecine ilişkin olarak memnuniyet 

düzeylerini belirlemeye çalışmıştır. Deney ve kontrol grupları olmak üzere iki grupla 

çalışmıştır. Deney grubunda yaratıcı drama uygulamalarına yer verirken, kontrol grubunda 

görsel materyallere dayalı sözlü anlatım tekniğini kullanmıştır. Uygulamaların öncesinde ve 

sonrasında her iki gruba da 19 görsel şekil ve şemadan oluşan bir test uygulamıştır. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin kavramları yaratıcı drama yöntemi ile daha etkili bir şekilde 

öğrendiklerini ve öğrenme sürecinden memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. 

Ceylan ve Ömeroğlu (2007), okul öncesi eğitimde drama dersinin üniversite 

öğrencilerine katkılarını inceledikleri çalışmalarında toplam üç üniversitenin dört fakültesinden 

155 öğrencinin dersle ilgili görüşlerini almışlardır. Çalışmaları sonucunda öğrenciler okul 

öncesi eğitimde drama dersinin kendilerine; problemlere çözüm önerisi getirme, yaratıcı 

ürünler ortaya koyma, olaylara farklı bakış açıları getirme ve eleştirel bir bakış açısı ile bakma, 

olaylar arasında daha kolay bağlantılar kurma gibi kazanımları olduğunu vurgulamışlardır. 

Arslan (2007), 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin 

gelişimini incelemek amacıyla, Bursa ili merkez ilçeye bağlı yedi ilköğretim okulunda okuyan 
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679 öğrenci ile çalışmıştır. Çalışma tarama modelinde yürütülmüştür. Veri analizi sonucunda, 

ilköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin muhakeme etme düzeylerinin ortalama verilere göre 

düşük olduğu ve bu süreçte kullanılması beklenen stratejilerden yeterli düzeyde 

kullanamadıkları; verilen ifadenin doğruluğunu göstermede tercih ettikleri ispat türünün sınıf 

seviyesi ile belli oranda değiştiği görülmüştür. 

Saygılı (2008), analoji ile öğretim yönteminin 9. sınıf öğrencilerinin matematik 

başarılarına ve yaratıcı düşünmelerine etkisini incelemiştir. Araştırmaya, 2007-2008 eğitim-

öğretim yılında Çanakkale ili Eceabat ilçesinde 9. sınıfta öğrenim gören, yansız atama yolu ile 

seçilen 15 deney, 15 kontrol grubu olmak üzere 30 öğrenci dâhil edilmiştir. Deney grubunda 

analoji temelli yöntemle, kontrol grubunda ise etkinlik temelli yöntemle konu işlenmiştir. 

Araştırma sonucunda analoji temelli yöntemin yaratıcı düşünme üzerinde orta düzeyde ve 

olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca analoji temelli yöntemin etkinlik temelli yönteme 

göre matematik başarısı üzerinde daha fazla olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaptan ve Arslan (2009), yaptıkları çalışmada soru-cevap tekniği ile analoji tekniğinin 

sekizinci sınıf öğrencilerinin başarılarına ve fen dersi ile ilgili görüşlerine etkisini 

karşılaştırmışlardır. Bir saatlik ders süresi boyunca deney grubunda konular analojiyle, kontrol 

grubunda da soru-cevap tekniği ile işlenmiştir. Çalışmanın sonunda konuların ve sürenin azlığı 

nedeni ile öğrencilerin başarılarında bir değişme olmazken, deney grubu öğrencilerinin fen 

dersi ile ilgili görüşlerinde olumlu bir değişme olduğu gözlenmiştir. 

Erbay (2009), yaratıcı drama eğitiminin anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının 

işitsel muhakeme ve işlem becerilerine etkisi incelemiştir. Araştırma, bir ilköğretim okulunun 

dört anasınıfını oluşturan çocuklar arasından seçilen 15 deney 15 kontrol grubu olmak üzere 30 

çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada genel bilgi formu ile Gardner (1992) tarafından 

geliştirilen ve altı yaş çocukları için Türkçeye uyarlaması yapılan İşitsel Muhakeme ve işlem 

Becerileri Testi -İMİBT (Test of Auditory Reasoning and Processing Skills -TARPS)” 

kullanılmıştır. Test çocuklara deneme öncesi ve sonrasında verilmiştir. Ortaya çıkan genel 

sonuç; yaratıcı drama eğitiminin çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin gelişimini 

desteklediğidir. 

Sarıtaş (2010), Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi Eğitim Programına uyarlama 

çalışması yapılmış GEMS (Great Exploration in Math and Science) Fen ve Matematik 

Programının anaokuluna devam eden altı yaş grubu çocukların kavram edinimleri ve 

ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri üzerine etkisini incelemiştir. Örnekleme 40 deney, 40 

kontrol olmak üzere 80 çocuk dahil edilmiştir. Deney grubuna GEMS Fen ve Matematik 

Programı 12 hafta boyunca toplam 81 saat olarak uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında 
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Bracken Temel Kavram Ölçeği (BTKÖ), Marmara İlköğretime Hazır Bulunuşluk Ölçeği ve 

Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Sonuç olarak, BTKÖ ve Marmara İlköğretime Hazır 

Bulunuşluk Ölçeğinden elde edilen bulgular; GEMS Fen ve Matematik Programının, altı yaş 

çocuklarının kavram edinimleri ve okula hazır bulunuşluk düzeylerinin geliştirilmesinde etkili 

bir program olduğunu desteklemiştir. 

Çocukların muhakeme becerileri konusunda daha önce yapılan araştırmalar genel olarak 

incelendiğinde, Türkiye’de işitsel muhakeme ve işlem becerileri konusunda yeteri kadar 

araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile okul öncesi çocuklarının işitsel 

muhakeme ve işlem becerileri incelenerek hem konu hem de kullanılan ölçme aracı bakımından 

literatüre katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  
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BÖLÜM III 

 

3.YÖNTEM 

 

3.1.Araştırma Modeli 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme 

ve işlem becerilerine, annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışları açısından 

etkisinin incelendiği bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. 

3.2.Çalışma Grubu 

Araştırma evrenini Konya ilinde Selçuklu, Meram ve Karatay merkez ilçelerinde Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel ilköğretim okullarının ve bağımsız anaokullarının 

anasınıflarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Bu anasınıflarına 2013-2014 

öğretim yılında devam eden çocuklar içinden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile 300 

çocukve onların anneleri seçilmiştir. Bu anasınıflarından tesadüfi eleman örnekleme 

yöntemiyle seçilen 300 çocuğa ve annesine araştırmacı tarafından veri toplama araçları 

uygulanmıştır. Çalışma grubunda yer alan çocukların ve anne-babalarının demografik 

özelliklere göre dağılımları aşağıdaki tablolarda verilmiştir; 

                Tablo 3.1. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 

Kız 141 47,0 

Erkek 159 53,0 

Toplam 300 100 

 

Tablo 3.1 incelendiğinde, çalışma grubunu oluşturan çocukların %47 (n=141)’sini 

erkek, %53 (n=159)’ünü ise kız çocukları oluşturmaktadır. Çocukların cinsiyetlerine göre 

dengeli bir dağılım gösterdikleri söylenebilir. 
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               Tablo 3.2. Çocukların Doğuş Sırasına Göre Dağılımı 

Doğuş Sırası n % 

1. 146 48,7 

2. 110 36,7 

3.   36 12,0 

4.   38   2,7 

Toplam 300 100 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların %48,7 (n=146)’si 

birinci çocuk, %36,7 (n=110)’si ikinci çocuk, %12,0 (n=36)’si üçüncü çocuk, %2,7 (n=8)’si 

dördüncü çocuktan oluşmaktadır. 

 

               Tablo  3.3. Çocukların Kardeş Sayısına Göre Dağılımı 

Kardeş Sayısı n % 

Tek Çocuk   55   18,3 

Bir Kardeşi 111   37,0 

İki Kardeş 100   33,3 

Üç Kardeş    29     9,7 

Dört Kardeş ve üstü     6     1,6 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların %18,3 (n=55)’ü tek 

çocuk, %37,0 (n=111)’sinin bir kardeşi olduğu, %33,3 (n=100)’ünün iki kardeşinin olduğu, 

%9,7 (n=29)’sinin üç kardeşinin olduğu, %1,6 (n=6)’sının dört kardeş ve üstü olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo  3.4. Çocukların Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Anne Öğrenim Durumu n % 

İlkokul 106 35,3 

Ortaokul   42 14,0 

Lise   71 23,7 

Üniversite   77 25,7 

Diğer     4   1,3 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 3.4 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların annelerinin %35,3 

(n=106)’ünün ilkokul, %14,0 (n=42)’ünün ortaokul, %23,7 (n=71)’sinin lise, %25,7 

(n=77)’sinin üniversite, %1,3 (n=4)’ünün üniversite üstü eğitim aldığı belirlenmiştir. 

 

Tablo  3.5. Çocukların Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

 

Baba Öğrenim Durumu n % 

İlkokul  61  20,3 

Ortaokul 35  11,7 

 Lise 78  26,0 

Üniversite           119  39,7 

Diğer   7    2,3 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 3.5 incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan çocukların babaların %20,3 

(n=61)’ünün ilkokul, %11,7(n=35)’sinin ortaokul,  %26,0 (n=78)’sının lise, %39,7 

(n=119)’sinin üniversite, %2,3 (n=7)’ünün üniversite üstü eğitim aldığı belirlenmiştir. 
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3.3.Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplamak amacıyla çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini 

ölçmeye dönük olarak “Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi -SİMİBT” 

kullanılmıştır.  

Ayrıca araştırmada annelere, ailenin sosyo-demografik özellikleriyle ilgili (örn. yaş, 

eğitim, medeni durum) sorular içeren bir genel bilgi formu ile Çocuk Yetiştirme Anketi 

verilmiştir. 

3.3.1.Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT) 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi, çocuğun nasıl düşündüğü; kavrama, 

fikir geliştirme, anlam çıkarma, problem çözme ve bilgi edinme yeteneği ve işitsel olarak 

algıladığı şeyleri nasıl sıralayabildiği, anlayabildiği, yorumlayabildiği ve ilişkilendirebildiği 

hakkındaki konularda bilgi vermektedir. SİMİBT bir deneğin işitsel düşünme ve muhakeme 

kalitesi ve miktarını, bir çocuğun anlam çıkarma ve işitsel olarak algıladığı şeylerden çıkan 

düşünceleri uygulayıp kullanabilme yeteneklerini ölçmektedir. Birçok soru ve açıklama bir 

çocuğun evdeki eğitiminden ve okuldaki eğitiminden öğrendiklerini yansıtırken, bu testin 

amacı çocuğun öğrendikleri ile ne yaptığını belirlemektir. SİMİBT’in başka bir amacı ise 

çocuğun bir soru ve açıklamadaki anahtar kelimeleri nasıl iyi bir şekilde algılayabileceğini ve 

bu anahtar kelimelerin cevabın ipuçlarını tespit ettiğini veya cevabın kendisi olduğunu 

bilmesini değerlendirmektir. 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Test’i Gardner (1992)’ın “Test of Auditory 

Reasoning and Processing Skills-TARPS” temel alınarak geliştirilmiştir. Gardner’ın İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 5-14 yaş çocuklarının İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerini 

ölçen, 8 farklı boyutta hazırlanmış, 90 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. SİMİBT’ te, TARPS’da 

yer alan alt boyutlar aynen alınmıştır. Fakat Doğrusal Yönlendirme boyutu 5-6 yaş grubu okul 

öncesi çocuklarına uygun olmadığı için SİMİBT’ te çıkarılmıştır. Ayrıca içerik geçerliği 

kapsamında uzman görüşleri doğrultusunda Sebep bulma ve Anlama alt boyutları Nedensel 

Muhakeme başlığı altında birleştirilmiştir. Dolayısıyla SİMİBT, 6 alt boyut ve toplam 31 açık 

uçlu sorudan oluşmaktadır.  

SİMİBT’in her çocuğa bireysel olarak uygulanması gerekmektedir. Test çocukların 

temposuna bağlı olarak 10 ila 20 dakika arasında bir sürede tamamlanabilmektedir ve yaklaşık 

5 dakikada puanlanabilmektedir. SİMİBT, daha öncede belirtildiği gibi 31 adet açık uçlu 

sorudan oluşmaktadır. Bunlardan bazıları soru cümleleri, bazıları ise yarım bırakılmış ve 

tamamlanması istenen cümlelerdir. SİMİBT’de alt test soruları karışık olarak düzenlenmiştir. 
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Çocuğa, her sorunun doğru cevabı için 1, yanlış cevabı için 0 puan verilmektedir. SİMİBT 

psikologlar, konuşma ve dil patologları, öğrenme uzmanları, öğretmenler, danışmanlar, rehber 

danışmanlar, mesleki terapistler ve diğer profesyoneller tarafından uygulanabilir. SİMİBT, 

aşağıdaki işitsel muhakeme ve işlem becerilerini ölçmektedir. Bunlar;  

Genel Bilgi (General Information); Çocuğun okuldaki eğitimden, kendi 

gözlemlerinden, araştırmalarından, deneyimlerinden ve evden elde ettiği olaylar bilgisini 

değerlendirmektedir. Testte Genel Bilgi düzeyine yönelik 1., 10., 23., 28., 31., maddeler olmak 

üzere 5 soru yer almaktadır.  

Aritmetik (Matematiksel) Muhakeme (Aritmetical Reasoning); Çocuğun aritmetik 

bir problemi çözmekte mantık kullanma yeteneğini ya da sayısal ilişkiler kurma veya sayı 

ilişkilerinde bulunan aritmetik problemleri çözme yeteneğini ölçmektedir. İMİBT de Aritmetik 

Muhakemeyi kapsayan toplam 5 maddelik soru bulunmaktadır. Bunlar; 1., 10., 23., 28., 31., 

maddelerdir 

Sözel Anlamsızlıklar (Verbal Absurdities); Sözlü bir açıklamanın anlamsızlıklarını 

veya saçmalıklarını bulma ve bunun neden anlamsızlık ve saçmalık olduğunu muhakeme 

edebilme yeteneğini değerlendiren sözel anlamsızlıklar 6., 15., 21., 24., 29., maddelerden 

oluşan toplam 5 soruyu içermektedir.  

Benzerlikler (Similarities); Çocuğun iki ya da fazla nesne veya düşünce arasındaki 

özdeşlik ve benzerlikleri fark edebilme yeteneğini; birbirine benzeyen iki ya da daha fazla 

nesne veya düşünce arasındaki tek bir kavramı ya da ortak unsuru belirleyebilme yeteneğini 

ölçmektedir. Testte 5 soru ile benzerlikler değerlendirilmektedir. Bunlar, 4., 14., 19., 22., 25., 

maddelere ait sorular sorulardır.  

Analojik Tamamlamalar (Analogical Completions); Birinci terimin ikinci terimi 

tamamladığı gibi üçüncü terimle de aynı ilişkiye sahip dördüncü terim olan bir kelime ile 

üçüncü terimi tamamlama yeteneğini ifade etmektedir. Bir başka ifade ile çocuklara daha önce 

tamamlanmış bir cümle verilerek devamında gelen cümleyi benzeri bir şekilde 

tamamlayabilmelerinin ölçüldüğü alandır. 2., 8., 9., 13., 17., sorular olmak üzere toplam 5 

soruluk bir kısımdan oluşmaktadır.  

Nedensel Muhakeme; Gardner’ın (1992) geliştirdiği İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testinin (Test of Auditory Reasoning and Processing Skills-TARPS), Sebep Bulma 

ve Anlama boyutları gelen uzman görüşleri doğrultusunda Nedensel Muhakeme başlığı altında 

birleştirilmiştir. Nedensel Muhakeme, çocuğun bir şeyin varlığının nedenini göstermekte 

sağduyu ve pratik fikirler uygulayabilme yeteneğini ölçmektedir. Çocukların ilişkileri görme, 

sosyal durumları çözme ve verilen olaylardan kesintiler yapma ile ilgisi bulunan anlama, 
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düşünceleri kavrama ve konuyu kavramsallaştırma yeteneğini ölçmektedir. 3., 7., 11., 18., 26., 

27., sorular olmak üzere toplam 6 sorudan oluşmaktadır. 

3.3.2. Çocuk Yetiştirme Anketi 

Ebeveyn davranışlarını ölçmek için Çocuk Yetiştirme Anketi’nin (Child-Rearing 

Questionnaire; Paterson ve Sanson, 1999) 49 maddelik geliştirilmiş formu kullanılacaktır. 

Türkçe’ye Yağmurlu ve Sanson (2009) tarafından çevrilen Çocuk Yetiştirme Anketi’nin 

orijinali, annenin Açıklayıcı Akıl Yürütme (örn, “Çocuğum yanlış davrandığı zaman,onunla 

mantıklı bir şekilde konuşur ve olayın üzerinden geçerim”), Cezalandırma (örn., “Çocuğum 

itaatkar davranmadığı zaman, ona tokat atarım”), İtaat Bekleme (örn., “Çocuğumun anne ve 

babasına sorgusuz itaat etmesini beklerim”) ve Sıcaklık (örn., “Çocuğuma, onun beni ne kadar 

mutlu ettiğini söylerim”) davranışlarının sıklığının 5’li Likert tipi ölçekte değerlendirildiği 30 

maddeden oluşmaktadır. Önceki araştırmalar, Çocuk Yetiştirme Anketi Türkçe formunun 

yüksek geçerlik ve güvenirlik özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir (Yağmurlu ve Altan, 

2010; Yağmurlu ve Sanson 2009). Bu araştırmada, annenin izin verici ve bilişsel uyarım 

sağlayıcı davranışlarının sıklıklarını da inceleyebilmek için ankete iki yeni altölçek eklenmiştir. 

İzin Verici Davranışlar altölçeğinde 10 madde (örn.,“Çocuğuma karışmadan kendi kararlarını 

vermesine izin veririm”), Bilişsel Uyarım altölçeğinde ise 9 madde örn., “Çocuğuma detaylı 

cevaplar vermesini gerektirecek sorular sorarım”) bulunmaktadır. Mevcut araştırmanın 

güvenirlik analizleri, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının Açıklayıcı Akıl Yürütme için .75, 

Cezalandırma için .76, İtaat Bekleme için .73, Sıcaklık için .74, İzin Verici Davranışlar için .70 

ve Bilişsel Uyarım için.82 olduğunu göstermiştir. 

3.3.3.Genel Bilgi Formu 

Annelere ailenin sosyo-demografik özellikleriyle (yaş, eğitim durumu, medeni hali vb.) 

ilgili soruların bulunduğu form uygulandı. 

3.4.Verilerin Toplanması  

Araştırmacı veri toplama aşamasına geçmeden önce örneklemi oluşturan okullara 

giderek müdürleri ve anasınıfı öğretmenleri ile görüşmüştür. Çalışmanın amacı anlatılarak“ 

Selçuklu İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi” uygulanması için uygun tarihler 

belirlemiştir. Araştırmacı daha önceden belirlenen tarihlerde anasınıflarında hazır bulunarak, 

çocuklarla tanışıp ve uygulamalarla ilgili çocuklara bilgi vererek, çocukların kaygı düzeylerini 

azaltmaya çalışmıştır. Veri toplama aracındaki sorular çocuklara tek tek araştırmacı tarafından 



48 
 

sorularak uygulanmıştır. Uygulamalar sırasında çocukların birbirleri ile etkileşimlerini 

engellemek için sessiz ve diğer çocuklardan uzak bir ortam tercih edilmiştir.  

“Çocuk Yetiştirme Anketi” ve “Ebeveyn Bilgi Formu” için araştırmacı örneklemi 

oluşturan çocukların anneleri ile kısa bir bilgilendirme toplantısı yapıp ve anketleri samimiyetle 

doldurmalarını istemiştir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Toplanan veriler çoklu regresyon testi ile analiz edilmiştir. Analizlerde SPSS. 18 paket 

programı kullanılmıştır. Önemlik düzeyi 0.05 olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma bulguları yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular 

araştırmanın alt amaçları doğrultusunda aşağıda verilmiştir. 

1. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 

İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt test puanlarını açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.1. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi Alt Testi Puanlarının Yordanmasına 

İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 3,067 ,517 - 5,933 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,027 ,013 ,142 2,063 ,040 

Açıklayıcı 

Akıl Yürütme 

-,008 ,023 -,023 -,334 ,739 

R= 0,131                            R²= 0,017                     F= 2,588                                       p= 0,47 

 

Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 

analizi sonuçları Tablo 4.1’de verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız değişkenler 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin bilişsel uyarım davranışları ile okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt testi puanı arasında anlamlı pozitif bir ilişki varken 

(p>0,04), annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışları ile okul öncesi eğitim kurumlarına 
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devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin 

Genel Bilgi alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p<0,74). Annelerin bilişsel uyarım 

ve açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin 

Genel Bilgi alt testi puanı arasında düşük düzeyde bir ilişki vermektedir, R=0,131; R²=0,017; 

p>0,47. İki değişken birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi alt testi 

puanındaki toplam varyansın yaklaşık %2’sini açıklamaktadır.  

2. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt test puanlarını açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.2. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar Alt Testi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 3,328 ,443 - 7,510 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,018 ,011 ,112 1,633 ,103 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

,014 ,020 ,048 ,704 ,482 

R=,145                     R²=,021                                            F=3,178                                p=,043 

 

Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4.2’de verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve 
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bilişsel uyarım davranışları ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel anlamsızlıklar alt testi 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Annelerin bilişsel uyarım ve 

açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel 

Anlamsızlıklar alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki vermektedir, R=0,145; R²=0,021; 

p>0,043. İki değişken birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testi 

puanındaki toplam varyansın yaklaşık % 2’sini açıklamaktadır.  

3. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.3. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme Alt Testi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken  B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 3,380 ,540 - 6,258 ,000 

Bilişsel 

uyarım 

,016 ,014 ,084 1,213 ,226 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

,002 ,024 ,007 ,104 ,917 

R=,088                                 R²=,008                               F=1,164                         p=,314 

 

 

Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu 
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regresyon analizi sonuçları Tablo 4.3’te verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl 

yürütme davranışları ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testi puanı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (P>0,05). Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl 

yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme 

alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki vermemektedir, R=0,088; R²=0,08; p<0,314. İki 

değişken birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testi puanındaki 

toplam varyansın yaklaşık % 1’ini açıklamaktadır. 

4. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt test puanlarını açıklamakta mıdır?  

Tablo 4.4. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama Alt Testi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t P 

Sabit 4,387 ,364 - 12,065 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,018 ,009 ,136 1,969 ,051 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

-,020 ,016 -,087 -1,267 ,206 

R=,114                                 R²=,013                       F=1,963                 p= ,142 
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Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışları göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Arnalojik Tamamlama alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4.4’te verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl 

yürütme davranışları ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt testi puanı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl 

yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama 

alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki vermemektedir, R=0,114; R²=0,013; p<0,142. İki 

değişken birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt testi puanındaki 

toplam varyansın yaklaşık %1’ini açıklamaktadır.  

5. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt test puanlarını açıklamakta mıdır?  

Tablo 4.5. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme Alt Testi Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 5,221 ,501 - 10,413 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,002 ,013 ,012 ,168 ,867 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

-,003 ,022 -,010 -,140 ,888 

R=,010                  R²=,000                           F=,016                                         p=,984 
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Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4.5’te verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin bilişsel uyarım davranışları ve 

açıklayıcı akıl yürütme ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testi 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Annelerin bilişsel uyarım ve 

açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel 

Muhakeme alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki vermemektedir, R=0,010; R²=0,000; 

p<0,984.  

6. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt test puanlarını açıklamakta 

mıdır?  

Tablo 4.6. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler Alt Testi Puanlarının Yordanmasına 

İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 2,558 ,666 - 3,871 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,050 ,017 ,205 2,999 ,003 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

-,028 0,29 -,065 -,943 ,346 

R=,178                           R²,032                               F=4,858                                     p=,008 
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Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testine ait puanların yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 

analizi sonuçları Tablo 4.6’da verilmiştir. Bağımlı değişkenlerle, bağımsız değişkenler 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde annelerin bilişsel uyarım davranışları ile okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testi puanı arasında anlamlı pozitif bir ilişki varken 

(p>0,03), annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışları ile okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin 

Benzerlikler alt testi puanları arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,346). 

Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve 

İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki vermektedir, 

R=0,178; R²=0,032; p>0,008. İki değişken birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler 

alt testi puanındaki toplam varyansın yaklaşık %3’ünü açıklamaktadır. 
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7. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanları, okul 

öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Toplam Test puanlarını açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.7. Annelerin Açıklayıcı Akıl Yürütme ve Bilişsel Uyarım Davranış Puanları, 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Toplam Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 21,940 2,126 - 10,319 ,000 

Bilişsel 

Uyarım 

,131 ,053 ,169 2,458 ,015 

Açıklayıcı 

Akıl 

Yürütme 

-,042 ,094 -,031 -,451 ,652 

R=,154                                R²=,024                            F=3,606                                      p=,028 

 

Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl yürütme davranışlarına göre okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi toplam test puanlarının yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

Tablo 4.7’de verilmiştir. Annelerin bilişsel uyarım davranışları puanı ile okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi toplam test puanı arasında anlamlı pozitif bir ilişki varken (p>0,015), annelerin açıklayıcı 

akıl yürütme davranışları puanı ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanları arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,652). Annelerin bilişsel uyarım ve açıklayıcı akıl 

yürütme davranışları değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Toplam test puanları 
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arasında anlamlı bir ilişki vermektedir,  R=0,154; R²=0,024;  p>0,028. İki değişken birlikte 

okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme 

ve İşlem Becerileri Testi’nin toplam test puanındaki toplam varyansın yaklaşık %2’sini 

açıklamaktadır. 

8. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Toplam Test puanlarını açıklamakta 

mıdır? 

Tablo 4.8. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Toplam Test Puanlarının Yordanmasına İlişkin 

Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanlarının kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 22,868 ,995 - 22,979 ,000 

Cinsiyet -,655 ,520 -,071 -1,258 ,209 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,962 ,279 ,258 3,449 ,001 

Baba Eğt. 

Düzeyi  

,137 ,287 ,035 ,476 ,634 

Çocuk 

Sırası 

-,059 ,458 -,010 -,128 ,898 

Kardeş 

Sayısı 

,042 ,379 ,009 ,110 ,913 

R=,293                          R²=,086                                      F=5,542                                p=,000 

 



58 
 

düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre yordanmasına ilişkin Çoklu 

Regresyon Analizi sonuçları tablo 4.8’de verilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test 

puanları ile cinsiyet arasında ilişki bulunamamıştır (p<0,209).  Ancak okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi toplam test puanları ile anne eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p>0,01). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanları ile baba eğitim düzeyi arasında ilişki 

bulunamamıştır (p<0,634). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanları ile çocuk 

sırası arasında ilişki bulunamamıştır (p<0,898). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-

6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanları 

ile kardeş sayısı arasında ilişki bulunamamıştır (p<0,913). Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim 

düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değikenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

toplam test puanları arasında anlamlı bir ilişki vermektedir. R=0,298; R²=0,086; P>0,00. 

Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı değişkenleri 

birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi toplam test puanlarındaki toplam varyansın yaklaşık 

%9’unu açıklamaktadır. 
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9. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Genel Bilgi Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.9. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Genel Bilgi Alt Test Puanlarının Yordanmasına 

İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 3,433 ,241 - 14,219 ,000 

Cinsiyet -,249 ,126 -,111 -1,972 ,051 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,207 ,068 ,230 3,064 ,002 

Baba Eğt. 

Düzeyi 

,017 ,070 ,018 ,238 ,812 

Çocuk Sırası ,015 ,111 ,010 ,134 ,894 

Kardeş 

Sayısı 

-,084 ,092 -,072 -,911 ,363 

R=,289                                      R²=,084                   F=5,358                                   p=,000 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi Alt Testi puanlarının kardeş sayısı, 

cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları tablo 4.9’da verilmiştir. Bağımlı 

değişkenlerle, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel bilgi alt testi 

puanı arasında ilişki bulunamamıştır (p<0,051). Ancak anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu 
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çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel bilgi alt testi puanı 

arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (p>0,002). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 5-6 

yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel bilgi alt testi 

puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,812). Çocuk sırası ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel bilgi alt testi puanı 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememeiştir (p<0,894). Kardeş sayısı ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel bilgi alt testi puanı 

arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p<0,363). Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim 

düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değikenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Genel 

Bilgi alt test puanları arasında anlamlı bir ilişki vermektedir. R=0,289; R²=0,084; p>0,00. 

Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı değişkenleri 

birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Genel Bilgi alt test puanlarındaki toplam varyansın 

yaklaşık %8’ini açıklamaktadır. 
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10. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Sözel Anlamsızlıklar Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.10. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Sözel Anlamsızlıklar Alt Test Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 4,099 ,213 - 19,224 ,000 

Cinsiyet ,032 ,111 ,017     ,291 ,772 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,117 ,060 ,151   1,963 ,051 

Baba Eğt. 

Düzey. 

,005 ,062 ,006    ,074 ,941 

Çocuk Sırası -,040 ,098 -,032 -,406 ,685 

Kardeş Sayısı -,034 ,081 -,034 -,421 ,674 

R=,177                      R²=,031                      F=1,908                                       p=,093 

 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar Alt Testi Puanlarının kardeş 

sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları tablo 4.10’da verilmiştir. Bağımlı 

değişkenlerle, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar 

alt testi puanı arasında ilişki  bulunamamıştır (p<0,772). Anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu 
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çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar alt testi 

puanı arasında da pozitif bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,051). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 

5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel 

Anlamsızlıklar alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,941). Çocuk sırası 

ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel 

Anlamsızlıklar alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,685). Kardeş 

sayısı ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel 

Anlamsızlıklar alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p<0,674). Kardeş 

sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenleri birlikte 

okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme 

ve İşlem Becerileri Testi Sözel Anlamsızlıklar alt test puanları arasında anlamlı bir ilişki 

vermemektedir, R=0,177; R²=0,031; p<0,093. Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Sözel 

Anlamsızlıklar alt test puanındaki toplam varyansın yaklaşık %3’ünü açıklamaktadır. 
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11. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Aritmetik Muhakeme Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.11. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Aritmetik Muhakeme Alt Test Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 3,736 ,259 - 14,433 ,000 

Cinsiyet -,161 ,135 -,069 -1,191 ,235 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,071 ,073 ,076 ,985 ,325 

Baba Eğt. 

Düzeyi 

,078 ,075 ,079 1,044 ,297 

Çocuk 

Sırası 

-,052 ,119 -,035 -,436 ,663 

Kardeş 

Sayısı 

,023 ,099 ,019 ,233 ,816 

R=,026                   R²=,026                F=1,586                                        p=,164 

 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme Alt Testi Puanlarının kardeş 

sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları tablo 4.11’de verilmiştir. Bağımlı 

değişkenlerle, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme 

alt testi puanı arasında ilişki bulunamamıştır (p<0,235). Anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu 
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çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik Muhakeme alt testi 

puanı arasında da pozitif bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,325). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 

5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik 

Muhakeme alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,297). Çocuk sırası ile 

5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Aritmetik 

Muhakeme alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,663). Kardeş 

sayısı ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin 

Aritmetik Muhakeme alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p<0,816). 

Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenleri 

birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Aritmetik Muhakeme alt test puanları arasında anlamlı bir 

ilişki vermemektedir. R=0,026; R²=0,026; P<0,164. Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

Aritmetik Muhakeme alt test puanlarındaki toplam varyansın yaklaşık %3’ünü açıklamaktadır. 
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12. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Analojik Tamamlama Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.12. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Analojik Tamamlama Alt Test Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 4,278 ,175 - 24,436 ,000 

Cinsiyet -,080 ,092 -,051 -,879 ,380 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,102 ,049 ,160 2,070 ,039 

Baba Eğt. 

Düzeyi 

-,023 ,051 -,035 -,459 ,647 

Çocuk 

Sırası 

,010 ,081 ,009 ,118 ,906 

Kardeş 

Sayısı 

,016 ,067 ,020 ,241 ,810 

R=,150                               R²=,022                             F=1,346                                 p=,245 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama Alt Testi Puanlarının kardeş 

sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları tablo 4.12’de verilmiştir. Değişkenler 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin   Analojik Tamamlama alt testi puanı arasında ilişki  

bulunamamıştır (p<0,380). Anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama  alt testi puanı arasında da 
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anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (p>0,039). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt 

testi puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,647). Çocuk sırası ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama alt 

testi puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,906). Kardeş sayısı ile 5-6 yaş 

grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Analojik Tamamlama 

alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p<0,810). Kardeş sayısı, cinsiyet, 

baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi Analojik Tamamlama alt test puanları arasında anlamlı bir ilişki vermemektedir. 

R=0,150; R²=0,022; p<0,245. Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocuk sırası ve 

kardeş sayısı değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Analojik Tamamlama alt test 

puanındaki toplam varyansın yaklaşık %2’sini açıklamaktadır. 
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13. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Analojik Tamamlama Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 9.13. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Nedensel Muhakeme Alt Test Puanlarının 

Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 4,765 ,234 - 20,375 ,000 

Cinsiyet -,068 ,122 -,032 -,557 ,578 

Anne 

Eğt.Düzeyi 

-,228 ,066 ,262 3,474 ,001 

Baba Eğt. 

Düzeyi 

-,005 ,068 -,005 -,067 ,947 

Çocuk Sırası -,056 ,108 -,041 -,521 ,603 

Kardeş 

Sayısı 

,025 ,089 ,022 ,276 ,782 

R=,266                                   R²=,071                           F=4,463                           p=,001 

 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme Alt Testi Puanlarının kardeş 

sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları tablo 4.13’te verilmiştir. Değişkenler 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin  Nedensel Muhakeme alt testi puanı arasında anlamlı 

bir ilişki  bulunamamıştır (p<0,578). Anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testi puanı arasında da 



68 
 

anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir (p>0,01). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testi 

puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p<0,947). Çocuk sırası ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin  edensel Muhakeme alt testi 

puanı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p<0,603). Kardeş sayısı ile 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Nedensel Muhakeme alt testi 

puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p<0,782). Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim 

düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

Nedensel Muhakeme alt test puanları arasında anlamlı bir ilişki vermektedir. R= 0,266; R²= 

0,071; P>0,001. Cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı 

değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Nedensel Muhakeme alt test puanındaki 

toplam varyansın yaklaşık %7’sini açıklamaktadır. 
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14. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası 

değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Benzerlikler Alt Test puanlarını 

açıklamakta mıdır? 

Tablo 4.14. Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk 

sırası değişkenleri okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Benzerlikler Alt Test Puanlarının Yordanmasına 

İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 

Hata 

β t p 

Sabit 2,558 ,315 - 8,126 ,000 

Cinsiyet -,128 ,165 -,044 -,780 ,436 

Anne Eğt. 

Düzeyi 

,237 ,088 ,203 2,681 ,008 

Baba Eğt. 

Düzeyi 

,065 ,091 ,054 ,719 ,473 

Çocuk Sırası ,065 ,145 ,035 ,447 ,655 

Kardeş 

Sayısı 

,096 ,120 ,064 ,800 ,424 

R=,246                            R²=,061                                  F=03,799                           p=,002 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler Alt Testi Puanlarının kardeş sayısı, 

cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerine göre 

yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları tablo 4.14’te verilmiştir. Değişkenler 

arasındaki korelasyonlar incelendiğinde cinsiyet ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin  Benzerlikler alt testi puanı arasında ilişki  

bulunamamıştır (p<0,436). Anne eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testi puanı arasında anlamlı pozitif bir 
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ilişki tespit edilmiştir (p>0,008). Ayrıca baba eğitim düzeyi ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Benzerlikler alt testi puanı arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır (p>0,473). Çocuk sırası ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin  Benzerlikler alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir (p<0,655). Kardeş sayısı ile 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin  Benzerlikler  alt testi puanı arasında anlamlı bir ilişki 

saptanamamıştır (p<0,424). Kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve 

çocuk sırası değişkenleri birlikte okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu 

çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Benzerlikler alt test puanları 

arasında anlamlı bir ilişki vermemektedir. R=0,246; R²=0,061; P>0,002. Cinsiyet, anne eğitim 

düzeyi, baba eğitim düzeyi, çocuk sırası ve kardeş sayısı değişkenleri birlikte okul öncesi 

eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi Benzerlikler alt test puanındaki toplam varyansın yaklaşık %6’sını 

açıklamaktadır. 
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BÖLÜM V 
 
TARTIŞMA VE YORUM 
 

Araştırmanın amaç ve alt amaçları iki başlık altında gruplandırılarak tartışılmıştır. 

Annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarına göre 5-6 yaş 

grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi 

Araştırma sonucunda annelerin bilişsel uyarım davranışları, 5-6 yaş grubu çocukların 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin Genel Bilgi, Benzerlikler ve Toplam Test 

puanlarını yordarken Anaolojik Tamamlama, Aritmetik Muhkeme ve Nedensel Muhakeme alt 

test puanlarını yordamadığı belirlenmiştir. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışlarının ise 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin toplam test ve alt test puanlarını 

yordamadığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonucu böyle çıkmasına rağmen literatür, ebeveynlik ile çocuğun gelişimi, 

özellikle çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi, arasında önemli bir ilişki olduğunu 

göstermektedir (Cheah ve Rubin,  2003; Dekovic ve Janssens, 1992; Tamis-Le Monda, hamon, 

Cabrera ve Lamb, 2004). Sıcaklık, hassaslık, açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarma, 

çocukta istenilen gelişimsel çıktıları (örn. bilişsel beceri, sözcük bilgisi, uyumlu sosyal 

davranış) yordadığından olumlu veya destekleyici ebeveyn davranışları olarak tanımlanır 

(Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma ve van den Wittenboer, 2008). Fiziksel 

cezalandırma ve sorgusuz itaat bekleme gibi güç gösterimi ve sindirme içeren davranışlar ise 

çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal becerilerine, içselleştirme sürecine ve benlik gelişimine 

olumsuz etki yapan olumsuz ebeveyn davranışlarıdır (akt.Nacak ve ark.,2011). 

Ebeveynlerin çocuk gel  şimine etkisi çok boyutludur. Örneğ n, ebeveynl k uygulamaları  

ve çocuğun b lş  sel gel  ş m  aras ındak  l  şk y  nceleyen araşt rmalar ebeveyn ve çocuk 

aras ındak  l  şkinin niteliğinin b l  şsel gel ş m üzer nde öneml  etk ler  olduğunu gösِterm ş tir 

(Tamis-LeMonda, Bornstein, Baumwell ve Damast, 1996; Estrada, William, Roberts ve 

Holloway, 1987; Landry ve Smith, 2001; NICHD,2005).  

Anne çocuk etkileşimi, çocuğun gelişiminde yaşamsal önem taşıyan, uzun süreli bir 

etkileşim biçimidir. Annenin, çocuğun kişilik özellikleri, akademik başarısı, davranışları ve 

empati becerisi üzerindeki etkileri bilinmektedir.  
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Araştırma sonuçlarına göre aynı düşük sosyoekonomik ortamda, çocuğuna daha çok ilgi 

gösteren, daha bilinçli annelerin çocukları diğer çocuklara göre olumlu yönde gelişim 

göstermektedir. Olumlu bir anne çocuk etkileşimi ve çocuğa erken yaşta sağlanan uyarıcı ve 

destekleyici ortam, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktadır (Hortaçsu 2003; Kağıtçıbaşı 

1999). 

Çocuğun annesi ile kurduğu ilk ilişki biçimi onun sağlıklı gelişim gösterebilmesi ve 

başkalarına karşı olumlu tutum ve davranışları için belirleyici unsurdur (Stinnett et al., 1984, 

Dönmezer, 2001). Annenin erken yıllardan itibaren çocuğu desteklemesi, çocuğa sevgi ve ilgi 

göstermesi, çocuğun çevreyi keşfetmesinde, sağlıklı gelişim göstermesinde, olumlu ilişkiler 

geliştirmesinde büyük önem taşır (Dönmezer 2001). Anne çocuk arasındaki ilişkinin niteliği, 

çevresel tehditler, erken deneyimlerin gelişimsel etkileri üzerindeki bilimsel bulgular gelişimin 

her yönüyle erken yıllardaki etkiliğini ortaya koymaktadır. Tesadüflere bırakılamayacak kadar 

ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gereken erken çocukluk 

dönemi, tüm eğitim sisteminin en kritik basamağını oluşturmaktadır. 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal gücü kuvvetli ve 

sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek için, onların 

araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli 

fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar vermeli ve bu yönde eğitim 

ortamları hazırlanmalıdır (Arnas, 2004).  Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem, 

çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin hızlı olduğu, karakter ve kişilik 

yapısının şekillenmeye başladığı bir dönemdir. Bu nedenle okul öncesi dönemde, çocuğun tüm 

gelişim alanlarının desteklenmesi büyük önem taşımaktadır (Kağıtçıbaşı, 1989; Razon, 1987). 

Başta anne tarafından çocuğun erken yaşlarda desteklenmesi onun gelecek yaşamında daha 

başarılı, kendine yeten, kendini ifade edebilen, olumlu kişilik özelliklerine sahip, araştırmacı, 

sorgulayan, gözlemleyen, analiz yapan, muhakeme becerisi gelişmiş bir birey olarak 

yetişmesinde etkili olacaktır. Kaliteli erken çocukluk eğitiminin bilişsel, dil, fiziksel, sosyal ve 

duygusal gelişime katkısı dikkate alındığında, bu dönemde verilen eğitimin ne kadar etkili 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Kandır, 2001). 

Düşünme becerileri, dünyayı mantıklı hale getirmeye çalışan çocuk için gereklidir. 

Çocuklar, çevreleriyle etkileşim aracılığıyla topladıkları bilgiyi, işlerler ve tepki gösterirler. 

Çocukların, bir problem çözümü esnasında, onlara yardım eden birçok bilişsel etkinliğe ve 

düşünmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar, nasıl bilgi edinileceğini ve bilginin öneminin ne 
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olduğunu kendilerinin belirleyebilmesine gereksinim duyarlar. Düşünme becerileri gelişmeden 

onlar bunu yapamazlar. Bu altyapı, erken yıllarda gelişmeyi gerektirir ve çocuklar için 

düşünme becerilerinin, kendileri ve diğerleri tarafından değerli olduğunun anlaşılması 

önemlidir (Benson, 2008). Araştırma sonuçlarına göre aynı düşük sosyoekonomik ortamda, 

çocuğuna daha çok ilgi gösteren, daha bilinçli annelerin çocukları diğer çocuklara göre olumlu 

yönde gelişim göstermektedir. Olumlu bir anne çocuk etkileşimi ve çocuğa erken yaşta 

sağlanan uyarıcı ve destekleyici ortam, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktadır (Hortaçsu 

2003; Kağıtçıbaşı 1999). 

Yapılan pek çok araştırma, çocukların onlar için önemli olan anne-babaları tarafından 

olumlu davranışlar göstermeleri için teşvik edildiklerinde, olumlu davranış gösterme 

konusunda isteklerinin ve davranış gösterme sıklığının arttığını ortaya koymaktadır. Uzmanlar, 

çocuklara amaçlara ulaşmada yardımcı olma ve teşvik etmenin, çocukta olumlu sosyal 

davranışlar oluşturma konusunda etkili strateji olduğu görüşünde birleşmektedir (Wittmer ve 

Honig, 1994: Akt. Çağdaş, 1997). 

Uçur (2005) farklı aile tutularının okul öncesi dönem 5 yaş çocuklarınınb bilişsel 

performans düzeylerine etkisini araştırdığı çalışmasında aşırı kontrol ve müdahaleciliği içeren 

anne-baba tutumlarının 5 yaş çocuklarının bilişsel performans düzeylerini demokratik ve eşitlik 

içeren tutumla sıkı disiplin içeren tutuma göre farklılaştığını ve bu farkın demokratiklik ve 

eşitlik içeren tutum lehine olduğunu bulmuştur. 

Goswami ve Brown (1989), 3–6 yaş çocuklarının biçimsel benzerliklerle ilgili 

becerilerini değerlendirmek için yaptıkları araştırma sonucunda çocukların problem durumları 

arasındaki ilişkilerle ilgili detaylı bilgiye sahip olmasının onların benzerlikle ilgili çıkarım 

yapmalarını engelliğini belirtmişledir (Akt. Singer- Freeman, 2005). 

Hong ve diğerleri (2005), Çin‟de 3,5–4,5 yaşlarındaki 86 çocukla yaptıkları çalışmada 

çocukların nedensel muhakeme becerilerini incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda çocukların 

tek bir nedene bağlı olarak sonuç çıkarma işleminde, iki veya üç nedene bağlı sonuç çıkarma 

işleminden daha başarılı olduklarını gözlemişleridir. Ayrıca, nedensel muhakeme becerilerinin 

3,5–4 yaşlarında hızlı bir gelişim gösterdiğini belirtmişler ve çalışmalarını diğer çalışmalarla 

kıyasladıklarında nedensel muhakeme becerilerinin kültürden etkilendiğini vurgulamışlardır. 

Ni (1998), yaptığı çalışmada çocukların sınıflama ile ilgili muhakeme becerilerini 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bunun için yaşları yedi ile sekiz arasında değişen 60 çocukla 
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çalışmıştır. Çalışması sonucunda çocukların konu ile ilgili bilgi düzeyleri ve bilişsel 

düzeylerinin sınıflama ile ilgili muhakeme becerilerini olumlu olarak etkilediğini belirtmiştir.  

Güven ve Aydın (2006), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş 

çocuklarının akıl yürütme yetenekleri ile sezgisel düşünme yetenekleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, sezgisel düşünme ve akıl yürütme yetenekleri 

arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Pilten (2008), çalışmasında toplam 66 beşinci 

sınıf ilköğretim öğrencisi ile yaptığı çalışmada matematik dersi problem çözme sürecinde 

kullanılan üst biliş stratejilerinin, öğrencilerin matematiksel muhakeme becerilerine etkisini 

incelemiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerle gerçekleştirilen üst bilişe dayalı öğretimin, 

kontrol grubunda sürdürülen öğretime göre, uygun muhakemeyi belirleme ve kullanma; 

matematiksel bilgileri ve örüntüleri tanıma ve kullanma; tahmin etme; çözüme ilişkin mantıklı 

tartışmalar geliştirme; genelleme yapma; rutin olmayan problemleri çözme; matematiksel 

muhakeme becerilerini geliştirmede daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

5-6 Yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri, kardeş sayısı, 

cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırasına göre incelenmesi 

Araştırma sonucunda 5-6 Yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini, 

kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenlerinin yordamadığı 

bulunmuştur. Ancak anne eğitim düzeyi değişkeni 5-6 Yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel 

Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Benzerlikler, Nedensel Muhakeme Analojik Tamamlama, 

Genel Bilgi alt test ve toplam test puanlarını yordadığı belirlenmiştir. 

Alan yazını incelendiğinde bu sonucu destekleyen çalışmalara ulaşılmıştır. 

Literatürde, çocukta ortaya çıkan davranışsal sonuçlar ile ilişkisi sebebiyle ebeveynlerin 

bilişsel tutumlarını çalışmanın gereği üzerinde önemle durulmuştur (Grusec, Rudy ve Martini, 

1997; Harkness ve Super, 1996). Bu sebeple, geçtiğimiz dönemlerde, ebeveynlik üzerine olan 

araştırmalar sadece ana babalık tarzları üzerinde değil, aynı zamanda ebeveynin çocuk 

yetiştirme davranışlarını şekillendiren tutum (Dix, Ruble, Grusec ve Nixon, 1986; Goodnow, 

1988), değer hedefler (Harwood, 1992; Hastings ve Grusec, 1998; Kuczynski, 1984) üzerinde 

de odaklanmıştır. Bu bağlamda, sosyal ortamın (Vandell, 2000), özellikle de ebeveynin eğitim 

durumunun ve aile yapısının (Cowan, Powell ve Cowan, 1998), ebeveynlik ile ilişkili olduğu 
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bilinmektedir. Buna dayanarak, ebeveynliğin çeşitli etkenlerle (örn. eğitim durumu) etkileşim 

içinde bulunduğu ve çocukta ortaya çıkan davranışsal sonuçları da şekillendirdiği söylenebilir. 

Yaşamın ilk yıllarından başlayarak çocuğun hayatında anne ve babanın etkileri farklılık 

göstermektedir. Toplumsal olarak yüklenen anne babalık rollerinin değişimi yanında, 

toplumlarda ağırlıklı olarak anne, çocuğun bakımını üstlenen birinci kişi olarak görülmekte ve 

çocukla biyolojik ve psikolojik olarak derin bir etkileşim içine girmektedir. Anne çocuk 

arasında kurulacak iletişim ile birlikte çocuğun, sevgi ve şefkatle gereksinimlerinin ve güvenlik 

ihtiyacının doğal biçimde anne tarafından karşılanması onun hayat boyu kuracağı ilişkilerinin 

temelini oluşturur (Yıldırım 1985; Altuhul 1991; Yörükoğlu, 1993; Ross et.al., 2005; Sands, 

et.al., 2009).  

Anne çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de 

anne eğitim düzeyidir. Annenin eğitim düzeyi, çocuk yetiştirme davranışları ve tutumlarını da 

etkiler. Bu davranışlar ve tutumlar çocuğun her gelişim alanını etkiler. Demokratik tutuma 

sahip anneler çocuklarını, karşılaştıkları durumlar ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini 

anlamlandırıp çözümleyebilen, farklı problemlere kendine özgü çözümler getirebilen, hazır 

bilgilerle yetinmeyen, bilgiyi araştıran, sorgulayan, sınayan, çıkarımlar yapan, yani muhakeme 

becerileri gelişmiş kişiler olarak yetiştirdikleri düşünülmektedir. 

Araştırmacılara göre eğitim düzeyi yüksek annelerin ebeveynlik yeterlilik algısı da 

yüksektir (Coleman ve Karraker, 2000: Akt. Seçer v.d. 2009). Diğer yandan annenin 

eğitimsizliği, çocuğa ayırdığı süreyi ve ilgiyi azaltmaktadır (Demirel ve diğerleri, 2001: Akt. 

Seçer v.d. 2009). Eğitim düzeyi yüksek annelerin ebeveynlikle ile ilgili kendilerini yeterli 

görmeleri bu görevi yerine getirirken daha profesyonel davranmalarına neden olabileceği ileri 

sürülebilir. Diğer yandan eğitim düzeyi düştükçe annenin annelikle ilgili kendini yeterli görme 

algısının azaldığı ve kendini annelik konusunda yeterli görmeyen bir annenin ise çocuğunu 

bilisel yönden nasıl destekleyeceğini bilemediği söylenebilir (Akt. Seçer v.d. 2009).  

Ömeroğlu (1996) yaptığı araştırmada; lise mezunu annelerin okur-yazar ve ilkokul 

mezunu annelere göre daha demokratik tutuma sahip olduklarını bulmuştur. Şanlı (2007), 

araştırmasını; okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve 

bunları etkileyen etmenlerini incelenmek amacıyla yapmıştır. Küçük yaşta, ev hanımı ve eğitim 

düzeyi düşük olan annelerin aşırı koruyucu ve sıkı disiplin tutumlarının arttığı bulunmuştur. 

Eşin eğitim düzeyi yüksek olduğunda annenin olumsuz tutumlardan uzaklaştığı ve demokratik 
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tutumu benimsediği saptanmıştır. Annenin çocuk yetiştirme konusunda bilgi alması durumunda 

demokratik tutumun arttığı, diğer tutumların azaldığı belirlenmiştir.  

Hamarta (2007) yaptığı araştırmada probleme olumsuz yaklaşım, akılcı problem çözme, 

içtepisel-dikkatsiz yaklaşım, kaçıngan yaklaşım ve toplam sosyal problem çözmenin anne 

eğitim durumu değişkenine göre farklılaştığı sonucuna varmıştır. Anne eğitim durumu okur 

yazar olmayan örgencilerin probleme olumsuz yaklaşım, içtepisel ve kaçıngan yaklaşım 

puanları annesi ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan örgencilerden daha yüksek bulunmuş, 

ayrıca anne eğitim durumu okur yazar olmayan çocukların akılcı problem çözme ve toplam 

sosyal problem çözme puan ortalamaları da anne eğitim durumu, ortaokul, lise ve üniversite 

olanlardan daha düşük bulunmuştur. 

Şendoğdu (2000), çocukların ebeveynlerini algılamaları ile ebeveynlerin kendi 

tutumlarını algılamaları arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırmanın sonucunda, annelerin 

eğitim düzeyi ile annelerin baskı-disiplin boyutu arasında önemli ilişkiler bulunmuştur. 

Annelerin eğitim düzeyi düştükçe, çocuklarına karşı daha fazla baskı ve katı bir disiplin tutumu 

sergilediği saptanmıştır. 

Von Der Lippe (1999), Mısırlı annelerin, eğitim ve mesleki durumlarının çocuk 

yetiştirme tutumlarına etkisini incelemiştir. Örneklem 30 anneden oluşmuştur. Eğitimli ve 

çalışan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarında geleneksel değerleri daha az benimsedikleri 

bulunmuştur. Eğitim düzeyi yüksek annelerin, düşük annelere göre daha demokratik tutumda 

oldukları saptanmıştır. 

Bayard –De Vole ve Fiebert (1977), tarafından okulöncesi çocukları üzerinde yapılan 

bir araştırmada, çocukların yaratıcılık puanları ile otoriter tutum arasında negatif yönde bir 

ilişki görülmüştür. Yani ebeveyn otoriterlik ölçüsü puanları yükseldikçe, yaratıcılık puanlarında 

düşme ortaya çıkmıştır (Davaslıgil, 1994: Akt. Çağdaş ve Seçer, 2004).tır (Akt: Şanlı, 2007). 

Doğan (2013), anne davranışlarının okulöncesi dönemdeki çocukların bilişsel stillerine 

etkisini incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında annelerin öğrenim düzeyine göre çocukların 

Kansas Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği-a Formu’ndan 

aldıkları hata sayısı puanlarını incelemiştir. Sonuca göre ortaöğretim mezunu annelerin 

çocuklarının ilköğretim mezunu annelerin çocuklarından daha az hata yaptıkları, üniversite 

mezunu annelerin çocuklarının ilköğretim mezunu annelerin çocuklarından daha az hata 

yaptıkları görülmüştür. 
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Benasich ve Gunn (1996), tarafından gerçekleştirilen araştırmada, annelerin çocuk 

gelişimiyle ilgili bilgileri ve ev ortamının kalitesinin çocuk büyütme ile çocuğun bilişsel, 

davranışsal gelişimine olan etkisi incelenmiştir. Çocuk 12 aylıkken anne bilgisi ve ev ortamının 

kalitesi, çocuğun 36. aydaki davranış problemleri ve zekâsıyla önemli ölçüde ilişkili olduğu 

saptanmıştır. 

Seçer ve diğerleri (2009) çalışmalarında, çocukların düşünme süreleri ve hata 

sayılarının annelerin eğitim düzeyine göre farklılaştığını tepit etmiştir. Babaların eğitim 

düzeyleri açısından araştırmada ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde, babanın eğitim 

düzeyinin çocuğun düşünme süresinde anlamlı farklılık oluşturmadığı, bunun yanında hata 

sayılarında anlamlı fark oluşturduğu gözlenmiştir. Diğer bir anlatımla ilköğretim mezunu 

babaların çocukları ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu babaların çocuklarına göre daha 

fazla hata yapmışlardır (Seçer ve diğerleri, 2009).  

Araştırma bulguları babanın eğitim düzeyinin çocuktaki işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerine etkisinin anlamlı olmadığını göstersede bunu desteklemeyen araştırmalar da 

mevcuttur. 

Babanın çocuğun zihinsel gelişimi üzerinde de etkisi önemlidir. Zihinsel gelişimde 

kalıtım önemli bir rol oynamakla birlikte, çevrenin etkisi de göz ardı edilemez. Uyarıcı bir 

çevreden yoksun olan çocuğun, doğal olarak zihinsel gelişimi de yavaş olacaktır. Bu noktada 

baba, uyarıcı bir çevre sağlaması nedeniyle önemli bir etkiye sahiptir. Babalar annelere oranla 

çocuklarını daha bağımsız davranmaya ve çevreyi keşfetmeye cesaretlendirilirler ki bu 

durumdan çocuğun zekâsını olumlu yönde etkilemektedir (Aktaş, 1993: 310).  

1960 ve 70’li yıllarda psikologlar baba yokluğunun, özellikle de erkek çocuklar 

üstündeki etkileri üzerinde çalışmışlardır. Babasız büyüyen erkeklerin, akademik başarıda, 

kişilik gelişiminde ve kendilerini kontrol etmede sorunlar yaşadığını ortaya koymuşlardır. 

Çocuğun babadan en çok etkilendiği nokta ise karakteri, tavır ve davranışlarıyla babasını taklit 

ettiği kimlik ve kişiliktir. Babasız büyüyen çocuklarda birçok davranışı örnek alamama 

sonucunda, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan eksiklikler olmaktadır (Bukatko ve Daehler, 

2004: 518). 

Birçok çalışma ebeveynleri eğitim düzeyleri ve mesleki durumlarının çocuklarının 

bilişsel becerilerine etki ettiği sonucuna ulaşmışken Ulusoy (1997) yapmış olduğu çalışmada 

kız meslek lisesi uygulama anaokullarına devam eden, anne ve baba öğrenim düzeyinin 



78 
 

çoğunlukla yüksek olduğu 3-6yaş grubundaki çocukların bilişsel becerilerinin gelişiminde 

cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı, anne-baba öğrenim düzeyi değişkenlerinin önemli bir 

etken olmadığı saptanmıştır. 

Çocukların muhakeme ve işlem becerilerinin gelişimin etkileyen faktörlerden biri olan 

cinsiyet konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır ancak bu konu uzun yıllar araştırmacılar 

arasında tartışmalara neden olmasına rağmen, net bir sonuç elde edilememiştir. Araştırmacılar 

11 yaşına kadar kızlar ve erkekler arasında bir fark olmadığını, farkın bu yaştan sonra ortaya 

çıktığını belirtmektedirler (Güven, 2000). Araştırmacılar çok uzun yıllar kızların sözel 

alanlarda daha iyi, erkeklerin ise matematik, görsel ve uzamsal alanlar da daha iyi olduğunu 

düşünmüşlerdir. Sezgisel problem çözme de dahil olmak üzere tüm problem çözme sürecinde 

erkeklerin kızlardan daha iyi olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Fakat bu 

görüşler günümüzde önemini yitirmiştir. Araştırmacılar kadın ve erkek karakterlerinin çok 

erken yaşlardan itibaren oluştuğunu, aslında doğuştan getirilen farklılıkların söz konusu 

olmadığını ifade etmektedirler ( Güven, 2000).  

Ward (1968) okul öncesi dönemdeki çocuklarda yoğun düşünme-içtepiselliği analiz 

etmiştir. 5 test kullanmıştır. Tepki öncesi puanlarında cinsiyet farkına rastlanmazken hata sayısı 

puanlarında kız çocuklarının lehine bir sonuç elde etmiştir. Erkek çocuklarının hata sayısı puanı 

ile tepki süresi puanları arasında kızlara göre daha yüksek korelasyon olduğunu, kız 

çocuklarının hata sayısı puanı ile IQ puanları arasında erkeklere göre daha yüksek korelasyon 

olduğu bildirmiştir (Akt: Seçer, 2004). 

 Güven (2000) dört-yedi yaş grubundaki çocukların miktar tasarımını incelediği 

araştırmasında matematiksel kavramlardan biri olan miktar tasarımı konusunda cinsiyetler 

arasında bir farklılık gözlemlememiştir. İrkörücü (2006) anaokuluna devam eden 6 yaşındaki 

çocukların annelerine uygulanan örnek bir matematiksel destek programının çocukların 

matematiksel kavram becerilerine etkisini ve ailelerin eğitime katılımları sonucunda çocuğun 

eğitimindeki gelişimini incelemiştir. Araştırmanın örneklemi 2006-2007 öğretim yılında 

Ankara ilindeki alt sosyo-ekonomik düzeyde olan Mamak ilçesinde bulunan MEB‟na bağlı 

ilkokulların anasınıflarına devam eden 6 yaşındaki 50 çocuk ve 50 anneden oluşmuştur. Bu 

çalışmada, çocukların matematiksel kavram becerilerini ölçmek için “Matematiksel Kavram 

Becerileri Kontrol Listesi” kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubunun son test ölçümlerindeki 

artışın, kontrol grubundaki artışa göre anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmektedir 

(p<0,05). Bu sonuçtan yola çıkılarak verilen eğitimin çocuklar üzerinde önemli etkisi olduğu 
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söylenebilir. Araştırmanın başka bir değişkeni olan anne yaşı ve çocuk sayısının, sayı, uzay, 

ölçme, grafik, zaman kavramı, işlem, şekil ve zıt kavram becerileri puanları ile matematiksel 

beceriler kontrol listesi toplam puanları açısından anlamlı farklılık görülmemektedir. 

Doğum ile baş lay ıp bireyin tüm yaş am  boyunca devam eden bu süreçte, özِellikle ilk 

çocukluk dönemindeki etkiler ve etkile şimler öِnemli görülmektedir. Çocuğun çevresindeki tüm 

kiş ilerle, anne-baba, karde ş, arkadaş , ِöğretmen ve akrabaları yla olan ili şkileri, toplumsalla şma 

sürecine katk da bulunur. Örneğin kardeş  ili şkisi ele al ındı  ğında araş t ırmalar küçük karde şle 

zaman geçirmesi ve onun ihtiyaçlar ına cevap vermesi beklenen çocuklarda, duygu ve dü şünce 

kavrama becerilerinin daha çok geli ştiğini ortaya koymuş tur (Eisenberg ve Fabes, 1998).  

Kardeş bağı, insanların çoğu için yaşamlarındaki en uzun süreli ilişkidir. Toplumda 

insanların %80’ inin en azından bir kardeşi olduğundan dolayı, bireylerin çoğunun hayatında 

kardeşler önemli rol oynamaktadır.Kardeşler arsındaki ilişki, evlilik ve ebeveynlik gibi, 

bireylerdeki samimi ve hayat boyu sosyal destek sağlama gibi olumlu niteliklerin gelişimine 

ortam hazırlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Kardeşler, aile sistemi içerisinde 

birbirleri ile özel ve önemli bir ilişkiyi paylaşmaktadırlar. Kardeş ilişkileri diğer ilişkilerden 

farklı olarak iki insanı yaşamın kritik basamaklarına duygusal ve fiziksel bağlarla 

hazırlamaktadır. 

Karde şler arası ndaki bu etki karşı  l ıkl ıd ır; büyük kardeş in küçüğe ilgi göstermesi 

kendisinin bili şsel ve duygusal becerilerini geliş tirirken küçük kardeş  de ablas ı veya ağabeyini 

model alarak olumlu veya olumsuz sosyal davran  ışlar sergileyebilir. Akranlarla olan ili şkilerin 

toplumsallaş madaki etkisiyse okulla şma ile daha belirginleş ir. Tüm bu ili şkiler çocuğun geliş im 

süreci içinde önemi arta  rken, okul öncesi dönemdeki sosyal geli şimde en belirleyici olanı n 

ebeveyn-çocuk ili şkisi olduğu dü şünülmektedir (Parke ve ark. 2002).  

Çocuk sayısı arttıkça annelerin çocuklarına ayırdıkları zaman ve gösterdikleri ilgi 

azalabilir. Yapılan bir araştırmada 4 ve 4’den fazla çocuğu olan annelerin, 1 ve 2 çocuklu 

annelere göre daha baskıcı tutum sergiledikleri bulunmuştur. 

Ailelerinin ilk çocuktan beklentilerinin yüksek olması nedeni ile daha olgun 

yetiştirdikleri, onlara yetişkinmiş gibi davrandıkları, aile genişledikçe kontrolün azaldığı, 

çocuklara verilen otonominin arttığı ve çocuklara daha az sorumluluk verildiği bilinmektedir. 

Buna paralel olarak, anne/babalar küçük çocuklarına hoşgörülü ve kabul eden bir tutum 

sergilerken, büyük olan çocuklarına daha fazla denetleyici bir tutum sergilemektedirler 
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BÖLÜM VI 

 

       SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırma sorularına ilişkin yapılan istatistiksel analizler sonrası elde 

edilen bulgulara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.  

 

Bu araştırma da 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin 

annelerin yaptığı açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelendiği bu çalışma 2014- 2015 yılında Konya ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, Konya il merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki 

anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların içinden tesadüfî 

küme örnekleme yöntemi ile seçilen 300 çocuk ve onların anneleri oluşturmuştur. Araştırma 

ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak;”, çocukların işitsel 

muhakeme ve işlem becerilerini belirlemek için Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi-(SİMİBT)” ve annelerin çocuktaki işitsel muhakeme ve işlem becerilerine yaptıkları 

açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının etkisini ölçmek içinde “Çocuk 

Yetiştirme Anketi” kullanılmıştır. Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri testi toplam 

test ve alt test puanlarını annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının 

yordayıp yordamadığı çoklu regresyon analizi yapılarak karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

Annelerin bilişsel uyarım davranışları değişkeni okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel 

Bilgi ve Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi 

Toplam Test puanlarındaki değişimi açıklarken annelerin bilişsel uyarım davranışları değişkeni 

Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Sözel Anlamsızlıklar, Aritmetik 

Muhakeme, Analojik Tamamlama ve Nedensel Muhakeme alt testi puanlarındaki değişimi 

açıklamamaktadır. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkeni okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testinin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. Ayrıca anne eğitim 

düzeyi değişkeni okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk 

İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi’nin Genel Bilgi, Analojik Tamamlama, Nedensel 

Muhakeme ve Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri 

Testi Toplam Test puanlarındaki değişimi açıklarken kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi 
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ve çocuk sırası değişkenleri 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem 

Becerileri Testi’nin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. 

 

Araştırmadan elde edilen öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

Çocukların, edindiği bilgiler hakkında yorum yapabilmesi, edindiği bilgileri 

sıralayabilmesi, ilişkilendirebilmesi, problem durumlarını değerlendirip çözebilmesi, akıl 

yürüterek yeni çözüm ve sonuçlara ulaşabilmesi, muhakeme becerilerini geliştirebilmeleri için 

yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler ışığında anne-babaların çocuğun 

hayatındaki yeri ve önemi tartışılamaz. 5-6 Yaş grubu çocukların içinde bulunduğu kritik 

dönem göz önünde bulundurulacak olursa ebeveynlere çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerinin farkına varması, desteklemesi için seminerler, konferanslar vb. ile donanımlı hale 

gelmeleri sağlanabilir. 

Belediyeler bünyesinde açılan kurslar, Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışmaları, halk 

eğitim merkezlerinde planlanan çalışmalarla, ebeyenler çocuktaki işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerinin (neden-sonuç ilişkisi kurma, benzerlikleri-farklılıkları ayırt edebilme, problem 

çözme, olaylardan yeni anlamlar ve sonuçlar çıkarabilme, genel bilgi düzeylerini yükseltme, 

verilen durumların anlamlı ve anlamsız yönlerini fark edebilme vb.)  geliştirilmesi ile ilgili 

kapsamlı eğitim programlarına davet edilerek donanımlı hale gelmeleri sağlanabilir. 

Kitle iletişim araçları aracılığı ile konu hakkında kamu spotları oluşturulup ebeveyn 

farkındalığı sağlanabilir. 

Okul öncesi eğitim programları hazırlanırken çocuklardaki işitsel muhakeme ve işlem 

becerilerini geliştirecek kazanımlar da planlanmalıdır.  

Aynı çalışmanın Konya ili dışındaki farklı çalışma grupları üzerinde yürütülmesi 

önerilebilir. 

Okul öncesi çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini yordayan başka 

değişkenlerin incelendiği yeni araştırmalar yapılabilir. 

Okul öncesi çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini etkileyen değişkenlerle 

ilgili deneysel çalışmalar planlanabilir. 
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EK 1 

 

ÇOCUK YETİŞTİRME ANKETİ 

 

 

 

 Hiçbir 

Zaman 

Çok 

Seyrek 

Bazen Çoğu 

Zaman 

Her 

Zaman 

1. Çocuğumun kendisine 
söyleneni açıklamasız 
yapmasını beklerim.  

OD 1  2  3  4  5  

2. Tokat atmanın, çocuğumun 
daha iyi davranmasını 
sağlayacak iyi bir yol 
olduğunu düşünüyorum.  

P  1  2  3  4  5  

3. Çocuğum korkmuş ya da 
üzüntülü olduğu zaman, onu 
rahatlatır ve ona anlayışlı 
davranırım.  

W  1  2  3  4  5  

25.Çocuğuma kurallara uyma 
nedenlerini açıklarım 

IR 1  2  3  4  5  

5.Çocuğumdan bir şey 
istediğimde, onun isteklerine 
ya da itirazlarına aldırmam.  

OD 1  2  3  4  5  
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EK 2 

 
 

SELÇUK İŞİTSEL MUHAKEME VE İŞLEM BECERİLERİ TESTİ (SİMİBT) 
 
1.Uçurtmayı gökyüzünde uçuran nedir? 
2.Uçak ile helikopter birbirine ne yönden benzer? 
3.Ayağımıza ayakkabı giymemiz için iki sebep söyle? 
4.Dört şekerin yanına iki şeker daha koyarsan kaç şekerin olur? 
5.Aşağıdaki cümlede yanlış olan nedir? 
-Bütün parasını kaybeden küçük çocuk marketten kendine bir şeker satın aldı. 
6. Çay bir içecektir, peki ya kurabiye nedir? 
 


